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IMPACT OF AGRICULTURAL HOLDINGS ON THE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL
SECTOR OF UKRAINE

Висвітлено інституціональні передумови процесу надмірної концентрації сільськогосподарських угідь

у вертикально інтегрованих структурах корпоративного типу (агрохолдингах) та різнобічні наслідки їх

діяльності для аграрного сектора і економіки держави. Розглянуто можливі соціальноJекономічні наслідки

непідготовленого "запуску" ринку земель сільськогосподарського призначення з урахуванням посиленJ

ня ринкового впливу і політичної влади агрохолдингів на перерозподіл ренти та інших деструктивних

чинників щодо сталого сільського розвитку. Доведена збитковість сировинно орієнтованої експортної

діяльності агрохолдингів через надмірну експлуатацію природноJресурсного потенціалу галузі, втрати

робочих місць, доданої вартості та від'ємного балансу поживних речовин при вирощуванні найбільш

ліквідних культур. Наголошено на необхідності державного втручання в діяльність агрохолдингів з меJ

тою нормативноJправового визначення їх як суб'єктів господарювання, обмеження ринкової влади і граJ

ничних розмірів землекористування, дотримання ними принципів збалансованого розвитку аграрної сфеJ

ри України.

This article reveals the institutional framework of excessive concentration of agricultural land in vertically

integrated corporate structures (holdings) and diverse consequences of their activities for the agricultural sector

and the national economy. The article addresses possible socioJeconomic consequences of the start of the

agricultural land market made without proper preparation, considering the strengthening of the market influence

and political power of agricultural holdings and other destructive factors on sustainable rural development. The

article has proven the ambiguity of the rawJfocused exports by agricultural holdings due to excessive exploitation

of natural resources, losses of jobs and added value in the sector, and a negative balance of nutrients for growing

the most liquid cultures. The article stresses on the necessity of the government's intervention in the operations

of agricultural holdings in order to restrict the acrage of land use and comply with the principles of sustainable

development of agrucultural sector of Ukraine.

Ключові слова: ринок сільськогосподарських земель, агрохолдинги, експортно�сировинна рента, капітальні
інвестиції, сталий сільський розвиток.

Key words: market of agricultural land, agricultural holdings, raw�focused export rent, capital investment,
sustainable rural development.

На поглиблені роздуми наштовхує реклама в ЗМІ
про те, що лише шість країн світу, включно з Україною,
не мають ринку земель і саме через це залишаються
бідними. Дискусія про природу і причини багатства й
бідності країн та стрімкого збільшення прірви між ними
триває не одне століття. Для того, щоб розібратися у
цій надскладній проблемі потрібно як мінімум опанува�
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ти наукову літературу від Адама Сміта "Дослідження
про природу і причини багатства народів" (1776) до Ері�
ка Райнерта "Як багаті країни забагатіли… і чому бідні
країни залишаються бідними" (2015), або Дарона Адже�
могли, Джеймса Робінсона "Чому нації занепадають?"
(2016). Селянам — власникам земельних паїв пропо�
нується дуже просте рішення — продайте землю і ви
станете багатими!? Взагалі�то бути багатим у най�
біднішій країні Європи межує, м'яко кажучи, з амораль�
ністю. Адже завдяки антикорупційним викриттям су�
спільство знає, як і на чому, збагачуються в Україні. З
вільним ринком сільськогосподарських угідь спекуляції
досягнуть критичної межі, адже товстосумами давно
взято за імперативну настанову відомий афоризм Мар�
ка Твена: "Купуйте землю — її більше не виробляють!".

На нашу думку, реклама про "негайний запуск рин�
ку сільськогосподарських угідь" — це технологія при�
мітивного маніпулювання громадською думкою, яка не
має нічого спільного з причинами злиденного стану
сільських домогосподарств, масовим безробіттям та
реальним станом аграрного сектора економіки нашої
країни.

По�перше, землі сільськогосподарського призна�
чення належать до обмежених ресурсів, а населення
планети збільшується темпами вищими, ніж продук�
тивність аграрного виробництва. До того ж, зростають
площі під енергетичними культурами, промисловими
об'єктами, об'єктами містобудування тощо. Дедалі за�
тратніші технології освоєння земель, які з різних при�
чин стали не придатними для ведення сільського госпо�
дарства, що відбувається внаслідок зміни клімату, опу�
стелювання, засолення, хімічної, вітрової і водної
ерозій, надмірної інтенсифікації галузі, яка межує з
хижацькою експлуатацією основного національного
багатства, що згідно зі статтею 14 Конституції України
мало б перебувати під особливою охороною держави.

По�друге, багатство технологічно розвинених країн
і їх громадян у сучасних умовах приростає не аграрним
виробництвом, а галузями з прогресивною граничною
ефективністю капіталу. Частка сільського господарства
у світовій доданій вартості становить менше 4%, а вне�
сок сільського господарства у ВВП Євросоюзу стано�
вить лише 2%. До того ж, частка сільськогосподарсь�
ких угідь у структурі національного багатства (капіта�
лу) за останні три століття у розвинених країнах суттє�
во поступається житловій та комерційній нерухомості,
промисловому і фінансовому капіталу, інвестованому у
фірми і державні організації. Тома Пікетті довів зазна�
чені метаморфози структури капіталу за тривалий пе�
ріод. Так, якщо у 1770 р. вартість сільськогосподарських
угідь у три — чотири рази перевищувала розмір націо�
нального доходу Великої Британії, Німеччини, Франції,
то в 2010 р. вона уже була на порядок меншою [1, c. 122,
123, 148, 158].

По�третє, згідно нової методики нормативної гро�
шової оцінки сільськогосподарських земель, яка набу�
ла чинності з березня ц.р. (постанова Кабінету Міністрів
України № 831 від 16 листопада 2016 р.), грошова оцін�
ка одного га ріллі у середньому по Україні знижується
до 27,5 тис. грн. (проти 31 тис. грн. станом на 01.01.2017 р.).
На наше переконання, це досить передбачуваний, але
економічно не обгрунтований "обвал" ціни напередодні
анонсованого Урядом запровадження ринку сільсько�
господарських земель. За методикою Світового банку
вартість українських чорноземів може бути оцінена на
рівні 11,8 тис. дол. США за один га, або 306 тис. грн.,
тобто в 11 разів дорожче.

По�четверте, цінність земель полягає не лише в за�
безпеченні базових потреб суспільства — це більше, ніж

фактор виробництва, це також територія нашої держа�
ви. Саме з таких позицій ми поділяємо думку автори�
тетних учених, що управління ресурсами в межах націо�
нальних кордонів має здійснюватися корінними наро�
дами, для яких вони є найбільшою матеріальною цін�
ністю, джерелом культурної ідентичності та менталь�
ності. Отже, у загальнодержавних інтересах перешкод�
жати необмеженому інтернаціональному використан�
ню земельних ресурсів [2, с. 242—243].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематика щодо процесу агрохолдингізації
сільського господарства та пов'язаними з ним наслідка�
ми для розвитку аграрного сектору економіки, станов�
лення середнього класу на селі, соціальної сфери
сільської місцевості й екологічного стану досліджуєть�
ся багатьма вітчизняними вченими. Серед них, — В.Ан�
дрійчук [3], В. Юрчишин [3],  О. Бородіна [4], П. Гай�
дуцький [5], В. Давиденко [6], А. Данкевич [7], М. Кро�
пивко [8], Ю. Лупенко [9], В. Месель�Веселяк [10], М.
Малік, Ю. Нестерчук [11], О. Попова, І. Прокопа, М.
Хвесик [12], Г. Черевко [13].

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є критичний аналіз окремих наслідків

діяльності вертикально�інтегрованих формувань (агро�
холдингів) для аграрного сектора і економіки в цілому
та спростування нав'язуваних ними стереотипів на зра�
зок: "зерно — це українська нафта і газ", а рентно�си�
ровинна експлуатація сільського господарства новою
верствою панівної еліти є драйвером розвитку України
і її порятунком в умовах загострення глобальної кон�
куренції на агропродовольчих ринках.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У найбільш поширеному серед учених і практиків
розумінні агрохолдинги — це вертикально�інтегровані
формування, які здійснюють свою фінансово�госпо�
дарську діяльність з використанням технологічно пов'я�
заних бізнес�процесів у сфері виробництва, переробки,
зберігання, транспортування та реалізації сільськогос�
подарської продукції й продовольства переважно на
зовнішніх ринках із використанням офшорних юрис�
дикцій1.

Більшість агрохолдингів — це структури корпо�
ративного типу, які продовжують нині нарощувати
площі землекористувань, розпочали процес агресив�
ного поглинання майнових комплексів у середині
2000�х років. Це був період, коли значна частина но�
востворених на базі колгоспів й радгоспів суб'єктів
господарювання перетворилися в суто формальні
юридичні особи, обтяжені безнадійними боргами пе�
ред постачальниками ресурсів, власниками земельних
паїв, найманими працівниками, податковою недо�
їмкою і майном, заставленим під борги та тим, що не
підлягало паюванню.

До того ж, упродовж новітньої історії України ко�
жен уряд, рідко працюючи більше року, вважав спра�
вою честі розробити власну стратегію розвитку агарно�
го сектора і українського села ігноруючи із суто полі�
тичних міркувань напрацювання своїх попередників.
Зрозуміло, що без дотримання принципу наступності й
логічної послідовності в діях урядів за чверть століття
жодна програма не була реалізована, у т.ч. щодо розв'я�
зання проблем нормативно�правового регулювання над�
концентрації сільськогосподарських угідь агрохолдин�
гами.

____________________________________________
1 Законом України від 15 березня 2006 р. № 3528 "Про холдингові компанії в Україні"  термін  "холдингова компанія" вживається

в такому значенні — це  акціонерне товариство, яке володіє, користується   та   розпоряджається   холдинговими  корпоративними
пакетами  акцій  (часток,  паїв)  двох  або  більше  корпоративних підприємств [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
zakon5.rada.gov.ua
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За політики невтручання держави корпоративні
структури значно активізувалися в нарощуванні площ
землі в обробітку після кризи 2009 р., коли світові ціни
на агропродовольчі товари почали зростати. У наслідок
відсутності стратегічної аграрної політики в державі
станом на початок 2016 р. в Україні налічується вже 160
агрохолдингів, які обробляють майже 8,7 млн га
сільськогосподарських угідь, або 20,9 % від загальної
їх площі, що перебуває в користуванні підприємств.

Посприяли процесу надконцентрації сільськогоспо�
дарських угідь міжнародні фінансові установи, які зав�
жди переймалися лише глобальними продовольчими
проблемами й мали апробований на країнах Африки і
Латинської Америки універсальний набір інструментів
для реформування аграрного сектора. Ще в 1996 р. Ук�
раїна отримала перший транш на реструктуризацію
сільського господарства в сумі 150 млн дол. США. В
обмін на кредити Світового банку за участі українсь�
ких реформаторів та зарубіжних експертів було
здійснено паювання колгоспних і радгоспних угідь,
оформлено сертифікати на право власності на земель�
ну частку (пай), які в подальшому були виділені в натурі
з видачею відповідних державних актів селянам. Зали�
шився фінальний етап — якомога швидше "запустити"
купівлю�продаж сільськогосподарських земель, незва�
жаючи на фатальні реально прогнозовані наслідками
для нинішніх і особливо майбутніх поколінь.

Звідки така впевненість? В умовах розгулу корупції
й різноманітних тіньових оборудок, накопичення "слу�
гами олігархату" мільярдів вільно конвертованої валю�
ти готівкою та в офшорах, розгулу земельного рейдер�
ства, животіння малого і середнього бізнесу існують
реальні загрози, що придбати землю зможуть лише ті,
хто "юристів має більше, ніж трактористів". За десяток
років у "законний" спосіб селян позбавлять землі на якій
вони нині працюють. Суспільство поставлять перед фак�
том (за мовчазної згоди Антимонопольного комітету),
що було створено декілька структур корпоративного
типу з іноземним капіталом на всій площі сільськогос�
подарських угідь України — 41,5 млн га. Це вже пере�
вірена практика неоколоніалізму в Аргентині, Бразилії
та інших країнах з транзитивними економіками, "ощас�
ливлених" іноземними кредитами, замість відкриття
ринків збуту їхньої продукції в країнах�донорах, сприян�
ня інноваційним технологіям, допуску до міжнародних
ланок створення доданої вартості, розвитку демокра�
тичних інституцій тощо.

Україна також має власний досвід "капіталізму для
своїх", коли в кабінетній тиші створюються монопольні
структури в базових галузях економіки для отримання
усіх видів ренти — від природної до бюрократичної. У
цьому контексті Френсіс Фукуяма вбачає, що легкість,
з якою уряди можуть створювати ренту за рахунок по�
вноважень у сфері оподаткування чи регулювання,
змусила багатьох економістів загалом засудити ренту
як викривлення ринкового механізму ефективного роз�
поділу ресурсів і розглядати створення ренти та її роз�

поділ як синонім корупції. Здатність урядів генерувати
ренту у такий спосіб означає, що багато амбітних лю�
дей для швидкого збагачення виберуть радше політику,
а не підприємництво чи приватний сектор [14].

На нашу думку, неоднозначною має бути також со�
ціально�економічна оцінка експортоорієнтованої діяль�
ності агрохолдингів. Незважаючи на відкритість націо�
нальної економіки, лібералізацію зовнішньоторговель�
них відносин і членство в СОТ, Україна є аутсайдером
за експортними позиціями агарного виробництва. Інши�
ми словами, експортний потенціал залишається потуж�
ним лише в уяві посаджених агрохолдингами в урядові
структури чиновників та заангажованих політиків. Для
його реалізації потрібно в першу чергу перезавантажи�
ти бізнесові програми великих агрокорпорацій на стра�
тегічні інтереси загальнодержавної ваги, зокрема шля�
хом зміни пріоритетів з отримання надприбутків і не�
контрольованої ренти, демонополізації ланцюгів ство�
рення доданої вартості, соціально відповідальної пове�
дінки та прозорої діяльності.

Україна, маючи 2,3% орних земель світу, займає
лише 1,2% у світовому експорті сільськогосподарських
товарів. У державах, представлених у таблиці 1, ці по�
казники є або співмірними, або частка експорту пере�
вищує частку орних земель: у Франції — на 4,1 в.п., Бра�
зилії — на 0,8 в.п., Польщі — на 1 в.п. і в Аргентині — на
0,2 в.п.

У розрахунку на 100 га орних земель Україною екс�
портується продукції на суму 52,3 тис. дол. США. Це
удвічі менше, ніж у світі та найнижчий показник серед
країн, які аналізуються. У вартісному виразі порівняно
із середнім показником ЄС ми експортуємо продукції
майже в 10 разів менше, із Францією — у 7,9 раза,
Польщею — у 4,3 раза. Значне відставання зумовлено
переважно сировинним експортом продукції сільсько�
го господарства та ціновими коливаннями, невигідним
міжнародним поділом праці, відсутністю фахового стра�
тегічного прогнозування кон'юнктури глобальних
ринків і цивілізованого захисту інтересів експортерів у
зовнішньоторговельних відносинах тощо.

За даними Організації з питань продовольства і
сільського господарства ООН (FAO), індекс цін на про�
довольчі товари протягом 2011—2015 рр. знизився в 1,4
раза (з 229,9 до 164,0 пункту), внаслідок чого у 2015 р.
Україна недоотримала 2,9 млрд дол. США [15]. Втрата
валютної виручки через негативну кон'юнктуру світо�
вих ринків на продукцію сільського господарства екс�
пертами прогнозується до 2020 р. У середньостроково�
му періоді на процес ціноутворення, крім спекулятив�
ної і політичної складових, впливають погодні умови та
задоволення попиту завдяки коштам міжнародних
організацій на ринках, які відчувають гостру потребу у
продовольстві. Отже, у експортерів зерна є підстави не
нарощувати далі обсяги реалізації, а спрямувати його
на вироблення продовольства кінцевого споживання з
використанням потужностей вітчизняних переробних
підприємств і створення нових, що, в свою чергу, відно�

Таблиця 1. Реалізація експортного потенціалу окремими лідерами
світового агропродовольчого ринку (2013 р.)

Джерело: розраховано за даними ФАО [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.fao.org/faostat/en/#data/TP

 
Площа  

с.-г. угідь, 
млн га 

Площа орних 
земель Розораність 

земель, % 
Експорт, млн 
дол. США 

Експорт, тис. дол. 
США  

Частка у 
світовому 
експорті, % млн га % 

на 100 
га с.-г. 
угідь 

на 100 га 
орних 
земель 

США 406,9 153,9 11,1 37,8 147722 36,3 96 10,6
Аргентина 147,5 38 2,7 25,8 40052 27,2 105,4 2,9
Бразилія 275,4 72,3 5,2 26,2 83945 30,5 116,1 6 
Польща 14,8 11,1 0,8 75 24883 168,1 224,2 1,8
Франція 28,9 18,3 1,3 63,3 74798 258,8 408,7 5,4
Україна 41,3 32,5 2,3 78,7 16988 41,1 52,3 1,2
ЄС 187,3 108,1 7,8 57,7 553695 295,6 512,2 39,6
Світ 4910,7 1383 100 28,2 1396563 28,4 101 100
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вить утрачені робочі місця, збільшить частку доданої
вартості та прибутковість аграрного бізнесу в цілому.

Виникає природне запитання, чи спрямовується рен�
та, отримана агрохолдингами, на зміцнення матеріаль�
но�технічної бази сільського господарства? За даними
Держстату України, вартість основних засобів у 2015 р.
порівняно з середніми показниками за 2001—2005 рр.
зменшилася на 4,8% до загального підсумку в економіці
країни. Причому істотне скорочення у 2,5 раза відбу�
лося в 2010 р. порівняно з 2005 р., коли агрохолдинги
розпочали масово нарощувати земельні банки. Щодо
капітальних інвестицій2, то спостерігається приріст на
5,9%. Але оскільки відносні показники розраховані на
основі фактичних цін відповідних років, то зіставивши
індекси цін на трактори й сільськогосподарські машини
з індексами капітальних інвестицій у сільське господар�
ство, можна дійти висновку про незначний внесок аг�
рохолдингів у їх приріст за аналізований період. Різкий
спад у 2009 р. порівняно з 2008 р. (55,7%) пояснюється
кризовим станом в економіці та високим ланцюговим
індексом 2008 р. проти 2007 р. — 178,6 (рис. 1).

Суспільство має усвідомлювати, що агрохолдинги,
використовуючи індустріальні технології монокультур�
ного виробництва, продукуючи побічні негативні ек�
стерналії, збагачуються шляхом накопичення рентних
надприбутки від економії коштів на заходах із відтво�
рення і охорони родючості грунтів, збереження природ�
них екосистем і ландшафтів, від використання місцевих
ресурсів сільських громад. При цьому проблемами, які
вже є і будуть у майбутніх поколінь українців вони не
переймаються. Навіть важко собі уявити екологічні на�
слідки в умовах глобальних змін клімату, якщо Україна
буде і далі нарощувати експорт сільськогосподарської
продукції для того, щоб, як прогнозує FAO, "прогоду�
вати" 150 млн людей.

У землеробстві України уже протягом двох деся�
тиліть спостерігається тенденція до збільшення
від'ємного балансу поживних речовин у грунтах. Зок�
рема у 2015 р. при вирощуванні соняшнику від'ємний
баланс NPK склав 444,6 кг/га, кукурудзи — 347,3 пше�
ниці — 224,6 кг/га. Унаслідок цього при вирощуванні
кукурудзи на зерно винос NPK у 4,6 раза перевищував
їх надходження, за вирощування соняшнику — у 10 разів
(табл. 2). За таких обставин, експортуючи сільськогос�
подарську сировину, Україна експортує не лише робочі
місця, додану вартість, а також гумус (через його ви�
снаження), поживні речовини (NPK), віртуальну воду
тощо. Так, експортувавши у 2015 р. 19 млн тонн куку�

рудзи, 13,4 млн тонн пшениці та 48 тис. тонн насіння
соняшнику, Україна експортувала: 209,1 тисяч робочих
місць; 1847,9 тис. тонн запасів NPK з грунтів (що фак�
тично дорівнює внутрішньому річному споживанню
мінеральних добрив); 22,21 млрд м3 віртуальної прісної
води (табл. 3). У грошовому виразі такі втрати пожив�
них речовин (у цінах 2015 р.) можна оцінити в 739,2 млн
дол. США, води — 362 млн дол. США. Це становить май�
же 21% від експортної виручки зазначених культур у
2015 р.

Зазначені втрати не враховано в ціні виробництва і
експортованої продукції. Отже, агрохолдинги отриму�
ють побічний ефект у формі неконтрольованої еколо�
гічної ренти, а суспільство і економіка України несуть
суттєві збитки на компенсацію яких потрібні значні ре�
сурси і час. Аналіз географії зовнішніх ринків свідчить,
що зернові переважно експортуються до країн Азії та
Близького Сходу, які у такий спосіб за рахунок Украї�
ни покривають наявний дефіцит водних ресурсів [19].

Маємо зазначити, що свої регуляторні дії в аграр�
ному секторі економіки Україна має узгоджувати з
відповідними Директивами і Регламентами Євросоюзу і
Главою 17 "Сільське господарство та розвиток сільських
територій" Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. У
результаті незбалансованої аграрної політики, некон�
трольоване державою поширення великого капіталу в
сільському господарстві несе реальні виклики та загро�
зи, на які в органах державного управління немає адек�
ватної відповіді.

ВИСНОВКИ
1. Великі вертикальноінтегровані формування кор�

поративного типу (агрохолдинги), забезпечивши наро�
щування обсягів сільськогосподарського виробництва
та експорту, водночас призвели до суттєвих деструктив�
них змін в аграрній сфері на макро�, мікро� і нанорівнях
через: експлуатацію природно�ресурсного потенціалу
шляхом отримання сировинної ренти; незбалансо�
ваність пріоритетів аграрного і сільського розвитку;
високі ризики, пов'язані з виконанням ними своїх зобо�
в'язань перед акціонерами і кредиторами; застосуван�
ня монокультури з інтенсивними технологіями і ГМО
при вирощуванні найбільш ліквідних культур; небажан�
ня створювати нові робочі місця на заміну ліквідованих
економічною експансією в сільську місцевість; незаці�
кавленість у створенні ланцюгів доданої вартості без�
посередньо в сільській місцевості та стимулювання роз�
витку виробничих і обслуговуючих кооперативів за
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Індекси цін на трактори й сільськогосподарські машини
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Рис. 1. Індекси цін на трактори й сільськогосподарські машини
та капітальних інвестицій у сільське господарство

Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики України.

____________________________________________
2  Згідно з визначенням Держстату України, капітальні інвестиції — це інвестиції у придбання нових і тих, які були у викорис�

танні, або виготовлення власними силами для власного використання матеріальних і не матеріальних активів, витрати на капіталь�
ний ремонт та модернізацію. Вони обліковуються на підприємствах�фізичних особах за їх основним видом економічної діяльності
та територією місцезнаходження (юридичною адресою).
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участі особистих селянських і фермерських госпо�
дарств; непопулярність у місцевого сільського населен�
ня через відсутність у їх діяльності ознак корпоратив�
ної соціальної відповідальності тощо.

2. Держава через відповідний організаційно�еконо�
мічний механізм має ініціювати структурні зміни інно�
ваційного характеру, ринковими й адміністративними
методами забезпечити належний контроль за діяльні�
стю агрохолдингових компаній, не допустивши посилен�
ня їхнього деструктивного впливу в умовах запровад�
ження ринку земель сільськогосподарського призначен�
ня та забезпечити конкурентний розвиток малих і се�
редніх підприємств, спонукаючи до корпоративної соці�
ально відповідальної поведінки щодо місцевих громад і
суспільства в цілому.

3. З метою забезпечення прозорості в діяльності аг�
рохолдингових структур необхідно запровадити відпо�
відну бухгалтерську, податкову та статистичну звітність.
Нині вкрай важливо ввести діяльність агрохолдингів у
цивілізоване нормативно�правове русло, визначити
їхній правовий статус та забезпечити державну реєст�
рацію, що допоможе ідентифікувати їх як суб'єктів гос�
подарювання і у першу чергу в податковому обліку. Крім
того, доцільно запровадити державне регулювання
розмірів землекористувань з урахуванням принципу
екстериторіальності.
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Рік Азот 
(N) 

Фосфор
(Р2О5) 

Калій
(К2О) 

Разом 
(NPK) 

Пшениця
1990 - 4,2 9,7 - 43,0 - 77,6 
2000 - 40,8 - 19,4 - 50,5 - 110,7 
2010 - 49,1 - 25,8 - 70,9 - 145,8 
2015 - 84,0 - 37,8 - 102,8 - 224,6 

Кукурудза на зерно
1990 35,4 42,7 - 32,7 45,4 
2000 - 63,8 - 30,5 - 96,0 - 190,3 
2010 - 87,3 - 39,3 -139,0 -265,6 
2015 - 122,6 - 50,8 -173,9 - 347,3 

Соняшник 
1990 - 21,7 2,2 - 162,4 - 182,0 
2000 - 62,6 - 35,0 - 151,9 - 249,3 
2010 - 72,0 - 37,5 - 182,7 - 292,3 
2015 - 113,3 - 57,2 - 274,1 - 444,6 

Таблиця 2. Динаміка балансу поживних речовин у землеробстві України

Джерело: за даними ННЦ "Інститут аграрної економіки".

Продукція Експорт, 
тис. т 

Баланс 
NPK, 
кг/га 

Експорт 
запасів 
NPK, 
тис. т 

Витрати води на 
виробництво од. 

продукції, 
м3/т 

Експорт 
віртуальної 

води, 
млрд м3 

Експорт 
робочих 
місць, тис. 

Кукурудза 
на зерно 

19049 -347,3 1083,9 450 8,6 83,8 

Пшениця 13454 -224,6 754,8 1000 13,5 125,1 
Соняшник  48 -444,6 9,2 2300 0,11 0,21 
РАЗОМ х х 1847,9 х 22,21 209,1 

Таблиця 3. Експорт запасів поживних речовин (NPK), віртуальної води та робочих місць з агросировиною (2015 р.)

Джерело: розраховано авторами за даними [16; 17; 18; 20; 21; 22].
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ВСТУП
Система будь�якої галузі може бути пізнана і вико�

ристана в практиці нормотворчої діяльності держави і
систематизації законодавства лише при визначенні кола
суспільних відносин, регульованих нормами цієї галузі
права, і тих конкретних правових інститутів, які регу�
люють типові конкретні суспільні відносини.

Таким чином, на сьогодні інструментарій підвищен�
ня ефективності природокористування формується як
новий правовий інститут, який має своє соціальне зна�
чення, особливості, функціональну роль та місце все�
редині екологічного права як галузі права. Також до
цього інституту входять норми, які встановлюють коло
суб'єктів правовідносин. Процесуальні норми необхідні
для функціонування інструментарія підвищення ефек�
тивності природокористування.

РЕЗУЛЬТАТИ
Інструментарій підвищення ефективності природо�

користування сформований з таких субінструментів:
аналіз ефективності використання земель, аналіз ефек�
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Встановлено, що інструментарій підвищення ефективності природокористування, як і будьJяка інша
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тивності використання вод, аналіз ефективності вико�
ристання лісів, тваринного світу, аналіз ефективності
використання у галузі атмосферного повітря, аналіз
ефективності використання рослинного світу.

Метою управління у сфері природокористування та
охорони навколишнього природного середовища є реа�
лізація екологічного законодавства, контроль за додер�
жанням вимог екологічної безпеки, забезпечення про�
ведення ефективних і комплексних заходів щодо охо�
рони довкілля, раціонального використання природних
ресурсів, досягнення узгодженості дій державних і гро�
мадських органів у галузі охорони навколишнього при�
родного середовища.

Зміст управління у сфері природокористування та
охорони довкілля складається з відповідних функцій.
Під останніми розуміють визначені екологічним зако�
нодавством види діяльності органів управління й інших
суб'єктів права, спрямовані на організацію раціональ�
ного використання та відтворення природних ресурсів
та охорону навколишнього природного середовища [1—
3].
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Екологічна безпека є складовою системи національ�
ної безпеки разом з військовою, політичною, економіч�
ною, епідеміологічною й іншими видами безпеки. Забез�
печення національної безпеки України в екологічній
сфері стає актуальним напрямом діяльності органів дер�
жавної влади. До пріоритетних напрямів у галузі еко�
логічної безпеки належать:

— боротьба із забрудненням природного середови�
ща за рахунок підвищення рівня безпеки технологій, по�
в'язаних з похованням і утилізацією токсичних промис�
лових і побутових відходів;

— боротьба з радіоактивним забрудненням;
— створення екологічно безпечних технологій;
— раціональне, збалансоване, синергетичне викори�

стання природних ресурсів.
При цьому під екологічною безпекою регіону розу�

міється відсутність загрози для навколишнього середо�
вища, де дотримується захищеність життєво важливих
інтересів громадян, суспільства, відтворення ресурсів,
а також захищеність від внутрішніх і зовнішніх впливів,
негативних процесів і тенденцій розвитку, що створю�
ють загрозу здоров'ю людей, біологічній різноманіт�
ності і стійкому функціонуванню екологічних систем.

Загроза виснаження природних ресурсів і погіршен�
ня екологічної ситуації в країні перебуває в прямій за�
лежності від рівня розвитку економіки і готовності су�
спільства усвідомити важливість цих проблем.

Заставою забезпечення екологічно безпечного еко�
номічного розвитку для регіону є гнучка політика, що
виключає шаблони в екологічному нормуванні. В умо�
вах розвитку ринкових відносин основними напрямами
в цій сфері є такі:

— екологічно обгрунтоване розміщення продуктив�
них сил;

— екологічно безпечний розвиток промисловості,
сільського господарства, енергетики, транспорту і ко�
мунального господарства в рамках тиску на навколишнє
середовище;

— раціональне, збалансоване, синергетичне викори�
стання природних ресурсів;

— запобігання виникненню суперечностей між роз�
витком продуктивних сил і збереженням екологічної
рівноваги;

— забезпечення природного розвитку екосистем у
територіях, що особливо охороняються, збереження та
відновлення природних комплексів при вирішенні тери�
торіальних проблем;

— удосконалення економічного механізму управ�
ління у галузі охорони навколишнього середовища і при�
родокористування.

На сьогодні екологічне районування (за коефіцієн�
том екологічної ситуації) стало передумовою вдоско�
налення територіального розвитку економіки і має важ�
ливе значення для організації раціонального управлін�
ня нею. Слід зазначити, що регіональний характер при�
родокористування зумовлений таким:

— ресурси й екосистеми кожного регіону відносно відок�
ремлені в часово�просторовому плані від інших регіонів;

— ефект і збиток, викликані господарською діяль�
ністю, виявляються, перш за все, на конкретній території;

— кількісна і якісна характеристика сільськогоспо�
дарського та промислового виробництва й використання
природних ресурсів, розміщення продуктивних сил і де�
мографічні процеси мають також регіональний характер.

Тому формування господарського механізму еко�
розвитку передбачає його регіоналізацію, що означає
перехід до такої моделі соціально�економічного розвит�
ку, яка зважає на економічну й екологічну специфіку
регіону, забезпечує баланс між темпами зростання і тем�
пами відновлення якості середовища. Кожен регіон має
свій ресурсний потенціал, рівень залучення його в гос�
подарську діяльність і стан навколишнього природного
середовища, асиміляційний потенціал. У зв'язку з цим
екологічний зміст стійкого розвитку регіонів полягає в:

— запобіганні надмірних навантажень на природне
середовище, що призводять до руйнування його асимі�
ляційних функцій;

— раціональному та збалансованому використанні
природних ресурсів;

— підтримці таких пропорцій у природокористу�
ванні, при яких гарантується ресурсне забезпечення по�
колінь, що живуть, і майбутніх;

— узгодженому з господарською ємністю екосис�
теми розвитком промислового виробництва;

— розвитку збалансованої системи сільського гос�
подарства на основі родючості грунтів, убезпеченні їх
від ерозії та забруднення; використанні екологічно чи�
стих технологій;

— оздоровленні санітарно�епідеміологічної обста�
новки;

— виконанні природоохоронних заходів, що фінан�
суються з різних джерел.

Метою комплексного природокористування має
стати створення організаційно�правових передумов для
практичної реалізації права громадян на сприятливе
навколишнє середовище і переходу до стійкого еколо�
гічно безпечного розвитку.

До завдань, що забезпечують виконання названих
цілей, слід віднести: закріплення пріоритету збережен�
ня екосистем у природокористуванні в соціально�еко�
номічних програмах розвитку всіх рівнів, що прийма�
ються; встановлення порядку прийняття рішень з ком�
плексного управління природокористуванням, який
має входити до структури управління екологізацією ви�
робництва й управління всіх рівнів; впровадження в
практику ліцензій і договорів на комплексне і збалан�
соване природокористування: організацію і забезпе�
чення функціонування єдиної територіальної інфор�
маційної системи, що дає змогу об'єктивно проводити
комплексне інтегральне оцінювання стану навколиш�
нього середовища, природо�ресурсного потенціалу
регіону (екологічний моніторинг) у рамках програм
інформатизації; прогнозування динаміки екологічно�
го стану природних територій і визначення екологіч�
них пріоритетів; максимально можливе зниження шко�
ди від використання одного або декількох природних
ресурсів в збиток іншим; екологізацію економіки, що
визначає отримання економічного ефекту з урахуван�
ням цілей стійкого розвитку; організація плати за при�
родні ресурси за рахунок повного обліку основних
оцінних чинників з урахуванням навантаження, що
склалося, на екосистеми; розширення джерел фінан�
сування природоохоронних заходів за рахунок меха�
нізму щільності природокористування і системи без�
перервності екологічного контролю через екосудей та
інші форми; підвищення контролю за витрачанням
коштів на охорону і відновлення навколишнього при�
родного середовища [4].

Основні принципи раціонального та збалансовано�
го природокористування в регіоні полягають в необхі�
дності:

— поступального економічного розвитку регіону,
співвідношенні з темпами відновлення якості навколиш�
нього середовища;

— збереження біологічної різноманітності, що скла�
лася в регіоні, у рамках не тільки усередині, але і поза
ними;

— дотримання екосистемних підходів при форму�
ванні державної політики і системи екологічних вимог
та обмежень;

— забезпечення пріоритетності екологічно без�
печних, маловідхідних й безвідходних виробництв і
технологій за рахунок поступової ліквідації заста�
рілого морально та фізично зношеного устаткуван�
ня;

— обмеження розміщення видів діяльності з несприят�
ливою дією на навколишнє середовище в регіонах з низь�
кою або негативною екологічною ємністю, а також вве�
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дення в цих регіонах жорсткіших, порівняно з держав�
ними, екологічних обмежень;

— комплексного використання природних ресурсів,
що мають багатоцільовий характер застосування;

— заборони екологічно небезпечних для здоров'я
людини видів діяльності.

Таким чином, полягання екологічної безпеки в Україні
в нових суспільно�економічних умовах примушує владу, у
тому числі й на регіональному рівні, шукати нетривіальні
підходи до системи управління екологічною безпекою.

Екологічний моніторинг як один з інструментів
підвищення ефективності природокористування роз�
глядається в комплексному узгодженні з відстежуван�
ням стану використання природо�ресурсного потен�
ціалу і навколишнього середовища не дискретно за ви�
дами середовищ, об'єктів користування, а на екосис�
темній основі. Особливість моніторингу включає не�
обхідність узгодження відстежуваних параметрів сере�
довища з необхідністю прогнозу стану навколишнього
середовища. Суть екологічного моніторингу в рамках
цієї проблеми має бути спрямована не тільки на відсте�
жування природоохоронних складових природокорис�
тування, але й на необхідність узгодження екомоніто�
рингу з моніторингом економічних наслідків управлін�
ня об'єктами природокористування, узгодження стра�
тегії розробки соціально�економічних програм розвит�
ку країни.

Моніторинг за станом природних об'єктів і об'єктів
користування як система контролю ще не задовольняє
сучасним вимогам. Немає єдиного координаційного
органу моніторингу стану навколишнього середовища.
Не розроблені механізми і критерії оцінювання стану
спостережуваних об'єктів, особливо в умовах рекреа�
ційної діяльності. Це ставить під загрозу рівень захис�
ту територій і об'єктів, що особливо охороняються. Для
досягнення цілей моніторингу необхідна єдина коорди�
нація його діяльності на рівні незалежних експертів з
підключенням наукових організацій. Назріла не�
обхідність екологічного оцінювання господарської
діяльності з урахуванням економічної цінності, викори�
стовуючи механізм економічного моніторингу.

Перед Україною, як перед усім світом, виникли сер�
йозні екологічні проблеми. Ще в середині минулого сто�
ліття здавалося, що природні ресурси країни невичерпні.
Споживаючи її ресурси, люди мало замислювалися над
тим, що економіка й екологія приходять у всю більшу
суперечність. Як критерії науково�технічного прогресу
приймалися суто технічні й економічні показники. А пи�
тання відтворення природних ресурсів, збереження біо�
логічної різноманітності, підтримка екологічної рівно�
ваги ігнорувалася. Не обійшла ця проблема і Україну.
Перспективи розвитку ресурсної політики багато в чому
залежать від природоохоронної діяльності в країні.
Промислове освоєння родовищ йде повільно. Геолого�
розвідувальні роботи з відтворення мінерально�сиро�
винної бази через відсутність коштів на різних рівнях
бюджету практично не ведуться. Водночас наголо�
шується на споживчому дефіциті цілого ряду корисних
копалини. Це вуглеводнева сировина, природні меліо�
ранти, підземні води. Частиною державної податкової
політики є поповнення бюджету зборами за право ко�
ристування надрами. Природні території, що особливо
охороняються, — це території, у межах яких забезпе�
чується їх охорона від традиційного господарського
використання і підтримка їх природного стану для збе�
реження екологічної рівноваги, а також у наукових,
навчально�освітніх, культурно�естетичних і рекреацій�
них цілях.

З метою захисту природних територій, що особли�
во охороняються, від несприятливого впливу на при�
леглих до них ділянках землі і водного простору мо�
жуть створюватися охоронні зони з регульованим ре�
жимом господарської діяльності. Резервні території —
особливо цінні території, що створюють основний при�

родно�ресурсний потенціал і є фондом спадщини май�
бутніх поколінь, забезпеченим гарантіями його збере�
ження.

Резервними територіями історико�культурного при�
значення і традиційного природокористування є культурні
й охоронні зони навколо них, інші ділянки, що зберігають
елементи духовної та матеріальної культури місцевого або
національного значення, території, перспективні з архео�
логічного погляду, а також використовувані для традиц�
ійних природоощадних видів господарської діяльності.
Резервні території природоохоронного призначення, що
володіють набором ознак і якостей, які дають змогу відне�
сти їх у майбутньому до тієї чи іншої категорії природних
територій, що особливо охороняються. На них вирішуєть�
ся регульована господарська діяльність, яка не допускає
необоротних змін природного середовища. Резервні тери�
торії ресурсного призначення — це території, природні
ресурси яких (поновлювані і непоновлювані, зокрема ро�
довища, не залучені до природокористування) зберігають�
ся для створення екологічно безпечних і економічно ефек�
тивних технологій їх видобутку і переробки.

Досвід цивілізованих країн світу довів, що система
освіти — кращий виконавець підготовки молоді до ви�
рішення глобальних завдань. Завданням освітніх уста�
нов є формування знань про раціональне використання
природних ресурсів, відповідального ставлення до на�
вколишнього середовища.

ВИСНОВКИ
Таким чином, основні перспективи еколого�ресурс�

ної політики пов'язані з розширенням сировинної бази
для промислового розвитку при неодмінному досягненні
цілей з рекреаційної діяльності та захисту територій і
об'єктів, що особливо охороняються. Перспективи роз�
витку вимагають економічного обгрунтування доціль�
ності подальшого нарощування мінерально�сировинної
бази, а також економічного обгрунтування змісту вели�
чезного фонду територій, що особливо охороняються, і
об'єктів. На цій основі необхідне складання довгостро�
кової соціально�економічної програми розвитку Украї�
ни, майбутнє якої все�таки полягає в рекреаційному гос�
подарюванні шляхом введення системи збалансованого
природокористування, що приведе до адаптивного харак�
теру природокористування.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Вплив глобалізаційних чинників зумовлює не�

обхідність кардинальних змін в організаційній культурі
компаній. Останні вимушені конкурувати як з вітчизня�
ними, так і зарубіжними суб'єктами підприємництва.

Нагальною проблемою є нагромадження стратегіч�
них ресурсів з метою глобального позиціювання. При
цьому зростає значення механізмів управління ланцю�
гами постачання. Ефективні засоби стратегічного ме�
неджменту та управління змінами в цій сфері дозволя�
ють підтримувати сталі конкурентні переваги. Поглиб�
лення процесів лібералізації зумовлює необхідність
удосконалення методів стратегічного управління в по�
штовій логістиці.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню теоретичних питань стратегічного

управління присвячено значну кількість наукових праць.
Зокрема Е. Фламгольц та І. Рендл запропонували прин�
ципово нову модель життєвих циклів організації з ура�
хуванням специфіки підприємницької діяльності та
чітким розмежуванням етапів залежно від розмірів та
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сфери бізнесу, а також складності організаційної струк�
тури [1]. Дж.Р. Сток та Д. М. Ламберт, розглядаючи
інструменти стратегічного планування та аналізуючи
оперативну практику у ключових видах логістичної
діяльності, ідентифікують основні причини підвищено�
го інтересу до логістичного менеджменту: зміна спо�
живчих уподобань, зменшення прибутків унаслідок
збільшення логістичних витрат, розвиток інформацій�
них технологій, тиск з боку конкурентів, перерозподіл
ринкової сили у ланцюгах постачання [2].

М.Ю. Григорак виділяє такі типи постачальників
логістичних послуг: вузькофункціональний логістичний
посередник, комплексний логістичний оператор, про�
відний постачальник логістичних послуг, системний
інтегратор ланцюга поставок та віртуальний інтегратор
мережі поставок [3]. Є.В. Крикавський та Н.В. Чорно�
писька відзначають, що на конкурентні переваги логі�
стичної сфери в України впливають факторні умови, що
відображають спроможність трансформувати природні
ресурси; параметри внутрішнього попиту; характерис�
тики суміжних і допоміжних галузей, які прагнуть до�
сягти провідних позицій на міжнародних ринках, потре�
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бують підтримки з боку груп постачальників світового
рівня і потенційно спроможні підтримувати інноваційні
процеси; стратегії компаній, їх організаційні характе�
ристики та внутрігалузева конкуренція [4]. Поряд з цим,
залишаються недостатньо вивченими питання розвит�
ку поштової логістики.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є відображення напрямів стра�

тегічного управління змінами у логістичній діяльності
та висвітлення досвіду розвитку поштової логістики в
ПАТ "Укрпошта".

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Основні рушійні сили ринку впливають на парамет�

ри суб'єктів підприємництва, змушуючи їх пристосову�
ватися до умов кон'юнктури. У стратегіях управління
змінами у логістиці враховуються параметри підприєм�
ницького середовища на основі оцінки умов здійснення
логістичної діяльності, аналізу поведінки конкурентів
та виявлення недоліків наявної організаційної структу�
ри ланцюгів постачання (рис. 1).

Поштова логістика пов'язана з послугами збору, пе�
ревезення та доставки листів і документів, бандеролей і
пакетів, посилок до 30 кг, що здійснюються компаніями
по території України. Серед поштових послуг з високи�
ми темпами розвитку можна виділити послуги логісти�
ки, гібридну пошту, Інтернет�послуги, електронну тор�
гівлю та рекламні послуги [5].

Публічне акціонерне товариство "Укрпошта" (ПАТ
"Укрпошта") є національним оператором поштового
зв'язку. Вказане підприємство пропонує близько 50
видів послуг, включає 12 тис. об'єктів поштового зв'яз�
ку; персонал налічує 73 тис. осіб [6]. Зменшення ринко�

вої частки цього підприємства (рис. 2) та послаблення
його конкурентних позицій зумовили необхідність
організаційних змін.

Підвищення рівня ефективності функціонування
підприємства може бути досягнуте шляхом інновацій�
них технологічних змін з урахуванням сприятливих
можливостей та зовнішніх загроз, слабких та сильних
ринкових позицій, а також зміни організаційної іден�
тичності [8, c. 777]. Розбудова оптимального логістич�
ного бізнес�процесу визначається якісним плануванням,
транспортуванням, обробкою та зберіганням відправ�
лень. При цьому увага акцентується на управлінні лан�
цюгом постачання та координації всіх логістичних
функцій.

ПАТ "Укрпошта" має 140 сортувальних центрів (се�
ред них 25 % — міжрегіональних, 75% — внутрішньоре�
гіональних). Персонал підприємства здійснює 3105 що�
денних поштових маршрутів. 452 пересувні відділення
обслуговують 3627 населених пунктів. Працівники "Ук�
рпошти" щоденно обробляють понад 1 млн одиниць
письмової кореспонденції, понад 96 тисяч посилок [9].

За результатами незалежного дослідження логі�
стичного ринку України, опублікованого у виданні
"Личный счет" у 2016 р., "Укрпошта" очолила рейтинг
логістичних компаній нашої країни. У рейтингу врахо�
вано мережу відділень, наявність зручного та доступ�
ного сайту, гарячої телефонної лінії, оптимальність
строків, тарифи доставки, можливість та вартість збе�
рігання відправлень у відділенні та ін. [10].

Членство у Всесвітньому поштовому союзі надає
підприємству певні переваги. Зокрема "Укрпошта"
сприяє доставці товарів із Китаю. У 2015 р. підприєм�
ство запровадило послугу доставки невеликих пакетів
"ePaсket" (масою до 2 кг). Для оперативної пересилки

Рис. 1. Процес стратегічного управління змінами у логістиці

Джерело: авторська розробка.

 
 

 

 

 

Утілення в життя стратегічних планів: 

• підтримка стратегій засобами ризик-менеджменту; 

• залучення мотиваційних механізмів організаційних змін; 

• визначення ефективності стратегій управління змінами у 
логістиці 

 

Формування стратегії управління змінами у логістиці: 

• ідентифікація стратегічних пріоритетів; 

• формулювання цілей стратегічних змін у логістиці; 

• розробка планів ресурсного забезпечення та регламентація 
умов взаємодії з постачальниками  

Аналіз параметрів підприємницького середовища: 

• оцінка умов здійснення логістичної діяльності; 

• аналіз поведінки конкурентів; 

• виявлення недоліків наявної організаційної структури 
логістичних ланцюгів 
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таких відправлень укладено договір з поштою Китаю
China Post. При цьому можливе відстеження траєкторії
руху товарів та використання послуг кур'єрської до�
ставки [11; 12]. Послуга доставки з�за кордону згрупо�
ваних поштових відправлень "Консигнація" дозволяє
оперативно отримувати українським клієнтам замов�
лення з інтернет�магазину через поштові служби краї�
ни�відправника і одержувача.

Слід зазначити, що ефективній роботі перешкоджа�
ють застаріла матеріальна база, організаційні недоліки,
мотиваційні механізми, порушення законодавчо встанов�
лених термінів доставки. За результатами дослідження,
проведеного Українською асоціацією директ�маркетин�
гу, адресати отримують вчасно лише 55 % листів [13].

Операційна діяльність підприємства охоплює [14]:
— управління транспортними засобами;
— управління сортувальними центрами та плануван�

ня логістичних маршрутів;
— оптимізацію технологічних процесів;
— технологічну підтримку нових послуг.
Реформування логістичної системи "Укрпошти" по�

в'язане зі структурними змінами та перерозподілом ре�
сурсів. Зміцнення конкурентних переваг можливе шля�
хом надання унікальних послуг та нагромадження відпо�
відних технологічних потужностей. Значні резерви
підвищення ефективності роботи підприємства можуть
бути використані шляхом застосування фулфілменту —
сукупності бізес�процесів із виконанням замовлень, по�
чинаючи з їх оформлення і закінчуючи отриманням по�
купки кінцевим споживачем. Сюди входять послуги
щодо складського адресного зберігання товарів, прийо�
му та обробки замовлень, комплектації та пакування за�
мовлених товарів, відвантаження та доставки замовлень,
отримання оплати від покупців, роботи з рекламаціями
і блокування розчарувань клієнтів [15].

Закупівля товарів за кордоном та ввезення в Украї�
ну пов'язані з додатковими витратами. Крім видатків на
виробництво товарів, слід ураховувати витрати на транс�
портування, митне оформлення, оренду складських при�
міщень, оплату послуг посередників та ін. Кросс�бор�
динг дозволяє уникнути окремі з вказаних додаткових
витрат, оскільки на міжнародні посилки за певних умов
не поширюються податки. Робота IT�команди може
забезпечити вирішення питання прискорення передачі
комп'ютерної інформації, зокрема у випадку відправ�
лення експортних посилок юридичними особами гаран�
товано, з відстеженням.

Серед нагальних завдань ПАТ "Укрпошта" можна
виділити перегляд переліку послуг, будівництво нових
сучасних логістичних центрів, вирішення проблем черг,
інвестування в ІТ�технології, автоматизацію основних
процесів, а також структурні зміни внаслідок корпора�
тизації [16]. Стратегія розвитку підприємства орієнто�
вана на формування великих, якісних та автоматизова�
них логістичних центрів. Оскільки більшість конкурентів
знаходиться у преміум�сегменті, існують сприятливі
умови для диверсифікації поштової логістики, зокрема
її орієнтація на задоволення потреб клієнтів із низьки�
ми та середніми доходами.

Однією з причин зниження ефективності поштово�
логістичних послуг "Укрпошти" є застарілі інформаційні
системи. ІТ�стратегією підприємства на 2017—2020 рр.
передбачено застосування сучасних технологічних, при�
кладних та інфраструктурних систем, гарантування ре�
жиму інформаційної безпеки [17].

Серед переваг підприємства — розгалужена логі�
стична мережа, значні обсяги потужностей, значна
кількість поштових відділень та відправлень, представ�
леність у віддалених населених пунктах. Поряд з цим,
лише 2 тисячі відділень генерують 90% прибутку ком�
панії, а решта — 10%. У перспективі ПАТ "Укрпошта"
буде зорієнтовано на формування хабу надання держав�
них послуг, виконання функцій фінансово�логістично�
го оператора та активного учасника електронної
торгівлі [18].

Організаційні зміни є передумовою забезпечення на�
лежного рівня прозорості в управлінні, ефективної си�
стеми прийняття рішень, удосконалення корпоративної
системи, залучення стратегічних інвесторів, утілення в
життя планів модернізації, зокрема оновлення матері�
ально�технічної бази логістичних центрів, що сприяти�
ме підтримці сталих конкурентних переваг.

ВИСНОВКИ
Таким чином, у процесі стратегічного менеджмен�

ту в логістичній діяльності можна виділити стадії ана�
лізу параметрів підприємницького середовища, форму�
вання стратегії управління змінами та втілення в життя
стратегічних планів. Необхідність організаційних змін
у ПАТ "Укрпошта" зумовлена зменшенням ринкової
частки та послабленням конкурентних позицій.

Забезпечення ефективного функціонування підпри�
ємства пов'язане з інноваційними технологічними зміна�
ми, урахуванням сприятливих можливостей та загроз
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Рис. 2. Питома частка компаній на ринку поштової логістики в Україні (у відсотках)

Джерело: [7].
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зовнішнього економічного середовища, слабких та силь�
них позицій на ринку, а також зі змінами організаційної
культури.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Основною умовою позитивних зрушень в економіці

будь�якої держави є значний обсяг фінансових вливань
у пріоритетні галузі, які здатні забезпечити сталий роз�
виток всієї економіки. За таких умов головним завдан�
ням для держави є пошук механізмів залучення вільних
фінансових ресурсів як на внутрішньому, так і на міжна�
родному ринках капіталів. При цьому більшим потенці�
алом володіє саме міжнародний ринок капіталів. Це,
насамперед, обумовлено тим, що інституційні інвесто�
ри з багатьох країн розпоряджаються значними фінан�
совими ресурсами та перебувають у постійному пошу�
ку юрисдикцій, у відношенні яких є економічна та пра�
вова асиметрії. Наприклад, наявна інформація про пер�
спективні ринки, відмінності в податкових режимах,
можливість проведення операцій, які заборонені в інших
державах, сприятливий економічний клімат, державні
гарантії іноземних інвестицій та ін.

Таким чином, з метою отримання більшого доходу
здійснюється пошук юрисдикції з наявними ознаками
асиметрій та інвестування значного обсягу фінансових
ресурсів, які, в сукупності з наявними різноманітними
інструментами та механізмами, здатні забезпечити
фінансовими ресурсами економіку країни�реципієнта.

Враховуючи той факт, що економіка України відчу�
ває відплив коштів з багатьох секторів економіки через
кризу банківської система, яка є основним донором
фінансових ресурсів для вітчизняної економіки, пріо�
ритетним завданням є дослідження фінансових інно�
вацій у сфері залучення міжнародного фінансування, що
є складовою потенціалу до зростання економіки. Серед
таких інновацій останніх десятирічь є сек'юритизація.
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У статті проаналізовано основні підходи та погляди щодо визначення механізму "сек'юритизація". Так,
сек'юритизація розглядається як процес списання активів внаслідок їх рефінансування, перетворення активів
у ліквідну форму, рефінансування грошових вимог за рахунок фондового ринку, проміжний етап у процесі
дезінтермедіаціі та новий етап у розвитку фінансових інновацій у сфері хеджування кредитних ризиків. ВизJ
начено основні завдання, які має виконувати сек'юритизація з точки зору держави, кредиторів та інвесторів.
Проаналізовано історичні особливості формування механізму сек'юритизації активів. Досліджено основні типи
сек'юритизації, до яких відносяться класична (традиційна) сек'юритизація, синтетична сек'юритизація та корJ
поративна сек'юритизація. Розкрито суть основних понять, форм і видів проведення сек'юритизації активів.
Наведено статистичні дані, що характеризують поточний стан ринку сек'юритизованих активів.

The article is dedicated to the basic approaches and views of the mechanism of "securitization". Securitization is
considered as the process of debiting assets as a result of refinancing, the conversion of assets in liquid form, refinancing
cash requirements due to the stock market, an intermediate stage in the process of disintermediation and a new stage
in the development of financial innovation in credit risk hedging. Determined the main tasks to be performed
securitization in terms of the state, creditors and investors. Analyzed the historical features of the mechanism of
securitization of assets and the essence of basic concepts, forms and types of asset securitization. Demonstrated
statistical data describing the current state of the market of securitization.
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АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Результати досліджень теоретико�методологічних

засад проведення сек'юритизації та історичних аспектів
становлення механізму сек'юритизації висвітлено в
роботах вітчизняних та іноземних науковців, а саме:
Дж. Стігліца, Х.П. Бера, Ж.Ж. де Вриз Роббе, Е. Девід�
сона, П. Роуз, Т. Френкеля, Дж. Сінке, О. Геєця, Н. Вер�
саль, А. Казакова, А Селівановського, А. Рачкевича,
Д. Лободи, І. Перепадді, Ю. Туктарова.

ПОСТАНОВКА МЕТИ
Метою статті є розгляд підходів до визначення по�

няття "сек'юритизація" та історичних особливостей
його формування для подальшої оцінки можливості
імплементації міжнародного досвіду проведення сек'ю�
ритизації в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Не зважаючи на популярність такого механізму, як

сек'юритизація та тривалість його використання, на сьо�
годнішній день відсутній єдиний підхід до визначення та
трактування цього поняття. Проаналізувавши праці за�
рубіжних та вітчизняних авторів, можна виокремити
п'ять підходів до визначення згаданого терміну.

Перший підхід є суто технічним і полягає у тому, що
сек'юритизація є процесом списання активів з балансу
кредитора та їх рефінансування шляхом випуску цінних
паперів [4, с. 27]. Кредитором або первинним кредито�
ром (від англ. Originator) у цьому випадку є юридична
особа, що формує пул активів, який підлягає сек'юри�
тизації та має назву "базисний" або "референсний пор�
тфель". При цьому велику роль відіграє цільова компа�
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нія (Special purpose vehicle, скорочено SPV [7]), яка ре�
фінансує активи за рахунок емісії цінних паперів [6, с.
59]. Такий підхід обумовлений сучасною тенденцією пе�
реміщення операцій з кредитного ринку до ринку капі�
талів. Проте цей підхід не може розкрити всю суть сек�
'юритизації через те, що вона не завжди передбачає спи�
сання активів з балансу та існування цільової компанії.

Згідно з другим підходом наголос робиться на тому,
що основною особливістю сек'юритизації є фінансуван�
ня (або рефінансування) активів шляхом їх перетворен�
ня у ліквідну форму за допомогою цінних паперів [19, с.
42; 1, с. 23; 18, с. 429; 31, с. 136—142; 27; 9, с. 44]. Така
позиція збігається з положеннями "Правил США про
цінні папери" [26], в яких зазначено, що сек'юритизація
є технікою, яка застосовується для підвищення ліквід�
ності активів за допомогою інструментів, що можуть
бути продані на ринку цінних паперів. Разом з тим, така
позиція також має недоліки через те, що саме поняття
"ліквідність" визначається як можливість швидкого пе�
ретворення активу у гроші без значних втрат [13], про�
те процес обігу цінних паперів, що емітуються під час
сек'юритизації, залежить від розвитку фондового рин�
ку. Скоріше за все, мова має йти про надання можли�
вості обігу активів на вторинному ринку серед необме�
женого кола інвесторів, у т.ч. тих, які не можуть здійс�
нювати операції на первинному ринку. Наприклад, цінні
папери, забезпечені кредитами, можуть придбавати
фізичні особи, які не можуть надавати кредити. За та�
ких обставин цінні папери виступають лише носієм для
таких активів, але їх ліквідність не гарантована.

Автори, що підтримують третій підхід, [23; 27; 28, с.
1074] розглядають сек'юритизацію з юридичного боку,
який передбачає врахування сукупності правових норм,
що забезпечують рефінансування грошових вимог за
рахунок фондового ринку. Тим більше, що термін "се�
к'юритизація" знайшов своє відображення в законо�
давстві США та багатьох країн Європи. Разом з тим,
сек'юритизацію можна проводити за відсутності спе�
ціального нормативного забезпечення у країні знаход�
ження первинного кредитора за допомогою проведен�
ня більш простих операцій, які збігаються зі своїми
складними аналогами за економічною суттю та на�
слідками, та/або залученням учасників сек'юритизації,
які інкорпоровані в інших юрисдикціях. Так, в Україні
відсутнє спеціальне законодавство (була лише спроба
прийняти відповідний законопроект [16]), проте це не
завадило ряду банків провести сек'юритизацію власних
активів за допомогою використання цільових компаній
та залучення організаторів емісії цінних паперів, які
знаходились в інших країнах.

Четвертий підхід полягає у розгляді місця сек'юри�
тизації в процесі дезінтермедіації [11, с. 54; 23], який по�
лягає у виключенні банків зі схем фінансування. Заснов�
ником цієї теорії є Х.П. Бер [4, с. 21], який виокремив
три етапи цього процесу: на першому етапі банки
здійснюють традиційні функції фінансового посередни�
ка через залучення коштів та кредитування і отримують
чистий процентний дохід; на другому етапі банки почи�
нають віддалятися від процесу кредитування та почи�
нають виконувати функцію супроводження операцій і
отримувати чистий комісійний дохід; на третьому етапі
участь банків повністю виключається з процесу креди�
тування.

П'ятий підхід вказує, що сек'юритизація є новим
етапом у розвитку фінансових інновацій у сфері хеджу�
вання кредитних ризиків для первинного кредитора,
оскільки відбувається перенесення кредитного ризику,
а цінні папери, забезпечені надходженнями за відокрем�
леними активами, є деривативами нового покоління [12].
На підтримку такої точки зору необхідно зазначити, що
незалежно від конфігурації сек'юритизації, яка визна�
чається в процесі структурування угоди індивідуально
залежно від потреб ініціатора та інших зацікавлених
осіб, повна або часткова передача ризиків від первин�

ного кредитора до інвесторів відбувається в будь�яко�
му разі.

Основними завданнями сек'юритизації є:
— для держави:
— забезпечення фінансування пріоритетних галузей

економіки;
— зменшення вартості кредитів;
— для кредиторів:
— підвищення оборотності активів;
— передача ризиків;
— розширення бази фондування;
— отримання додаткового комісійного доходу;
— для інвесторів:
— зниження наслідків банкрутства кредитора через

передачу референсного портфеля цільовій компанії, що
має обмежений характер дієздатності;

— прогнозованість грошових надходжень через
стандартизованість активів, що входять до референсно�
го портфелю;

— здійснення опосередкованої участі необмежено�
го кола осіб в кредитуванні (безпосередню участь мо�
жуть брати лише банки або небанківські фінансові
організації).

Сам термін та механізм, що використовуються сьо�
годні з'явилися в 1970�х роках в США, проте сама кон�
цепція сек'юритизації з'явилася задовго до виникнення
самого терміну. Історію розвитку цієї концепції можна
розділити на декілька етапів.

Перший відомий випадок застосування механізму
сек'юритизації зафіксовано в VI ст. до н.е. в Греції [25,
с. 159—161]. Його суть полягала у тому, що будь�який
бажаючий міг внести кошти до спеціальних кас в обмін
на посаду збирача податків, яка давала можливість от�
римувати та привласнювати податкові надходження. Та�
ким чином, згаданий механізм є аналогічним до сучас�
ної сек'юритизації майбутніх податкових надходжень.
Подібний механізм також використовувався в IV ст. до
н.е. в Римській Імперії [29, с. 7].

Наступний етап розвитку концепції сек'юритизації
пов'язаний з Голландією у XVII ст. [30, с. 4], коли нада�
валися кредити під забезпечення майбутніх надходжень
від продажу товару. Це був прототип сек'юритизації без
передачі цільовій компанії референсного портфелю, по�
гашення якого забезпечувалося надходженнями від
продажу товарів.

Третій етап почався у XVIII ст. в Шотландії [8, с.
87—88], коли було запропоновано створити іпотечний
банк, що буде випускати особливі гроші, які будуть за�
безпечені іпотекою. Водночас у Німеччині була створе�
на кредитна організація (Сілезький ландшафт), яка за�
лучала кошти населення через продаж заставних листів
для іпотечного кредитування дворян [21, с. 326]. Пога�
шення заставних листів здійснювалося за рахунок над�
ходжень від іпотеки. Такий варіант є аналогією угоди
сек'юритизації, які була проведена в 1970�х роках у
США, за двох відмінностей: випускалися гроші, а не
цінні папери; референсний портфель залишався на ба�
лансі кредитної організації.

Сек'юритизація в тій формі, яку ми знаємо сьогодні,
вперше відбулася в 1970�х роках у США. Сама назва
вперше була застосована Льюісом Ранієрі, який працю�
вав в інвестиційному банку Salomon Brothers, що су�
проводжував угоду та виступав андеррайтером цінних
паперів, які були емітовані цільовою компанією зі струк�
турою прямого розподілу і забезпечені надходження�
ми за портфелем іпотечних кредитів. Первинним кре�
дитором в угоді виступив Bank America, а сама угода от�
римала назву "Bank America issue" [10, с. 62].

Така конфігурація була обрана не випадково: по�
перше, використання цінних паперів як носіїв референ�
сних активів зумовлено тенденціями заміщення банкі�
вського кредитування залученням коштів через фондо�
вий ринок [3, с. 7—8], а наявність вторинного ринку зав�
дяки цінним паперам призводить до зниження процен�
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тних ставок за кредитами; по�друге, перевагою прода�
жу активів цільовій компанії є убезпечення інвесторів
від ризиків банкрутства кредитора референсного порт�
фелю. Сам портфель іпотечних кредитів в якості рефе�
ренсного було обрано з низки причин:

— іпотечні кредити займали велику частку в кредит�
них портфелях банків, а для сек'юритизації значний ве�
ликий обсяг референсного портфелю [4, с. 33];

— іпотечні кредити є досить гомогенними, а для про�
гнозування грошових надходжень потрібна стандарти�
зація базисних активів;

— такі активи мають довгий період погашення, що є
привабливим для багатьох інституційних інвесторів;

— підтримка кредитування на придбання житла для
кожної сім'ї є невід'ємним пунктом федеральних про�
грам у США.

Успіх цінних паперів, забезпечених іпотекою,
(Mortgage�backed security, скорочено — MBS) і визна�
чив майбутній інтерес до механізму сек'юритизації. Так,
в 1985 році банком First Boston було проведено сек'ю�
ритизацію грошових вимог за кредитами на придбання

комп'ютерної техніки, первинним кредитором яких був
Sperry Corporation. Оскільки запорукою успіху сек'ю�
ритизації іпотечних кредитів була участь Федеральної
корпорація житлового іпотечного кредиту — Фреді
Мак (від англ. Freddie Mac), Державної національної
асоціації іпотечного кредитування — Джинні Мей (від
англ. Ginnie Mae) та Федеральної національної іпотеч�
ної асоціації — Фанні Мей (від англ. Fannie Mae), ефек�
тивне проведення сек'юритизації неіпотечних кредитів
потребувало використання спеціального інструмента�
рію підвищення кредитної та ліквідної якості референ�
сного портфелю активів. Необхідно зазначити, що з ча�
сом стане очевидним, що участь іпотечних агентів за�
безпечувала лише безпідставну впевненість інвесторів
у якості цінних паперів, яка під час фінансової кризи
2007—2009 років спричинила погіршення фінансового
стану зазначених агентів та їх наступну націоналізацію
урядом США за рахунок платників податків.

Головним інструментом для підвищення довіри до сек�
'юритизації неіпотечних активів став кредитний рейтинг від
визнаних світом рейтингових агентств. Їх роль полягала у
наданні професійної та незаангажованої оцінки щодо ри�
зиків настання кредитних випадків за фінансовими інстру�
ментами та їх емітентами. Таким чином, інвестори, які не
мали змоги оцінити якість активів, що входили до референ�
сного портфелю, отримали зовнішню оцінку, на яку можна
спиратися під час прийняття інвестиційних рішень.

Як наслідок, до процесу сек'юритизації залучалися
нові типи активів. Так, до таких активів почали відноси�
тись автокредити та карткові кредити. Оскільки вони,
на противагу іпотечним кредитам, мали швидшу обо�
ротність, що задовольняло інтереси інвесторів, які праг�
нули більшого доходу і не були готові інвестувати в довгі
інструменти при меншому ніж середній розмір активу в
референсному портфелі. Це було вигідно і самим кре�
диторам, оскільки зменшувалося навантаження на ка�
пітал, а залучення нових типів активів до процесу сек'�
юритизації дозволяло підвищити оборотність активів
кредитора — вони могли знову кредитувати і отриму�
вати додатковий комісійний дохід в якості агента, що
супроводжує обслуговування референсного портфеля.
При цьому всі ризики розподілялись між новими кре�
диторами — інвесторами, до яких не застосовуються ви�
моги щодо рівня та адекватності капіталу, які є обов'яз�
ковими для кредитних організацій.

Рис. 1. Обсяг емісії ABS протягом 2016 року, млрд євро

Джерело: складено автором на основі [32].

Рис. 2. Загальна схема сек'юритизації за принципом дійсного продажу
Джерело: складено автором на основі [5; 15; 17].
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Ринок сек'юритизації ще продовжує відновлюватися
після глобальної фінансової кризи 2007—2008 років, про�
те лише протягом 2016 року обсяг емітованих ABS (Asset�
Backed Security) становив 2 трлн євро. На сьогоднішній
день сек'юритизуються будь�які наявні або майбутні ак�
тиви. Так, сек'юритизованими можуть бути: іпотечні кре�
дити, автокредити, карткові кредити, надходження за ко�
мерційними договорами (в т.ч. експортними), надходжен�
ня від погашення дебіторської заборгованості й факторин�
гові операції, лізингові платежі, цінні папери (в т.ч. цінні
папери, емітовані під час іншої сек'юритизації), податкові
надходження, клієнтські надходження та ін.

Згідно з основною класифікацією (за ознакою здійс�
нення продажу референсного портфелю) сек'юритиза�
ція поділяється на: класичну або традиційну (яку інко�
ли ще називають ванільною сек'юритизацією), яка пе�
редбачає продаж портфелю активів цільовій компанії
(true sale securitization), та синтетичну (synthetic
securitization), яка передбачає збереження референсно�
го портфелю на балансі кредитора. Проміжним видом
сек'юритизації є корпоративна сек'юритизація, за якої
забезпеченням за кредитом (Asset�Backed Loan, скоро�
чено — ABL), що наданий цільовою компанією, є всі ак�
тиви та надходження кредитора.

Схематично механізм проведення сек'юритизація
виглядає так:

За умови реалізації класичної сек'юритизації креди�
тор продає пул активів цільовій компанії, яка забезпечує
фінансування придбання активів шляхом емісії цінних па�

перів та їх розміщення серед необмеженого кола інвес�
торів. Головна особливість даного механізму полягає в
обов'язковому продажу активів (off�balansesheet�
transactions), який не може бути визнано незаконним.

Відмінністю синтетичної схеми є відокремлення ре�
ференсного портфеля в межах балансу кредитора з па�
ралельною передачею цільовій компанії, яка залучає
фінансові ресурси через ABS, ризиків за цим портфе�
лем за допомогою кредитного дефолтного свопу або
інших інструментів (договору факторингу з правом
відтермінування, гарантії, акредитиву та ін.).

При проведені корпоративної сек'юритизації цільо�
ва компанія надає кредит (ABL) під забезпечення всіх
активів, якими володіє або буде володіти кредитор. Цей
механізм можливо реалізувати лише в деяких юрисдик�
ціях, в яких дозволено застосовувати іррегулярну зас�
таву (floating charge).

Як вже зазначалося, можлива значна кількість кон�
фігурацій сек'юритизації, які ускладнюють або спрощу�
ють механізм. Нижче наведена класифікація модифі�
кацій базових схем сек'юритизації.

Обрання конкретних модифікацій базових моделей
відбувається під час структурування кожної угоди відбу�
вається з урахування мотивів усіх зацікавлених учасників.

Використання вказаних інструментів та модифікацій
призводить до зміни собівартості реалізації угод сек'ю�
ритизації та дозволяє впливати на перелік осіб, які ма�
ють бажання придбавати ABS, що емітуються в ході та�
ких угод.

Рис. 3. Загальна схема синтетичної сек'юритизації

Джерело: складено автором на основі [12; 17; 22; 23].

Рис. 4. Загальна схема корпоративної сек'юритизації

Джерело: складено автором на основі [17; 22].
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ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Сек'юритизація, що є механізмом, який дозволяє
кредитору рефінансувати свою діяльність та/або роз�
поділити ризики між інвесторами шляхом випуску
цінних паперів, що забезпечені грошовими надходжен�
нями, які генеруються наявним або майбутнім референ�
сним портфелем, будучи з практичної точки зору до�
сить давньою, з теоретичної — є відносно новою та ма�
лодослідженою, що й визначає її актуальність, яка по�
силюється через негативні наслідки фінансової кризи
2007—2009 років, та інноваційність, й обумовлює еклек�
тику в її понятійному апараті.

Перспективними у подальших дослідженнях є аналіз
та вирішення проблем формування економічного та пра�
вового простору для можливості проведення сек'юри�
тизації в Україні.
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Таблиця 1. Класифікація модифікацій базових схем сек'юритизації

№ Критерій Класифікація
1 Наявність активів, 

що генерують 
грошові 
надходження 

– сек’юритизація наявних активів. Тобто забезпеченням вимог за ABS виступають активи, які вже є на 
балансі кредитора та будуть викуплені цільовою компанією або залишаться на його балансі; 
– сек’юритизація майбутніх активів/надходжень. У цьому випадку мова йде про надходження, що 
випливають з договірних відносин, що не відображенні в активі кредитора. Наприклад, клієнтські 
надходження на кореспондентські рахунки банків, надходження від договорів про надання послуг, які ще 
не укладені та ін. 

2 Тип активів, що 
сек’юритизуються 

– Mortgage-Backed Security (скорочено – MBS) – цінні папери, що забезпеченні іпотекою. При цьому 
іпотека може стосуватися нерухомості як житлового, так і нежитлового фондів; 
– Collateralized Debt Obligations (скорочено – CDO) – боргові цінні папери, забезпечені правами грошових 
вимог за кредитами та облігаціями, а в окремих випадках і MBS та ABS; 
– Asset-Backed Security (скорочено – ABS, які інколи називають Non-Mortgage-Backed Security) – цінні 
папери, забезпечені за залишковим принципом, забезпечені іншими активами. До таких активів 
відносяться: автокредити, лізингові надходження, карткові кредити, клієнтські надходження та ін. Разом з 
тим, ABS необхідно розглядати в більш широкому розумінні через те, що і MBS, і CDO є окремими видами 
ABS, оскільки іпотечні кредити та облігації є такими ж видами активів як і автокредити. Лише той факт, що 
MBS були застосовані раніше ніж інші ABS, ставить їх в один ряд з ABS [4, с. 50-52] 

3 Використання 
цільової компанії 

– сек’юритизація із застосуванням цільової компанії, функція якої є емісія ABS; 
– сек’юритизація без цільової компанії. За такої модифікації емісію ABS проводить сам кредитор 

4 Спосіб управління 
референсним 
портфелем 

– статичний спосіб, за якого референсний портфель визначається одномоментно і не змінюється протягом 
всього періоду дії угоди; 
– поновлювальний спосіб, за якого дозволяється зміна активів (така модифікація притаманна схемах, в 
основі яких лежать короткострокові активи) 

5 Можливість 
регресу активів 

– без права регресу до кредитора щодо активів, за якими настав кредитний випадок; 
– з правом регресу до кредитора з вимогою щодо заміни активів за умови їх невідповідності критеріям, які 
були погоджені при структуруванні угоди 

6 Локація 
проведення угоди 

– місцеві угоди, за яких учасники угоди знаходяться в межах однієї юрисдикції; 
– транскордонні угоди, за яких учасники угоди знаходяться в різних юрисдикціях. 

7 Тип фондування – пряме фондування, яке проводиться на початковому етапі для формування референсного портфеля;
– зворотне фондування, яке передбачає рефінансування вже існуючого референсного портфеля; 
– без фондування. Така модифікація використовується, коли цільова компанія продає кредитний захист в 
обмін на грошову винагороду, що в сукупності з доходами, які генеруються активами цільової компанії та 
транслюються інвесторам 

8 Кількість рівнів 
угоди 

– однорівнева або самостійна сек’юритизація проводиться при достатньому обсязі референсного портфеля 
у одного кредитора; 
– багаторівнева або кондуітна сек’юритизація проводиться з метою об’єднання пулів активів кількох 
кредиторів через цільові компанії – акумулятори та залучення цільовими компаніями-кондуітами 
короткострокового фінансування для фінансування довгострокових референсних портфелів 

9 Структура 
платежів 

– структура прямого розподілу або переказна структура, яка характеризується збереженням строків та сум 
грошових надходжень за пулом активів. За таких умов мова йде про концепцію участі в капіталі, яка 
використовується в процесі структурування, в т.ч. для оптимізації податкового навантаження; 
– платіжна структура або керована структура використовується при значних обсягах референсного 
портфелю. За цієї структури платежі направляються згідно затверджених графіків, тобто відбувається 
трансформація строків та обсягів грошових надходжень. Наразі мова йде про характер заборгованості. 
Якщо частина платежів буде надходити випереджаючими темпами, цільова компанія може їх реінвестувати 
в короткі безризикові активи, перелік яких обумовлюється під час емісії ABS;  
– структура з одномоментним погашенням передбачає погашення всього права грошової вимоги одразу. 
Така структура використовуються дуже рідко та пов’язана з високоризиковим референсним портфелем 

10 Застосування 
інструментів для 
підвищення 
кредитної та 
ліквідної якості 
ABS 

– не застосовуються; 
– застосовуються. 
В свою чергу, інструменти підвищення якості ABS поділяються на внутрішні та зовнішні, перелік яких 
наведено на рисунку 5 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На геополітичній карті світу важко віднайти модель

функціонування місцевих бюджетів, в якій обсяг влас�
них доходів відповідав би видатковим повноваженням
місцевої влади. Причини цього зводяться від відміннос�
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INTERGOVERNMENTAL TRANSFERS AS AN INSTRUMENT OF FINANCIAL EQUALIZATION
OF TERRITORIES

Вивчено науковоJтеоретичні аспекти використання інструментів фінансового вирівнювання териJ

торій. Обгрунтовано, що ефективне функціонування міжбюджетних трансфертів у його механізмі дає

змогу урівноважити рівень соціальноJекономічного розвитку не тільки окремих регіонів, а й держави в

цілому. Це сприяє матеріалізації конституційних гарантій суверенітету, розвитку демократичних переJ

творень та комплексної реалізації бюджетної політики на місцевому рівні.

Проаналізовано стан міжбюджетних трансфертів у структурі доходів місцевих бюджетів України та

країн ОЕСР. З одного боку, їх висока питома вага свідчить, що держава зацікавлена, аби фінансування

заходів соціальноJекономічного характеру відбувалося у належному обсязі та якості в усіх регіонах. З

іншого боку, надмірний вплив міжбюджетних трансфертів може ставити місцеву владу в опосередковаJ

ну залежність від центральних органів державного управління.

Сформовано наукові засади вдосконалення цього інструменту фінансового вирівнювання, що з прагJ

матичної точки зору дасть можливість наділити місцеву владу необхідними важелями впливу та забезJ

печить спроможність регіонів до розвитку. Адже, крім фінансування видатків місцевих бюджетів, міжбюдJ

жетні трансферти створюють такі механізми, які впливають на управління державними і місцевими фінанJ

сами, справедливість й ефективність надання суспільних благ та послуг.

The article presents theoretical aspects of the use of instruments of financial equalization of territories. Proved,

that effective functioning of intergovernmental transfers in mechanism of financial equalization makes it possible

to balance the level of social and economic development of some regions and the state as a whole. This helps to

materialize the constitutional guarantees of sovereignty, democratic reforms and implementation of budget policy

at the local level.

The current state of intergovernmental transfers in the structure of local budget revenues in Ukraine and

OECD countries is analyzed. On the one hand, their high proportion shows that the state is interested to finance

social and economic measures in the proper amount and quality in all regions. On the other hand, the excessive

influence of intergovernmental transfers may ask local authority to indirectly dependent from the central

government.

The scientific basis of improving this instrument of financial equalization is formed. This will enable local

authority to give the necessary levers of influence and provide regions the ability to develop. Because, in addition

to funding local budget expenditures, intergovernmental transfers create such mechanisms, that affect the

management of state and local finance, equity and efficiency provision of public goods and services.

Ключові слова: місцеві бюджети, фінансове вирівнювання територій, міжбюджетні трансферти, дотації,
субвенції.

Key words: local budgets, financial equalization of territories, intergovernmental transfers, grants, subventions.

тей у географічному розташуванні, природно�кліматич�
них умовах та ресурсному потенціалі регіонів до не�
рівномірного розміщення виробничої бази й історичних
особливостей розвитку держави. Для їх усунення чи
хоча б зменшення негативних наслідків використову�
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ються інструменти фінансового вирівнювання, механізм
яких спрямований на збільшення дохідної бази бюд�
жетів територій з малим податковим потенціалом або
надмірними витратами на забезпечення суспільного доб�
робуту.

З теоретичної точки зору, інструменти фінансово�
го вирівнювання дають змогу знизити вплив фіскальних
дисбалансів на соціально�економічний розвиток тери�
торій, відтак змістити невідповідність між обсягами
фінансових ресурсів органів влади одного або різних
рівнів для виконання покладених на них функцій і зав�
дань. На горизонтальному рівні використовуються
інструменти між бюджетами одного рівня, тоді як на
вертикальному рівні — між бюджетами вищого та ниж�
чого рівнів. Цим досягається відповідність між загаль�
ною сумою доходів місцевих бюджетів і гарантованим
державою мінімальним рівнем суспільних благ та по�
слуг, що надаються мешканцям територіальних громад.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Концептуальні засади фінансового вирівнювання

територій і, зокрема, теоретико�методологічні аспекти
міжбюджетних трансфертів розвивали представники
західної фінансової думки Р. Баль [1], Р.М. Берд [2],
Р.В. Бодвей [3], Т. Тер�Мінасян [4], А. Шах [5], Х. Цім�
мерман [6] й інші. Помітний внесок у їх поглиблення в
частині зменшення патерналістських акцентів у функ�
ціонуванні місцевої влади і приведення у відповідність
до вимог Європейської хартії місцевого самоврядуван�
ня зробили українські вчені В.Г. Дем'янишин [7],
В.В. Зайчикова [8], О.П. Кириленко [9], В.І. Кравченко
[10], М.І. Кульчицький [11], Ц.Г. Огонь [12], Ю.В. Пасі�
чник [13], С.В. Слухай [14], С.І. Юрій [15] та інші.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Утім виклики, які постають перед нашою державою,

потребують по новому подивитися на систему фінансо�

вого вирівнювання. Місцеві бюджети мають функціону�
вати як злагоджений механізм, не дивлячись на те, що
забезпечення відповідності фінансових ресурсів запла�
нованим асигнуванням сьогодні відбувається, головним
чином, за рахунок міжбюджетних трансфертів. Відтак,
вироблення наукових підходів до вдосконалення цього
інструменту фінансового вирівнювання лягло в основу
мети статті, а її вирішення дасть можливість наділити
місцеву владу необхідними важелями впливу, що забез�
печать спроможність регіонів до розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Поняття фінансового вирівнювання є одним з
найбільш дискусійних у фінансовій науці. Деякі вчені
його розглядають як процес перерозподілу фінансових
ресурсів на користь адміністративно�територіальних
одиниць, які не володіють достатньою власною дохід�
ною базою [16, с. 101]. Інші — трактують з позиції при�
ведення у відповідність витрат бюджетів до гарантова�
ного державою мінімального рівня суспільних благ і
послуг, ліквідації диспропорцій у здійсненні бюджет�
них видатків [17, с. 155]. Незважаючи на контра�
версійність, у них окреслюється головна мета фінансо�
вого вирівнювання — створення рівних можливостей
для соціально�економічного розвитку регіонів (рис. 1).

Про це йде мова у Європейській хартії місцевого са�
моврядування, яку наша держава ратифікувала в другій
половині 1990�их рр., відтак, взяла на себе зобов'язан�
ня виконувати її положення. У пп. 5 ст. 9 цього норма�
тивно�правового документа зазначено, що захист більш
слабких у фінансовому відношенні органів місцевого са�
моврядування передбачає запровадження процедур
бюджетного вирівнювання або аналогічних заходів з
метою подолання наслідків нерівного розподілу потен�
ційних джерел фінансування і фінансового тягаря [18].
Причому зазначені процедури або заходи не повинні

 

Головна мета фінансового вирівнювання – створення рівних можливостей  
для соціально-економічного розвитку регіонів 

Невідповідність між обсягами 
фінансових ресурсів органів влади 

різних рівнів для виконання 
покладених на них функцій і завдань 

Вертикальний дисбаланс 

Види фіскальних дисбалансів 

Невідповідність між обсягами 
фінансових ресурсів органів влади 

одного рівня для виконання 
покладених на них функцій і завдань 

Горизонтальний дисбаланс 

Рис. 1. Фіскальні дисбаланси у контексті реалізації головної мети фінансового вирівнювання територій
Джерело: розробка автора.

Нормативно-
правовий документ 

Дата 
прийняття Міжбюджетні трансферти 

Закон України “Про 
бюджетну систему 
України” 

05.12.1990 
№ 512-XII 

Дотації та субвенції з Державного бюджету України, республіканського 
бюджету АР Крим і місцевих бюджетів 

Бюджетний кодекс 
України 

21.06.2001 
№ 2542-III 

Дотація вирівнювання; субвенція; кошти, що передаються до Державного 
бюджету України та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів; інші 
дотації 

Бюджетний кодекс 
України 

08.07.2010 
№ 2456-VI 
(стара 
редакція) 

Дотація вирівнювання; субвенції; кошти, що передаються до державного 
бюджету та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів; додаткові дотації 

Бюджетний кодекс 
України 

08.07.2010 
№ 2456-VI 
(нова редакція) 

Базова дотація; субвенції; реверсна дотація; додаткові дотації 

Таблиця 1. Види міжбюджетних трансфертів у бюджетному законодавстві України

Джерело: побудовано на основі бюджетного законодавства України.
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завдавати шкоди повноваженням, які органи місцевого
самоврядування здійснюють у межах власної компе�
тенції.

Питання фінансового вирівнювання розглядаються
також в нормативно�правовому полі. Викликає диску�
сію абз. 3 ст. 95 Конституції України, в якому зазначе�
но про прагнення держави до збалансованості бюдже�
ту [19]. Цю тезу Конституційний Суд України розтлу�
мачив як обов'язок держави на засадах справедливого,
неупередженого розподілу суспільного багатства між
громадянами, територіальними громадами враховувати
загальносуспільні потреби [20]. Це суперечить змісту
принципу збалансованості, визначеному в ст. 7 Бюджет�
ного кодексу України від 08.07.2010 № 2456�VI, згідно
якого повноваження на здійснення витрат бюджету
мають відповідати обсягу надходжень бюджету [21].

Згадане положення розкрите в ст. 66 Закону Украї�
ни "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997

№ 280/97�ВР. Зокрема місцеві бюд�
жети мають бути достатніми для
забезпечення виконання органами
місцевого самоврядування наданих
їм законом повноважень та забез�
печення населення послугами не
нижче рівня мінімальних соціальних
потреб [22]. Тобто повноваження на
здійснення видатків місцевих бюд�
жетів повинні відповідати обсягу
надходжень. У разі вичерпання всіх
можливостей для збалансування
місцевих бюджетів і при цьому не
забезпечується покриття видатків,
держава вдається до їх вирівнюван�
ня за рахунок передачі необхідних
коштів до місцевих бюджетів у виг�
ляді міжбюджетних трансфертів.

Поняття "трансферт" широко
застосовується не тільки у фінан�
совій науці, а й в різних сферах
людської діяльності. У французькій
мові його вживають для позначен�
ня переказу іноземної валюти з

однієї держави до іншої або надання права володіння
іменними цінними паперами. В англійському лексиконі
про трансферт говорять у контексті передачі знань і
досвіду для надання науково�технічних послуг, засто�
сування технологічних процесів, випуску продукції
тощо. Щоправда, найбільш традиційним й усталеним у
нашій свідомості є розуміння цього поняття як сукуп�
ності фінансових ресурсів, що передаються з держав�
ного бюджету до місцевих бюджетів або навпаки з ме�
тою вирівнювання доходів та видатків.

Виходячи з етимології цього поняття, міжбюджет�
ними трансфертами називають бюджетні кошти, які бе�
зоплатно та безповоротно передаються з одного бю�
джету до іншого. На практиці це здійснюється для не�
допущення виникнення або уникнення постфактум го�
ризонтальних і вертикальних дисбалансів, тобто не�
відповідності між обсягами бюджетних коштів того чи
іншого рівня влади та повноваженнями, які на нього по�
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Рис. 2. Дотації місцевим бюджетам України за 2007—2016 рр.

Джерело: обудовано на основі даних Державної казначейської служби України.

Таблиця 2. Види субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам та їх характеристика

Джерело: побудовано на основі даних Державної казначейської служби України.

Галузь Одержувач Вид субвенції 
Економічна 
діяльність 

Місцеві бюджети Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій 

Місцеві бюджети Будівництво житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали 
участь в АТО 

Бюджет 
м. Дніпра 

Завершення будівництва метрополітену в м. Дніпро

Місцеві бюджети Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для 
відновлення України 

Місцеві бюджети Компенсація ризику населення, яке проживає на території зони 
спостереження 

Бюджети ОТГ Формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад 
Загально-
державні 
функції 

Бюджет м. Києва Обслуговування боргу за запозиченнями, здійсненими у 2012 р. 
Місцеві бюджети Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських 

голів 
Освіта Місцеві бюджети Фінансування освітніх програм і заходів
Охорона 
здоров’я 

Місцеві бюджети Фінансування програм і заходів в сфері охорони здоров’я 
Придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я  
Придбання медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги 
Виконання проекту “Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей” 

Соціальний 
захист та 
соціальне 
забезпечення 

Місцеві бюджети Виплата допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, дітям-
інвалідам тощо 
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-
комунальних послуг 
Надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання побутового 
палива і газу 
Виплата державної соціальної допомоги за принципом “гроші ходять за 
дитиною” 

Бюджет м. Жовті 
Води 

Виконання заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення 
м. Жовті Води  
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кладаються в процесі розподілу компетенцій і відпові�
дальності. Особливої ваги питання надання міжбюджет�
них трансфертів набувають на сучасному етапі украї�
нського державотворення, коли відчувається брак
фінансових ресурсів та важелів впливу на соціально�
економічний розвиток територій.

Зокрема за роки незалежності склад міжбюджет�
них трансфертів зазнав послідовних змін. У Законі Ук�
раїни "Про бюджетну систему України" не було чітко
визначено їх переліку, позаяк в одних статтях йшла мова
про дотації і субвенції з Державного бюджету України, а
в інших — згадувалися дотації та субвенції, отримані з
бюджетів вищого рівня. З прийняттям у 2001 р. Бюджет�
ного кодексу України міжбюджетні трансферти набу�
ли інших форм, до яких належали дотації вирівнюван�
ня, субвенції, кошти, що передаються до Державного
бюджету України та місцевих бюджетів з інших місце�
вих бюджетів, інші дотації. Сьогодні в складі міжбюд�
жетних трансфертів з'явилися нові інструменти (табл.
1).

У старій редакції Бюджетного кодексу України під
поняттям "дотація вирівнювання" розуміли міжбюджет�
ний трансферт на вирівнювання дохідної спроможності
того місцевого бюджету, який його отримує. Прикла�
дом була дотація вирівнювання бюджетам міст Києва та
Севастополя, міст республіканського Автономної Рес�
публіки Крим й обласного значення, районним бюдже�
там, іншим бюджетам місцевого самоврядування. Вона
визначалася як перевищення розрахункового обсягу ви�

датків місцевих бюджетів, що врахо�
вуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів, обра�
хованого із застосуванням таких по�
казників: фінансових нормативів
бюджетної забезпеченості та кори�
гуючих коефіцієнтів.

Або, наприклад, дотація вирів�
нювання бюджету Автономної Рес�
публіки Крим й обласним бюдже�
там, що визначалася як перевищен�
ня розрахункового обсягу видатків
цих бюджетів, обрахованого із зас�
тосуванням фінансових нормативів
бюджетної забезпеченості та кори�
гуючих коефіцієнтів, над розрахун�
ковим обсягом їх доходів. При цьо�
му розрахунковий обсяг доходів
бюджету Автономної Республіки
Крим й обласних бюджетів обчис�
лювався на основі прогнозних по�
казників доходів, що зараховують�
ся до цих бюджетів, із застосуван�
ням індексу відносної податкоспро�

можності — коефіцієнта, що визначав рівень податкос�
проможності відповідного бюджету у порівнянні з ана�
логічним середнім показником.

Нова редакція Бюджетного кодексу України не
тільки змістовно видозмінила, а й концептуально сфор�
мувала нову систему міжбюджетних трансфертів в
нашій державі. Зокрема її основу склали базова та ре�
версна дотації, які призначені для горизонтального ви�
рівнювання податкоспроможності територій і функці�
онують між державним та місцевими бюджетами й на�
впаки. Базова дотація надається з державного бюдже�
ту місцевим бюджетам, причому ресурсною базою для
її перерахування є загальнодержавні податки і збори,
що надходять до загального фонду державного бюдже�
ту. Реверсна дотація перераховується в іншому напрямі,
а саме з місцевих бюджетів до державного бюджету.

Практика надання дотацій місцевим бюджетам Ук�
раїни протягом 2007—2014 рр. свідчить про істотне
збільшення їх обсягу з 23,3 млрд грн. до 64,4 млрд грн.
(рис. 2). Найбільшу питому вагу займали дотації вирів�
нювання з державного бюджету місцевим бюджетам
(понад 90%). Решта дотацій не мали вагомого впливу на
виконання місцевими органами виконавчої влади й орга�
нами місцевого самоврядування покладених на них
функцій і завдань. Питома вага додаткової дотації з дер�
жавного бюджету на вирівнювання фінансової забез�
печеності місцевих бюджетів становила близько 5%, а
її розподіл здійснювався за формульним підходом, ви�
ходячи з кількості бюджетних установ на тисячу чоловік
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населення та щільності населення адміністративно�те�
риторіальних одиниць.

Впровадження базової та реверсної дотацій призве�
ло до скорочення у майже 9 разів надходження загаль�
ного обсягу цих інструментів вирівнювання дохідної
спроможності бюджетів. Якщо в 2014 р. сума дотацій ви�
рівнювання становила 64,4 млрд грн., а їх питома вага —
49,3% у міжбюджетних трансфертах, то в 2015 р. — 7,3
млрд грн., або 4,2%, у 2016 р. — 4,2 млрд грн., або 3,1%.
Утім, це аж ніяк не вплинуло на тенденційність фінан�
сування видатків місцевих бюджетів за рахунок міжбю�
джетних трансфертів, що дестимулює органи місцево�
го самоврядування до пошуку власних джерел доходів
місцевих бюджетів [23, с. 43]. Іншими словами, наскільки
зменшилися надходження дотацій, настільки зросли
обсяги субвенцій.

Субвенції є міжбюджетними трансфертами для ви�
користання на певну мету в порядку, визначеному ор�
ганом, який прийняв рішення про надання. Головним чи�
ном, вони надаються для здійснення державних програм
соціального захисту (наприклад, пільги та житлові суб�
сидії населенню на придбання пічного побутового па�
лива і скрапленого газу, оплату електроенергії, природ�
ного газу та комунальних послуг, пільги з послуг зв'яз�
ку та інші пільги). Значно менші суми йдуть на будівниц�
тво, реконструкцію, ремонт й утримання вулиць і доріг
комунальної власності у населених пунктах, утриман�
ня об'єктів спільного користування та виконання інвес�
тиційних програм з місцевих бюджетів.

Як видно з рисунка 3, субвенції місцевим бюджетам
протягом 2007—2014 рр. демонструють тенденцію до
зростання з 21,3 млрд грн. до 66,2 млрд грн. Їх змен�
шення у 2009 р. на 2,6 млрд грн., або 8,6%, продиктова�
не наслідками загальносвітової фінансової кризи, яка
не тільки охопила галузі економіки, а й негативно по�
значилася на реалізації соціальної функції держави.
Адже переважна більшість субвенцій мають соціальне
спрямування, як от виплата допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім'ям, людям з особливими потре�
бами, тимчасової державної допомоги дітям. Тому
нашій державі необхідно хоча б частково відмовитися
від патерналістської системи надання субвенцій та бу�
дувати нову соціальну модель суспільства.

Поки цього не відбулося, після внесення згаданих
змін до Бюджетного кодексу України обсяг субвенцій з
державного бюджету місцевим бюджетам збільшився в

два з половиною рази й сьогодні їх питома вага у
міжбюджетних трансфертах становить понад 95%. Зро�
зуміло, що 166,7 млрд грн. у 2015 р. і 131,4 млрд грн. у
2016 р. дають змогу легко профінансувати завдання та
функції, які органи місцевого самоврядування здійсню�
ють у контексті власної компетенції [23, с. 20]. Хоча
надмірне використання субвенцій може дещо дестиму�
лювати органи місцевого самоврядування у збільшенні
обсягу власних надходжень та пошуку альтернативних
джерел формування ресурсної бази місцевих бюджетів
[24, с. 91].

Велика частка міжбюджетних трансфертів у струк�
турі доходів місцевих бюджетів України є усталеною
практикою сьогодення. З одного боку, держава повин�
на бути зацікавлена, щоб фінансування заходів соціаль�
но�економічного характеру відбувалося у належному
обсязі та якості в усіх регіонах, виступаючи своєрідним
"контролером" витрачання бюджетних коштів. З іншо�
го боку, значний вплив міжбюджетних трансфертів ста�
вить місцеву владу в пряму залежність від центральних
органів державного управління. Ключовим чинником
має стати ефективне формування системи місцевих
фінансів, здатної перетворити територіальні громади з
дотаційних на суб'єкти, які зможуть забезпечити су�
спільний добробут їх мешканців.

Як видно на рисунка 4, до 2010 р. питома вага
міжбюджетних трансфертів в доходах місцевих бюд�
жетів не перевищувала 50%, а пікового значення (близь�
ко 60%) досягнула в 2015 р. Зрештою, це характерно не
тільки для нашої держави, адже без міжбюджетних
трансфертів не можуть бути забезпеченні фінансуван�
ням близько 60% субнаціональних витрат у країнах, що
розвиваються, і країнах з перехідною економікою, а тре�
тини — в країнах ОЕСР. З цього приводу вчений�еко�
номіст зі світовим ім'ям А. Шах писав, що крім фінансу�
вання витрат, вони створюють такі механізми, які впли�
вають на управління фінансами, ефективність і справед�
ливість надання суспільних благ та послуг [3, с. 1].

Міжбюджетні трансферти відіграють принципово
важливу роль у системі місцевих фінансів: використо�
вуються для того, аби доходи відповідали видатковим
повноваженням різних рівнів влади. Основна проблема,
яка сьогодні характерна для цього інструмента фінан�
сового вирівнювання, — корупційна складова витрачан�
ня (причому мова йде про зловживання чиновників при
визначені тих чи інших цілей, брак прозорості та неза�
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Джерело: побудовано на основі даних ОЕСР.
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довільна підзвітність громадськості). Тут доречно наве�
сти епіграф до практичного посібника з міжбюджетних
трансфертів: "Практика міжбюджетних трансфертів є
магічним мистецтвом проходження грошей від одного
уряду до іншого, спостерігаючи, як вони зникають в
повітрі" [25, с. 3].

Неоднозначні думки викликає питома вага міжбюд�
жетних трансфертів у загальному обсязі доходів бюд�
жетів різних рівнів. У федеративних країнах, наприк�
лад, в Австрії їх розподіл між центральним, регіональ�
ними і місцевими бюджетами становить 0,45%, 81,05%
та 64,99%, у Бельгії — 0,13%, 62,73% і 47,26%, в Німеч�
чині — 0,66%, 14,62% і 37,48%, у Швейцарії — 0,64%,
24,24% і 10,97%. В унітарних країнах найбільша питома
вага міжбюджетних трансфертах в доходах місцевих
бюджетів характерна для Данії (58,46%), Естонії
(81,54%), Люксембургу (52,76%) та Нідерландів
(71,42%), менше 50% — в Ізраїлі, Італії, Латвії, Норвегії,
Польщі, Португалії, Угорщині, Чеській Республіці,
Франції, Швеції.

Крім міжбюджетних трансфертів, загальносвіто�
вий досвід апробував низку інших інструментів фінан�
сового вирівнювання (рис. 6). В країнах Західної Євро�
пи і Північної Америки усунення диспропорцій між
видатковими повноваженнями та можливостями от�
римання доходів для їх реалізації відбувається шля�
хом розподілу податкових джерел між різними лан�
ками бюджетної системи. Натомість у країнах Півден�
ної Америки, Азії та Африки застосовуються меха�
нізми дольової участі у податкових надходженнях, які
відіграють набагато важливішу роль, ніж міжбю�
джетні трансферти. Якщо перші дві групи інстру�
ментів в тій чи іншій мірі використовуються в Україні,
то третя група практично не знайшла практичного за�
стосування.

ВИСНОВКИ
Ефективність використання інструментів фінансо�

вого вирівнювання залежить від курсу місцевої бюд�
жетної політики, як сукупності заходів місцевих
органів виконавчої влади й органів місцевого самовря�
дування, покликаних зміцнити доходну частину місце�
вих бюджетів, посилити соціальну спрямованість їх
асигнувань і створити умови для економічного розвит�
ку територій. Здійснюючи перерозподіл фінансових ре�
сурсів між ланками бюджетної системи, необхідно па�
м'ятати важливе правило: поліпшення фінансового ста�
ну реципієнтів не має негативно вплинути на стан до�
норів. Причому досягнення такого компромісу має
спрямовуватися на активізацію усього ресурсного по�
тенціалу.

Звичайно, в усіх адміні�
стративно�територіальних
одиницях існує різна вар�
тість ресурсів на виробниц�
тво суспільних благ і по�
слуг, пов'язана з витратами
на електроенергію, рівнем
заробітної плати тощо.
Крім того, дуже часто тери�
торіальний розподіл подат�
кового навантаження не
відповідає розподілу отри�
мувачам цих благ та послуг.
Механізм фінансового вир�
івнювання за рахунок між�
бюджетних трансфертів
дає змогу урівноважити
рівень соціально�економіч�
ного розвитку не тільки ок�
ремих територій, а й держа�
ви в цілому. Це найбільш
прагматичний крок на шля�
ху до матеріалізації консти�

туційних гарантій суверенітету, побудови гнучкої де�
мократичної системи влади та комплексної реалізації
бюджетної політики в регіонах.

Загалом же, сьогодні стан фінансування видатків
органів місцевого самоврядування на виконання
функцій і завдань у межах власної компетенції та ре�
алізації делегованих центральною владою повнова�
жень є надзвичайно складним, а нинішню структуру
наповнення місцевих бюджетів не можна вважати
досконалою. Натомість ці бюджети повинні функці�
онувати як злагоджений механізм, забезпечуючи
відповідність фінансових ресурсів запланованим асиг�
нуванням. З цією метою вміле використання інстру�
ментів фінансового вирівнювання територій дасть
змогу не тільки наділити органи місцевого самовря�
дування необхідними важелями, а й забезпечити спро�
можність їх до розвитку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах ведення бізнесу в Україні, фінан�

сова звітність будь�якої компанії піддається ретельно�
му та критичному аналізу. Користувачі інформації гли�
боко стурбовані різними аспектами корпоративного
управління, достовірністю і повнотою звітності, наяв�
ністю у підприємства потенціалу витримувати економічні
та політичні зміни в країні. Забезпечення високої якості
інформаційної взаємодії підприємства та користувачів
фінансової інформації є головним завданням аудиту.
Отже, значення аудиторів як ключової ланки у системі
підготовки фінансової звітності ще ніколи не було та�
ким важливим, а їхня роль як довірених радників ніко�
ли не цінувалася більше ніж зараз.

Але не дивлячись на вагомість аудиту, на сьогоднішній
день існує ще багато причин, які стримують процес ефек�
тивного його розвитку в Україні. І серед них важливо виді�
лити проблему формування ціни на аудиторські послуги.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Цінність аудиту стала предметом дослідження бага�

тьох вітчизняних та зарубіжних науковців таких, як
Д. Кармайкл, М. Беніс, Г.Д. Крилової О.Ю. Редька,
Н.І. Дорош, Н.С. Шалімової, С.М. Бичкової, О.Ю. Ітигі�
лової, Т.В. Мултанівської, М.А. Азарської, Н.А. Лосє�
вої, Є.М. Гутцайта та інших.

Найбільше увага досліджень прикута до напрямів
розвитку методики аудиторської практики, зростання
попиту на послуги та забезпечення споживчих очіку�
вань. Але проблеми ціноутворення висвітлюються лише
в контексті якості аудиту. Однак динамічні економічні
зміни зумовлюють вплив і багатьох інших факторів на
вартісну оцінку аудиторських послуг, що вимагає аналіз
співвідношення ціни і цінності аудиту та обгрунтувати
напрями підвищення якості вітчизняних аудиторських
послуг, які б відповідали потребам сьогодення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Головною метою статті є дослідження взаємозв'яз�

ку між вартістю та якістю аудиторських послуг, аналіз
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механізму ціноутворення на аудиторські послуги та
оцінка адекватності ціни аудиту у міжнародних та
вітчизняних компаніях. Визначена мета формує завдан�
ня дослідження: уточнення основних форм оцінки вар�
тості аудиторських послуг, оцінка можливих факторів,
що впливають на ціну аудиту, визначення основних ком�
понентів вартості, аналіз основних тенденцій вітчизня�
ного ринку аудиторських послуг.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Ключовим моментом при укладанні договору на ауди�

торську перевірку є оцінка вартості послуг. Важливо
прагнути до визначення оптимальної ціни не занизуючи
і не завищуючи вартість аудиту, так як і те й інше часто
негативно впливає на економічний суб'єкт, особливо
якщо він вперше звертається в дану аудиторську фірму.

Усі наявні в Україні форми і види оцінки вартості ауди�
торських послуг можна умовно розділити на: акордну,
почасову, відрядну, оплата за результат та комбіновану.

При акордній — оплата сума оплати визначається і
фіксується в договорі на проведення аудиту. Деякі ауди�
торські фірми визначають цю суму довільно, залежно
від фінансових можливостей клієнта або керуючись
іншими критеріями.

Погодинна оплата — найбільш поширена на ринку
аудиторських послуг в усіх країнах. В цьому випадку при
появі непередбачених обставин збільшення трудо�
місткості прямо пропорційно вартості робіт. Погодинна
оплата базується на оцінці вартості однієї години (дня)
роботи аудитора, яка залежить і від його кваліфікації.

Відрядна оплата застосовується, як правило, при
відновленні бухгалтерського обліку. Розрахунок про�
водиться виходячи з визначення вартості однієї опе�
рації, виконуваної аудитором, або вартості одного по�
казника в звітності.

При оплаті за результатами аудитор відмовляється
від заздалегідь визначеної суми за надану послугу, а ви�
значає оплату у вигляді частки від зекономлених для
клієнта фінансових ресурсів, виявлених в результаті
визначення помилок і неточностей в веденні бухгал�
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терського обліку, оформленні документації, сплати по�
датків тощо. Зазвичай встановлюється певний відсоток
від економії.

Комбінована оплата — це різні комбінації з перера�
хованих вище форм і видів оплати. Наприклад, у дого�
ворі визначаються загальна вартість послуги (акорд)
плюс певний відсоток від економії або резерв на непе�
редбачені обставини [8].

Не дивлячись на загальноприйняті форми єдиної
системи розрахунку вартості послуг, аудиторських фірм
в Україні не існує, тому аудитори часто використову�
ють власну систему формування ціни з метою утриман�
ня портфеля клієнтських замовлень. Оскільки аудит є
інтелектуальною діяльністю, тому надавати високо�
якісні послуги є головною умовою забезпечення стійкої
конкурентної позиції на ринку.

Аудит прямо пропорційно залежить від конкретних
умов об'єкта перевірки, тому під час надання послуг
аудитор в першу чергу оцінює свою відповідальність пе�
ред клієнтом, яка обумовлюється відповідними норма�
ми і правилами, що регулюють аудиторську діяльність.
Рівень відповідальність залежить від наявності у ауди�
тора професійних знань, глибокого володіння тонкоща�
ми чинного законодавства, знань галузевих методик і
комерційних аспектів бізнесу, використання особисто�
го досвіду роботи тощо. З урахуванням цих чинників
аудитор визначає кошторис аудиторської перевірки,
розмір якого повинен реально відображати вартість по�
слуг професійного характеру. Він встановлюється з ура�
хуванням наступних факторів: вид замовленого аудиту
— обов'язків, відповідно до законодавства чи ініціатив�
ний, що проводиться за рішенням замовника послуг;
мета проведення аудиту (одержання аудиторського вис�
новку, оцінки податкових ризиків, відновлення обліку,
тощо); організаційно�правова форма та характер діяль�
ності підприємства; масштабів бізнесу клієнта; рівень
підготовки і наявності практичного досвіду осіб, які без�
посередньо зайняті в наданні професійних послуг;
рівень автоматизації обліку та стану документообігу на
підприємстві�клієнті; наявність ефективної системи
внутрішнього контролю на підприємстві; час, витраче�
ний кожною особою, яка бере участь у наданні профе�
сійних послуг; рівня відповідальності, необхідного для
надання відповідних послуг.

Ринок аудиторських послуг має певні регіональні
особливості, що також впливає на особливості форму�
вання вартості аудиту . Хоча самі суб'єкти аудиту не
"прив'язані" до регіону їхньої реєстрації та можуть на�
давати послуги по всій території України, більшість із
них надають послуги в регіоні місця знаходження. Об�
ласті, які стабільно зростають за обсягами наданих
аудиторських послуг є Київська, Дніпропетровська,
Харківська та Одеська області. Значну частку в загаль�
ному обсязі наданих аудиторських послуг займають

регіони, де є найбільша концентра�
ція підприємств реального секто�
ру економіки  [3].

Враховуючи наведені фактори,
оплату професійних послуг вста�
новлюють на підставі відповідних
погодинних або денних розцінок
для кожної особи, зайнятої в
аудиторській перевірці. Ці розці�
нки грунтуються на основі фактич�
но витраченого часу та кваліфі�
кації фахівця виходячи з принци�
пу, згідно з яким організація робо�
ти аудитора правильно спланова�
на, контролюється і керується на�
лежним чином.

Для уніфікації вартісної оцін�
ки послуг Аудиторською палатою
України встановлено мінімальний
обсяг часу, достатній для якісно�

го виконання завдання з обов'язково аудиту, в залеж�
ності від обсягу діяльності клієнта. Ці витрати часу по�
винні братися за базу та можуть бути збільшені в за�
лежності від обставин замовлення (табл. 1).

Наведенні показники мінімального обсягу часу вра�
ховують витрати часу всіх членів аудиторської групи та
осіб, відповідальних за огляд контролю якості завдан�
ня з обов'язкового аудиту. Середня ціна однієї люди�
но�години у вітчизняних компаніях становить приблиз�
но 250 грн., на фірмах�представниках "великої четвір�
ки" — удвічі більше. Обсяг діяльності клієнта з аудиту
розраховується як сума його сукупних активів (валюта
балансу), чистого доходу від реалізації продукції (то�
варів, робіт, послуг), іншого операційного доходу та
інших доходів.

Аудиторським компаніям потрібно проводити періо�
дичний розрахунок своєї погодинної ставки. Оскільки
"економія" аудиторських організацій на деяких компонен�
тах своїх витрат може негативно позначитися на якості
послуг і тим самим на репутації фірми, що не дозволить
конкурувати з великими міжнародними корпораціями.

Прагнення українських компаній забезпечити собі
міжнародний імідж є зрозумілим. Це дозволить їм за�
робляти більше грошей у майбутньому. За прогнозами
"великої четвірки" у найближчі роки український бізнес
буде більше вкладати саме у вітчизняний аудит, оскіль�
ки послуги українських компаній удвічі дешевші за
міжнародні, що суттєво в період економічної нестабіль�
ності. Дозволити собі "аудит з ім'ям" у кризовий період
можуть лише великі компанії�клієнти.

Висока ціна на послуги компаній�представників "ве�
ликої четвірки" виправдовується тим, що там працюють
більш кваліфіковані кадри та використовується краще на�
лагоджена система праці порівняно з іншими аудиторсь�
кими фірмами. Однак це твердження є відносним, оскіль�
ки ці підприємства характеризуються: по�перше, великим
числом "обслуговуючого персоналу" (асистентів аудито�
ра, юристів, консультантів та іншого персоналу), частка
якого в штаті великих фірм є більша порівняно з аудито�
рами, а це зменшує виручку з розрахунку на одного співро�
бітника "великої четвірки"; по�друге — великим фінансо�
вими витратами на підтримку гучного ім'я. Аудитори�гіган�
ти створюють імідж десятиліттями, який і вимагає витрат
на підтримку активів, а це теж чимала стаття витрат [3].

Клієнт, який вибрав в якості аудитора представни�
ка світової еліти, викладає суттєву суму за гучне ім'я і
тільки п'яту частину від загальної суми за фактичну
роботу. Однак не варто зневажати націнку за бренд,
оскільки імідж є запорукою багаторічного досвіду.

Вартість будь�яких товарів і послуг, як вже зазна�
чалося, багато в чому залежить від їх якості. Вона до�
сягається завдяки високому рівню кваліфікації фахівців,
технічного забезпечення, сучасних методик і техно�
логій, скоординованої роботи фахівців різних напрямів.

Таблиця 1. Загальний мінімальний бюджет часу на аудит фінансової звітності
(при 8Rгодинному робочому дні)

Джерело: [5].

 
 

Обсяг діяльності клієнта з аудиту 

 
Мінімальний обсяг часу 

(в людино-годинах) 
аудиту фінансової звітності 

Мінімальний обсяг часу 
(в людино-годинах) 
аудиту податкової 

звітності 
 

До 250 тис. грн. 14 
  
10 % додатково до людино-
годин аудиту фінансової 
звітності (для оборотів з 
реалізації 
20 000,00 грн. і більше) 

Від 250 тис.грн. до 500 тис. грн. 20 
Від 500 тис.грн. до 700 тис. грн. 30 
Від 700 тис.грн. до 5 млн грн. 40 
Від 5 млн грн. до 10 млн грн. 60 
Від 10 млн грн. до 50 млн грн. 80 
Від 50 млн грн. до 100 млн грн. 120 
Від 100 млн грн. до 500 млн грн. 250 
Від 500 млн грн. до 1.000 млн грн. 400 
Від 1.000 млн грн. 600 
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Для стабільного забезпечення своїх клієнтів послуга�
ми високої якості фірма повинна регулярно здійснювати
вельми значні витрати за цілою низкою таких напрямів:

1. Інформаційна підтримка професійної діяльності.
Сучасна аудиторсько�консультаційна фірма змушена
постійно інвестувати значні кошти в створення, підтрим�
ку і розвиток інформаційно�аналітичної бази профе�
сійної діяльності. Фахівці повинні мати можливість опе�
ративно отримувати необхідну інформацію з різних пи�
тань, що виникають у процесі роботи.

2. Методологічна підтримка професійної діяльності.
Важливим фактором безперервного вдосконалення
якості послуг є методологічна підтримка професійної
діяльності. Це вимагає витрат на утримання фахівців, що
займаються розробкою і вдосконаленням методик на�
дання аудиторсько�консультаційних послуг. Крім того,
регулярно потрібні ресурси на створення і освоєння
нових видів послуг.

3. Витрати на індивідуальне технічне забезпечення
фахівців.

4. Витрати на навчання та підвищення кваліфікації
персоналу. Формування і розвиток команди висококва�
ліфікованих професіоналів вимагає постійних витрат на
навчання і підвищення кваліфікації співробітників.

5. Залучення висококваліфікованих фахівців. У сучас�
них умовах вітчизняного бізнесу фірми�лідери в області
професійних послуг ведуть досить гостру боротьбу за
справжніх професіоналів. Для залучення високо�
кваліфікованих фахівців необхідна гідна оплата їхньої праці.

6. Витрати на взаємодію з міжнародними аудиторсь�
кими асоціаціями для фірм, які є їх членами. Міжнарод�
ний статус послуг вимагає витрат на підтримку їх якості,
який відповідає світовим стандартам. Членство в міжна�
родних аудиторських асоціаціях дозволяє купувати пе�
редові зарубіжні розробки в сфері надання аудиторсь�
ко�консультаційних послуг.

7. Витрати на комунікації, забезпечення конфіден�
ційності інформації та утримання офісу. Надання якіс�
них послуг неможливо без змісту офісу, оснащеного
високотехнологічним обладнанням і розташованого,
наприклад, в діловому центрі міста. В офісі бажано мати
сучасні засоби зв'язку, що дозволяють оперативно реа�
гувати на запити і здійснювати комунікації в зручній для
клієнта формі, комп'ютерну мережу, побудовану з до�
триманням ліцензійної чистоти програмного забезпе�
чення, що дасть співробітникам доступ до необхідних
баз даних, Інтернету, довідкових систем та ін. Витрати
на комунікації, експлуатацію та своєчасне оновлення су�
часної офісної техніки носять постійний характер.

8. Витрати на інфраструктуру, яка забезпечує основ�
ну діяльність.

9. Податки. Дотримуючись прийнятих в усьому світі
норм професійної етики, аудитори і консультанти по�
винні не тільки радити це клієнтам, але і самі намагати�
ся не порушувати податкове законодавство.

10. Середня завантаженість фахівців. Відповідно до
загальновизнаної світової практики вважається, що 40—
50% часу фахівця йде на підготовку до роботи: співробіт�
ники повинні вивчати нові нормативні акти, підвищувати
свою кваліфікацію, освоювати нові методики, техніку і т.д.

Усі ці компоненти повинні враховуватись при ви�
значенні вартості аудиторських послуг для встановлен�
ня балансу між ціною і цінністю аудиту, оскільки зави�
щені чи занижені прайси можуть негативно позначить�
ся на якості послуг.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи зазначене, можна стверджувати, що

ціна на аудиторські послуги залежить від багатьох фак�
торів і є відображенням якості і рівня довіри користу�
вачів фінансової інформації. Вартість робіт визначаєть�
ся в кожному конкретному випадку індивідуально вра�
ховуючи попит і пропозицію, обсяг виконуваної робо�
ти і числа фахівців, що беруть участь у перевірці.

Для вирішення проблем формування адекватної ціни
на аудиторські послуги і співвідношення ціни і цінності
аудиту необхідно, використовуючи міжнародний прак�
тичний досвід, застосовувати прогресивний і сучасний
підхід до ціноутворення. Постійно моніторити та вра�
ховувати потреби бізнесу, що значно різняться, і та�
рифні ставки, прийнятні для одних компаній, можуть не
підходити іншим.

Також для допомоги підприємствам�клієнтам у ви�
значенні приблизного бюджету аудиторської перевірки
необхідно створити спеціалізовані сайти, які будуть зна�
ходитись у відкритому доступі для калькулювання вар�
тості аудиторських послуг. Вони повинні враховувати
середній діапазон цін на стандартний пакет послуг обо�
в'язкового аудиту.

Отже, для забезпечення прозорого механізму оцін�
ки вартості послуг аудиторських компаній важливо і
далі поглиблювати співпрацю професійних аудиторсь�
ких організацій України з міжнародним.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Формування наукомісткої інформаційно�мережевої

економіки актуалізує тематику дослідження механізмів
впливу держави на економічну систему. Прогресивний
розвиток економіки та її галузей гальмується через не�
досконалість інституційного середовища, не сформо�
ваність механізмів державного управління. Інституційне
середовище, яке охоплює усю сукупність базових еко�
номічних, правових, соціальних та ін. правил, норм, орган�
ізацій, що через формальні та неформальні обмеження
впливають на розвиток економічної системи суспільства
шляхом врегулювання взаємовідносин суб'єктів еконо�
міки, в Україні є недосконалим. Забезпечення стійкого
економічного розвитку суспільства, формування "нової",
"постіндустріальної", "інформаційної", "інноваційної",
"нооекономіки", "економіки знань" потребує удоскона�
лення інституціонального середовища в якому особлива
увага була б приділена людському капіталу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Різноманітні аспекти державного регулювання еко�

номіки розглядались у працях А. Сміта, Дж. Кейнса,

УДК 330.3. 330.8. 338.2. 351.

М. В. Скиба,
к. держ. упр., доцент, доцент кафедри економічної теорії, НПУ імені М.П. Драгоманова, м. Київ

ВПЛИВ ДЕРЖАВИ НА УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО

СЕРЕДОВИЩА В ПРОЦЕСІ СТРУКТУРНОJІННОВАЦІЙНИХ

ЗМІН В ЕКОНОМІЦІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

THE INFLUENCE OF THE STATE ON IMPROVING THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT IN THE
PROCESS OF INNOVATIVEJSTRUCTURAL CHANGES IN THE ECONOMY: A THEORETICAL ASPECT

Забезпечення стійкого економічного розвитку суспільства, формування "нової", "постіндустріальної",

"інформаційної", "інноваційної", "нооекономіки", "економіки знань" потребує удосконалення інституJ

ціонального середовища в якому особлива увага була б приділена людському капіталу. Удосконалення

інституційного середовища потребує здійснення інституційних змін, а саме: зміни системи формальних

правил і неформальних обмежень, а також механізмів, за допомогою яких вони вводяться в дію у певних

часових і просторових межах. Формування та реалізація політики інституціональних змін має відбуваJ

тись на основі мінімізації втрат. Необхідним є вироблення таких засобів, що оптимізують витрати дерJ

жавного втручання та не перешкоджають можливим вигодам від такого втручання. Однією із важливих

передумов формування людського капіталу є накопичення знань, пізнання сутності економічних проJ

цесів, виявлення закономірностей за допомогою розумових операцій і реалізації економічних знань, наJ

вичок, умінь і якостей особистості в життєдіяльності.

Ensuring sustainable development of society, the formation of "new", "postJindustrial", "information",

"innovative", "nooekonomiky" "knowledge economy" requires improvement of the institutional environment in

which special attention would be paid to human capital. Improving the institutional environment needs

implementation institutional changes, namely changing the system of formal rules and informal constraints and

the mechanisms by which they are enacted in specific temporal and spatial boundaries. Formulation and

implementation policy of institutional changes should be based on minimizing losses. It is necessary to develop

such tools that optimize the cost of state intervention and do not prevent the possible benefits from such

intervention. One of the most important prerequisites of human capital is the accumulation of knowledge,

knowledge of the essence of economic processes, identifying patterns using mental operations and realization of

economic knowledge, skills, abilities and personality traits in life.

Ключові слова: "постіндустріальної", "інформаційної", "інноваційної", "нооекономіки", "економіки
знань", інституціональні зміни, державне управління, економіка, структурно�інноваційні зміни.
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А. Пігу, інституціональні аспекти висвітлювались у пра�
цях Д. Норта, Е. Остром та багатьох інших. Беккер зо�
середжувався на проблемі формування людського ка�
піталу. Багатогранність та багатоаспектність зазначе�
ної тематики потребує приділення уваги проблематиці
впливу держави на удосконалення інституційного сере�
довища в процесі структурно�інноваційних змін в еко�
номіці: теоретичний аспект.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження теоретичних аспектів

впливу держави на удосконалення інституційного середо�
вища в процесі структурно�інноваційних змін в економіці.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Трансформація економічної системи, її рух до но�
вого якісного стану потребує розвитку та забезпечен�
ня ефективного функціонування людських ресурсів, пе�
ретворення їх на дієвий фактор забезпечення сталого
економічного розвитку. Однією із найважливіших пе�
редумов у забезпеченні розвитку людських ресурсів, пе�
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ретворення їх на капітал є формування світогляду, у
тому числі й економічного світогляду людини.

Світогляд — це система уявлень про світ і місце, яке
посідає у ньому людина, про ставлення людини до навко�
лишньої дійсності і самої себе, а також обумовлені цими
уявленнями основні життєві позиції і установки людей, їх
переконання, ідеали, принципи пізнання і діяльності,
ціннісні орієнтації. Світогляд — спосіб духовно�практич�
ного освоєння світу людиною в єдності його теоретичного
і практичного ставлення до дійсності [1, с. 353].

Формування економічного світогляду, як системи най�
загальніших економічних знань, економічних цінностей,
практичних настанов, які регулюють поведінку людини,
впливають на її сприйняття, розуміння, оцінку економіч�
них процесів є однією із функцій економічної теорії, як на�
уки, що формує підгрунтя для інших економічних наук. На
думку Н.І. Гражевської, високу ефективність виробництва
нині можуть забезпечити не просто старанні виконавці пев�
них рішень чи операцій, а лише фахівці, які мають широкий
економічний світогляд, здатні творчо використовувати на�
буті знання. Пізнання сутності економічних процесів, ви�
явлення закономірностей за допомогою розумових опе�
рацій і реалізація економічних знань, навичок, умінь і якос�
тей особистості в економічній діяльності й поведінці у
цілісному економічному процесі потребує економічного
мислення.

На думку українських вчених, до 90�х років ХХ ст. у
нашій країні у формуванні економічного мислення виключ�
не місце займала марксистська політична економія [2]. Тому
предмет дослідження економіки як науки трактувався од�
нобічно, інші теорії не вивчалися або оголошувалися нена�
уковими, що, на думку вчених, було суттєвим недоліком у
викладанні суспільних дисциплін і формуванні світогляду.
Тож у сучасному світі світоглядна функція економічної
теорії має бути спрямована на формування нового типу
економічного мислення і, отже, сучасного світогляду лю�
дини.

Навряд чи назавжди можна відкинути твердження, що
основний капітал постійно потребує оновлення, і не тільки
через фізичне зношування (втрату продуктивних властиво�
стей), яке виявляється у псуванні, виході з ладу, руйнації, а
й через моральне зношування, внаслідок якого знецінюють�
ся функціонуючі засоби праці або припиняється їх викори�
стання (поява в результаті НТП продуктивніших засобів).

Варто згадати, що основоположник французької шко�
ли фізіократів Франсуа Кене (Fran?ois Quesnay), розробля�
ючи макроекономічну модель господарського кругообігу,
зображену у вигляді економічної таблиці, не передбачив
заміну основного капіталу. Тоді як А.Сміт, розмірковуючи
про зростання національного багатства, наголошував на
важливості нагромадження капіталу.

К. Маркс відрізняв просте відтворення (де весь отри�
маний дохід використовується на особисте споживання),
від розширеного відтворення, яке передбачає формування
фонду нагромадження, за рахунок якого відбувається ви�
робниче (нове будівництво, реконструкція і модернізація,
загалом покращення якості виробництва) нагромадження.

Дж. Кейнс, зіставляючи спонукальні сили мотивів спо�
живання і заощадження, зазначає, що звичайно спонукан�
ня до задоволення невідкладних потреб людини та її роди�
ни за силою впливу на поведінку перевершує спонукання
до нагромадження. Проте, із збільшенням рівня доходів,
відсоток, що йде на заощадження призводить до сповіль�
нення економічного зростання. Парадокс Дж. Кейнса по�
лягає в тому, що якщо людина збільшує свої заощадження,
то вона стає багатшою, а економіка при збільшенні заощад�
жень стає біднішою. Тому, на думку Дж. Кейнса держава
має втручатись в економіку шляхом здійснення державних
закупівель та застосування податкових механізмів. Згодом,
недовіру до теорії Кейнса викликало зростання інфляції та
зниження рівня продуктивності праці. Монетаристи вишу�
кували причини інфляції, прихильники теорії раціональних
очікувань наголошують, що ринкові суб'єкти поводять себе
раціонально. В очікуванні зростання цін розширюється рин�

ковий попит, стимулюючи нове зростання цін. Теорія "еко�
номіки пропозиції" доводить, що державне втручання про�
вокує зростання податків, які негативно впливають на сти�
мули до праці. Тому центральна роль має належати ринко�
вим механізмам стабілізації. Прихильники даної теорії ви�
ступають за підтримку великих скорочень податків, пере�
ходу від прогресивних до регресивних податків, розгляда�
ючи це як умову стимулювання заощаджень та інвестицій.

Не менш цікавими видаються праці Г. Менша, який роз�
виваючи теорію Й. Шумпетера описує ситуацію "технолог�
ічного пату", а також Г. Хаберлера, який наголошував на
необхідності дерегулювання промисловості та лібералізації
міжнародної торгівлі. Формує базові економічні знання й
теорія відносних переваг Д. Рікардо та модель Хекшера�
Уоліна, що пояснює сировинну спеціалізацію країн, робля�
чи висновки про те, що експортуватись мають товари, які
містять насичені ресурси, а імпортуватись ті, при вироб�
ництві яких використовуються рідкісні ресурси; П. Саму�
ельсон робить висновки про наближення цін на ресурси до
певного міжнародного рівня.

Варто додати, що провідною тенденцією кінця ХХ по�
чатку ХХІ ст. у світі стає формування "нової", "постіндуст�
ріальної", "інформаційної", "інноваційної", "нооекономіки",
"економіки знань", економіки, в основі якої лежать нетра�
диційні фактори виробництва (земля, праця, капітал), а но�
вий фактор виробництва — людський інтелект, знання,
інформація.

В економіці поступово відбуваються структурно�інно�
ваційні зрушення, які є процесом удосконалення економі�
ки, шляхом оновлення елементів системи та зв'язків між
ними, що зумовлює появу нових властивостей та якості
функціонування системи, переходу її на наступний етап
розвитку. Макроекономічні пропорції, що формуються під
впливом дії виключно ринкових механізмів, неспроможні
забезпечити умови для розширеного відтворення виробниц�
тва. Змінити стихійний характер формування структурних
пропорцій та досягти своєчасності та рівномірності
здійснення структурних зрушень можливо за умови допов�
нення механізму саморегулювання економіки державним
управлінням.

З точки зору інституціонального підходу, який синте�
зує соціальний, філософський, правовий, психологічний та
інші підходи державу можна розглядати, як: інститут, сис�
тему інститутів влади і управління, арену, організацію та ін.
Спільним є бачення вчених щодо ключових ознак держави,
якими є: наявність правлячої еліти, політичної організації,
структур центральної, місцевої влади та відповідних взає�
мовідносин між ними, реалізація монопольного права на
прийняття законів, підтримка внутрішнього порядку,
здійснення зовнішньо політичної функції, врегулювання
соціально�економічних відносин тощо.

Наприклад, Т. Веблен, вважав, що держава є інститу�
том, Д. Норт наголошував, що держава є організацією. Дж.
Коммонс вказував, що на вищій стадії розвитку капіталіз�
му (адміністративний капіталізм) держава, створюючи уря�
дові комісії, має виконувати роль арбітра, при укладанні
договорів між колективними інститутами (водночас вчений
не врахував можливу політичну вмотивованість цих комісій).
Відсутнім серед інституціоналістів є узгоджене бачення
щодо ролі держави. У. Мітчелл наголошував на важливості
антициклічного регулювання, тобто держава має виявляти
можливості запобігання надвиробництву та циклічних
спадів шляхом формування спеціального органу, який би
розробляв рекомендації щодо засобів пом'якшення циклі�
чних коливань та досягнення стійкої економічної кон'юнк�
тури на основі наукового прогнозування.

Теорія суспільного вибору, розглядаючи політичний
ринок за аналогією з товарним, порівнює державу з аре�
ною конкуренції людей (за вплив на прийняття рішень; за
доступ до розподілу ресурсів; за місця на ієрархічній дра�
бині), як особливий ринок, учасники якого мають надзви�
чайні права власності: виборці можуть обирати представ�
ників до вищих органів держави; депутати — приймати за�
кони; чиновники — стежити за їх виконанням тощо.
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Дж. Б'юкенен, прихильник вільного ринкового господар�
ства, виступав за посилення державного втручання в еко�
номіку у разі, якщо воно не шкодить та відображає інтере�
си вільного підприємництва. На думку вчених, Дж. Б'юке�
нен бачить принципову різницю між двома стадіями пол�
ітичного процесу: розробкою правил (конституційна) і грою
за ними (постконституційна). Дослідник виділяє "державу�
виробника" (поставляє суспільству неринкові соціальні бла�
га) та "державу�захисника" (забезпечує гру за конституц�
ійними правилами). Ідеальний суспільний лад, на думку Дж.
Б'юкенен, відповідає таким вимогам: однаковий підхід до
усіх на конституційній стадії. При цьому правило одностай�
ності служить захистом індивідуальних прав і має забезпе�
чувати повну рівність; дії на постконституційній стадії пол�
ітичного процесу ефективно обмежені правилами, що ви�
роблені на конституційній стадії. Це стосується всіх, як пе�
ресічних громадян, так і обраних народом у всі органи вла�
ди; існує принципова різниця між діями, здійсненими у рам�
ках конституційних правил, і змінами самих цих правил.
Зміни можливі тільки на конституційній основі і у ідеалі
побудовані на одностайності. На думку Дж. Б'юкенена, у
тій мірі, у якій країна відповідає цим трьом вимогам, вона
може вважатися конституційною демократією, чиї інсти�
тути володіють властивими контракціонізму нормативни�
ми якостями [3].

Критикуючи теорію суспільного вибору, К. Ерроу дово�
див неможливість прийняття суспільством колективного
рішення про власні пріоритети із врахуванням індивідуаль�
них пріоритетів. У праці "Соціальний вибір та індивідуальні
цінності" (1951 р.), проводилася аналогія між державою та
окремою особою і заперечувалися основні висновки теорії
суспільного вибору стосовно економічної ролі держави.

Лауреат Нобелівської премії Е. Остром, досліджуючи
роль держави, довела, що місцеві громади можуть здійсню�
вати більш ефективне управління ресурсами у порівнянні з
державою або приватними власниками (на прикладі водних
ресурсів). Вчена називає основні принципи, що сприяють
успішній кооперації при управлінні спільними благами: без�
посереднє спілкування між учасниками розподілу суспіль�
них благ; репутація учасників управління спільними ресур�
сами повинна бути відома усім членам громади; довший ча�
совий горизонт сприяє утвердженню ефективніших правил
користування ресурсами, про що свідчать результати тра�
диційних форм самоорганізації; правила чітко закріплюють
права усіх членів громади на користування ресурсами; ко�
ристувачі узгоджують механізм санкцій; встановлюється
градація санкцій: м'які покарання — при виявленні першо�
го порушення, жорсткіші — при повторному нехтуванні
правил учасником громади; право споживачів громадських
ресурсів на самоорганізацію визнається зовнішніми орга�
нами влади з державою чи приватними власниками управ�
ляти ресурсами [4].

У науковій літературі не припиняються дискусії про те,
якою повинна бути межа державного втручання в економ�
іку [5]. Переважає точка зору, відповідно до якої держава
має реагувати в першу чергу на різні прояви соціального
неблагополуччя (на цій позиції базується практика вико�
ристання державної власності в усьому світі). Багато хто
вважає, що держава має втручатись в економіку ліквідову�
ючи "провали ринку". Наприклад, Р. Коуз, критикуючи по�
зиції А. Пігу щодо державного втручання, стверджує, що в
умовах нульових трансакційних витрат, коли люди погод�
жуються чинно дотримуватись результатів добровільного
обміну, державне втручання з метою коригування ринко�
вого механізму не потрібне, оскільки ринок самостійно здат�
ний впоратись із зовнішніми ефектами. Разом з тим Р. Коуз
погоджується, що ринок потребує допомоги держави, але
ця допомога повинна надаватися не шляхом встановлення
державного контролю, а шляхом створення умов, і насам�
перед правових, що давали б можливість ринковому меха�
нізму самому вирішувати ті нестандартні ситуації, які по�
роджує сучасна цивілізація [6].

Теорія суспільного вибору до "провалів держави" відно�
сить: обмеженість інформації, недосконалість політичного

процесу та обмеженість контролю над бюрократією. Тоб�
то ситуації, коли державне втручання створює додаткові
витрати, які можуть перевищувати вигоди, що досягають�
ся. У цих випадках загальним висновком є невтручання дер�
жави в економічні процеси. Разом з тим інституціоналіста�
ми було доведено, що окремі провали держави можуть бути
виправлені та усунені. А. Ткач наголошує, що, з одного боку,
держава є необхідною умовою стійкості економічного зро�
стання, а з іншого — при певних обставинах може бути його
перешкодою [7, с. 220]. Чим активніша держава, тим більше
вірогідні її провали. Разом з тим при пасивному відношенні
держави до провалів ринку та інших проблем втрати ефек�
тивності неминучі.

Лауреат нобелевської премії Д. Норт розглядаючи дер�
жаву як організацію, що володіє порівняльними перевага�
ми в здійсненні насильства, що розповсюджуються на гео�
графічний район, чиї межі визначені її здатністю оподат�
ковувати підданих, вказує, що держава продає послуги
"оборона" і "правосуддя" в обмін на податки [8, с. 21]. За
умов централізованого виробництва цих послуг виникає
позитивний ефект від економії на масштабах. Якщо ж ко�
жен буде захищає свої права власності в індивідуальному
порядку, то сукупні витрати будуть набагато більшими.
Щодо податків, то надмірно жорсткий податковий тягар
зумовлює ухилення від сплати податків, втечу капіталу
тощо. На думку Д. Норта, держава має формувати таку
податкову систему, яка уможливлювала б вироблення та�
кого набору послуг суспільству, який, з однієї сторони, був
би корисний всім і кожному, а з іншої — мінімізував би вит�
рати держави на специфікацію і захист прав власності.

Наприклад, міжнародні експерти у численних допові�
дях при формуванні різноманітних індексів (наприклад,
GCI, GII, SII, RIS та багатьох ін.) неодноразово звертають
увагу на необхідність усунення проблем та перешкод у фор�
муванні інституціонального середовища інноваційної діяль�
ності в Україні, а саме: корупції, не достатній ефективності
системи державних закупівель новітніх технологій і про�
дукції, нерозвиненості інноваційної інфраструктури,
низькій якості дослідницької інфраструктури, недостат�
ності фінансування, а також не сприятливому регулятор�
ному середовищі, не високому рівні якісної роботи елект�
ронного уряду, не достатності використання інформацій�
но�комунікаційних технологій, недостатньому рівні форму�
вання сталих взаємозв'язків між елементами національної
інноваційної системи, слабкій інтегрованості в міжнародну
науково�технічну, інноваційну кооперацію та ін.

Тож необхідним, на думку економічних експертів, є
удосконалення інституціонального середовища, тобто по�
требують зміни не тільки формальні правила (закони, нор�
ми, правила та ін.), а й не формальні обмеження (звичаї,
традиції та правила поведінки). Варто згадати, що Д. Норт,
досліджуючи інституціональні зміни, робив акцент на склад�
ності даного процесу, що носить інкрементний, а не диск�
ретний характер (радикальні зміни у формальних правилах,
що відбуваються в результаті завоювань або революцій) [9,
с.116].

Інкрементні зміни означають, що учасники акта обміну
переглядають свої контрактні відносини з тим, щоб одер�
жати потенційний виграш від торгівлі. Але навіть такі диск�
ретні зміни, як революції, на думку Д. Норта, ніколи не є
абсолютно дискретними, через вкорінення неформальних
обмежень в суспільстві [8, с. 21]. Нові інститути, на думку
вченого, з'являються тоді коли суспільство вбачає потребу
в отриманні прибутку, який не може бути отриманий в умо�
вах вже існуючої інституціональної системи. Якщо вироб�
ничі фактори надають можливість збільшення доходів, а
інституціональні цьому протидіють, тоді великі шанси ви�
никнення нових інститутів.

На думку вчених, роль та завдання держави в процесі
інституціональних змін мають змінюватись у залежності від
становища суспільної системи та визначатись рівнем відпо�
відальності держави за такий процес. Коли становище є ста�
більним, поведінка економічних агентів передбачувана, а
економічна система повертається в стан рівноваги під впли�
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вом механізмів зворотних зв'язків, то держава виконує пе�
реважно функцію контролю. На етапі сталого розвитку
держава "добудовує" відсутні інституційні зв'язки і запус�
кає механізми само налаштування інститутів у потрібному
їй напрямі. Коли ж система знаходиться у нерівноважному
стані, то держава відновлює відсутні або зруйновані кана�
ли зворотного зв'язку через створення нових інститутів.
Процес вироблення рішень щодо інституційних перетво�
рень, зокрема, законодавчих, має бути доступний кожній
із зацікавлених сторін (держава, бізнес, громадські органі�
зації та ін.) і здійснюватись на умовах взаємної співпраці.
Як зазначає В.П. Решетіло, така взаємодія не є даниною моді
та грою в демократію, а є найважливішою умовою нелінійно�
го управління складними відкритими системами. По відно�
шенню до інституційних реформ це дає можливість перей�
ти від моделі "політичної модернізації" інституційного се�
редовища, що передбачає активну пропозицію інститутів з
боку держави, до моделі "ринкової модернізації", що оріє�
нтується на попит на інститути з боку самих учасників рин�
ку. Кардинальні інституціональні зміни повинні здійснюва�
тися державою у взаємодії з іншими суб'єктами на умовах
партнерства, внутрішньої конвергенції, взаємного присто�
совування держави та інших суб'єктів ринкової макроеко�
номіки [10, с. 136].

На думку В.П. Андрущенка, в умовах інноваційної
трансформації освіти важливим є посилення позитивної
мотивації в навчальному процесі, оскільки саме вона спо�
нукає до розвитку самостійного мислення і самоосвіти, що,
у свою чергу, впливає і на загальне бачення життєвих перс�
пектив і риси життєвої стратегії [11, с. 5—12]. Можна пого�
дитись з вченими, що людина може бути підпорядкована
законам ринку і поводитись як homo economicus, а може
стати творцем нових суспільних взаємин, а отже, рухатися
до асоційованих форм поєднання працівника із засобами
виробництва, за яких переборюватиметься їхнє відчужен�
ня, натомість звільнення робочої сили матиме наслідком
лише необхідність перенавчання, а не збільшення безробіт�
тя [12].

Варто зазначити, що світова економічна система кінця
ХХ ст. — початку ХХІ століть характеризується новою па�
радигмою економічного розвитку на основі значного змен�
шення ролі матеріально�ресурсних компонентів суспільного
виробництва і підвищення його інтелектуального складни�
ка [13, с. 354]. Сталий економічний розвиток на основі інно�
ваційної моделі розвитку потребує підготовки та задіяння
людського капіталу, перетворення його на вагомий фактор
суспільного виробництва. У постіндустріальній економіці
вміння і здібності людини, увесь її інтелектуальний, психо�
фізичний і соціокультурний потенціал, і навіть духовний
стан, перетворюється на головний виробничий ресурс [14].
Питома вага людського капіталу становить до 80 % у націо�
нальному багатстві розвинених країн, приріст якого визна�
чається умовами, створеними для розкриття людського по�
тенціалу [13, с. 354]. Розкриття людського капіталу є не�
можливим без освіти. Саме освіта, в Інчхонській декларації
"Освіта — 2030" визнається необхідною умовою розкриття
людського капіталу та стійкого розвитку [15].

На нашу думку, одним з напрямків залучення до навчан�
ня може бути популяризація концепції освіти упродовж
життя, що є однією з провідних тенденцій сучасної освіти у
світі. Варто зазначити, що концепція освіти упродовж життя
розроблялась ще у другій третині ХХ ст. Більш високо осв�
ічені люди, відстоюючи свої права, формують попит на де�
мократію [16]. У 1972 році у Токіо у межах третьої Міжна�
родної конференції з освіти дорослих було визначено пра�
во людини і народів на освіту, їх право безперервно отри�
мувати знання. На початку XXI ст. Лісабонський саміт Ради
Європи прийняв "Меморандум освіти упродовж життя" (бе�
резень 2000 р.), який визначив безперервну освіту основ�
ною програмою громадянського суспільства, соціальної
єдності й зайнятості, що базується на принципах: нові ба�
зові знання і навички для всіх; збільшення інвестицій в
людські ресурси; інноваційні методики викладання й навчан�
ня; нова система оцінки отриманої освіти; розвиток настав�

ництва й консультування; наближення освіти до місця про�
живання. На жаль, в Україні концепція освіти упродовж
життя не набула широкого розповсюдження. Тож, навчан�
ню протягом життя має приділятись більше уваги, адже
знання дуже швидко застарівають і потребують безперер�
вного оновлення.

Щоб зміст освіти не втрачав своєї актуальності, не зас�
тарівав і працював на випередження необхідною є розроб�
ка програм, модулів, які можна було б швидко змінювати,
адаптуючи їх до потреб та вимог суспільства. Можна пого�
дитись з професором О. Кендюховим, що саме освіта спро�
можна вивести Україну на якісно новий рівень розвитку як
в економічному, так і в культурному відношенні [17]. Доц�
ільним є під час навчального процесу приділяти увагу та�
ким важливим питанням як глобальна громадянськість, бо�
ротьба з екстремізмом, розповсюдження цінностей свобо�
ди, толерантності, недискримінації.

Варто додати, що активне використання інформа�
ційно�комунікаційних технологій загалом у навчально�
му процесі дозволить створювати, одержувати доступ,
зберігати, передавати та змінювати інформацію, сприя�
тиме економії часу і зусиль, що позначиться на раціона�
лізації навчальної діяльності. Підвищенню ефективності
навчальної роботи сприятиме розробка з використанням
ІКТ дидактичного забезпечення навчального процесу.
Важливим ресурсом у сучасному ВНЗ є високошвидкіс�
ний Інтернет, використання якого дозволить не лише
отримати доступ до джерел додаткових матеріалів для
викладачів та студентів, а й використовувати on�line
підключення апаратури до мережі під час аудиторних
занять. На сучасному етапі трансформуються завдання
викладача, який має спрямувати студента на вміння орі�
єнтуватись у глобальній мережі, де існує великий обсяг
інформації та ефективно використовувати необхідний
масив інформації під час виконання творчих завдань, на�
писання рефератів, розробки проектів та ін. [18].

Отже, забезпечення стійкого економічного розвитку
суспільства, формування "нової", "постіндустріальної",
"інформаційної", "інноваційної", "нооекономіки", "еконо�
міки знань" потребує удосконалення інституціонального
середовища в якому особлива увага була б приділена людсь�
кому капіталу. Удосконалення інституційного середовища
потребує здійснення інституційних змін, а саме: зміни сис�
теми формальних правил і неформальних обмежень, а та�
кож механізмів, за допомогою яких вони вводяться в дію у
певних часових і просторових межах [19].

Необхідною умовою ефективної довгострокової пол�
ітики держави є максимальна відповідність її цілей та зав�
дань наявним інструментам та ресурсам, вжиття превентив�
них заходів щодо виникнення можливостей опортуністич�
ної поведінки. Формування та реалізація політики держави
має відбуватись на основі мінімізації втрат. Необхідним є
вироблення таких засобів, що оптимізують витрати держав�
ного втручання та не перешкоджають можливим вигодам
від такого втручання.

Важливим є зменшення рівня корупції шляхом розроб�
ки антикорупційної стратегії та впровадження ефективних
механізмів протидії корупції, зокрема, використання
новітніх технологій для забезпечення державою доступу до
інформації у формі "відкритих даних", проведення заходів
із формування світогляду щодо несприйняття корупції та
ін.

Удосконалити державне управління як передумову
структурно�інноваційних змін в економіці України можли�
во спрямовуючи дії за наступними основними напрямами:
визначення пріоритетів інноваційного розвитку; удоскона�
лення механізмів та інструментів бюджетно�податкової,
грошово�кредитної, регуляторної, приватизаційної, анти�
монопольної, торгівельної політики тощо.

Однією із важливих передумов формування людсько�
го капіталу є накопичення знань, пізнання сутності еконо�
мічних процесів, виявлення закономірностей за допомогою
розумових операцій і реалізації економічних знань, нави�
чок, умінь і якостей особистості в життєдіяльності.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Початком вивчення поняття "продовольча безпека"

можна вважати середину 70�х років минулого століття.
Вперше термін "продовольча безпека" введено в оббіг
після зернової кризи 1972—1973 рр., зокрема на Гене�
ральній асамблеї ООН 1974 р. була прийнята резолюція
"Міжнародні зобов'язання із забезпечення продоволь�
чої безпеки у світі", в якій категорія "продовольча без�
пека" визначалась як забезпечення гарантованого до�
ступу всіх жителів і в будь�який час до продовольчих
ресурсів світу в кількості, необхідній для активного здо�
рового життя [1].

У 1996 р. на Всесвітньому продовольчому саміті гла�
ви держав і урядів підтвердили "право кожного на дос�
туп до безпечних для здоров'я і повноцінним продук�
там харчування, відповідно до права на достатнє харчу�
вання та основним правом кожного на свободу від го�
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THE CONCEPTUALJCATEGORICAL NATURE OF FOOD SECURITY

У статті розглянуто генез трактування поняття та здійснено критичний аналіз існуючих теоретичних

положень щодо визначення поняття "продовольча безпека", за результатами якого виділено чотири конJ

цептуальні підходи до тлумачення поняття: як стану системи, як рівня доступу, як механізму забезпеJ

чення та за поділом на рівні ієрархії. Дослідженням визначено схожі елементи та характерні риси забезJ

печення продовольчої безпеки незалежно від підходів до тлумачення категорії, а також відмінності у

розумінні сутності поняття. Доведено необхідність поділу продовольчої безпеки за рівнями, як важливої

складової її забезпечення. Визначено теоретичну сутність продовольчої безпеки різних ієрархічних рівнів,

а саме: глобального, національного та регіонального рівнів, а також рівнів домогосподарства та індивіда.

Запропоновано відповідні механізми досягнення бажаного стану продовольчої безпеки на різних ієрарJ

хічних рівнях: система глобального планування виробництва та розподілу продовольства, сталий розвиJ

ток сільського господарства, реалізація агарного потенціалу, самозабезпечення та державне гарантування.

The article deals with the genesis and interpretation of the concept made a critical analysis of existing

theoretical provisions on the definition of "food security" based on which, four conceptual approaches to the

interpretation of the term: a state of the system, as the level of access as a mechanism for providing and divisionJ

level hierarchy. The study identified some similar elements, features food security, regardless of the approach to

the interpretation of the category, and — differences in understanding the essence of the concept. The necessity

of separation of food security levels, as an important component of security. Theoretical essence of food security

of different hierarchical levels, namely: global, national and regional levels as well as levels of households and

individuals. A suitable mechanism to achieve the desired state of food security at different hierarchical levels:

global system of production planning and distribution of food, sustainable agriculture, implementation of agrarian

potential, selfJreliance and state guarantees.

____________________________________________
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лоду". Декларація Всесвітнього продовольчого саміту
п'ять років по тому, в червні 2002 р., підтвердила важ�
ливість зміцнення поваги до прав людини і основних сво�
бод, і закликала "Раду ФАО заснувати Міжурядову ро�
бочу групу для розробки Добровільних керівних прин�
ципів для надання підтримки зусиллям країн�членів по
досягненню поступового здійснення права на достатнє
харчування в контексті національної продовольчої без�
пеки".

Міжнародна робоча група була створена в листопаді
2002 р., тим самим зміцнивши співпрацю, зокрема, з Уп�
равлінням Верховного комісара ООН з прав людини і
Спеціальним доповідачем програми "Право на харчуван�
ня". Через два роки напружених і конструктивних пе�
реговорів і обговорень між членами Міжнародної ро�
бочої групи і її Бюро, а також представниками суб'єктів
діяльності та громадянського суспільства, Добровільні
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керівні принципи були прийняті Радою ФАО в листо�
паді 2004 р.

Добровільні керівні принципи є першою спробою
держав інтерпретувати економічне, соціальне і культур�
не право, а також дати рекомендації щодо вжиття за�
ходів для його здійснення. Мета даних Добровільних ке�

рівних принципів полягає в наданні практичних реко�
мендацій державам для реалізації ними поступового
здійснення права на достатнє харчування в контексті
національної продовольчої безпеки, що потрібно для
досягнення цілей Плану дій Всесвітнього продовольчо�
го саміту.

Таблиця 1. Сутність продовольчої безпеки за ознакою стану системи

Джерело: розроблено автором.

Автор, 
організація 

Визначальна 
ознака поняття Розуміння сутності 

Лушпаєв С. [2] Стан суспільних 
відносин 

продовольча безпека представляє собою стан розвитку суспільних відносин, за якого
сукупність правових, соціально-політичних, економічних, науково-технічних, 
організаційних, інформаційних та інших заходів, спрямованих на забезпечення 
фізичної та економічної доступності населення до продуктів харчування, що є 
безпечними для життя та здоров’я, запобігання та подолання надзвичайних 
продовольчих ситуацій 

Шкаберін В. [3] 
 
 
 
 
 
 

Стан економіки стан економіки, забезпечений відповідними ресурсами, потенціалом і гарантіями, при 
якому, незалежно від внутрішніх і зовнішніх загроз, зберігається необмежена у часі 
здатність держави (суспільства) забезпечувати економічну та фізичну доступність для 
всього населення життєво важливих продуктів харчування в обсягах, якості й 
асортименті, достатніх для розширеного відтворення кожної особи у звичних умовах і 
мінімально необхідних для підтримки здоров’я та працездатності в надзвичайних 
продовольчих ситуаціях 

Вараксіна О. [1] стан економіки держави, при якому на основі сталого функціонування аграрного 
сектора забезпечуються фізична та економічна доступність продуктів харчування, 
достатність і збалансованість харчування для всіх верств населення в необхідному 
обсязі, асортименті та якості на рівні раціональних норм, що забезпечує найвищий 
рівень фізичного та психічного здоров’я і соціальний розвиток 

Кочетков О. [4] 
 
 
 

Стан продовольчого 
ринку 

стан продовольчого ринку країни або групи країн, а також світового ринку, при якому 
забезпечується гарантований доступ всіх жителів планети, країни, регіону до 
продовольства у будь-який час і обсягах, необхідних для забезпечення активного й 
здорового способу життя 

Прунцева Г. [5] 
 
 

сукупність державних інструментів регулювання стану продовольчого ринку, при
якому досягається фізична та економічна доступність населення до продовольства в 
кількості, необхідній для активного здорового життя 

Варченко О. [6] характеристики стану продовольчого ринку країни або групи країн, а також світового 
ринку 

Таблиця 2. Сутність продовольчої безпеки за ознакою механізму забезпечення

Джерело: розроблено автором.

Автор, організація 
Визначальна 

ознака 
поняття 

Розуміння сутності 

Шебаніна О. [7] 
 
 

Самозабезпе-
чення 

наявність на продовольчому ринку країни такої кількості продуктів харчування, якої достатньо для
підтримання здорового способу життя населення; доступність цих продуктів абсолютно для всіх 
верств населення 

Бабенко А. [8] забезпечення продовольчої безпеки внутрішніми, національними силами для забезпечення 
громадян продуктами харчування на медично обгрунтованому рівні 

Хорунжий М. [9] 
 

Державне 
гарантування 

спроможність держави за будь-яких обставин гарантувати і забезпечувати потреби населення в
продовольстві на рівні науково-обгрунтованого споживання та відповідно до його 
платоспроможного попиту  

Добросоцкий В. 
[10]  
 

здатність держави забезпечити населення належним рівнем споживання продовольчих товарів, 
застосовуючи, разом з агроекономічним потенціалом всі наявні в державі виробничі, фінансові 
ресурси, політичні можливості та інші фактори 

Шлемко В. та 
Бінько І. [11] 

рівень продовольчого забезпечення населення, який гарантує соціально-політичну стабільність у
суспільстві, виживання і розвиток нації, особи, сім’ї, стійкий розвиток держави 

Мельник Л. [12] стабільне, достатнє та гарантоване забезпечення населення продуктами харчування, необхідними 
для здорового життя людей 

Немченко В. [13] 
 

здатність задовольняти потреби населення в продовольстві в умовах обмежених фінансових, 
екологічних можливостей держави згідно з науково-обгрунтованими нормами, індивідуальних 
особливостей людини та її платоспроможності та рівня цін 

Гойчук О. [14] 
 
 

здатність держави задовольняти потреби населення країни у продуктах харчування, їх достатньої 
кількості та якості з метою забезпечення здоров’я людей незалежно від зовнішніх або внутрішніх 
факторів 

Кваша С. [15] представляє здатність держави підтримувати конкурентний аграрний рівень на світових 
продовольчих ринках, що дозволяє забезпечити населення держави достатньою кількістю 
продуктів харчування, які відповідають міжнародним стандартам; полягає у здатності держави, 
використовуючи власні ресурси агроекономічного потенціалу, забезпечувати виробництво 
продуктів харчування всередині країни, своїми силами, таким чином гарантувати продовольчу 
незалежність 

Борисенко Є. [16] 
 

Реалізація 
аграрного 
потенціалу 

забезпечення власною сільськогосподарською і продовольчою продукцією з використанням 
стратегії аграрного протекціонізму 

Вдовенко Н. [17] Сталий 
розвиток 

принципи сталого розвитку (людина + екологія + економіка) 
та інвестиційно-інноваційна модель 

Банах О. [18] здатність забезпечити максимальну кількість людей достатнім раціоном харчування в будь-який
момент часу, не підриваючи продовольче забезпечення людей у майбутньому 
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Разом з тим у сучасній науковій літературі до визна�
чення поняття продовольчої безпеки і досі не існує єди�
ного підходу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Концепції, що відображають зміст продовольчої

безпеки як стану системи, додержуються такі вчені як
Лушпаєв С. (стан суспільних відносин), Шкаберін В. та
Вараксіна О. (стан економіки), Кочетков О., Прунцева
Г. та Варченко О. (стан продовольчого ринку) (табл. 1).

У цій концепції визначальна роль у забезпеченні про�
довольчої безпеки відводиться стану відповідної системи:
суспільних відносин, економіки або продовольчого ринку.

Значною є когорта науковців, які відображають
сутність продовольчої безпеки як механізм її забезпе�
чення (табл. 2).

При цьому Шебаніна О. та Бабенко А. в якості ви�
значальної ознаки поняття виділяють самозабезпечення;
Хорунжий М., Добросоцкий В., Шлемко В., Бінько І., Мель�
ник Л., Немченко В., Гойчук О. та Кваша С. — державне
гарантування; Борисенко Є. — реалізацію аграрного потен�
ціалу; Вдовенко Н. та Банах О. — сталий розвиток.

Концепції, що відображає зміст продовольчої без�
пеки як рівня доступу до продовольства, додержують�
ся такі вчені як Щекович О. (фізичний доступ), Дем'я�
ненко С. та Свідерська І. (фізичний та економічний до�
ступ), Барраклотом С., Ютінг П. та Новіков Є. (фізич�
ний, економічний та соціальний доступ до екологічно
безпечної продукції) (табл. 3).

Об'єднує два останні підходи той факт, що визна�
чальним у змісті продовольчої безпеки є розуміння сут�
ності категорії як процесу, а не як стану системи.

Автор, 
організація 

Визначальна ознака 
поняття Розуміння сутності 

Шандбахер В. [29] 
 

Глобальний, 
національний, 
регіональний,  
рівні домогосподарств 
та індивідууму 

глобальна продовольча проблема настільки багатогранна й багатоаспектна, що 
фактично вона є комплексом проблем, які пов'язані між собою і взаємно впливають 
одна на одну 

Мастерс Л. [30] 
 
 
 
 

забезпечення глобальної продовольчої безпеки є комплексною проблемою, що містить 
у собі виробництво продовольства у світовому масштабі, потреби й попит на 
продовольство як похідну від кількості й рівня життя населення у світі, експорт/імпорт 
продовольства як найважливіший фактор забезпечення необхідного рівня споживання, 
а також міжнародне регулювання й довгострокову стратегію 

Белінгер Н. та 
Мабсс-Зено К. [31] 

глобальна продовольча безпека вимагає, щоб кількість їжі була достатньою, щоб 
нагодувати всіх людей у світі; національна продовольча безпека прийнятна ймовірність 
того, що їжа для споживання в країні відповідає рівням біологічних потреб протягом 
року; місцева продовольча безпека визначається, як здатність кожної людини придбати 
продукти харчування 

Бодіан О. [25] здатність подолання дефіциту продовольства, щоб задовольнити цільові рівні 
споживання протягом року 

Забарна Ю. [32] глобальна продовольча безпека – це стан життєдіяльності населення усіх країн 
світового співтовариства, в якому кожному представнику людства гарантуються 
політичні та соціально-економічні права на забезпечення якісними продуктами 
харчування та питною водою, фізична можливість їх отримання у будь-який час та у 
будь-якому місці планети, в кількості, достатній для підтримки здорового способу 
життя та розвитку  

Таблиця 4. Сутність продовольчої безпеки за ознакою ієрархічного рівня

Джерело: розроблено автором.

Таблиця 3. Сутність продовольчої безпеки за ознакою рівня доступу

Джерело: розроблено автором.

Автор, організація Визначальна 
ознака поняття Розуміння сутності 

Щекович О. [19] 
 

Фізичний доступ забезпечення гарантованого доступу населення до продовольства в кількості, 
необхідному для активного здорового життя 

Всесвітній банк [20] доступ усіх людей в усі часи до достатньої кількості їжі для активного та здоро-
вого життя 

Дем’яненко С. та 
Свідерська І. [21] 

Фізичний та 
економічний 
доступ 

Гарантуванні для всіх громадян постійної фізичної та економічної доступності 
безпечних продуктів харчування відповідно до індивідуальних преференцій 
споживачів із метою підтримання їх активної та здорової життєдіяльності 

Агентство США з 
міжнародного розвитку 
[22] 

всі люди в будь-який час мають доступ до достатньої кількості продовольства для 
задоволення своїх потреб для продуктивного та здорового життя 

Федерації американ-
ських товариств з 
експериментальної 
біології [23] 

Фізичний, 
економічний та 
соціальний доступ 

доступ усіх людей у будь-який час до достатньої кількості їжі для активного, 
здорового способу життя і включає в себе як мінімум: доступність повноцінних і 
безпечних продуктів харчування; забезпечення можливості придбати їжу, не 
вдаючись до надзвичайної продовольчої допомоги 

ФАО [24] 
 
 

Фізичний, 
економічний та 
соціальний доступ 
до екологічно  
безпечної продукції 

всі люди в будь-який час мають фізичний, соціальний і економічний доступ до 
достатньої кількості безпечних і живильних харчових продуктів, які відповідають 
потребам і перевагам активного і здорового способу життя 

Громадська організація 
з питань здоров’я 
«Онтаріо» [25] 

забезпечення безпечного доступу до достатньої кількості безпечної, поживної 
(відповідно до культури) їжі для всіх, виробленої в екологічно чистих умовах та за 
умов забезпечення людської гідності 

Громадська організація 
з питань здоров’я 
Британської Колумбії 
[26] 

всі громадяни мають право отримати безпечний, особисто прийнятний, поживний 
склад продуктів харчування за рахунок створення стійкої продовольчої системи, 
яка максимізує здоровий спосіб життя та рівний доступ для всіх до продуктів 
харчування 

Барраклотом С. та 
Ютінг П. [27] 

гарантування поставок і розподілу продовольства для всіх соціальних груп і 
окремих осіб; достатній рівень якості продовольства для задоволення потреб у 
харчуванні, а також платоспроможний попит, який вищий за мінімально необ-
хідний для фінансової можливості придбання продуктів харчування 

Новіков Є. [28] достатня кількість та доступність продовольства, необхідна кількість і якість 
продуктів харчування, стабільність поставок продовольства. 
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Четвертий концептуальний підхід об'єднує групу
науковців, які визначальною ознакою сутності поняття
виділяють ієрархічний рівень, на якому досягається про�
довольча безпека (табл. 4).

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є критичний аналіз та система�

тизація існуючих концепцій і підходів щодо визначення
поняття "продовольча безпека", визначення теоретич�
ної сутності продовольчої безпеки різних ієрархічних
рівнів та відповідних їм інструментів та механізмів до�
сягнення бажаного стану.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Проаналізувавши підходи до розуміння поняття

"продовольча безпека" різних міжнародних організацій
та авторів, доцільно відзначити, що більшість виділяє
схожі елементи, а саме: продовольча безпека держави
повинна бути орієнтована на забезпечення за рахунок
власних агроекономічних потужностей, не вдаючись до
імпорту продовольства з інших країн; виділення з
дефініції "продовольча безпека" критерію якості про�
дуктів харчування дає гарантію повноцінності, по�жив�
ності та наявності продуктів харчування у достатній
кількості на рівні обгрунтованих медичних норм. Разом
з тим, є кардинальні відмінності у розумінні сутності по�
няття, зокрема: визначення продовольчої безпеки як
стану системи або як процесу; різнополярні погляди
стосовно засобів досягнення продовольчої безпеки; не
всі науковці поділяють думку про доцільність врахуван�
ня рівнів продовольчої безпеки та ін.

Аналіз наукових праць, що відображають зміст дос�
ліджуваної категорії, дозволяє зробити висновок про
існування чотирьох концептуальних підходів до визна�
чення сутності поняття "продовольча безпека". До ос�
новних підходів відображення змісту продовольчої без�
пеки ми відносимо такі: стан системи, рівень доступу,
механізм забезпечення, ієрархічний рівень.

Наочне відображення існуючих концепцій до тлу�
мачення поняття "продовольча безпека" представлено
на рисунку 1.

На нашу думку, розподіл продовольчої безпеки за
рівнями є важливою складовою її забезпечення: забез�
печення глобальної продовольчої безпеки вимагає зу�

силь усього світового співтовари�
ства, національний рівень — вива�
женої державної політики, регіо�
нальний рівень забезпечується
місцевими органами влади та
місцевими виробниками продо�
вольства, а рівень домогосподар�
ства та індивідуума залежить від
характеристик конкретної сім'ї та
людини. Відтак, якщо на націо�
нальному та регіональному рівні
людина є об'єктом продовольчої
безпеки, то на рівні домогосподар�
ства і індивідуума вона вже є су�
б'єктом, що вимагає застосування
різних інструментів та механізмів
для досягнення бажаного стану
продовольчої безпеки.

Теоретичну сутність продо�
вольчої безпеки різних ієрархічних
рівнів представлено на рисунку 2.

На нашу думку, механізм до�
сягнення глобальної продовольчої
безпеки вимагає формування сис�
теми глобального планування ви�
робництва та розподілу продо�
вольства, важливими інструмента�
ми реалізації якої є геоагро та гло�
балагро (рис. 3).

Зважаючи на вищезазначене,
можемо стверджувати, що націо�
нальна продовольча безпека пе�
редбачає досягнення фізичного,

Рис. 1. Концептуальні підходи до тлумачення поняття
"продовольча безпека"

Джерело: розроблено автором.

Рис. 2. Теоретична сутність продовольчої безпеки різних ієрархічних рівнів

Джерело: розроблено автором.
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економічного та соціального продовольчого забезпе�
чення та поліпшення харчування населення на засадах
сталого розвитку сільського господарства.

Механізм досягнення національної продовольчої
безпеки вимагає формування системи сталого розвит�
ку сільського господарства. Забезпечення ефективно�
го функціонування такої системи передбачає реаліза�

цію трьох цілей сталого розвитку:
ЦСР 2.3, 2,4 та 2.5 (рис. 4).

Теоретична сутність продо�
вольчої безпеки регіонального
рівня, рівнів домогосподарства
та індивіда представлена на ри�
сунку 5.

Механізми досягнення продо�
вольчої безпеки різних ієрархічних
рівнів різні, зокрема: на регіональ�
ному рівні головним завданням є
забезпечення реалізації аграрного
потенціалу регіону; на рівні домо�
господарства — створення систе�
ми самозабезпечення, що нівелює
недосконалості функціонування
систем рівнів та їх та негативні
впливи; на рівні індивіда — держав�
не гарантування вжиття заходів
для забезпечення належного фун�
кціонування ринків продовольчих
товарів і продукції їх переробки та
сприяння своєчасному доступу до
ринкової інформації, з метою до�
помогти обмежити надмірну вола�
тильність цін.

Підсумовуючи і синтезуючи
сучасні дефініції глобальної про�
довольчої безпеки, а також врахо�
вуючі траєкторії сучасного цивілі�
заційного розвитку, вважаємо за
доцільне запропонувати власне
визначення категорії: "продоволь�

ча безпека   соціально�економічний та екологічний стан
розвитку, що забезпечує постійний фізичний, економі�
чний та соціальний доступ людей до безпечної та по�
живної їжі через застосування адекватних механізмів
на різних ієрархічних рівнях".

ВИСНОВКИ
За результатами дослідження

виділено чотири концептуальні
підходи до тлумачення поняття
"продовольча безпека": як стану
системи, як рівня доступу, як ме�
ханізму забезпечення та за под�
ілом на рівні ієрархії. Встановлено,
що більшість авторів виділяє схожі
елементи у сутності досліджуваної
категорії, а саме: продовольча без�
пека держави повинна бути орієн�
тована на забезпечення за рахунок
власних агроекономічних потуж�
ностей, не вдаючись до імпорту
продовольства з інших країн; вид�
ілення з дефініції "продовольча
безпека" критерію якості про�
дуктів харчування дає гарантію
повноцінності, поживності та на�
явності продуктів харчування у до�
статній кількості на рівні обгрун�
тованих медичних норм. Разом з
тим встановлено кардинальні
відмінності у розумінні сутності
поняття, зокрема: визначення про�
довольчої безпеки як стану систе�
ми або як процесу; різнополярні
погляди стосовно засобів досяг�
нення продовольчої безпеки; не всі
науковці поділяють думку про
доцільність врахування рівнів
продовольчої безпеки та ін.

Доведено необхідність поділу
продовольчої безпеки за рівнями,

Джерело: розроблено автором з використанням даних [17; 32].

Рис. 3. Теоретична сутність глобальної продовольчої безпеки

Рис. 4. Теоретична сутність національної продовольчої безпеки

Джерело: розроблено автором з використанням даних [33].
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як важливої складової її забезпе�
чення, що дозволило сформувати
теоретичну сутність продовольчої
безпеки різних ієрархічних рівнів
та визначити відповідні їм інстру�
менти та механізми досягнення ба�
жаного стану.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Структурна модернізація національної економі�

ки передбачає сукупність державних заходів, що
цілеспрямовано стимулюють вектор необхідних змін
в економіці. При формуванні структурної політики
значну роль відіграє вибір пріоритетних напрямів у
розвитку окремих галузей та видів виробництв. При
виборі пріоритетної галузі слід брати до уваги та�
кож й перспективи попиту на її продукцію на внут�
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MAKROSTRUCTURAL DETERMINANTS OF RESTORATION OF RESILIENT ECONOMIC
GROWTH IN UKRAINE

У статті з'ясовано, що особливості структурних зрушень визначаються цілою низкою чинників. ВиJ

значено форми реалізації універсальних принципів формування структури національної економіки. ВстаJ

новлено, що низка процесів структурних змін в економіці є загальними для різних країн. Проведено аналіз

особливостей впливу структури національних економік на динаміку економічного зростання. Розкрито

тенденції та закономірності структурних зрушень в економіці України. Досліджено концептуальні осноJ

ви та визначено структурні детермінанти відновлення стійкого економічного зростання в Україні.

Узагальнено міжнародний досвід структурної модернізації національної економіки як чинника заJ

безпечення стійкого економічного зростання. Обгрунтовано стратегічні напрями стимулювання еконоJ

мічного зростання у національній економіці.

It is established in the article that the features of structural shifts are determined by a number of factors. The

forms of realization of universal principles of formation of national economy structure have been defined. It is

established that a number of processes of structural changes in the economy are common in different countries.

Analysis of the peculiarities of national economies structure's influence on the dynamics of economic growth

has been carried out. The trends and patterns of structural changes in the economy of Ukraine have been revealed.

The conceptual framework has been explored and the structural determinants of the restoration of resilient

economic growth in Ukraine have been determined.

An international experience in structural modernization of the national economy as a factor in ensuring

resilient economic growth has been summarized. Strategic directions of stimulating economic growth in the

national economy have been substantiated.

Ключові слова: структурна модернізація, економічне зростання, промисловість, виробництво, стратегічні
напрями.

Key words: structural modernization, economic growth, industry, production, strategic directions.

рішньому ринку, напрями мінімізації залежності від
імпорту сировини, енергії та зниження ресурсоміст�
кості виробництва у цілому, скорочення дефіциту
торговельного балансу країни, а також розв'язання
питань зайнятості та вирішення екологічних про�
блем. Модернізація структури економіки спромож�
на стати необхідним підгрунтям для виходу націо�
нальної економіки на траєкторію стійкого зростан�
ня.
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АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Серед вагомих наукових досліджень у сфері аналі�
зу макроекономічних чинників та структурних детер�
мінант економічного зростання чільне місце посідають
праці таких вітчизняних та зарубіжних вчених, як
Д. Аджемоглу, В. Геєць, Т. Богдан, Б. Данилишин, А. Жа�
ліло, К. Кузнєцов, О. Лук'яненко, Л. Кістерський, Є. Пан�
ченко, О. Петрик, Дж. Робінсон, Б. Соболєв, О. Собке�
вич, М. Спенс, Ю. Уманців, В. Чужиков та ін. Водночас
питання аналізу макроструктурних зрушень в економіці
України в умовах поглиблення процесів глобалізації по�
требують подальших досліджень.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розкриття новітніх тенденцій фор�

мування макроструктурних чинників економічного зро�
стання в Україні.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Вектор довгострокової економічної політики будь�

якої держави має бути спрямованим на забезпечення
стійкого економічного зростання. Якість економічного
зростання та його динаміка визначаються характером
розвитку промислового виробництва, наявністю прогре�
сивних зрушень у його галузевій, технологічній та інсти�
туціональній структурі. Для обгрунтування необхідних
трансформацій у структурі економіки необхідним є гли�
бокий аналіз пропорцій економічного розвитку, вияв�
лення головних рушійних сил їх зміни, взаємозв'язків з
показниками ефективності й динаміки національного
господарства в цілому. Американські економісти
Д. Аджемоглу та Дж Робінсон вказують на те, що "ста�
більне економічне зростання майже завжди супровод�
жується технологічними вдосконаленнями, що допома�
гають людям (робочій силі), землі й наявним капіталам

(будівлі, машини тощо) підвищувати продуктивність" [1,
с. 70].

Завдання структурної перебудови неодноразово
формулювалися у державних програмах, однак у на�
прямі організаційного забезпечення основні зусилля
були зосереджені на проведенні інституціональних ре�
форм і забезпеченні фінансово�економічної стабілізації.
Визначення послідовності, а також форм і методів ди�
версифікації структури економіки обумовлюють акту�
альність вивчення взаємозв'язку галузевих структурних
зрушень та економічного зростання й розробки пропо�
зицій щодо галузевих пріоритетів стратегії розвитку
економіки України виходячи з її сьогоднішніх реалій.

Глобальна фінансово�економічна криза продовжує
здійснювати негативний вплив на динаміку світової еко�
номіки, обумовлюючи невисокі темпи економічного зро�
стання у більшості розвинених країн. Негативні наслідки
зовнішнього впливу та внутрішніх ризиків поширилися
на більшість секторів національної економіки [3, с. 89—
90].

Одночасно з глобальним трендом лібералізації, яка
проводилася у вигляді політики національних держав та
міжнародних інститутів щодо усунення інструментарію
прямого впливу урядів та центральних банків на еконо�
міку, відбувалися об'єктивні процеси, що посилювали
функціональну автономність економічних суб'єктів [14,
с. 7—12]. Розширення індивідуальної свободи вийшло
за межі інтеграційної здатності національних економік.
Цей процес до певного часу залишався непоміченим, ос�
кільки не суперечив ліберальним теоріям, й чітко про�
явився, коли зазначене розбалансування призвело до за�
гострення глобальних кризових явищ й ліберальні пріо�
ритети почали поступатися важелям активної еконо�
мічної політики [4, с. 12—17]. Нобелівський лауреат
М. Спенс зазначає, що "в майбутньому можлива така
зміна моделей, під час якої розподіл вигод та втрат уск�

Рис. 1. Визначальні тенденції макроструктурних зрушень у світовій економіці
Джерело: складено автором на основі [14, с. 7—9].
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ладнюватиме постійну підтримку відкритості світової
економіки" [12, с. 298].

Водночас поглиблюються суперечності між поси�
ленням стійкості глобального ринку внаслідок пере�
розподілу ризиків між великою кількістю учасників і
небезпекою виникнення ланцюгової реакції на нега�
тивні імпульси. В узагальненому вигляді основні тен�
денції макроструктурних зрушень відображено на ри�
сунку 1.

Незважаючи на низку здійснених перетворень
щодо досягнення певної макроекономічної стабілі�
зації, економіка України залишається у нестабільно�
му стані. Однією з головних проблем є низький потен�
ціал зростання економіки. При цьому несприятливий
інвестиційний клімат, скорочення кваліфікованої ро�
бочої сили та закриття підприємств, складна демогра�
фічна ситуація, величезне боргове навантаження, не�
ефективний державний сектор економіки, відсутність
конкуренції у багатьох секторах економіки та нероз�
виненість фінансового ринку, слабкі державні інсти�
тути, корупція та нерівність розподілу доходів є основ�
ними чинниками цієї проблеми [2, с. 7—12]. Основним
ризиком для продовження співробітництва з МВФ у
рамках програми розширеного кредитування для еко�
номіки України також є низькі темпи економічного
зростання [9].

Вкрай низькі темпи економічного зростання містять
ризики недосягнення задекларованих у програмі співро�
бітництва з Фондом цілей, зокрема, зменшення над�
мірного співвідношення державного боргу до обсягу
ВВП, а отже, на загрозу фінансової нестабільності та
низьких стандартів життя населення у майбутньому.
Зараз Україна потребує міжнародної фінансової допо�
моги для реформування економіки та державних інсти�
туцій.

Протягом 2014—2015 рр. ВВП України скоротився
на 17,1% порівняно з 2013 р. Згідно з оцінками МВФ, у
нашій країні буде досягнуто значення ВВП, що був за�
фіксований у 2013 р., лише у 2021 р. Це означає, що краї�
на через шість років зростання (починаючи із 2016 р.) та
економічних реформ, з допомогою фінансування МВФ,
інших міжнародних фінансових організацій і країн вий�
де лише на рівень 2013 р. Очевидно, що при цьому не
можна вести дискусію про стратегію скорочення роз�
риву між доходами на душу населення в Україні та краї�
нах Європи [8, с. 133—139].

Країни Східної Європи, які провели низку реформ
ще у 90�х роках минулого сторіччя і були прийняті
після цього до Європейського Союзу, зростають та�
кими ж або навіть вищими темпами, ніж Україна, але
від значно вищої бази порівняння. У прогнозі МВФ
для України до 2021 р. середні темпи зростання ре�
ального ВВП за період 2016—2021 рр. становитимуть
лише 3,3% на рік. Цей же показник для Польщі за цей
самий період, за оцінками Фонду, дорівнює у серед�
ньому 3% на рік, а для Румунії — 3,7%, тобто навіть
більше, ніж в Україні. Це означає, що розрив у дохо�
дах на душу населення за шість років між країнами
Євросоюзу та Україною не скоротиться. Основними
макроекономічними цілями програми співробітницт�
ва з МВФ є зменшення співвідношення державного
боргу до ВВП до 71% у 2020 р. з очікуваних 90% у 2017
р., збільшення валових міжнародних резервів до більш
як п'яти місяців майбутнього імпорту і забезпечення
сталого економічного зростання у довгостроковому
періоді з метою підвищення соціальних стандартів
населення [9].

Прогнози зростання економіки України є дуже по�
мірними, що не дає підстав для оптимістичних очікувань.
У наступні роки Україна повинна виплачувати значний
зовнішній борг. Найбільше навантаження припадає на
2019 р., коли Україна має погасити більш як 6 млрд дол.,
або близько 6% від ВВП. Це буде відволікати фінансові
ресурси і ще більше гальмуватиме економіку. Згідно з

умовами реструктуризації зовнішнього приватного бор�
гу, починаючи з 2020 р., Україна повинна сплачувати
додаткові кошти приватним кредиторам тим більші, чим
вищими будуть темпи економічного зростання, що лише
посилить борговий тягар і погіршить ситуацію із зрос�
танням [9].

Економічне зростання потребує інвестицій, однак
не слід вдаватися до стимулювання економіки шляхом
посилення кредитної активності за рахунок втрати
цінової та фінансової стабілізації, які якраз і є необ�
хідною передумовою економічного зростання. Одно�
часно інвестиції в реальний сектор економіки спро�
можні створювати нові робочі місця, що буде послаб�
лювати соціальну напругу та зменшувати відплив ро�
бочої сили за кордон. Нині прямі іноземні інвестиції
в економіку України становлять близько 2% ВВП, що
вкрай недостатньо для прискорення економічного
зростання у наступні роки. У свою чергу, зростання
інвестицій у структурі ВВП, за оцінками МВФ, відбу�
ватиметься дуже помірними темпами 2—2,5% на рік
протягом наступних шести років з урахуванням вкрай
низької бази. Незважаючи на те, що у 2016 р. реаль�
ний ВВП зріс на 2,3%, реальні наявні доходи знизи�
лися у річному вимірі на тлі високих тарифів та без�
робіття, і показник схильності домогосподарств до
заощаджень повернувся до від'ємних значень [10, с.
224—228]. Заощадження домогосподарств є основним
внутрішнім ресурсом для інвестицій в основний капі�
тал і у майбутнє економічне зростання. Однак капі�
тал надходить туди, де можна отримувати прибуток
із мінімальними ризиками, що формує сприятливий
інвестиційний клімат.

Структурні реформи є мінімальним необхідним на�
бором інструментів, які мають стимулювати економіку
до швидшого зростання. Елементи програми МВФ вклю�
чають якнайшвидше проведення судової реформи, ство�
рення ефективних і незалежних антикорупційних судів
та надання новоствореним антикорупційним інститу�
ціям більшої незалежності [9].

Програма розширеного кредитування EFF співро�
бітництва з Фондом розрахована на отримання Україною
17,5 млрд дол. США. Заборгованість України перед Фон�
дом уже становить 8,4 млрд дол. і є третьою за розмі�
ром серед усіх боржників Фонду. За таких передумов
рада директорів Фонду приділяє особливу увагу всім
пунктам виконання програми, що, з одного боку, може
гарантувати повернення позичених коштів, а з іншого —
виведення економіки України з кризового стану на трає�
кторію сталого зростання. Більш того, всі критерії про�
грами, що є у Меморандумі про співробітництво, підпи�
саному керівництвом нашої країни, дійсно спрямовані
на покращення банківської системи та державних
фінансів, створення конкурентного середовища та по�
долання корупції [9].

Основне завдання структурної перебудови еконо�
міки України полягає у формуванні сучасної, ефектив�
ної, раціональної, екологічно безпечної структури еко�
номіки та створенні конкурентоздатного вітчизняно�
го виробництва на основі реалізації абсолютних та
відносних переваг країни (рис. 2). Для цього необхід�
ними є:

— модернізація виробництва, його технічне та тех�
нологічне оновлення;

— зниження ресурсомісткості (фондо�, матеріало�,
енергомісткості) виробництва;

— зміна співвідношення між виробництвом засобів
виробництва та предметів споживання на користь остан�
нього;

— створення умов для інвестування;
— посилення технологічної цілісності підприємств

та галузей, забезпечення замкненого циклу виробницт�
ва.

Оптимальний розвиток структури економіки Ук�
раїни потребує системного підходу, що включає певні
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напрями вдосконалення структурної перебудови.
Важливим є розроблення і впровадження комплекс�
ної стратегії модернізації промисловості, спрямова�
ної на підвищення конкурентоспроможності вироб�
ництв з високим ступенем обробки продукції та знач�
ною часткою доданої вартості. Модернізація украї�
нської промисловості має спиратися на значні інвес�
тиції в основних капітал підприємств і запроваджен�
ня нових технологій. Джерелами для здійснення та�
ких інвестицій мають стати власні ресурси компаній,
залучення коштів іноземних інвесторів, допомога уря�
ду та кредити чи гранти міжнародних фінансових
організацій. Актуальними завданнями у межах стра�
тегії модернізації промисловості є реструктуризація,
конверсія і переорієнтація на інші регіональні ринки
експортних потужностей машинобудівних
підприємств.

Застаріла технологічна структура промисловості,
низький рівень інтелектуалізації експорту, імпорто�
залежність промисловості від наукомістких товарів є
наслідком відсутності виваженої структурної політи�
ки з акцентом на відборі, захисті і розвитку критич�
них технологій і нових високотехнологічних вироб�
ництв космічної галузі, авіа� та суднобудування,
індустрії наноматеріалів, фармацевтичних продуктів
і призводить до зниження науково�технічного, тех�
нологічного потенціалу економіки і закріплення її
технологічного відставання від розвинених країн [6,
с. 43—49].

Необхідним є стимулювання інвестиційного креди�
тування приватним сектором проектів із модернізації та
реструктуризації вітчизняної промисловості, активіза�
ція зусиль держави й міжнародних фінансових органі�
зацій у цій сфері. Міжнародні фінансові організації мог�
ли б відіграти ключову роль у фінансуванні модернізації
української промисловості. Серед таких організацій —
Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжна�
родна фінансова корпорація, Європейський інвестицій�
ний банк, Європейський банк реконструкції та розвит�
ку тощо. Цільовою групою реципієнтів у межах кредит�
ної програми міжнародних організацій могли б стати
підприємства суднобудування, вагонобудування, літа�
кобудування, електричних машин. При цьому вкрай
важливим є отримання підприємствами кредитів стро�
ком на п'ять — десять років під низькі відсоткові ставки
[9].

Сприяння налагодженню коопераційних зв'язків
українських промислових підприємств з ТНК і про�
відними корпораціями ЄС, створення можливостей
для інтеграції промислових підприємств України до
міжнародних виробничих ланцюгів, інформування ве�
ликих європейських виробників про можливості парт�
нерства з підприємствами України, а також надання
відповідних консультаційних послуг підприємствам
України спроможні активізувати розвиток вітчизня�
ної економіки. Вагоме значення має також розвиток
державно�приватного партнерства у сфері представ�

ництва інтересів українського бізнесу за кордоном
[13, с. 82—95].

Ініціювання нових програм технічної допомоги
ЄС, які б передбачали налагодження ефективного діа�
логу між Урядом, підприємствами України та підприє�
мствами країн ЄС; організація надання підприємцям
України інформаційно�консультаційних послуг щодо
можливостей та умов постачання промислової про�
дукції на ринки Європейського Союзу є врай важли�
вими. Доцільно також поставити перед установами —
донорами з ЄС питання щодо надання технічної до�
помоги з метою заснування місій з підвищення про�
дуктивності для ключових галузей економіки і про�
відних підприємств України. Метою місій з підвищен�
ня продуктивності мало би бути надання технічної та
консультативної допомоги українським підприєм�
ствам [9].

Основними видами державної фінансової підтрим�
ки експорту, які необхідно запровадити в Україні, є
страхування зовнішньоекономічних договорів, експор�
тних кредитів, прямих інвестицій за кордон для просу�
вання товарів українського походження, а також стра�
хування ризиків українських експортерів; надання
вітчизняним експортерам гарантій за зовнішньоеконо�
мічними договорами; надання спеціалізованою устано�
вою пільгових кредитів експортерам на виконання екс�
портних контрактів [9].

Для України проблема підвищення завантажен�
ня виробничих потужностей є дуже актуальною.
Так, зокрема, у I кварталі 2017 р. оцінка цього по�
казника в українській промисловості перебувала на
рівні 64%. Очевидно, що якраз тут перебуває ваго�
мий резерв для активізації зростання економіки.
Завантаження виробничих потужностей спромож�
не підвищити обсяги виробництва і споживання. У
середньостроковій перспективі вплив коливань у
завантаженні виробничих потужностей на обсяги
виробництва і споживання має динаміку, яка посту�
пово знижується [5].

Нині дефіцит фінансування є вагомою перешкодою
для розвитку експортної діяльності промислових
підприємств України. Пріоритетним завданням держав�
ної фінансової підтримки експорту є створення націо�
нального експортно�кредитного агентства (ЕКА), що
забезпечуватиме доступ українським експортерам до
пільгових кредитних ресурсів, захищатиме експортерів
від ризиків неплатежів закордонних партнерів та інших
фінансових втрат, сприятиме підтримці малого й серед�
нього підприємництва під час розвитку ними експорт�
ної діяльності. У практичній площині виконання цього
завдання потребує розроблення нормативно�правової
бази діяльності ЕКА, формування його статутного ка�
піталу та пошуку дешевих пасивів для надання кредитів
експортерам [9].

Відсутність в Україні повномасштабної системи
підтримки експорту та ЕКА суттєвим чином стримує
відновлення національного промислового потенціалу,
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погіршує умови зовнішньої торгівлі, сприяє відтокові
кваліфікованих кадрів за кордон. Необхідно здійсни�
ти перехід від неефективної системи дотування та суб�
сидування до спрямування фінансових ресурсів на кре�
дитну підтримку виробництва високотехнологічних то�
варів зі значним обсягом доданої вартості, що є
конкурентоспроможною на світових ринках [11, с. 27—
28].

Проблемними питаннями в означеному контексті
є залежність динаміки українського ВВП та експорт�
ної виручки від рівня світових цін на сировину, а та�
кож незначна доходність експортних операцій в умо�
вах дії довгострокового тренду щодо зниження ре�
альних цін на сировинну продукцію. Упровадження
довгострокової стратегії модернізації промисловості,
застосування інших інструментів активізації вироб�
ництв із високою часткою доданої вартості та стиму�
лювання експорту в перспективі мало би забезпечити
підвищення національної конкурентоспроможності
та формування міжнародної спеціалізації України [7,
с. 27—31].

Структурна модернізація має передбачати су�
купність усіх державних заходів, що цілеспрямовано
стимулюють зміни в економіці відповідно до основних
векторів її структурної перебудови. При цьому провідну
роль відіграє вибір пріоритетних напрямів розвитку ок�
ремих видів виробництв. При виборі пріоритетних видів
економічної діяльності мають братися до уваги перспек�
тиви попиту на товари на внутрішньому ринку, мініміза�
ція залежності від імпорту сировини, енергії та знижен�
ня ресурсомісткості виробництва у цілому; мінімізація
дефіциту торговельного балансу країни; розв'язання
проблем зайнятості; вирішення екологічних проблем
тощо.
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ВВЕДЕНИЕ
18 октября 1991 г. на сессии Верховного Совета Азер�

байджана был принят исторически значимый конститу�
ционный акт (№ 222�XII) "О восстановлении государ�
ственной независимости Азербайджанской Республики".
За 25 лет, после обретения Республикой независимости,
произошло множество масштабных изменений, которые
затронули практически все сферы общественной жизни
(историко�политическая, социально�экономическая,
культурная и пр.). Перечислить все сферы не представ�
ляется возможным, но особое внимание нужно уделить
переменам демографическим. На первый взгляд трудно
наблюдать демографические изменения, тогда как эко�
номические и политические события можно увидеть сра�
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MAIN ASPECTS OF DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT IN AZERBAIJAN
FOR 25 YEARS OF INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC

В статье проанализированы ключевые аспекты демографического развития в Азербайджане в период обретения
независимости при устойчивом экономическом росте. Авторами, после проведенного анализа статистической инJ
формации, показана динамика и дана оценка, наметившимся тенденциям протекания демографических процессов
на территории Азербайджанской Республики, за последние два десятилетия. В статье показывается, что возникновеJ
ние демографического кризиса в начале 90Jх XX века на территории страны было обусловлено, возникшими последJ
ствиями переходного периода, носивших преходящий характер. В начале 2002 г. негативная демографическая ситуаJ
ция достигла переломного момента и постепенно стала демонстрировать положительную динамику. Авторы в проJ
цессе анализа принятых за последние годы государственных концепций, законов и программ, касающихся вопросов
народонаселения и демографии, раскрыли их природу и сущность, аргументировали их значимость, как для общеJ
ства, так и для государства в целом. В заключении авторы сделали ряд выводов о том, что наряду с ростом и оздоровJ
лением экономики, наблюдаемым в последние несколько лет, в Азербайджане намечается также положительная диJ
намика процессов демографического развития, происходит общее оздоровление демографической ситуации.

The article is devoted to the analysis of the key aspects of demographic development in Azerbaijan during the period of
gaining independence under sustainable economic growth. The authors, after analyzing the statistical information, show the
dynamics and evaluate the emerging trends in the demographic processes on the territory of the Republic of Azerbaijan over
the past two decades. The article focuses on the fact that the emergence of the demographic crisis in the early 90's of the XX
century in the country was due to the resulting consequences of the transitional period. In 2002, the negative demographic
situation reached a turning point and gradually began to show positive dynamics. The authors, in the process of analyzing the
state concepts, laws and programs adopted in recent years concerning population and demographic issues, revealed their
nature and essence, and argued their significance both for society and for the state as a whole. In conclusion, the authors
made a number of important conclusions that along with the growth and recovery of the economy observed in the last few
years, positive dynamics of the demographic development processes are also to be seen in Azerbaijan, and the overall
demographic situation is improving.

Ключевые слова: демографическое развитие, демографическая политика, демографические процессы,
естественный прирост, рождаемость, смертность, брачность, разводимость, человеческий потенциал, че�
ловеческий капитал, экономический рост, независимость, Азербайджан.
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зу, по этой причине анализ демографических изменений
осуществляется с некоторым опозданием, хотя они зат�
рагивают все стороны человеческого бытия.

Успешность развития экономической системы каж�
дого государства и мировой экономической системы в
целом по большей части обусловлена положительной
или отрицательной динамикой протекания демографи�
ческих процессов. Демографическое положение, си�
туация с эффективностью использования рабочей силы,
создающиеся в конкретных государствах и регионах,
оказывают сильнейшее воздействие на состояние и воз�
можности их экономико�социального развития, на рас�
становку экономических и политических сил в масшта�
бах конкретного региона или мира в целом. Изменение
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численности населения в значительной степени обу�
словлено интенсивным влиянием экономических фак�
торов, но с другой стороны, непосредственно измене�
ние численности населения, также оказывает на эконо�
мические факторы значительное влияние.

К началу XXI века Азербайджан смог завоевать ста�
тус самой быстро и динамично развивающейся (с точки
зрения эффективности экономики) страны среди всех го�
сударств, расположенных на территории ее региона. Воп�
лощение проектов, которые позволяют осуществить вы�
ход богатейших нефтегазовых запасов государства на ми�
ровые рынки, и, в конечном итоге, увеличивающаяся быс�
трыми темпами прибыль Азербайджана с одной стороны,
и поэтапная реализация реформ, направленных на осуще�
ствление эффективного контроля этого объема прибыли
и диверсификацию экономической системы в кратчайшие
сроки, позволили достичь желаемых целей и результатов.

Основные тенденции развития демографических
процессов в Азербайджанской Республике за годы не�
зависимости

Для полноты исследования нужно детально проана�
лизировать основные векторы, по которым развивают�
ся демографические процессы в Азербайджанской Рес�
публике за последние 25 лет.

В соответствии с данными официальной статистики
Азербайджана (табл. 1), с 1991 по 2015 гг. в республике
произошло снижение численности родившихся граждан
на 24 143 чел. (12,7%); численность умерших возросла
на 10 038 чел. (22,5%). Отмечается снижение естествен�
ного прироста на 34 181 чел. (23,5%). В расчете на 1 тыс.
чел. населения за 1991 г. численность родившихся со�
ставляла 26,6 чел., а в 2015 г. произошло снижение по�
казателя до 17,4 чел. Отметим, что в течение анализи�
руемого периода произошло изменение общего коэф�
фициента смертности. Так, данный показатель соста�
вил 6,3 чел. на 1 тыс. чел. населения в 1991 г., а к 2015 г.
произошло снижение до 5,7 чел. на 1 тыс. чел. населе�
ния страны. Также в анализируемом периоде отмечает�
ся снижение показателя естественного прироста с 20,3 чел.
в 1991 г. до 11,7 чел. в 2015 г.

Согласно представленным данным, в отчетном пе�
риоде отмечается негативная тенденция снижения по�
казателя рождаемости, за исключением 1997 г., в этот
год впервые за семилетний промежуток произошло по�
вышение рождаемости на 2805 новорожденных, в целом
показатель достиг значения в 1997 г. 132 052 чел. Дан�
ный факт обусловил повышение общего коэффициента
рождаемости на 0,2%, коэффициент достиг значения
17,1%. Можно ли с уверенностью утверждать о том, что
данный факт явился следствием отложенных рождений
или некоторой улучшающейся демографии в стране,
вопрос довольно сложный. Складывающийся уровень
рождаемости позволяет обеспечить расширенное вос�
производство населения, в то время как, тенденции к его
снижению, с 1991 г. до 2002 г., должны расцениваться
как отрицательная тенденция, негативно сказывающа�
яся на процессе развития демографии в Азербайджане
[1, с. 63—66]. Нужно подчеркнуть, что произошло
уменьшение, как относительного показателя рождае�
мости, так и абсолютного.

С начала 2002 г., произошло незначительное повы�
шение рождаемости населения в Азербайджане. В пери�
од с 2002—2011 гг. произошло повышение общего коэф�
фициента рождаемости с 13,8 до 19,4%. Но за период с
2012—2015 гг. вновь отмечается негативная тенденция и
снижение рассматриваемого показателя с 19,0 до 17,4%.

Согласно проведенному краткому анализу, можно сде�
лать несколько обобщений: за период 1991—2015 гг. струк�
тура рождаемости и естественного прироста населения
Азербайджанской республики претерпела ряд изменений:

— с 1991 по 2001 гг. произошел спад в рождаемости;
с 2002—2011 гг. негативная тенденция была устранена,
произошло увеличение рождаемости; вместе с тем, с
2012 г. до конца анализируемого периода вновь наблю�
дается волнообразная негативная тенденция в виде спа�
да рождаемости;

— с 1991 по 2002 гг. отмечается спад естественного
прироста населения; период 2003—2011 гг. характери�
зуется ростом уровня естественного прироста, вместе
с тем, с 2012 г. до конца анализируемого периода вновь

Год 
Количество человек На 1000 чел. населения, % 

Рождаемость Смертность Естественный 
прирост Рождаемость Смертность Естественный 

прирост 
1991 180 363 44 669 145 695 26,60 6,30 20,30 
1992 191 354 51 248 130 107 25,00 7,10 17,90 
1993 174 618 52 819 121 808 23,70 7,20 16,50 
1994 159 771 54 931 104 841 21,40 7,30 14,10 
1995 143 315 50 838 92 488 18,90 6,70 12,20 
1996 129 247 48 252 81 006 16,90 6,30 10,60 
1997 132 062 46 972 85 091 17,10 6,10 11,00 
1998 123 996 46 289 77 698 15,90 5,90 10,00 
1999 117 559 46 285 71 245 14,90 5,90 9,00 
2000 116 994 46 711 70 294 14,80 5,90 8,90 
2001 110 346 45 294 65 073 13,80 5,70 8,10 
2002 110 715 46 532 64 194 13,80 5,80 8,00 
2003 113 467 49 011 64 467 14,00 6,00 8,00 
2004 131 609 49 578 82 042 16,10 6,10 10,00 
2005 141 921 51 952 89 938 17,20 6,30 10,90 
2006 148 936 52 258 96 699 17,80 6,20 11,60 
2007 151 963 53 665 98 309 18,00 6,30 11,70 
2008 152 086 52 720 99 377 17,80 6,20 11,60 
2009 152 139 52 524 99 626 17,20 5,90 11,30 
2010 165 643 53 590 112 064 18,50 6,00 12,50 
2011 176 012 53 772 122 311 19,40 5,90 13,50 
2012 174 469 55 027 119 453 19,00 6,00 13,00 
2013 172 681 54 393 118 289 18,60 5,80 12,80 
2014 170 513 55 658 114 856 18,10 5,90 12,20 
2015 166 210 54 687 111 514 17,40 5,70 11,70 

Таблица 1. Динамика показателей рождаемости, смертности и естественного прироста населения
в Азербайджанской Республике (за 1991—2015 гг.)

Источник: Population of Azerbaijan 2006 (statistical bulletin), pp. 26—27; Population of Azerbaijan 2008 (statistical bulletin), pp. 25—
26; Azerbaijan in figures 2009 (brief statistical collection), p. 19; Demographic indicators of Azerbaijan 2013 (statistical yearbook), p. 96;
Statistical Yearbook of Azerbaijan 2016 (official publication), p. 83.
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наблюдается негативная тенденция в виде спада есте�
ственного прироста населения.

Также для полноты исследования нужно всестороннее
проанализировать показатели смертности населения в
Азербайджанской республике. График динамики уровня
смертности в расчете на 1 тыс. чел, представлен на рисунке.

В соответствии с данными, отраженными на графике
1, пик смертности населения отмечается в 1994 г. — 7,3
чел. на 1 тыс. населения. Агрессивные военные кампании,
влекущие за собой гибель мирного населения, высокий
уровень потерь среди военных во время кровавых боев,
являются факторами, обусловившими пик смертности, и
важно отметить, что большая смертность наблюдается
именно среди мужского населения. Как было отмечено
В. Эрлихманом, в результате военного конфликта в Ка�
рабахе погибло свыше 22 тыс. чел., среди них 19,5 тыс.
азербайджанцев, из которых 12 тыс. погибших — азер�

байджанские военные и 7,5 тыс. чел — мирное на�
селение. Нужно отметить, что в данном конфлик�
те более 600 человек мирного населения стали
жертвами армянских боевиков в Ходжалы, а 300
человек мирных жителей были убиты армянски�
ми боевиками в Шуше. Итогом Нагорно�Карабах�
ского конфликта в Азербайджане стало появле�
ние на территории республики свыше 850 000 бе�
женцев, и лиц, получивших статус вынужденных
переселенцев [2, с. 23—24]. Как правило, в указан�
ных категориях населения отмечается более вы�
сокий уровень смертности и заболеваемости, что
обуславливается последствиями перенесенного
сильного эмоционального шока, связанного с не�
восполнимой утратой родных и близких людей, а
также с потерей жилья и нажитого имущества.

Обобщая, можно отметить, что за период
1995—2015 гг. в Азербайджане произошло сниже�
ние уровня смертности. Обуславливает данный
факт отчасти то что, с начала 1995 г., на террито�
рии республики был введен режим прекращения
огня. Некоторое положительное воздействие ока�

зал также ряд проведенных социально�экономических
реформ за последние несколько лет, реформы были на�
правлены направленные на повышение качества жизни
граждан республики и их благосостояния [3].

Изменения, сопровождавшие переходный период, и,
прежде всего, снижение уровня жизни населения Азер�
байджана в 90�х годах отрицательно повлияли на все
демографические процессы, включая и брачность.

В 1991 г. было заключено свыше 74,4 тыс. браков, то
есть 10,4 брака на 1 тыс. населения. С 1992—1996 гг. на�
блюдалось уменьшение числа заключаемых браков.
После 1996 г. стала наблюдаться положительная дина�
мика в брачности населения страны. Так, в 1997 г. про�
изошла своеобразная волна в брачности, и насчитыва�
лось 46 999 браков, иными словами на 8 427 брака боль�
ше, чем показатель в 1996 г., а в расчете на 1 тыс. насе�
ления увеличение составило 1,0%. В дальнейшем дина�
мика брачности населения не отражала явных тенден�
ций к снижению или, напротив, к увеличению. Тем не
менее, после 2002 г., в целом, количество зарегистриро�
ванных браков и совокупный коэффициент брачности
каждый год повышались. Отрицательная динамика от�
мечается только в 2015 г., в течение которого было за�
регистрировано свыше 69 тыс. браков, или 7,2 браков
на 1 тыс. населения. Можно предположить, что частич�
но это обусловлено падением мировых цен на нефть,
девальвацией национальной валюты Азербайджанской
Республики, и, соответственно, возникновением непро�
стой экономической ситуации в государстве.

Несмотря на отмеченные положительные изменения
в уровне брачности за последние годы (за исключением
2015 г.), следует отметить, что величина относительно�
го ее показателя все еще меньше по сравнению с 1991 г.

Как известно, зачастую возникают расхождения в
данных национальных и международных служб стати�
стики. Чтобы проследить данные расхождения обратим�
ся к некоторым демографическим показателям Азер�
байджанской Республики, в соответствии с оценками
иностранных аналитиков [4].

Население Азербайджана по состоянию на
01.06.2016 г. оценивается в 9 872 765 чел. Возрастная
структура имеет следующие характеристики:

— население от 0 до 14 лет — 22,82%; (1 214 986 муж�
чины, 1 048 738 женщины),

— население от 15 до 64 лет — 70,69% (3 450 796 муж�
чины/ 3 557 888 женщины);

— население от 65 лет и выше — 6,5% (246 154 муж�
чины / 398 215 женщины).

Данный показатель является ярким свидетельством
того, что Азербайджан характеризуется относительно
молодым населением. Подтверждает подобный вывод
значение показателя среднего возраста населения —
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График 1. Динамика уровня смертности в Азербайджанской
республике в пересчете на 1000 человек населения

(за 1991—2015 гг.)

 Количество человек На 1000 чел. 
населения, % 

Браки Разводы Браки Разводы
1991 74 388 10 679 10,40 1,50 
1992 68 750 9 475 9,50 1,30 
1993 60 038 6 574 8,10 0,90 
1994 47 157 6 266 6,30 0,80 
1995 43 140 5 679 5,70 0,80 
1996 38 542 5 588 5,100 0,70 
1997 46 949 5 806 6,10 0,80 
1998 40 861 5 667 5,20 0,70 
1999 37 382 5 023 4,80 0,60 
2000 39 691 5 488 5,00 0,70 
2001 41 851 5 392 5,20 0,70 
2002 41 671 5748 5,20 0,70 
2003 56 081 6 681 6,90 0,80 
2004 62 167 6 924 7,60 0,80 
2005 71 653 8 885 8,70 1,10 
2006 79 453 7 827 9,50 0,90 
2007 81 768 8 350 9,70 1,00 
2008 79 974 7 943 9,30 0,90 
2009 78 082 7 794 8,80 0,90 
2010 79 182 9 071 8,90 1,00 
2011 88 165 10 757 9,70 1,20 
2012 79 055 11 097 8,60 1,20 
2013 86 862 11 740 9,30 1,30 
2014 84 922 12 098 9,00 1,30 
2015 68 793 12 774 7,20 1,30 

Таблица 2. Динамика показателей брачности и
разводимости в Азербайджане (за 1991—2015 гг.)

Источник: Population of Azerbaijan 2008 (statistical bulletin),
pp. 46�47; Azerbaijan in figures 2009, p. 25; Demographic indicators
of Azerbaijan 2013, p. 329; Statistical Yearbook of Azerbaijan 2016
(official publication), p. 88.
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30,9 лет (29,4 муж. /32,5 жен.). Динамика показателей
рождаемости и смертности населения следующая: рож�
даемость — 16,2 чел. на 1 тыс. чел. населения; уровень
смертности 7,1 чел. на 1 тыс. чел. населения.

Таким образом, согласно данным официальной стати�
стики, уровень рождаемости в 2015 г. составлял 17,4 чел.
против 16,2 чел. на 1000 чел. населения в 2016 г. согласно
зарубежным данным, при уровне смертности 5,7 чел. (офи�
циальная статистика, 2015 г.) против 7,1 чел. на 1000 чел.
населения (зарубежные данные, 2016 г.). Как видно, име�
ются некоторые незначительные расхождения в показате�
лях рождаемости и смертности населения Азербайджана.

Исходя из вышеизложенного, есть все основания
полагать, что отмечаемое в Азербайджанской Респуб�
лике ухудшение демографической ситуации в 90�х го�
дах XX века являлось следствием различных потрясе�
ний переходного периода и отражало тенденцию того
этапа развития и носило преходящий характер. Также
важно отметить, что некоторые тенденции изменения
позитивных демографических показателей за последние
3—5 лет носят структурный характер.

Каирская Программа действий 1994 г.
В последние два десятилетия Правительством Азер�

байджанской Республики предпринимается ряд активных
комплексных мер в сфере развития народонаселения, со�
гласно положениям Каирской Программы, утвержденной
в 1994 г. 179 государствами мира, включая Азербайджан.
Можно отметить, Каирская конференция дала новый тол�
чок для принятия политических решений, по вопросам
народонаселения и развития в государстве. Принимая
Программу действий, правительство страны признавало,
что инвестиционные вложения в развитие человеческого
фактора, предоставление новых возможностей населе�
нию, и обеспечение для него возможностей реализации
своего потенциала представляют собой основу стабиль�
ного экономического роста и высокоэффективного раз�
вития. Можно отметить, что после проведения конферен�
ции Правительство Азербайджанской Республики взяло
за основу комплексный метод в отношении включения
проблем, касающихся народонаселения, в политические
программы и стратегии в сфере развития.

В ходе проведения Каирской Международной кон�
ференции по народонаселению и развитию в 1994 г.,
мировое сообщество смогло прийти к единому мнению
о том, каким образом нужно решать актуальные про�
блемы народонаселения. Все участники согласились с
тем, что понятие народонаселения базируется не на
цифрах, а на людях. Уровень благополучия граждан,
права и расширение возможностей женщин, обознача�
лись ключевыми аспектами развития. Сексуальные и
репродуктивные аспекты здоровья, а также репродук�
тивные права, признали и утвердили участники конфе�
ренции, как в роли основы для доступа к комплексу че�
ловеческих прав, так и для стабильного экономическо�
го роста и обеспечения устойчивого развития.

Символично, что спустя 22 года после Каирской
конференции, демографические аспекты устойчивого
роста экономики стран мира, и, в частности, Азербайд�
жана являются актуальными и зачастую наполняются
новым содержанием.

Тогда, выступая перед журналистами, на пресс�
конференции в Каире 6 сентября 1994 г. Президент
Азербайджанской Республики Гейдар Алиев отметил,
что "…основная цель моего визита — участие на меж�
дународной конференции на тему "Население и разви�
тие", состоявшейся в Каире. Считаю, что эта конферен�
ция является мероприятием, посвященным очень боль�
шому и глобальному вопросу, обсуждает важные воп�
росы, относящиеся к сегодняшнему дню и будущему
народов мира. Я удовлетворен своим участием на этой
конференции и, полагаю, что озвученные там мнения
значимы и для нашей Азербайджанской Республики" [5].

Этот вектор "значимости", обозначенный Президен�
том, нашел свое отражение в ряде официальных доку�

ментов, принятых в нашей стране за последние 25 лет
[6, с. 60—67].

Демографическая политика в Азербайджанской
Республике

Политика государства выстраивается на базе нацио�
нальных государственных интересов. Уровень демогра�
фического развития оказывает прямое воздействие на
уровень экономического роста, обороноспособность
государства и безопасность национальных интересов. С
такой точки зрения, нужно рассматривать политику в
сфере народонаселения, — как ключевой элемент поли�
тической деятельности в сфере национальной безопас�
ности. Демографический аспект политики национальной
безопасности, прежде всего, заключается в обеспечении
защиты жизни граждан, а также процессов естественного
воспроизводства, что взаимосвязано с увеличением про�
должительности человеческой жизни, увеличением уров�
ня эффективности демографического воспроизводства
и расширением демографических свобод.

Под воздействием того, что демографические процес�
сы имеют тесную взаимосвязь со многими сторонами об�
щественной жизни, эта взаимосвязь является проявлени�
ем влияния социально�экономических событий на демог�
рафические процессы и, соответственно, влияния демог�
рафических процессов на социально�экономические со�
бытия в жизни общества. Данный факт можно аргумен�
тировать тем, что политика в сфере демографии, представ�
ляя собой важную и главную составную часть социальной
политики любой страны, формирует ее фундамент.

Нужно особо подчеркнуть, что после обретения
Азербайджаном независимости в 1991 г., в стране про�
изошло множество политических и социально�экономи�
ческих реформ, в сильнейшей степени повлиявших на
процессы демографического развития в государстве, тем
не менее, специфика указанного воздействия в стране,
специалистами не была всесторонне исследована, поэто�
му спрогнозировать развитие демографических процес�
сов не представлялось возможным. По этой причине, для
улучшения демографической обстановки в Азербайджа�
не и в целях определения направлений демографической
политики государства, была разработана концепция де�
мографического развития, согласно Распоряжению Пре�
зидента Г. Алиева от 29.12.1998 г. №51. Распоряжением
№290 Президента от 09.12.1999 г. была утверждена "Кон�
цепция демографического развития Азербайджанской
Республики" [7]. В данном случае имеет особое значение
тот факт, что указанная концепция разрабатывалась
прежде всего с учетом национальных интересов Азербай�
джана. Нужно отметить, что Азербайджан первый из
числа государств СНГ в 1999 г. сформировал и утвердил
концепцию демографического развития [8].

Ситуация в области демографического развития в
Азербайджане на то время имела отрицательные харак�
теристики, в частности, — ухудшение здоровья, паде�
ние уровня рождаемости, высокий уровень смертности
граждан (особенно в трудоспособном возрасте), низкий
уровень прогнозируемой продолжительности жизни,
высокий уровень материнской и детской смертности и
снижение темпа прироста населения и другие. В целом,
факторы, оказавшие влияние на обострение в демогра�
фической ситуации в стране в тот сложный период вре�
мени, можно обозначить следующим образом:

— снижение качества и уровня жизни значительной
части населения, которая представляет ключевые соци�
ально�демографические группы и слои, обусловленное
переходом к рыночным отношениям и зародившимся в
государстве в период 1988—1995 гг. социально�эконо�
мическим кризисом, а также возникновением резкой
градации населения;

— повышение уровня смертности населения, обус�
ловленное военной агрессией ВС Армении, оккупация
около 20% территорий страны, наличие около одного млн
беженцев и вынужденных переселенцев, разрушение на
территориях, занятыми оккупантами свыше 300 тысяч
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рабочих мест; высокий уровень заболеваемости граждан
республики;

— возрастание фактов, обуславливающих наруше�
ние экологического равновесия и недостаточный конт�
роль над подобными действиями;

— недостаточно здоровый образ жизни населения
и низкий уровень его пропаганды;

— отсутствие системы контроля и регулирования в
стране миграционных процессов;

— отсутствие программ государственной политики
в сфере демографического развития.

Значимость и актуальность факта утверждения Кон�
цепции на тот момент также исходит из того, что в слу�
чае игнорирования указанных выше факторов в буду�
щем было бы возможно не только дальнейшее обостре�
ние нестабильной ситуации демографического развития
республики, но общее отрицательное влияние на соци�
ально�экономическую обстановку в Азербайджане и,
как следствие, негативное влияние на национальную
безопасность страны.

Факт своевременного принятия Концепции обусло�
вил улучшение демографической ситуации в республи�
ке на сегодняшний день и сглаживание отрицательных
последствий переходного периода.

В начале XXI века, Президент Азербайджана
И. Алиев подписал Распоряжение № 517 от 11.11.2004 г.
"Об утверждении Государственной программы в сфере
развития демографии и народонаселения в Азербайд�
жанской Республике" [9], так как Президент четко осоз�
навал всю актуальность и значимость демографической
политики, для достижения развития демографических
процессов в Азербайджане согласно положениям со�
циально�экономической стратегии государства, повы�
шения средней продолжительности жизни граждан,
улучшения здоровья матерей и детей, укрепления семей
и регулирования миграционных процессов.

Согласно пунктам данного Распоряжения, была
проработана и утверждена "Государственная програм�
ма миграции Азербайджанской Республики (2006—2008
гг.)", в ней были указаны дальнейшие приоритетные на�
правления демографического развития, на базе анали�
за протекающих в республике миграционных процессов,
требующих незамедлительного осуществления мер. В
соответствии с Распоряжением Президента от
25.07.2007 г. №1575 была утверждена "Государственная
программа миграции Азербайджанской Республики
(2006—2008 гг.)" [10].

Следующим этапом явилось подписание Президен�
том Указа № 560 "О создании Государственной Мигра�
ционной Службы Азербайджанской Республики" от
19.03.2007 г. [11]. На ГМС возлагается обязанность
реализации программ государственной политики по
вопросам миграции, развития механизма управления,
регулирования и прогнозирования процессов миграции,
координирования работы соответственных государ�
ственных структур в данной сфере.

Бесспорно, контроль со стороны государства над
миграционными процессами в Азербайджане, который
находится сегодня на пути экономического развития и
ставшего основным гарантом геостратегических тран�
зитных векторов, соединяющих воедино Восток и За�
пад, глобальных энергетических программ, объединя�
ющих разные цивилизации и культуры, прежде всего,
актуален с точки зрения всестороннего обеспечения
национальной безопасности.

Указанная актуальность обусловлена, в первую оче�
редь, обладанием республикой изобилующими природ�
ными богатствами, потенциалом развития, благоприят�
ными географическими условиями, а также столкнове�
нием с агрессивными действиями Армении, которая са�
мым грубым образом нарушила международно�право�
вые нормы, продолжительным нахождением в тяжелых
военных условиях. Нагорно�Карабахский конфликт
оказал на демографическую ситуацию в республике

сильнейшее отрицательное воздействие, последствия
которого страна будет устранять еще долго.

Во время одного из своих выступлений, на церемо�
нии открытия домов для семей вынужденных переселен�
цев, Президент И. Алиев констатировал: "Во многих
странах мира есть проблемы беженцев и переселенцев…
В расчете на численность населения страны больше все�
го беженцев и переселенцев в Азербайджане… Это дей�
ствительно большая проблема. Однако мы решаем и
будем решать эту проблему… Сейчас и у государства
есть возможности, и, самое главное, есть государствен�
ная политика. В центре государственной политики на�
ходится гражданин Азербайджана" [12].

В соответствии с вышесказанным, за последнее де�
сятилетие в Азербайджане со стороны правительства
республики был реализован комплекс последователь�
ных, целенаправленных и рациональных мер в направ�
лении планомерного устранения отрицательных демог�
рафических проявлений процессов 90�х гг. XX века и
создания эффективной демографической политики.

В сентябре 2014 г., в ходе выступления на 29�й спе�
циальной сессии Генассамблеи ООН, которая посвяща�
лась дальнейшей деятельности в связи с Международ�
ной конференцией по народонаселению и развитию,
министром труда и социальной защиты населения Азер�
байджана С. Муслимовым было сказано, что в Азербай�
джане проектируется государственная программа в
сфере развития демографии и народонаселения (на
2014—2025 гг.) [8]. Проект указанной программы от�
крыт для доступа на вебсайте Минтруда и социальной
защиты населения АР [13].

В результате предпринятых мер и воплощенных ре�
форм Азербайджан за кратчайший период времени за�
нял в рейтинге ООН по уровню человеческого разви�
тия 78�ю позицию среди 188 стран, попав в категорию
государств "с высоким уровнем человеческого развития"
[14]. В частности, в соответствии с Докладом о разви�
тии человека за 2003 г., проработанным независимыми
международными экспертами по заказу Программы
развития ООН, по индексу развития человеческого по�
тенциала (ИРЧП) Азербайджан находился на 89�й по�
зиции [15]. В соответствии с докладами ООН, за 11 лет
Азербайджан смог подняться на 11 ступеней с 89�й по�
зиции в 2003 г., до 78�й позиции в 2014 г.

Подводя итоги экскурса в сферу истории создания
и развития демографической политики независимого
Азербайджана, получившего независимость после про�
должительного пребывания в составе СССР, нужно от�
метить, что развитие экономической системы любого
государства и мировой экономики, в целом, в большей
степени обуславливается эффективностью развития
демографических процессов [16, с. 232—237]. Демогра�
фическая обстановка, ситуация с эффективностью вов�
лечения в экономику рабочей силы, создающаяся в от�
дельных государствах и регионах, во многом обуслав�
ливает складывающееся состояние и возможности их
экономического и социального развития, на расстанов�
ку экономических и политических сил в масштабах от�
дельного региона и всего мира в целом.

Человеческий потенциал, как ключевой фактор эко�
номического роста

В непростых условиях современного мироустройства
человеческий потенциал является наиглавнейшим фак�
тором экономического роста, так как именно от его со�
стояния зависит вовлечение в процесс и эффективное
использование всего объема ресурсов развития. В комп�
лексе всех элементов национального богатства любой
страны именно человеческий потенциал имеет ключевое
значение. Согласно информации Всемирного банка, в
развитых государствах человеческий капитал, в виде эко�
номического выражения человеческого потенциала стра�
ны, достигает отметки от 68% до 76% всего националь�
ного богатства. Иными словами, основной удельный вес
национального богатства заключается в людях [17].
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В частности, в государствах с высоким удельным
весом трудоспособного населения в совокупной струк�
туре появляется демографическое "окно возможнос�
тей", что может выступить в роли существенного фак�
тора экономического роста, но только в случае форми�
рования и реализации эффективной политики государ�
ства в области образования и занятости. Мировой прак�
тический опыт последнего столетия показывает, что
некоторые государства (в основном, азиатские в 1965—
1990 гг. XX в.) с успехом смогли воспользоваться демог�
рафическими возможностями для экономического про�
рыва, а другие государства (Латинская Америка в то же
время) упустили представившуюся возможность. Успех
Китая, Южной Кореи, Тайваня и других стран представ�
ляет собой результат продуманной политики примене�
ния демографического потенциала государства и мероп�
риятий в сфере развития человеческого капитала.

Азербайджан сегодня является страной с относи�
тельно благоприятными условиями, с позиции возраст�
ного состава населения. Республика находится на вы�
годном для нее этапе повышения численности и удель�
ного веса наиболее активных групп населения — лиц
трудоспособного возраста, женщин материнского воз�
раста. По этой причине актуальность набирают вопро�
сы оценивания и прогнозирования воздействия демог�
рафических процессов в стране на ее экономическое
развитие, а также степени эффективности программ в
сфере развития человеческого потенциала.

Именно поэтому, в рамках своего выступления на
конференции по итогам национальных консультаций
правительства Азербайджана и ООН по Целям устой�
чивого развития на период после 2015 г., глава Админи�
страции Президента Азербайджана, академик Р. Мех�
тиев выразил точку зрения о том, что "…в период после
2015 года основу развития Азербайджана составит че�
ловеческий капитал. Это не означает, что Азербайджан
утратит свое значение как энергетическое государство.
Наоборот, определив новые основы развития, Азербай�
джан усовершенствует свою опирающуюся на знания и
инновации экономику, отвечающую требованиям и вы�
зовам современного мира" [18].

По мнению главы Администрации Президента, клю�
чевое богатство Азербайджана — его народ, который име�
ет высокую культуру и интеллектуальный уровень. "Сфор�
мированная в Азербайджане экономическая модель сво�
им гуманизмом, направленностью на концепцию социаль�
ного рынка и человеческий капитал, по философии эко�
номики знаний, развернутости, принципам устойчивого
развития и согласованию интересов соответствует соци�
альному корпоратизму", — отметил он. Мехтиев также
заявил, что Азербайджан представляет собой одно из 80
государств, выбранных для реализации Национальных
консультаций по Целям устойчивого развития. Соответ�
ствие между принятой по инициативе Президента Концеп�
цией развития "Азербайджан 2020: Взгляд в будущее" и
Целями устойчивого развития ООН свидетельствует о
том, что республика выстраивает процесс своего разви�
тия, принимая во внимание глобальные вызовы и тенден�
ции. "Успехи, достигнутые Азербайджанским государ�
ством в рамках Целей развития тысячелетия, после 2015 г.
поведут его еще дальше вперед", — отметил Мехтиев.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За 25�летний период своей независимости современ�

ная Азербайджанская Республика действительно про�
делала путь, полный проблеем и трудностей. К началу
1990�х гг. ожидаемо неожиданный крах социалистичес�
кого общественно�политического устройства и развал
когда�то могущественного СССР, вкупе с иными пост�
советскими государствами, обусловил возникновение
политического хаоса, экономического паралича, со�
стояния социального коллапса и в Азербайджанской
Республике. С середины 90�х годов XX в. Республика
начала планомерно возрождать утраченные позиции,

предпринимая уверенные шаги в направлении решения
судьбоносных проблем. Прежде всего обеспечивалась
устойчивость полученной государственной независимо�
сти и восстановлена политическая стабильность внут�
ри государства. Дальнейшее усиление в 2000�х гг. реа�
лизуемых в Азербайджане широкомасштабных реформ,
открыло широкий спектр возможностей для молниенос�
ного развития, обеспечило условия для достижения
более высокой степени социально�экономического про�
гресса. Можно выразить вполне аргументированную
позицию о том, что переходный период в Азербайджа�
не в настоящее время достиг своего логического завер�
шения. Утверждена базирующаяся на свободных рыноч�
ных отношениях новая социально�экономическая сис�
тема, которая функционирует по определенным зако�
нам. На заключительной стадии находится процесс фор�
мирования необходимой инфраструктуры для высоко�
эффективного экономического развития. По мере
оздоровления экономики и общественно�политической
ситуации в стране также преодолевались отрицатель�
ные тенденции 90�х гг. XX в. в процессе демографичес�
кого развития и наблюдается определенное улучшение
демографической ситуации. По прогнозам специалис�
тов, дальнейшее оздоровление демографической си�
туации в Азербайджане имеет тесную взаимосвязь с
улучшением уровня жизни населения, важнейшими по�
казателями которого являются доходы и зарплата, ка�
чество медицинских услуг, жилье и т.д.

По этой причине в соответствии с Распоряжением
Президента Азербайджана от 29.11.2009 г. № 1862, с
участием соответствующих госструктур, научных уч�
реждений и высококвалифицированных специалистов,
а также при плодотворном сотрудничестве с функцио�
нирующими в государстве международными организа�
циями была сформирована Концепция развития "Азер�
байджан 2020: взгляд в будущее" [19].

Концепция развития "Азербайджан 2020: взгляд в
будущее" затрагивает ключевые стратегические цели
политики развития во всех областях жизни Республи�
ки, и ее воплощение произойдет с помощью целевых
государственных программ. Актуальность и значимость
указанной концепции взаимосвязана с вступлением го�
сударства в новую ступень развития. Достигнутые ус�
пехи дают возможность Азербайджану ставить более
высокие цели и выявлять исходящие из них задачи.

Именно данный подход даст возможность для эконо�
мики страны, занявшей позицию устойчивого и сбаланси�
рованного роста, перейти к инновационной модели эконо�
мического развития и в ближайшем будущем сформировать
соответствующее ей постиндустриальное общество.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Державно�приватне партнерство (ДПП) — це взає�

модія центральних чи місцевих органів влади та приват�
ного сектору, заснована на довгостроковій угоді щодо
постачання послуг, які традиційно надавались держав�
ними або комунальними підприємствами [1].

У світовій практиці ДПП застосовується в таких
сферах, як виробництво, транспорт, будівництво інфра�
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У статті розглядається сутність та світовий досвід застосування державноJприватного партнерства

(ДПП). Розглянуто переваги ДПП для держави та для приватного бізнесу, види контактів та найбільш

популярні сфери застосування державноJприватного партнерства.

Проаналізовано, як розподіляються ролі та регулюючі функції держави та приватного партнера в

портовій практиці. Розглянуто сутність концесії як одного із найбільш поширених видів державноJприJ

ватного партнерства щодо портової сфери, а також особливості концесійних контрактів. Розроблено заJ

гальну схему концесійних відносин у порту за моделлю ВОТ між приватним партнером та державним

партнером.

Проаналізовано перспективи застосування концесійних відносин в портах України. Привабливість

концесії для держави обумовлена тим, що, як правило, передбачає здійснення капіталомістких проектів

і супроводжується створенням нових об'єктів або істотним поліпшенням вже існуючого портового майJ

на, при цьому за державою закріплюється право власності на створені об'єкти. Розглянуті ризики для

держави щодо здавання портів України в концесію, серед яких головний ризик — це можливість монопоJ

лізації портів.

The paper discusses the concept and world experience of PublicJPrivate Partnership (PPP). The advantages

of PPP for the state and private business, types of most popular contacts and sectors for PublicJPrivate Partnership

development are discussed. Roles and regulatory functions of the state and the private partner in the port practice

are analysed.

 The paper also studies the concession as one of the most developed types of PPP in port practice, including

concession contracts. General scheme of relations between the private partner and public partner according to

the model BOT is developed.

The perspectives of port concession in Ukraine are analysed. The interest of a state partner in port concession

is explained by the possibility to provide capitalJintensive projects, develop new facilities and improve existing

port property. In the same time the state keeps ownership for created objects. Discussed also the risks of port

concession. The main risk of port concession in Ukraine is a risk of monopolization of ports.

Ключові слова: світова практика ДПП, порти світу, концесія, концесія портів.
Key words: Public�Private Partnership in the world, ports of the world, concession, port concession.

структури, машинобудування, оброблення відходів,
охорона здоров'я, туризм, рекреація, культура та спорт.

ДПП має значні перспективи застосування і в морсь�
кої сфері, а саме як інструмент приваблення інвестицій в
морські та річні порти, в сферу розробки шельфу, тощо.
Розвиток ДПП для залучення інвестицій визначено од�
ним із основних напрямів реалізації Програми розвитку
інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні [2].
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АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми функціонування механізмів державного

партнерства розглядали в роботах таких науковців, як
Н. Безбах, В. Варнавський, Є. Васильєв, Б. Винницький,
В.В. Сиченко. Особливості концесійних відносин в мор�
ській сфері розглядались в роботах С.М. Боняр, В.П. Гур�
нака, Х.В. Горбової, М.М. Дергаусова, О.М. Кібік,
В.О. Котлубая, А.І. Котлубая, В.П. Власової.

Додаткового розглядання потребують питання
міжнародного досвіду впровадження ДПП та можли�
вості його застосування в України, зокрема в морській
сфері. Також вважаємо за необхідне більш детально
розглянути переваги та ризики такого виду ДПП, як
концесія портів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Державно�приватне партнерство — це ефективний

інструмент, при якому держава на відміну від привати�
зації зберігає певну економічну активність. Створення
партнерств означає лише передачу приватному секто�
ру частини функцій держави стосовно державних
об'єктів і функцій місцевої влади щодо об'єктів кому�
нальної власності, прі цьому ці об'єкти залишаються у
власності держави [1]. ДПП може забезпечувати певні
переваги як для держави, так і для приватного бізнесу
(табл. 1).

У світовій практиці ДПП представлено наступними
видами: контракти на послуги (державні контракти),
контракти на управління, лізингові угоди, змішані типи
контрактів, концесія, спільна діяльність держави та
бізнесу, часткова передача об'єкта у власність приват�
ному сектору.

У США та Великобританії в якості інструментів
ДПП активно застосовуються інфраструктурні облігації
чи облігації ДПП; консорціуми як інституціональні об'єд�
нання державного та приватного партнерів; взаємні
фонди за участю державного та приватного партнерів.

ДПП має місце в багатьох сферах економіки.
Найбільш популярні сфери застосування ДПП в світовій
практиці представлено в таблиці 2.

Щодо сфери морської діяльності, механізми ДПП
застосовуються в портовій сфері, видобутку вуглеводнів
на морському шельфі, сфері підвищення безпеки морсь�
кої діяльності.

У портовій практиці ролі держави та приватного
партнера розподіляються наступним чином:

— державний порт і морська адміністрація надає ба�
зову інфраструктуру, створює надійну адміністратив�
ну структуру, забезпечує безпеку та охорону навколиш�
нього середовища, розглядує технічні питання регулю�
вання;

— приватний сектор займається регулюванням опе�
раційних аспектів, управлінням комерційними ризика�
ми, пропонує і здійснює інвестиційну політику, створює
стимули для встановлення конкурентоспроможних та�
рифів, сприяє ефективному розвитку логістики.

Сутність та розподіл сфер регулювання при ДПП у
світовій портовій практиці представлено на рисунку 1.

Найбільш поширеною формою ДПП у всьому світі
вважається концесія. Цей інструмент широко застосо�
вується такими країнами, як США, Бразилія, Південна
Корея, Грузія, Бельгія, Голландія. 84% найбільших пор�
тів світу здаються в концесію [4].

Концесія — це система відносин між державою і при�
ватною юридичною або фізичною особою (концесіо�
нером), в якої держава (концедент) надає концесіонерові
права користування державною власністю за плату і на
поворотній основі, а також право на здійснення видів
діяльності, які складають виключну монополію держави.

За останні 10—15 років у світовій практиці реалізо�
вані тисячі концесійних проектів. Концесійне законодав�
ство існує у понад 120 країнах світу з різним суспіль�
ним і державним устроєм. Така форма партнерства має
довгостроковий характер (40—50 років), що дозволяє
сторонам здійснювати стратегічне прогнозування та
планування свої діяльності, та надає можливість дивер�
сифікувати ризики між всіма приймаючими участь сто�
ронами, завдяки чому суттєво підвищується життєздат�
ність концесійних проектів.

Бізнес має високу, а часто і повну волю у прийнятті
інвестиційних, адміністративно�господарських та управ�
лінських рішень. Регулююча функція залишається за
державною стороною. Концесії поєднують елементи
таких типів контрактів, як лізингові угоди та контракти
на управління. Але, на відміну від зазначених контрактів,
співпрацюючи з державою на засадах концесії, бізнес
приймає на себе більшу частину ринкових та операцій�
них ризиків.

Країна Сфери застосування 
Великобританія об'єкти інфраструктури (школи, лікарні, тюрми, оборонні об'єкти і автомобільні дороги); 

сфера освіти та охорони здоров'я  
Канада енергетика, транспорт, захист навколишнього середовища, водні ресурси, водопостачання та водовідведення, 

рекреаційні об'єкти, інформаційні технології, охорона здоров'я, освіта 
Греція транспортна галузь (автомобільні дороги та аеропорти) 
Ірландія автомобільні дороги та міські транспортні системи
Австралія транспорт та системи життєзабезпечення міст
Нідерланди громадський житловий сектор, системи життєзабезпечення міст
Іспанія платні автомобільні дороги, системи життєзабезпечення міст

Китай видобуток вуглеводнів на шельфі та забезпечення безпеки морської діяльності
США природоохоронна діяльність, життєзабезпечення сільських населених пунктів, порти, видобуток нафти та 

газу, в тому числі на шельфі 

Таблиця 2. Сфери застосування ДПП в окремих країнах світу

Таблиця 1. Переваги ДПП для держави та приватного бізнесу

Переваги для держави Переваги для приватного бізнесу 
- Скорочення витрат на надання послуг. 
- Активізація інвестиційної діяльності. 
- Ефективне управління майном. 
- Економія фінансових ресурсів держави. 
- Використання досвіду приватних компаній. 
- Оптимізація розподілу ризиків. 
- Підвищення ефективності інфраструктури. 
- Розвиток форм проектного фінансування. 
- Стимулювання підприємницького мислення. 
- Рівний діалог між владою та бізнесом. 
- Збереження та створення робочих місць 

- Залучення бюджетних коштів до проекту. 
- Доступ до раніше закритих сфер економіки (наприклад, портова 
сфера). 
- Розширення можливостей отримання пільгових кредитів під 
державні гарантії від міжнародних та вітчизняних фінансових 
установ на довгостроковий термін. 
- Поліпшення роботи з державними дозвільними органами. 
- Підвищення статусу проекту через участь у проектів державного 
партнера. 
- Позитивний імідж у суспільстві. 
- Оптимізація розподілу ризиків проекту 
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Відповідно до концесійної угоди, приватний парт�
нер має право використовувати інфраструктурний
об'єкт для надання послуг безпосередньо споживачам і
отримує прибуток залежно від якості та кількості на�
даних послуг. Приватна сторона (концесіонер) відпові�
дає за утримання об'єкта в належному стані та, у разі
необхідності, здійснює його поновлення. Функція щодо
фінансування, як правило, також належить приватно�
му сектору. Концесійні угоди, на відміну від традицій�
них контрактів, повинні бути довготерміновими. Чим
більше строк дії контракту, тим привабливішим для при�
ватної сторони стає така форма бізнесу, оскільки доз�
воляє покрити витрати капіталу та максимізувати при�
буток.

Світова практика визначає декілька конструкцій
концесійних відносин:

— build — operate — transfer (ВОТ), будівництво —
управління — передача;

— build — transfer — operate (ВТО), будівництво —
передача — управління;

— build — own — operate (BOO), будівництво — во�
лодіння — управління;

— build — own — operate — transfer (ВООТ), будів�
ництво — володіння — управління — передача;

— (buy — build — operate) (ВВО), придбання — будів�
ництво — володіння.

Треба підкреслити, що це не вичерпний перелік та
існують інші варіанти. Найпопулярніша схема конце�
сійних відносин — BOO.

Концесія є перспективним інструментом розвитку
морегосподарського комплексу [5]. Так, стратегія роз�
витку морської галузі на основі підтримки максималь�
ної прозорості управління портом для приватних пор�

тових операторів дозволила порту бельгійського міста
Антверпен демонструвати позитивну динаміку протя�
гом кількох останніх років, генеруючи близько 18 млрд
дол. США доданої вартості інвесторам та державі [6].

Сьогодні порти світу мають різні підходи щодо за�
лучення інвестицій та різні погляди щодо питань влас�
ності. Так, наприклад, Британські джерела виділяють
наступне типи володіння: порт знаходиться у веденні
держави, в муніципальній власності, в приватній влас�
ності, самоврядування (трастові порти). Узагальнення
підходів щодо концесійних та приватизаційних відно�
син в портах представлено в таблицях 3 та 4.

Для розвитку морегосподарського комплексу в Ук�
раїні за допомогою механізму ДПП інвестиції можуть
бути залучені, перш за все, в портову сферу та видобу�
ток вуглеводнів на шельфі.

Наступного часу ПАТ "Укргазвидобування" очікує
спецдозволи на розробку 4 нових ділянок на шельфі
Чорного моря. Всього у Державній службі знаходяться
пакети документів для отримання спецдозволів на ко�
ристування надрами у межах шельфу Чорного моря —
3 тис. 682 км2 [8].

Необхідність залучення інвестицій в українські пор�
ти зумовлена тим, що на сьогоднішній день знос облад�
нання в портах — критичний і в цілому по галузі стано�
вить 70—90%, а вантажообіг портів в останні 7 років впав
на 17% [4].

Прикладом впровадження ДПП є реалізація Одесь�
ким портом та ДП "ГПК�Україна" спільного проекту
будівництва контейнерного терміналу на Карантинно�
му молу, починаючи з 2010 р.

Проект передбачав створення 19 га додаткової
території, будівництво 600 м причальної лінії з гли�

Рис. 1. Сутність ДПП та розподіл сфер регулювання в світовій портовій практиці
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биною до 16 м. Вартість проекту — близько 500 млн
дол. США, з яких 55% інвестує ДП "ГПК�Україна".
Потужність нового терміналу — понад 600 тис. TEU
на рік [9].

На сьогоднішній день ДПП у портовій сфері
здійснюється переважно за допомогою договорів орен�
ди, спільної діяльності та управління.

Кабінетом міністрів України була прийнята поста�
нова №1055 "Деякі питання надання в концесію об'єктів
державної власності". Відповідною постановою Кабмін
вніс зміни до переліку об'єктів права державної влас�
ності, які можуть надаватися у концесію.

Згідно з прийнятими змінами, майно підпри�
ємств, які є цілісними майновими комплексами
(ЦМК) чи системою ЦМК, що забезпечують комп�
лексне надання послуг у сфері функціонування

інфраструктури морського транспорту — тобто
усіх морських портів України — може бути об'єктом
концесії. Таким чином, у кожному порту України
можуть бути реалізовані по декілька концесійних
проектів [10].

Багато експертів виступають за концесійні відноси�
ни для українських портів [11]. Привабливість концесії
для держави обумовлена тим, що, як правило, передба�
чає здійснення капіталомістких проектів і супровод�
жується створенням нових об'єктів або істотним пол�
іпшенням вже існуючого портового майна. При цьому
за державою закріплюється право власності на такі
створені об'єкти. Таким чином, можна виділити наступні
переваги концесії (табл. 5).

С точки зору розвитку портової інфраструктури
найбільш відомою моделлю концесії є ВОТ (будівницт�

во�експлуатація�передача), при
якій основна інфраструктура тер�
мінала (територія, причали, авто�
мобільні та залізничні сполучен�
ня, основні інженерні мережі
тощо) надаються державною вла�
дою, а приватний партнер будує
наземні споруди та закупляє об�
ладнання для експлуатації інфра�
структури протягом наперед виз�
наченого періоду часу, після яко�
го інфраструктура (включаючи
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Подолання 
бюрократичних процедур 

      

Подолання дефіциту 
фінансів  

      

Покращення фінансових 
можливостей 

      

Підвищення 
ефективності 

               

Нові робочі місця       
Комерціалізація 
управління 

      

Поширення володіння 
акціями 

      

Таблиця 3. Цілі щодо приватизації, оренди та концесії в портах світу

Джерело: розроблено на основі [7].
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Децентралізація                
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Часткова 
приватизація 
(послуги) 

      

Часткова 
приватизація (спільні 
підприємства) 

      

Лендлорд порт 
(оренда) 

      

Лендлорд порт 
(концесія) 

      

Капіталізація 
(продаж акцій) 

      

Продаж активів       

Таблиця 4. Приватизація, оренда та концесія в портах світу як засоби залучення інвестицій

Джерело: розроблено на основі [7].

№ Переваги концесійних відносин для держави
1 Зберігається державна власність на об’єкти портової інфраструктури
2 Держава не несе затрат на інвестиції в портову інфраструктуру 
3 Приватний інвестор (концесіонер) забезпечує високу ефективність управління об’єктом концесії
4 Держава не несе ризики частої зміни концесіонерів  
5 Інвестиційні зобов’язання концесіонера чітко зафіксовані в концесійному договорі
6 Концесіонер зобов'язан використовувати майно, отримане в концесію, тільки цільовим засобом
7 Держава контролює розвиток портової інфраструктури через узгодження концесійних проектів 

(ліквідує внутрішню конкуренцію та забезпечує гармонійний розвиток галузі) 

Таблиця 5. Формування концесійних відносин в портовій сфері: переваги
для держави
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наземні споруди) передається державному партнерові
(рис. 2).

Запропонований підхід є прозорим та подібним до
більшості моделей ВОТ, що існують у світі. Державний
партнер, представлений в даному випадку адміністра�
цією порту або компанією управління внутрішніми вод�
ними шляхами підписує договір концесії з приватним
партнером [12].

Відповідно до концесії, державний партнер дає у
розпорядження приватного партнеру землю та
спеціальні комплекси його власності з чітким розу�
мінням, що вони залишаються державною власністю,
не підлягають приватизації та передача права влас�
ності не є частиною договору концесії. Земля та
спеціалізовані комплекси власності порту, таким
чином, не передаються приватному операторові, але
даються в розпорядження оператора на основі до�
говору оренди землі, який є частиною договору кон�
цесії. Останній залежить від визнання виключних
прав на експлуатацію за адміністрацією порту та
Компанією (компаніями) управління внутрішніми
водними шляхами, виключаючи, таким чином, пряме
втручання з боку Державного земельного фонду. У
випадку, якщо така передача не підтримується офі�
ційно, договір оренди залишатиметься невід'ємною
частиною договору концесії, але сторонами контрак�
ту при цьому будуть приватна компанія та Держав�
ний земельний фонд [13].

Треба підкреслити, що не дивлячись на той
факт, що теоретично концесія як механізм інвес�
тування в портову галузь повинна бути вигідна
усім учасникам договору, в українських реаліях
існують багато ризиків щодо здавання портів Ук�
раїни в концесію, серед яких головний — це мо�
нополізація портів [14] (табл. 6).

ВИСНОВКИ
1. Світова практика демонструє позитивний

досвід державно�приватного партнерства, тоб�
то взаємодії центральних чи місцевих органів
влади та приватного сектору щодо постачання
послуг, які традиційно надавались державни�
ми або комунальними підприємствами. Держав�

но�приватне партнерство може забезпечувати певні
переваги як для держави, так і для приватного бізне�
су.

2. Державно�приватне партнерство має значні
перспективи застосування і в морської сфері, а саме
як інструмент приваблення інвестицій в морські та
річні порти, в сферу розробки шельфу тощо. Роз�
виток ДПП для залучення інвестицій визначено од�
ним із основних напрямів реалізації Програми роз�
витку інвестиційної та інноваційної діяльності в
Україні.

3. Сьогодні порти світу мають різні підходи щодо
залучення інвестицій та значний досвід щодо провад�
ження механізмів державно�приватного партнерства в
свою практику, зокрема концесії. Цей досвід може бути
застосовано в Україні, але треба приймати до уваги ри�
зики: можливість монополізації портів, відсутність інте�
ресу у крупного бізнесу щодо стратегічного розвитку
портів, маніпуляції з підрахунком концесійних платежів
тощо.

4. Для повноцінного впровадження концесій�
них відносин потрібні ще додаткові нормативні
акти, що будуть регулювати взаємодію в частині
концесії  між інвестором і державою.  На сьо�
годнішній момент готовність концесійного законо�
давства до реформування портової галузі стано�
вить 80%.

Рис. 2. Основна схема концесійних відносин у порту за моделлю ВОТ

Джерело: зроблено на основі [12].

№ Ризики концесійних відносин 
1 Монополізація портів. Перепрофілювання порту під грузи концесіонера 
2 Функціонування портів в інтересах крупного бізнесу, який буде 

піклуватись про мінімізацію своїх витрат, а не про стратегічний розвиток 
портів 

3 Порт може стати лише логістичною ланкою в бізнесі концесіонера і з 
джерела доходу перетворитися в статтю витрат логістики основного 
бізнесу 

4 В випадку розвитку об'єкта за рахунок концесійних платежів (інвестиції, 
які прямують на підтримку об’єкту концесії, зараховуються як концесійні 
платежі) держава нічого не отримує 

5 У випадку з тривалими термінами концесії (більше 25 років) неможливість 
прорахувати розвиток вантажопотоку 

6 Недостатньо високі концесійні платежі  
7 Маніпуляції з підрахунком концесійних платежів 

Таблиця 6. Концесія портів в Україні: ризики для держави
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Нестабільність економічного середовища змушують керівництво підприємств приймати кардинальні

рішення задля виживання серед конкурентів, покращення показників економічного росту діяльності та

підвищення інвестиційної привабливості. Ефективна робота будьJякого підприємства неможлива без

проведення трансформаційних змін. За останнє десятиріччя практично ні одна провідна корпорація в

світі не змогла уникнути ризикованої та болісної процедури радикального реструктурування. ГальмуJ

вання і спроба обійтися без серйозних змін призвели до їх знищення. Реструктуризація є універсальним

інструментом адаптації промислових підприємств до мінливих ринкових умов та формування й відновJ

лення їх конкурентоспроможності.

У статті розглянуто основні складові та особливості поняття реструктуризації, наведено класифікаJ

цію видів реструктуризаційних перетворень, проведено порівняльний аналіз змістовного складу понять

"реструктуризація", "реформування", "реорганізація", "реінжиніринг", "реконструкція". Наведено взаєJ

мозв'язок видів реструктуризації підприємства.

Instability of economic environment guidance of enterprises to accept cardinal decisions for the sake of

survival among competitors, improvement of indexes of the economy growing of activity and increase of

investment attractiveness. Effective work of any enterprise is impossible without realization of transformation

changes. For the last decade practically not one leading corporation in the world was not able to avoid risky and

sickly procedure of the radical restructuring. Braking and attempt to do without serious changes resulted in

their elimination. Restructuring is the universal instrument of adaptation of industrial enterprises to the

changeable market conditions and forming and proceeding in their competitiveness.

Basic constituents and features of concept of restructuring are considered in the article, classification over of

types of transformations is brought, it is conducted comparative analysis of rich in content composition of

concepts "restructuring", "reformation", "reorganization", "reconstruction". Intercommunication over of types

of restructuring of enterprise is brought.

Ключові слова: реструктуризація, реструктуризація підприємства, реформування, реорганізація, рекон�
струкція.

Key words: restructuring, restructuring of enterprise, reformation, reorganization, reconstruction.

За останнє десятиріччя практично ні одна провідна
корпорація в світі не змогла уникнути ризикованої та
болісної процедури радикального реструктурування.
Гальмування і спроба обійтися без серйозних змін при�
звели до їх знищення. Це є свідченням актуальності та
необхідності дослідження проблематики реструктури�
зації підприємств.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

65www.economy.in.ua

Широкому спектру проблем реструктуризації про�
мислових підприємств, стратегічного розвитку та транс�
формації присвячено наукові праці вітчизняних учених�
економістів: В.М. Гриньової, C.Б. Довбні, М.О. Кизима,
Г.В. Козицької, В.С. Пономаренка, Л.К. Глиненко,
Є.В. Лужка, О.М. Ястремської, а також російських —
М.Д. Аістової, А.О. Алпатова, Г.Б. Клейнера, І.І. Мазу�
ра, В.Ф. Шапіро та інших.

Реструктуризація є універсальним інструментом
адаптації промислових підприємств до мінливих рин�

кових умов та формування й відновлення їх конкурен�
тоспроможності. Правомірність цієї тези підтверджу�
ють приклади реструктуризації вітчизняних та закор�
донних підприємств різних галузей промисловості. За�
рубіжний досвід показує, що в країнах з розвиненою
економікою реструктуризацію здійснює велика
кількість підприємств, які мають високі показники
ефективності фінансово�економічної діяльності. При�
клади реструктуризації закордонних компаній висвіт�
лено в роботах [1].

Джерело: узагальнено на основі [1; 2; 3; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 13].

Таблиця 1. Огляд визначень поняття "реструктуризація підприємства"
в науковій вітчизняній та закордонній літературі

Автор «Реструктуризації підприємства» - це …
1 2

Погляди на «реструктуризацію підприємства»  наприкінці 90-х – початку 2000-х рр. 
Економічний 
словник  
 

…зміна структури чого-небудь. про яку структуру і які зміни йдеться, залежить від об'єкта, цілей і задач 
реструктуризації. 

Аистова М. Д. …радикальна зміна структури організації (активів, власності, фінансів, управління, кадрів та ін.) 
Алпатов А. А.  …комплексне перетворення діяльності підприємства, що стоїть у зміні структури виробництва, активів, пасивів і 

системи управління з метою підвищення ефективності виробництва та конкурентоспроможності підприємства на 
риках збуту 

Бень Т. …спосіб адаптації діяльності підприємства до безперервно мінливих ринкових умов шляхом проведення комплексу 
заходів організаційно-економічного, техніко-технологічного та фінансового характеру, що забезпечують зростання 
ефективності виробництва, підвищення конкурентоспроможності та зміцнення фінансової стійкості  

Довбня С. Б  …спосіб забезпечення оптимального функціонування підприємства в безупинно мінливих ринкових умовах згідно зі 
стратегією його розвитку  

Гришан Ю.  …постійний інструмент управління, а не реалізації єдиної мети (наприклад, запобігання банкрутства); може 
охоплювати майнові перетворення як елемент змін; підлягає модифікації та коригуванню в ході реалізації. вона може 
бути на-направлена на зміну майна (правового статусу), організаційної структури підприємства, структури виробничої 
програми, структури залученого капіталу, структури активів, доходів і витрати, структури персоналу, інформації або 
інших структур 

Кальниченко Л. Ф.  …спосіб внутрішньої перебудови підприємств, який дозволяє підвищити ефективність діяльності відповідно до змін
вимог ринку та науково-технічного прогресу  

Мазур І. І.  …високоефективний ринковий інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємств (організацій), що 
дозволяє за мінімальних витрат на здійснення домогтися істотного підвищення ефективності 

Мочерний С.  …охоплює зміну відносин економічної власності, форм управління, виробничої структури підприємств для їх 
господарсько-фінансового оздоровлення, збільшення обсягів продукції, підвищення ефективності та 
конкурентоспроможності, раціонального використання трудових і матеріальних ресурсів 

Маслов С. 
 

…замін неконкурентоспроможних інструментів фінансового менеджменту, чи принципів управління фінансами 
компанії взагалі або реорганізаційна реорієнтація певного внутрішнього порядку, напрацьованих підходів фінансового 
менеджменту, наявної структури активів і пасивів компанії 

Погляди на «реструктуризацію підприємства» у 2000-ні рр.
Гессель М.  …простий поділ великого підприємства на складові частини, тобто дроблення структури, створення автономних 

підприємств із єдиного цілого. Зміна організаційної структури, дроблення, ділення, виділення економічно уособлених 
підрозділів є лише елементами реструктуризації, а не є її необхідними складовими або ціллю 

Гриньова В. М.  …процес комплексної перебудови функціональних сфер діяльності підприємства щодо їх процесів, структур та 
технологій засобами інноваційних перетворень, які спрямовано на підвищення ефективності функціонування 
підприємства та його здатності адаптуватися до змін та вимог зовнішнього бізнес-середовища, підтримуючи рівновагу 
і стійкість структури в довгостроковому періоді 

Дорофеева А. А.,  
Петриченко Т. С.  

…складний процес, спрямований, в першу чергу, на виведення підприємства з кризової ситуації, який повинен
охоплювати всі сфери функціонування підприємства: від його виробничо-комерційної діяльності до організаційної 
структури даного підприємства 

Канчавелі А. Д.  
 

…комплекс організаційних, управлінських, технологічних, інженерних та економіко-фінансових заходів, що 
забезпечують підприємству підвищення конкурентоспроможності та можливість її зберігання в довгостроковій 
перспективі 

Коваленко Д. І.  …складний процес, спрямований, насамперед, на виведення підприємства з кризової ситуації і повинна  
охоплювати всі сфери функціонування підприємства: від його виробничо-комерційної діяльності до організаційної 
культури даного підприємства; комплекс заходів щодо поліпшення управління, підвищення ефективності виробництва, 
конкурентоспроможності продукції, яка випускається, зростання продуктивності праці, зниження витрат виробництва, 
поліпшення фінансово-економічних результатів діяльності 

Райзберг Б. А.  …глибоке перетворення структури виробництва та організації управління в масштабах підприємства, компанії, фірми 
або цілої галузі, економіки країни, структурна перебудова 

Отенко І. П.,  
Москаленко Н. О.  

…засіб управління процесами адаптації направленні на ефективне функціонування та розвиток підприємства

Мазур І. І.,  
Шапіро В. Д.  

…сукупність заходів з комплексного приведення умов функціонування компанії у відповідності до умов ринку, які 
змінюються, та напрацьованою стратегією її розвитку 

Таранюк Л. М.  …засіб його адаптації до зміни умов господарювання, забезпечення ефективності, фінансової стійкості та 
конкурентоспроможності їх діяльності, результатом реструктуризації є оптимізація діяльності підприємства, що 
забезпечує ефективне використання ресурсів для досягнення поставлених цілей з урахуванням наявних обмежень 

Товажнянський В. Л.  …процес взаємозв'язаних змін в структурі активів, пасивів і (або) функцій підприємства, направлений на подолання 
(запобігання) кризи в розвитку підприємства забезпечення його платоспроможності, стійкої довгострокової діяльності, 
реалізацію нових потенційних можливостей прибуткового зростання 

Чернявська Є. І.  …закон, процес структурного розвитку виробничих відносин, соціально-економічної форми підприємства. причому 
структурні зміни в системі виробничих відносин, соціально-економічної форми підприємства відбуваються не тільки 
на рівні організаційно-економічних та соціально-економічних відносин, але й на рівні системи інститутів 
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Наприклад, наряду з реструктуризацією підпри�
ємств говорять про реструктуризацію боргів, реструк�
туризацію економіки в цілому, окремих її галузей тощо.

На початку 80�х років минулого століття реструк�
туризація ототожнювалась як разовий, комплексний
процес структурних перетворень, спрямований на фор�
мування компанії ринково�орієнтованого типу. Термі�
ном, яким у професійному світі було замінено поняття
"реструктуризація" став термін "трансформація".
Трансформація сприймається як значно більш глибокі
комплексні зміни — через зміни в культурному середо�
вищі, а саме зміни базових цінностей і установок лю�
дей, які ведуть бізнес.

В українській науковій і діловій літературі термін
"реструктуризація" став широко вживатися після пуб�
лікації в 1992 р. Закону України "Про відновлення пла�
тоспроможності боржника або визнання його банкру�
том". Узагальнюючи досвід реструктуризації підпри�
ємств в Україні дослідники виокремили наступні ево�
люційні етапи концепції реструктуризації з урахуван�
ням цілей, використовуваних методів та напрямів реа�
лізації [9]:

1. 90�ті рр. — етап бурхливих корінних перетворень,
проявом яких було розукрупнення, формування
дочірніх підприємств, продаж не використовуваних
фондів або передача їх в оренду.

2. Кінець 90�х — початок 2000�х рр. — існуючи
підприємства, проводили реструктуризацію в напряму
залучення іноземних інвестицій, зміни форми власності,
мобілізації внутрішніх резервів, і забезпечення на цій ос�
нові конкурентоспроможності.

3. У 2000�ні р. реструктуризація стає незмінною ча�
стиною корпоративного життя підприємств й сприй�
мається як концепція ведення бізнесу, комплекс управ�
лінських компетенцій, які дозволяють своєчасне адап�
туватися та формувати стратегічний потенціал підприє�
мства.

Загальновідомо, що реструктуризація підприємства
як концепція і інструмент бізнесу стала формуватися
наприкінці 1940�х — початку 1950�х рр. у США. Її ево�
люція визначилася історією розвитку економіки і ста�
новленням ринкових стосунків економічно розвинених
країн. Ця концепція, будучи частиною загальної науки
про управління підприємством, розроблялася на стику
різних галузей знання (менеджмент, економіка підприє�
мства, теорія організації, соціологія, юриспруденція) і
інтегрувала результати досліджень інших традиційних

економічних дисциплін (фінансовий аналіз, маркетинг,
логістика, стратегічне планування, бухгалтерський
облік). У рамках наукової концепції реструктуризації
виділяють такі розділи, як реструктуризація управлін�
ня, активів, реінжиніринг бізнес�процесів тощо [6].

Автор роботи [11] розробив та представив основні
етапи еволюції концепції реструктуризації підприєм�
ства (з погляду світової практики) та їх характеристик
(передумови, мету, об'єкти, методи). Концепція ре�
структуризації поділяється на чотири етапи у визначеній
хронології, які відображують та розкривають послі�
довність розвитку теоретичного та практичного інстру�
ментарію:

1 етап — до 1943 рр. — фрагментація, обумовлена
перевиробництвом окремих видів продукції, удоскона�
ленням технологій, й включає прогнозування попиту,
зниження витрат, поліпшення якості продукції, що ви�
пускається, ліквідацію морально застарілих виробництв,
технічне переозброєння;

2 етап — 1943—1970 рр. — становлення, обумовле�
не активним розвитком ринку, розвиток технологій,
формуванням крупних корпорацій як локомотивів еко�
номіки, й включає маркетинг, системний аналіз, опти�
мізацію управління поставками та запасами, загальне
управління якістю;

3 етап — 1970—1990 рр. — розвиток, обумовлений
зростанням цін на енергоносії, появою нових техно�
логій, формуванням в розвинутих країнах "ринку по�
купців", досягненням меж позитивного збільшення мас�
штабів підприємства, й включає стратегічне плануван�
ня, оптимізацію бізнес�процесів, диверсифікацію, моде�
лювання, ситуаційний підхід;

4 етап — 1990—2005 рр. — інтеграція, обумовлена
посиленням конкуренції, глобалізацією економіки, роз�
витком інформаційних технологій, й включає реінжи�
ніринг, створення сітьових структур, використання ви�
сокоефективних програмних продуктів, гнучке вироб�
ництво.

Популярність та поширеність вживання терміну "ре�
структуризація підприємства" в науковій та навчальній
літературі, ділових колах підкреслюють його багатог�
ранність та ємність. Різноманітні точки зору авторів
щодо визначення поняття "реструктуризація" наведенні
в таблиці 1.

Достатньо широко цей термін зустрічається в зако�
нодавчих документах, але правовий зміст його досі не
визначений. Однозначне визначення терміну "реструк�
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Рис. 1. Аналіз змістовного складу поняття "реструктуризація підприємства"
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туризація підприємства" в законодавстві фактично
відсутнє. Огляд термінології законодавчих документів
України дав 14 тлумачень цього терміну, які зустріча�
ються в різних правових актах, але дуже схожі (табл.
1).

Отже, "реструктуризація підприємства" трактуєть�
ся неоднозначно. Наразі реструктуризація промисло�
вих підприємств розглядається як один із ефективних
шляхів підвищення ефективності функціонування та
конкурентоспроможності і інвестиційної привабливості
існуючих підприємств.

Ключовими термінами в поняттях "реструктуриза�
ція" є зміна структури, комплексне перетворення, спосіб
адаптації, комплекс заходів, структурна перебудова,
спосіб внутрішньої перебудови, які описують як внут�
рішні зміни на підприємстві, так і перетворення
зовнішніх відносин.

У науковій, навчальній та діловій літературі достат�
ньо широко поряд з "реструктуризацією" використову�
ються терміни "трансформація", "реформування", "ре�
організація", "реінжиніринг", "реконструкція". Нау�
ковці прагнуть встановити певну визначеність та підпо�
рядкованість цих понять з метою систематизації знань,
досвіду та спеціального інструментарію. Ознайомлен�
ня з працями [3,10], положеннями теорії організації до�
водить, що ці поняття походять одне від одного, нерідко
перегукуються, а, найчастіше, й ототожнюються одне з
одним. Сутність цих понять пов'язана із перетворення�
ми, змінами в структурах організації, керівництва, про�
цесів управління, цілей, інформаційної системи тощо.

Для більш грунтовного аналізу визначення реструк�
туризації та його уточнення проведено статистичний
аналіз змістовного складу наведених в табл. 1 та по�
рівняльний аналіз понять "реструктуризація", "рефор�
мування", "реорганізація", "реінжиніринг", "реконст�
рукція".

На основі понять, поданих у таблиці 1 проведено
аналіз слів, словоформ та похідних термінів, що позна�
чають об'єкти реструктуризації, результати якого по�
дано на рисунку 1. Щоб надати свій науково обгрунто�
ваний погляд стосовно поняття "реструктуризація
підприємства" використано стандартну методику су�
спільних наук, що базується на аналізі текстових масивів
— контент�аналізі. Вхідні дані для проведення цього
аналізу наведенні в таблиці 1. Враховуючи питому вагу
та частоту згадування кожного зі складових елементів
визначення, проведено аналіз змістовного складу виз�
начення поняття "реструктуризація".

За результатами статистичного аналізу розглянутих
визначень поняття "реструктуризація" визначимо на�
ступне:

1) об'єктами реструктуризації першого порядку є
організаційна структура (структура організації), фон�
ди, майно (активи) підприємства, фінанси (пасиви, до�
ходи та витрати), фінансовий менеджмент, система
управління (програма, методи, заходи). Сумарна пито�
ма вага згадувань цих об'єктів складає 54,24%;

2) об'єктами другого порядку можна вважати
функції та сфери діяльності підприємства, організацій�
но�правову форму (статус), техніко�технологічні,
організаційно�економічні заходи та структуру вироб�
ництва (виробничу програму). Сумарна питома вага зга�
дувань цих об'єктів складає 35,59%;

3) такі об'єкти як форма власності, кадри (персонал),
інформація, реорієнтація згадується дуже рідко, май�
же одиничне, тому їх можна віднести до незначущих
об'єктів реструктуризації.

Кожний з трансформаційних процесів за змістом
близький до реструктуризації. Огляд існуючих числен�
них визначень процесів трансформаційних перетворень
вказує на близькість понять, ускладнює розмежування
реструктуризації від інших понять, що використовують�
ся для визначення будь�якого комплексу заходів, спря�
мованого на підвищення ефективності виробничої діяль�
ності підприємства. Це підтверджують узагальнені ре�
зультати аналізу понять "реструктуризація", "реформу�
вання", "реорганізація", "реінжиніринг", "реконструк�
ція", представлені в таблиці 2.

Отже, за результатами порівняння понять відзна�
чимо, що ототожнення реструктуризації з іншими
трансформаційними процесами є виправданим. Реструк�
туризація є узагальнюючим терміном організаційних
перетворень підприємства, а реформування, реоргані�
зація, реінжиніринг, реконструкція характеризують
різні сторони управління ними.

На сьогоднішній день вирішенню завдань з реструк�
туризації підприємств присвячена велика кількість нау�
кових праць. У роботах реструктуризація розглядаєть�
ся стосовно до окремих галузей промисловості, або спо�
собам досягнення цілей реструктуризації. Це підкрес�
лює необхідність розробки такої концепції, яка мала б
практичну спрямованість і могла б бути використана в
якості загальної методики при проведенні реструкту�
ризації підприємств.

Огляд прикладів реструктуризації промислових
підприємств показує, що цілі реструктуризації конкрет�
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1. Організаційна структура + + +  
2. Фонди, майно, активи підприємства + + 
3. Пасиви, фінанси +     
4. Фінансовий менеджмент + +  
5. Система управління (програма, методи, заходи) + +  
6. Техніко-технологічні заходи + + 
7. Функції та сфери діяльності підприємства + + +  
8. Організаційно-правова форма (статус) + + +   
9. Організаційно-економічні заходи +  
10. Структура виробництва (виробнича програма) +  
11. Форма власності +  
12. Кадри, персонал + +  
13. Інформація +  

Таблиця 2. Порівняльний аналіз змістовного складу понять "реструктуризація", "реформування", "реорганізація",
"реінжиніринг", "реконструкція"

Примітка: "+" — збіг об'єктів змін.
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ного підприємства можуть бути різноманітними вихо�
дячи з наявних проблем, відповідно до об'єкту змін та
бажаного стану. З розвитком економічного простору,
зростанням міжнародної конкуренції, лібералізацією
ринків, підвищенням вимог акціонерів змінюється й
спрямованість процесів реструктуризації. Погоджую�
чись з М.Д. Аістовою, автором відомої книги стосовно
управління реструктуризацією [1, с. 36—37], відзначи�
мо, що реструктуризація може застосовуватись в трьох
основних ситуаціях:

По�перше, в умовах, коли підприємство знаходить�
ся в стані глибокої кризи.

По�друге, в умовах, коли поточне положення під�
приємства можна визнати задовільним, однак прогно�
зи його діяльності є несприятливими. Підприємство сти�
кається з небажаними для себе тенденціями зокрема
конкурентоспроможності, відхилення фактичного ста�
ну від запланованого (наприклад, зниження показнику
продаж, прибутку, рентабельності, рівня попиту, гро�
шових надходжень, збільшення витрат і т.ін.). Тут рест�
руктуризація є реакцією на негативні зміни, поки вони
не набули ще незворотного характеру.

По�третє, реструктуризації можуть піддатися бла�
гополучні, швидкозростаючі організації. Їх завдання в
прискореному нарощувані відриву від найближчих кон�
курентів та створення унікальних конкурентних пере�
ваг. Причому у випадку ранньої ідентифікації кризової
ситуації надається велика свобода маневру та більш
широкий вибір антикризових процедур, у тому числі й
методів та засобів реструктуризації.

Цілі та завдання, які вирішуються шляхом реструк�
туризації, це — забезпечення виживання підприємства
на короткий строк, досягнення мінімальної його
ліквідності через прийняття експрес�мір, які грунтують�
ся на внутрішніх резервах; досягнення довгострокової
конкурентоздатності підприємства на ринку шляхом
аналізу причин, через які підприємство втратило кон�
куренті позиції, визначення перспективних сфер діяль�
ності, для кожної з яких формується власна ринкова
стратегія і цілі підприємства вирішення проблем орієн�
тації всіх структур та процесів на досягнення поставле�
них цілей [6, с. 9]; перетворення діючого підприємства у
високотехнологічне за рахунок розробки і придбання
матеріальних і нематеріальних активів, спрямованих на
приріст його ринкової вартості в довгостроковій перс�
пективі.

Підприємства, приймаючи рішення про проведення
реструктуризації, в першу чергу переслідують такі цілі:

1) виведення підприємства з кризи, поліпшення його
фінансово�економічного стану за рахунок відновлення
нормальних фінансових потоків і основних фінансово�
економічних показників, протягом короткого періоду
часу забезпечити виживання підприємства;

2) ефективне функціонування, запобігання кризо�
вому стану, за рахунок забезпечення конкурентоспро�
можності й відновлення інвестиційної привабливості
підприємства;

3) збільшення ринкової вартості за рахунок створен�
ня унікальних конкурентних переваг.

Мета реструктуризації обумовлює вибір відповідно�
го інструментарію, методів й, відповідно, характер змін.

Можна виділити два різновиди реструктуризації:
стратегічну та оперативну. Стратегічна реструктури�
зація спрямована на приведення структури у відпо�
відність з новими функціями і місією підприємства, опе�
ративна — виключно на вирішення короткострокових
завдань, серед яких [3; 10]:

тимчасове призупинення виробництва;
зміна окремих складових організаційної структури

підприємства;
створення нових структурних підрозділів;
управління грошовими потоками, оперативне зни�

ження дебіторської заборгованості;
скорочення виробничих витрат;

пошук більш дешевих альтернативних джерел ма�
теріального забезпечення;

формування системи збуту продукції;
визначення перспективних ринків збуту і прибутко�

вих видів продукції, відмова від збиткових видів діяль�
ності;

вдосконалення організації виробництва (розміщен�
ня устаткування, скорочення часу переналаштування
обладнання);

скорочення основних фондів шляхом виявлення та
реалізації (ліквідації) зайвого обладнання, транспорт�
них засобів та іншого;

підвищення контролю якості продукції;
відмова, шляхом продажу, від пайової участі в інших

підприємствах і організаціях після попереднього аналі�
зу ефективності продажів;

аналітична оцінка та формування раціональної
структури залучення і розміщення коштів.

Для забезпечення розвитку підприємства реструк�
туризація не повинна обмежуватися оперативними за�
ходами. Початковий етап реструктуризації в рамках
стратегічного управління включає аналіз причин, за
якими підприємство втратило конкурентні позиції.
Після цього визначаються перспективні напрямки
діяльності, для кожного з яких формулюється власна
стратегія.

Стратегічна реструктуризація передбачає залучен�
ня як внутрішніх, так і зовнішніх джерел фінансування
й такі дії: диверсифікацію виробництва; завоювання
нових ринків збуту; придбання нового обладнання; ос�
воєння новітніх технологій; сертифікацію виробництва;
реорганізацію структури управління підприємством;
підвищення кваліфікації персоналу; вибір адекватної
цілям форми власності; формування раціональної
структури активів.

У науковій літературі досить детально висвітлено
види реструктуризації, етапи, моделі здійснення.

У залежності від цілей, причин, функціонального
змісту перетворень в науковій літературі виділяють
різні види реструктуризації. Так, М. Аістова пропо�
нує групувати структурні перетворення за наступни�
ми класифікаційними ознаками: цілі (короткострокові
(оперативні) та довгострокові (стратегічні) перетво�
рення); причини ініціювання (превентивні та кризові);
рівень перетворень (зміни у сфері внутрішніх або
зовнішніх факторів); функціональний зміст (струк�
турні, управлінські, організаційні, виробничі, кадрові,
фінансові, інформаційні); тип стратегії перетворення
(перетворення в межах наступальної стратегії; пере�
творення в межах оборонної стратегії); модель (спо�
собу) здійснення перетворень (еволюційні, рево�
люційні).

В якості класифікаційних ознак у неявному виді ви�
діляють причини проведення і відповідні цілі реструк�
туризації, ініціаторів (замовників) реструктуризації,
стан підприємства, функціональне наповнення (об'єкти
та способи перетворень) та рівень перетворень, вклю�
чаючи характер та залучені ресурси. Так з причин ви�
никнення і за цілями проведення розрізняють:

санаційну (відновну) — міра антикризового управ�
ління та застосовується для виходу з кризового та пе�
редкризового стану, що характеризується втратою
ринкових позицій, збільшення заборгованості і втра�
тою фінансової стійкості, стабільними проблемами з
постачанням та залишками продукції незавершеного
виробництва, наростання запасів готової продукції і
т. д.;

прогресивну (адаптаційну) — пропонується для по�
долання негативних тенденцій, що проявляються в ви�
черпані ринкового потенціалу, відставанні від світових
стандартів якості та зниження ефективності управлін�
ня.

Реструктуризація може проводитися добровільно
або примусово за бажанням власника чи керівництва
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підприємства, за вимогами органів державного управ�
ління, кредиторів чи потенціальних інвесторів. Вона
можлива як на підприємстві яке працює, так і при про�
цедурі банкрутства.

По функціональному наповнені Г. Клейнер виділяє
організаційно�технологічну, організаційно�управлінсь�
ку реструктуризацію, реструктуризацію прав та відпо�
відальності підрозділів, колективу і активів підприєм�
ства.

Автор наукової статті [13], займаючись досліджен�
ням реструктуризації, виділила основні такі види: в за�
лежності від масштабів та строків проведення — стра�
тегічна, тактична; в залежності від цілей — організацій�
но�правова, технічна, економічна, управлінська, фінан�
сова, структурна, виробнича, соціальна; від характеру
розвитку — активна (прогресивна), реактивна (регре�
сивна); від характеру проблем — часткова (обмежена),
комплексна (всебічна); від варіантів проведення — ре�
організація, створення державної холдингової компанії
з дочірніми підприємствами, покращення фінансового
положення шляхом ефективного використання та роз�
порядженням майном підприємства, ліквідація підприє�
мства.

Автори роботи [12] Отенко І.П. й Москаленко Н.О.
пропонують наступну схему видів реструктуризації, яка
складається з рівнів ієрархії ознак, що дають змогу дос�
ліджувати та ефективно управляти процесами реструк�
туризації:

верхній рівень представляє види управління в залеж�
ності від стану підприємства та цілей проведення ре�
структуризації (антикризове управління, управління
розвитком);

другий — більш низький рівень ієрархії — визначає
характер процесів реструктуризації в залежності від
масштабів проведення (обмежена чи комплексна), інтен�
сивності проведених заходів (активна чи пасивна) і
відношення підприємств до реструктуризації (примусо�
ва чи добровільна);

нижній, третій рівень, враховує об'єкт зміни струк�
тури в залежності від інституціональної та функціональ�
ної сфери підприємства Отенко І.П., Москаленко Н.О.
[12].

Автор роботи [1] Аістової М.Д. виділяє такі найваж�
ливіші області структурних перетворень: зміни в орган�
ізаційній стратегії; вибір організаційного та правового
оформлення вибраної стратегії; перетворення в струк�
турі управління.

Кожен з елементів підприємства (організація, під�
розділ, вид діяльності, менеджмент, майно, ресурси)
мають свою будову, структуру, тому є об'єктом ре�
структуризації. З погляду теорії організації підприєм�
ство — це:

відкрита система і принципи рівнозначності та взає�
мозв'язки осередків: мети, структури, винагороди, взає�
мовідносин, допоміжних механізмів, лідерства;

внутрішні механізми функціонування компанії:
структура, системи і процедури, стратегія, компетенції
організації, персонал організації, стиль, загальні цін�
ності;

відкрита система, оскільки зовнішнє середовище в
ній є частиною загальної моделі компанії, вона первин�
но ієрархічна: чотири верхні осередки — зовнішнє се�
редовище, місія і стратегія, лідерство й культура є ос�
новними елементами моделі; вісім осередків — практи�
ка менеджменту, системи, структура організації, клімат
в підрозділах, мотивація, вимоги завдань, індивідуальні
потреби і цінності, організаційна та індивідуальна ро�
бота;

неповторний набір товарів, послуг, стратегії, струк�
тури, культури й технологій, які можна зібрати воєди�
но для нанесення максимально потужного удару по ви�
браних ринках;

ресурси й організаційні здатності як основне дже�
рело конкурентних переваг, ефективної діяльності й
фундамент для формулювання стратегії: "ресурси — це
виробничі активи, що належать фірмі, а здатності — це
те, що фірма може робити".

Наявність багатьох підходів до визначення реструк�
туризації, їх узагальнення, дозволили визначити основні
характеристики процесу реструктуризації в комплексі
та представити їх у вигляді класифікації (табл. 3). Така
класифікація дозволяє обгрунтовано структурувати
зміст та можливості сучасної реструктуризації, дослу�
жувати характер перетворень і на цій основі формува�
ти певні моделі реструктуризації.

Якщо традиційний підхід до реструктуризації під�
приємства виходить з аналізу взаємодії підприємства
(його внутрішнього середовища) і його зовнішньої се�
редовища, то сучасна (інтеграційна) теорія розглядає
взаємодію трьох взаємозалежних компонентів: зовніш�
нього середовища, бізнес�оточення, внутрішнього сере�
довища.

Сукупність заходів, об'єднаних єдиною метою і
спрямованістю реструктуризаційних дій, складає напрям

Таблиця 3. Взаємозв'язок видів реструктуризації підприємства

Класифікаційні 
ознаки Види реструктуризації підприємства 

1 2
Цілі 
реструктуризації  
підприємства 

Виведення підприємства з кризи, поліпшення його фінансово-економічного стану; 
ефективне функціонування, запобігання кризовому стану, забезпечення 
конкурентоспроможності; 
створення унікальних конкурентних переваг, збільшення ринкової вартості 

Передумови  
реструктуризації 

Кризові, превентивні, випереджаючі

Вид та завдання  
управління 

Оперативна,  
стратегічна 

Суб’єкти 
ініціювання 

Добровільна, примусова

Термін реалізації Короткострокова, середньострокова, довгострокова 
 Масштаби Локальна (по одиничні зміни), 

комплексна 
Середовище 
прояву 

Внутрішня (підсистем підприємства: виробничої, фінансово-інвестиційної, 
маркетингової, НДДКР, управління персоналом, системи управління); 
зовнішня (злиття, приєднання, ліквідація) 

Функціональний 
зміст 

Управлінська, організаційна, виробнича, кадрова, фінансова, маркетингова, 
інформаційна, інноваційна 

Об’єкт змін Процесів (прийняття рішень, стратегічного вибору, виробництва, проектування та 
впровадження нових товарів, оптимізації бізнес-процесів та ін.); структур (активів, 
продукції, власності, капіталу, персоналу, ресурсів та ін.); функцій (управління, 
відповідно до сфер діяльності підприємства, мобілізації для досягнення цілей, 
вироблення бачення перспективи та ін.); форм (організаційно-правової)  
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реструктуризації. Правильно обраний напрям дозволяє
досягти мети реструктуризації.

Вихідною точкою для вироблення напрямів реструк�
туризації завжди є фінансово�економічна ситуація, що
склалася на підприємстві. Вона може бути різною, по�
чинаючи з хорошого фінансового положення і закінчу�
ючи економічною неспроможністю та банкрутством. У
першому випадку реструктуризація проводиться з ме�
тою подальшого збільшення конкурентоспроможності,
а в деяких випадках — з метою завоювання монополі�
стичної позиції, у другому — з метою виживання, збе�
реження своєї позиції на ринку.

Відповідно до [10] реструктуризація підприємства
може здійснюватись шляхом: об'єднання (злиття)
підприємств з утворенням нової юридичної особи; ви�
ділення окремих структурних підрозділів для подаль�
шої приватизації; виділення окремих структурних
підрозділів з утворенням на їх базі нових юридичних
осіб; створення державної холдингової компанії з до�
чірніми підприємствами; передачі виділених структур�
них підрозділів до сфери управління іншого органу уп�
равління; ліквідації підприємства; перепрофілювання
підприємства.

Дослідження прикладів реструктуризації дозволяє
виділити найбільш ефективні напрями її здійснення:

1. Реструктуризація управління підприємством —
спрямована на перетворення організаційної структури
управління шляхом раціоналізації розподілу функцій і
завдань на різних рівнях між службами та посадовими
особами, виходячи з напрямів перетворень; вдоскона�
лення технології виконання управлінських робіт по до�
сягненню кінцевих цілей діяльності підприємства; ви�
ключення дублювання і паралелізму в роботі структур�
них підрозділів і окремих працівників; надання управ�
лінській праці характеру підприємницької діяльності;

скорочення числа рівнів в організаційній структурі; де�
централізації управління за рахунок делегування повно�
важень щодо прийняття управлінських рішень і відпов�
ідно відповідальності за їх ефективність на більш низь�
кому рівні управління.

2. Реструктуризація фінансів — поліпшення фінан�
сового становища підприємства за рахунок збільшення
надходження грошових коштів; зниження платежів;
перенесення частини надходжень на більш ранні або
більш пізні терміни. Серед методів реструктуризації
фінансів виділяють методи, орієнтовані на активи і на
пасиви. Реструктуризація активів передбачає їх продаж,
здачу в оренду, поліпшення роботи підприємства за ра�
хунок інвестицій у виробничі фонди та технічної ре�
структуризації, зміна структури капіталу і передбачає
участь кредиторів, акціонерів, зміна розміру й умов
отримання позикових коштів і власного капіталу, пере�
гляд готівкових боргів. Реструктуризація пасивів перед�
бачає зменшення боргів за рахунок конвертації боргу в
акціонерному капіталі в гібридні форми або борг.

3. Організаційно�правова реструктуризація — це
зміна виробничої структури та правового статусу
підприємств. Розрізняють такі її види:

1. Спрямовану на укрупнення підприємства (злит�
тя, приєднання, поглинання). Злиття передбачає об�
'єднання підприємств, які виробляють однаковий тип
товарів чи надають однакові послуги (горизонтальне
злиття); або об'єднання будь�якого підприємства з його
постачальником сировини чи споживачем його про�
дукції (вертикальне злиття). Приєднання одного
підприємства до іншого означає, що до останнього пе�
реходять майно, права і обов'язки першого підприєм�
ства. Нове підприємство внаслідок такої реорганізації
не виникає. Поглинання — придбання всіх або абсолют�
ної більшості корпоративних прав одного підприємства

 Описові 
характеристики 

процесів

Варіативні елементи моделі реструктуризації

Превентивні Кризові 

Зростання стратегічного 
потенціалу

Відновлення економічного 
потенціалу 

Власник 
підприємства

Генеральний 
директор

Начальник 
управління 
(підрозділу)

Управління Активи Продукція Власність 

Капітал Персонал Ресурси 

Реорганізація (дроблення, злиття, 
приєднання, перетворення, 

зменшення, збільшення, ліквідація)

Модернізація
(повне або часткове 

оновлення) 

 Реконструкція
(переробка, корінна 

перебудова)

Органи державного 
(регіонального) 
управління

Власник 
підприємства

Генеральний 
директор Інвестори

Органи державного 
(регіонального) 
управління

Адаптація (зміна, 
напрямів 
діяльності)

Нововведення (розробка 
та впровадження 

іновацій) 

2. Причини 
ініцюювання

4. Мета/
завдання 

3. Суб'єкти 
управління 
змінами

5. Структурні 
об'єкти змін

6. Інструменти 
реалізації змін

1. Ініціатори 
процесів

Рис. 2. Морфологічна класифікація реструктуризації підприємства
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іншим підприємством. Поглинене підприємство може
зберегти свій статус юридичної особи і стати дочірнім
підприємством, або може виявитися приєднаним до ньо�
го і стати його структурним підрозділом, втративши при
цьому свій юридичний статус.

2. Спрямовану на подрібнення підприємства (поділ,
виділення). Поділ підприємства — створення на основі
одного існуючого двох і більше нових підприємств як
самостійних юридичних осіб. При цьому початковий
підприємство припиняє своє існування, ліквідується.
Такий спосіб реорганізації ще не застосовувався в ме�
талургійному комплексі. Виділення передбачає, що з
діючого підприємства виділяється одне або декілька
структурних підрозділів і на базі їх майна створюються
нові підприємства. При виділенні з юридичної особи
однієї або кількох нових юридичних осіб до кожного з
них переходить в відповідних частинах майнові права і
обов'язки реорганізованого юридичної особи.

3. Без зміни розмірів підприємства (перетворення).
Перетворення підприємства — зміна існуючих форми
власності, або організаційно�правової форми підприє�
мства на інші без припинення його господарської діяль�
ності.

Наявність багатьох підходів до визначення реструк�
туризації, їх систематизація на основі застосування ме�
тодології морфологічного аналізу, дозволили узагальни�
ти основні характеристики процесу реструктуризації
(ініціаторів, причини, суб'єктів управління, завдання, цілі,
об'єкти змін, форми реалізації) в комплексі та предста�
вити їх у вигляді морфологічної класифікації (рис. 2).
Така класифікація дозволяє обгрунтовано структурува�
ти зміст та можливості сучасної реструктуризації і на цій
основі формувати певні моделі перетворень.

Критичний аналіз наукових поглядів та практично�
го використання поняття "реструктуризація підприєм�
ства" вказує на його змістовність, багатоаспектність,
відсутність єдиного підходу до визначення суті. На ос�
нові аналізу змістовного наповнення даного поняття в
науковій та діловій літературі реструктуризацію уточ�
нено, як широкий інструментарій функціонально�струк�
турні перетворень (структури активів, функціональної
структури (виробничої, фінансово�інвестиційної, мар�
кетингової, НДДКР, управління персоналом, системи
управління) та організаційно�правової форми підприє�
мства), спрямовані на досягнення цілей виведення
підприємства з кризи та поліпшення його фінансово�
економічного стану; ефективного функціонування, за�
побігання кризовому стану та забезпечення конкурен�
тоспроможності; створення унікальних конкурентних
переваг, збільшення ринкової вартості підприємства
шляхом.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Трансформація економіки і структурні зрушення у гос�

подарській системі України зумовлюють проведення дослі�
дження розвитку основних галузей аграрних підприємств з
метою здійснення оцінки їхньої виробничої діяльності та
забезпечення населення продуктами харчування. На сьо�
годнішній день життєдіяльність населення і розвиток людсь�
кого потенціалу знаходиться у прямій залежності від його
забезпечення високопоживними і якісними продуктами хар�
чування, які займають значне місце серед основних фізіо�
логічних потреб людини. Першочергово населення потре�
бує якісних м'ясо�молочних продуктів за доступними ціна�
ми і різноманітним асортиментом.

Тваринництво є сировинною базою для переробних
підприємств і однією з найбільш важливих галузей аграр�
ного сектора, що забезпечує виробництво різноманітних
дієтичних, вітамінізованих і висококалорійних (містять 30%
калорій і 60% білку) продуктів тваринного походження, які
використовуються для харчування населення і формуван�
ня експортного потенціалу. А тому важливо своєчасно роз�
робляти заходи щодо забезпечення безперебійного надход�
ження на споживчий ринок продуктів тваринного поход�
ження у такій кількості, яка би сприяла здоровому і повно�
цінному харчуванню та підвищенню купівельної спромож�
ності населення.

Відповідно обсяги виробництва і споживання основних
продуктів харчування визначають продовольчу безпеку
країни та рівень розвитку аграрно�продовольчого ринку.
Продовольча безпека характеризує внутрішню і зовнішню
політику держави, її економічну, фінансову, соціальну і на�
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уково�технічну стратегію розвитку. Однак основою її
зміцнення виступає стабільний розвиток основних галузей
сільськогосподарського виробництва та постійне збільшен�
ня обсягів виробництва тваринницької продукції і продо�
вольчих товарів після її переробки.

Зараз ці питання є досить актуальними, оскільки в ре�
гіонах країни спостерігається зменшення виробництва ок�
ремих видів тваринницької продукції, порушення економі�
чних, технологічних взаємозв'язків між аграрними і пере�
робними підприємствами, скорочення та деформація сиро�
винних зон. Відповідно усе це спонукає до проведення більш
поглиблених досліджень.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Науково�теоретичні, методичні і практичні питання за�
безпечення населення продуктами харчування, продоволь�
чої безпеки, формування механізмів регулювання і захисту
інфраструктури агропродовольчого ринку вивчалися у на�
укових працях вітчизняних вчених: В. Андрійчука, В. Бой�
ко, О. Бородіної, В.І. Власова, С. Дусановського, Я. Жалі�
ло, В. Крупіна, Т. Лозинської, Б. Пасхавера, П. Саблука,
О. Скидана, Р. Тринько, О. Шпичака та інших.

Однак, дослідження цієї проблеми потребує комплекс�
ного вивчення, оскільки окремі питання, які стосуються ви�
явлення впливу модернізації виробничих процесів у тварин�
ництві і впровадження інноваційних технологій на демог�
рафічні зміни, чисельність зайнятих працівників і обсяги
виробленої ними тваринницької продукції, вимагають по�
стійного моніторингу і поглибленого аналізу.
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ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою дослідження є обгрунтування теоретичних і прак�

тичних засад продовольчої безпеки, визначення рівня фак�
тичного виробництва і споживання населенням продукції тва�
ринництва та напрямів покращення цього механізму.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Нині спостерігається помітна стабілізація ринкових

відносин у сільському господарстві України, яка позитивно
впливає на рівень виробництва продукції і структуру спо�
живання населенням основних продовольчих продуктів,
особливо тваринницького походження. Встановлено, що за
рахунок тваринницької продукції людина задовольняє на
40—50% свої потреби в продуктах харчування [4].

Дослідження показали, що в останні роки рівень забез�
печення населення якісними продуктами харчування у
більшості країн світу набагато покращився, тоді як в Україні
він є недостатнім (зменшилася якість і поживність м'ясних
виробів, жирність молока і молочних продуктів, скоротився
їхній асортимент), а тому значна частина населення не має
можливості купувати бажану і, у першу чергу, необхідну
кількість продуктів харчування для забезпечення здорового
способу життя і трудової діяльності. А тому більшість людей
вимушені споживати тільки дешеві продукти і у більшості
випадків малокалорійні [5]. Отже, компенсувати нестачу м'я�
са і молока можливо шляхом інтенсивного розвитку м'ясно�
го і молочного скотарства, свинарства, вівчарства, козівниц�
тва за рахунок модернізації цих галузей та впровадження
індустріальних технологій виробництва продукції.

У результаті узагальнення результатів досліджень нау�
ковців [2; 3; 6] продовольча проблема в Україні розв'язуєть�
ся не тільки за рахунок збільшення продовольчих продуктів
власного виробництва, але й за рахунок їхнього імпорту.
Наразі із зменшенням обсягів власного виробництва тварин�
ницької продукції і продовольчих товарів країна стала імпор�
тувати зерно, борошно, цукор, овочі і фрукти, м'ясо і м'ясоп�
родукти, молочні продукти (за прогнозами і цільне молоко),
що посприяло появі цієї продовольчої продукції на внутріш�
ньому продовольчому ринку. Однак постійно імпортувати
продукцію не є рятівним виходом, а тому країна повинна
інтенсивно розвивати і збільшувати власний продовольчий
фонд до тих розмірів, які могли би повністю забезпечити по�
треби країни і населення у необхідних продуктах харчуван�
ня і у першу чергу тваринницького походження.

Особливою популярністю у населення користується
високопоживна продукція молочного скотарства, на основі
якої, після технологічної переробки, можна виготовляти
сири, сметану, масло, йогурти та інші продукти із фрукто�
вими наповнювачами. Окрім цього скотарство постачає ос�
новну масу м'ясної продукції, яка цінна за вмістом якісних
білків і незамінних амінокислот, та шкіряну сировину для
легкої промисловості.

За умов розвитку трансформаційних процесів на еко�
номічну безпеку аграрної продовольчої сфери впливає:

— погіршення економічної діяльності тваринницьких
підприємств;

— зниження рівня відтворювальних процесів у тварин�
ництві;

— низький рівень науково�технічного і технологічного
забезпечення тваринництва;

— функціонування тіньових процесів у фінансово�еко�
номічних сферах;

— відсутність державної підтримки і захисту економіч�
них інтересів виробників і переробників тваринницької про�
дукції;

— посилення впливу диспаритету цін на сільськогоспо�
дарську і промислову продукцію та послуги;

— виробництво неякісної і бракованої тваринницької
продукції;

— отримана продукція не у повній мірі відповідає вимо�
гам діючих стандартів;

— ускладнення стану демографічної ситуації на сіль�
ських територіях.

Держава зацікавлена не тільки у тому, щоб розв'язати
проблеми економічної і продовольчої безпеки у регіонах
країни, але й забезпечити вільний доступ усіх категорій на�
селення до наявної кількості продуктів харчування тварин�
ного походження. Для цього слід сприяти стабільному роз�
витку виробництва, практиці самозабезпечення населення
основними видами продукції тваринництва, його доступ�
ності до продовольчих товарів і їхніх запасів. Особливо важ�
ливе значення має покращення реагування на потреби спо�
живачів і партнерів шляхом розроблення регіональних про�
грам функціонування торгової мережі з урегулювання по�
питу і пропозицій різних видів тваринницької продукції.

Нині рівень продовольчого забезпечення, його струк�
тура і асортимент харчування залежить у першу чергу від
потреб населення, обсягів виробництва сільськогосподарсь�
кої продукції та продуктів її переробки, а також від роз�
витку переробних галузей і товарообмінних процесів. Заз�
начимо, що зараз споживання основних продуктів харчу�
вання практично наблизилося до параметрів мінімального
споживчого кошика, оскільки знаходиться на нижчому рівні
по відношенню до рекомендованих (фізіологічних) норм.

Більше того, фонди споживання основних продуктів
харчування населенням у 2015 р. порівняно з 2010 р. значно
зменшилися. Зокрема по м'ясу і м'ясопродуктах на 205,3 тис.
т (8,6%), молоку і молочних продуктах — на 474,8 тис. т (5%),
яйцях — на 1264,8 млн шт (9,5%). Якщо здійснити порівнян�
ня цих показників з 2000 р., то слід констатувати факт їхньо�
го зростання — відповідно на 35,2% і 47,6% і лише фонд по
молоку і молочних продуктах зменшився на 8,1%. За цей же
час калорійність продуктів тваринного походження зросла
на 29,5%, але по відношенню до 2010 р. зменшилася на 2,2%.
Тут же слід зазначити, що найбільший фонд споживання
м'яса і м'ясопродуктів у Київській (293 тис. т) і Донецькій
(228 тис. т) областях, а найменший — у Чернігівській (48,1
тис. т) і Чернівецькій (37,5 тис. т) областях.

За результатами дослідження обсяг споживання у роз�
рахунку на душу населення України протягом останніх років
значно зменшився (табл. 1). Можна побачити, що спожи�
вання молока і молочних продуктів в розрахунку на одну
особу по Україні у 2015 р. становило 209,9 кг, м'яса — 50,9
(у домогосподарствах� відповідно 19,8 і 4,6 кг) за рік, тоді
як у 2005 р. зазначені показники встановилися на рівні 225,6
та 39,1 кг (у домогосподарствах — відповідно 21,7 і 4,4 кг),
що значно менше, особливо у порівнянні з 1990рр. (відпові�
дно 373,2 і 68,2 кг). Якщо у 2005 р. у розрахунку на одну
особу було вироблено молока в середньому 291,1 кг (0,81 кг
в день), м'яса — 33,9 кг (94,2 г в день), то в 2015р. ці показни�
ки відповідно склали 247,8 кг (0,69 кг в день) і 54,2 кг (151 г в
день), а у 2016 р. — відповідно 243,3 і 54,5 кг.

Таким чином, у 2015 р. обсяг споживання однією осо�
бою м'яса по відношенню до його виробництва складає
93,9%, молока — 84,7, яєць — 71,4%, тоді як у 2000 р. ці по�
казники склали відповідно — 97%,77,4 і 92,7%. Тут же ви�
никає потреба відмітити, що обсяг споживання м'яса сви�
нини і птиці практично наближається до рекомендованих
норм. Водночас яловичини населення споживає з кожним
роком усе менше, замінюючи її дешевшим м'ясом птиці.

Усе це спонукало до проведення більш поглибленого дос�
лідження з метою виявлення тих факторів, які безпосеред�
ньо впливають на об'єм виробництва окремих видів продукції
тваринництва в усіх регіонах України. Натомість було скла�
дено моделі і проведено кореляційно�регресійний аналіз для
виявлення взаємозв'язку між досліджуваними показниками.

У кінцевому підсумку це дало можливість вибрати ті
фактори (х

1
, х

2
 — виробничі витрати на 1 ц м'яса ВРХ і сви�

ней, тис. грн.; х
3
, х

4
 — поголів'я ВРХ і свиней у розрахунку

на 100 осіб постійного населення, голів; х
5
 — трудова ак�

тивність працівників, тис. людино�годин; х
6
 — розмір енер�

горесурсів у розрахунку на 100 осіб постійного населення,

Таблиця 1. Споживання основних тваринницьких продуктів населенням України (на одну особу за рік, кілограмів)

Джерело: [1, с. 9; 7, с. 135—136].

Види продуктів 2000р. 2005 р. 2010 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2015 р. до 
2000 р.,% 

М’ясо та м’ясопродукти 32,8 39,1 52,0 56,1 54,1 50,9 155,2
Молоко та молочні 
продукти 

199,1 225,6 206,4 220,9 222,8 209,9 105,4

Яйця (шт.) 166 238 290 309 310 280 168,7
Риба та рибні продукти 8,4 14,4 14,5 14,6 11,1 8,6 102,4



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 6/201774

кВт ), які найбільше впливають на обсяг виробництва м'яса
у розрахунку на одну особу постійного населення, кг (у).
Кількісні показники впливу факторних ознак на результа�
тивний фактор виражаються наступним рівнянням:

у = �244,805+7,639х
1
+35,269х

2
+1,670х

3
+4,275 х

4
+�

91,269х
5
+0,179х

6
 .

Отриманий коефіцієнт кореляції R = 0,699 показує, що
між вказаними факторами існує середній зв'язок, а детерм�
інації (D =R2= 0,488) — свідчить, що зміна обсягу виробниц�
тва м'яса у розрахунку на одну особу постійного населення
на 48,8% залежить від впливу вказаних факторних ознак.

У цьому випадку існує велика потреба у збільшенні ви�
робництва м'яса і м'ясопродуктів, оскільки у 2015 р. насе�
лення споживало його лише 60% від рекомендованої нор�
ми. Витрачання цих продуктів значно нижче нормативних
показників за рекомендованими нормами харчування насе�
лення, яке має споживати в середньому 85 кг м'яса і м'ясоп�
родуктів та 380 кг (мінімальна норма — 341 кг) молока і мо�
лочних продуктів (у перерахунку на молоко).

Зазначимо, що найбільша кількість молока споживається
одним жителем у таких областях, як Івано�Франківська (259,3
кг), Чернівецька (243,9 кг), Чернігівська (239,2 кг), Львівська
(235,5 кг), а найменша — у Луганській (144,8 кг), Донецькій
(171,2 кг), Одеській і Дніпропетровській (194,7 кг). М'яса од�
нією особою найбільше споживається у Київській (63,3 кг),
Дніпропетровській (58,8 кг) і Донецькій (53,3 кг), а найменше
— у Луганській (37,5 кг) і Чернівецькій (41,2 кг) областях.

Сформовані результати дослідження дають підгрунтя
для здійснення групування областей України за обсягом
споживання однією особою м'яса і м'ясопродуктів (табл. 2).
Проведені розрахунки показують, що стан справ щодо спо�
живання населенням м'яса і м'ясних продуктів значно кра�
щий у третій групі (Вінницька, Донецька, Запорізька, Кіро�
воградська, Харківська, Черкаська) і четвертій групі
(Дніпропетровська і Київська) у порівнянні з першими дво�
ма групами регіонів.

Заниження обсягу споживання продуктів тваринного
походження по відношенню до рекомендованих на душу на�
селення норм обумовлюється рядом обставин, які пов'язані
із просторовими і соціально�економічними характеристика�
ми відповідного регіону (система землеробства і поділ праці,
тип спеціалізації, виробничі ресурси). Більше того, основна
причина такої ситуації криється у небажанні керівників
підприємств і підприємців здійснювати науковий пошук
шляхів впровадження нововведень у техніко�технологічні
процеси, зоотехнію, ветеринарію, селекцію, будівництво з ме�
тою підвищення економічної ефективності тваринництва.

Одним із самих важливих напрямів розв'язання пробле�
ми забезпечення населення м'ясом, молоком і молочними
продуктами є надання сільськогосподарським підприєм�
ствам пріоритету у розвитку тваринництва з поступовим пе�
реведенням його на індустріальну основу у першу чергу за
рахунок модернізації основних виробничих процесів. Мо�
дернізація є основною і значущою ланкою у сфері підвищен�
ня продуктивності праці і конкурентоспроможності вироб�
ників продовольчих продуктів тваринного походження із
власних сировинних ресурсів. Окрім цього в умовах неста�
більної ринкової кон'юнктури вона повинна сприяти еко�
номічній активності і розвитку інших галузей за рахунок
стійкого попиту населення на різну тваринницьку продук�
цію.

Окрім цього, на рівномірність споживання впливають
відхилення у виробництві продукції тваринництва, які вик�
ликані в основному низьким рівнем організації племінної
роботи і ветеринарної служби та зниженням продуктив�
ності худоби із�за того, що, як показали вибіркові спосте�
реження, значна частина поголів'я молочного стада розмі�
щена на дрібних неспеціалізованих фермах з примітивною
технологією і організацією утримання стада, існуючих дис�
пропорцій між темпами збільшення поголів'я тварин і міцної
кормової бази, продуктивністю і рівнем годування худоби.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Отже, вирішення комплексної проблеми зміцнення про�

довольчої безпеки країни потребує наукового обгрунтування
заходів державної аграрної політики, які сприятимуть мож�
ливостям визначити стратегічні пріоритети у розвитку тварин�
ництва та розробити основні механізми їхньої реалізації.

Встановлено, що попри низку невирішених проблем в
Україні існують можливості організаційно�економічного
спрямування щодо забезпечення стійкого розвитку тварин�
ництва, зокрема галузей скотарства, вівчарства і конярства
(обумовлюються досить великими продуктивними площа�
ми природних пасовищ і окультурених сіножатей), які за�
безпечать збільшення обсягів м'ясної продукції. Врахову�
ючи те, що ці, як і інші галузі, є в основному трудомісткими
галузями, то у сільській місцевості успішно буде розв'язу�
ватися проблема створення додаткових робочих місць, круг�
лорічної зайнятості і використання праці більшої половини
сільського населення.

Вважаємо, що у перспективі пріоритетним завданням стра�
тегічної програми кожного регіону країни повинно бути віднов�
лення виробництва усіх видів продукції тваринництва у тих об�
сягах, які б гарантували оптимальний рівень споживання про�
дуктів харчування, особливо молока і молочних продуктів, у
відповідності до платоспроможного попиту населення.
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Таблиця 2. Групування областей України за обсягом споживання м'яса і м'ясних продуктів (у розрахунку на одну особу, кг), 2015 р.

Джерело: розраховано за даними [1, с. 13; 7, с. 135—136].

Групи областей за 
обсягом споживання, кг 

Кількість 
областей, од. 

Спожито у середньому 
однією особою, кг 

Середній фонд 
споживання, тис. т 

Середній обсяг 
виробництва м'яса, тис. т 

I до 46 6 42,7 55,9 44,8  
II 46,1-51 10 48,6 69,5 68,6 
III 51,1- 56 6 52,5 110,5 153,7 
IV більше 56 2 61,1 242,5 223,1 
IV у % до I 33,3 143,1 433,8 498,0 
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ЗАГАЛЬНА ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інтернет технології здобувають все більшого зна�

чення в сучасному розвитку як економіки, так і суспіль�
ства в цілому. Про це свідчить динаміка кількості кори�
стувачів Інтернету відносно загальної кількості світо�
вого населення, яка у період з 2000 по 2015 рік збільшив�
ся майже в сім разів — з 6,5 до 43 відсотків. У віковій
групі 16 — 24 років регулярно використовують інтер�
нет 94% європейців, у віковій групі 55 — 74 років таких
користувачів 46%. Майже таке ж співвідношення серед
осіб з високим і низьким рівнем освіти — 93% і 48%
відповідно. [1]

Така ж тенденція просліджується і в Україні. На
початку 2016 року майже дві третини (62%) дорослого
населення України користувалися інтернетом. Частка
користувачів серед людей 18—39 років в Україні досяг�
ла 91%, свідчать дані опитування КМІС (рис. 1) [2].

Аналіз динаміки розвитку Інтернету створює умо�
ви для ведення бізнесу на основі побудові успішних
платформ в Інтернеті шляхом розробки та впроваджен�
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ня Інтернет�проектів, основним завданням яких є бути
корисними для користувачів та спрямованими на залу�
чення максимальної аудиторії з можливістю давати ко�
мерційний прибуток.

З урахуванням точки зору теорії управління проек�
тами Інтернет�проект — тимчасове підприємство, яке
функціонує в умовах глобальної мережі Інтернет і при�
значене для створення унікальних продуктів, послуг або
результатів. Визначальними характеристиками "Інтер�
нет�проектів" є такі складові як нова ідея, обмежені ре�
сурси, ефективна стратегія просування ідеї на ринку, яка
забезпечує швидкий розвиток компанії [3].

Всі ефекти від проекту характеризують важливі сто�
рони суспільства. Так соціальний ефект оцінюється ко�
ристю Інтернет�проекту для суспільства.

Але існують ряд особливостей розвитку Інтернет�
проектів [4] пов'язаних з середовищем функціонуван�
ня, інноваційною направленістю та змінами в стадіях
запуску проекту. Ці фактори є причинами збільшення
рівней невизначеності та ризиків реалізації проекту,
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подолати які традиційними методами оцінювання про�
ектів, на жаль, не можливо. Тому застосування матема�
тичних моделей та методів оцінювання економічної
ефективності Інтернет�проектів дають змогу оцінити
результати та впливати на функціонування Інтернет�
проектів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Вагомим внеском у розробку математичних методів

і моделей побудови, управління проектами та їх ри�
зиками є наукові праці С.С. Аптекаря, А.П. Бегуна,
ВВ. Вітлінського [5], С.І. Левицького, Н.К. Максишко
[6], В.М. Порохні, С.К. Рамазанова, О.П. Суслова та ін.

У [7] проведено аналіз взаємодії Інтернет�проекта
з зовнішнім середовищем на основі Прецедент�моделі:
існуючі в Інтернет�проекті процеси представлені об�
'єктом реінжинірингу, який розглядається як структу�
рований і змінюваний набір дій, створений, щоб аналі�
зувати та оцінювати проект. У цьому випадку Інтернет�
проект розглядається як система, яка через бізнес�про�
цеси, що пов'язують транзакції проекту з зовнішнім се�
редовищем, визначають ключові параметри створення
та розвитку проекту.

У [8] за методологією нечіткого моделювання по�
будована модель оцінки якості Інтернет�проекту, у [3;
9]   побудована модель на підгрунті застосування клітин�
ного автомату, для оцінки динаміки показників функ�
ціонування Інтернет�проекту.

Дослідженню особливостей розрахунку економіч�
ної ефективності інноваційно направлених проектів
присвячені роботи Гвоздю С.Ю. [10], Гривківської О.В.
[11], Грабовського Є.М. та інших.

У дослідженні [7] було визначено комплекс показ�
ників, що можуть бути враховані для визначення ефек�
тивності створення, впровадження, функціонування, а
також вартісної оцінки Інтернет�проекту.

Від аналогічних груп показників, які використову�
ються в існуючих проектах, визначена система показ�
ників істотно залежить від функціонування та взаємодії
з зовнішнім середовищем Інтернет�проекту. Це обумов�
лено різноманітними організаційно�економічними та
інформаційно�технологічними особливостями процесів
впровадження і функціонування в мережі Інтернет.

Такий підхід вимагає обліку багатьох параметрів, які
при відсутності статистичних даних можуть бути оці�
нені експертним шляхом. У зв'язку з тим при оцінці еко�
номічної ефективності найпоширенішим для викорис�
тання є метод, який дає достатньо простий результат
для прийняття управлінських рішень [10].

Але питанню застосування методів та моделей в оці�
нюванні економічної ефективності Інтернет�проектів
для подальшого розвитку приділено недостатньо ува�
ги. Тому розробка математичних методів і моделей
оцінювання економічної ефективності враховуючих
особливості функціонування Інтернет�проектів в умо�
вах невизначеності є актуальним завданням.

ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою роботи розробка методу оцінювання еконо�

мічної ефективності Інтернет�проекту, який враховує
особливості функціонування в мережі Інтернет.

ВИКЛАД РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
Прийняття управлінських рішення для вирішення

оперативних завдань розвитку Інтернет�проекту повин�
но враховувати специфіку середовища функціонуван�
ня проекту і цілей управління. Ефективне управління
можливе за умов вибору оптимальної основної стратегії
розвитку Інтернет�проектів.

Стратегія розвитку за [9] повинна містити відомості
про специфіку та напрями управління різними типами
бізнесу, для ведення збалансованої фінансову діяльність
проекту, його пропозиції товарів та послуг. Вплив стра�
тегічних рішень на час та можливість реалізації проек�

ту, на його економічну ефективність, тому визначення
основної стратегії реалізації Інтернет�проекту потре�
бує підвищеної уваги та аналізу.

Важливе місце в процесі обгрунтування і вибору
можливих варіантів стратегії розвитку Інтернет�про�
ектів належить розрахуванню економічної ефектив�
ності, визначення якої розраховується за такою фор�
мулою [12]:

(1),
де D — умовний дохід (результат),
Z — витрати на проект.
Економічна ефективність інвестиційного проекту

характеризується системою показників, що відобража�
ють відношення доходів і витрат.

Управління розвитком Інтернет�проекту передбачає
моніторинг — комплекс процедур за контролю виконан�
ня конкретних завдань. Моніторинг реалізується на
основі визначення ключових показників розвитку Інтер�
нет�проекту, визначення адекватного їх аналізу, опера�
тивної корекції відхилень від плану.

Відобразимо на схемі структуру управління розвит�
ком Інтернет�проектом.

Для управління Інтернет�проектом важливими мо�
ментами є збір та обробка даних, що відображають стан
і оцінку його ефективності. За рисунком 2 процес уп�
равління розвитком Інтернет�проекту починається з мо�
ніторингу результатів діяльності бізнес�процесів про�
екту. Після збору даних проводиться їх аналіз на ос�
нові зарекомендованих методологій, наприклад, UNIDO
[13]. Результати аналізу використовуються при плану�
ванні та корегуванні стратегії Інтернет�проекту. Резуль�
татом процесу управління є здійснення реінжинірингу
Інтернет�проекту за визначеною стратегією та такти�
кою розвитку проекту. Систему управління розвитком
Інтернет�проекту подано на рисунку 2. Показник еко�
номічного ефективності в результаті застосування реі�
нжинірингу, розраховується для кожного функціональ�
ного підрозділу чи прецеденту, який долучено до Інтер�
нет�проекту, а потім при необхідності підсумовується.

Перша група. Розрахунковий економічний ефект —
це зниження витрат проекту за рахунок підвищення
якості управління, яка заснована на системному підході.

Друга група. Ефект часу — це зниження витрат за
рахунок більш швидкого і якісного виконання співроб�
ітниками своїх функцій. Наприкінці розрахунку ефект
часу трансформується в ефективне використання інве�
стиційних коштів.

Інтернет�проекти діють у середовищі, яке харак�
теризується високими темпами змін, тому зменшення
часу на прийняття рішень, реалізацію змін у проекти і
аналіз функціонування проекту та умов зовнішнього се�
редовища є ключовою умовою ефективного функціо�
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Рис. 1. Динаміка показника проникнення Інтернету
в Україні з 1997 по 2016 рр.
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нування проекту. Модель динаміки реінжинірингу
Інтернет�проекту наведена на рисунку 3.

Усього реінжиніринг, відповідно рисунок 3, скла�
дається з трьох етапів: аналізу, прийняття рішень та ре�
алізації рішень.

Реінжиніринг починається зі збору первинної
інформації функціонування Інтернет�проекту, резуль�
татом якого є показники функціонування Інтернет�про�
екту. Збір показників проходить не миттєво, а за визна�
чений проміжок часу Δt

1
.

Після збору первинної інформації починається її
аналіз, результати аналізу передаються особі, яка прий�
має рішення (ОПР). Сукупність часу витраченого на
аналіз та передачу результатів аналізу до ОПР, визна�
чимо як Δt

2
.

Прийняття управлінських рішень проводиться ОПР

за результатами аналізу та обсягом ре�
сурсів, які можна використати для вирі�
шення проблемних ситуацій. Після виз�
начення управлінських рішень вони
підлягають реалізації. Проміжок часу
визначення управлінських рішень та ча�
сом до їх реалізації визначається Δt

3
.

Етап реалізації управлінських рішень
є кінцевим у реінжинірингу Інтернет�
проекту і проводиться за проміжок часу
Δt

4
.
Таким чином, реінжиніринг Інтер�

нет�проекту буде проводиться за су�
купність часу:

   
(2),

де  Δt
1
,  Δt

2
,  Δt

3
,  Δt

4 
— проміжки часу,

що витрачаються на збір інформації,
аналіз інформації, прийняття управлі�
нських рішень та їх реалізації,

t
r
 — сукупний час проведення реін�

жинірингу Інтернет�проекту.
Для забезпечення оптимальної робо�

ти Інтернет�проекту необхідно викори�
стовувати реінжиніринг, однією з го�
ловних умов використання реінжинірин�
гу є мінімізація часу виконання етапів
моделі.

Але одна тільки мінімізація прове�
дення реінжинірингу не гарантує ефек�
тивного управління Інтернет�проектом.
Для забезпечення стійкої реалізації про�
екту виникає необхідність контролю ре�
зультатів виконання поставлених зав�
дань, що можливо тільки при поглиб�

ленні аналізу діяльності проекту для управління проек�
том.

Проведення розрахунку економічної ефективності
Інтернет�проекту базується на показниках, які вплива�
ють на сам проект.

Для оцінки економічної ефективності Інтернет�про�
екту автором розроблено метод, що базується на роз�
рахунку тенденцій кількісних та якісних показників
Інтернет�проекту, який представлено на рисунку 4.

Таким чином, економічна ефективність Інтернет�
проекту визначається двома характеристиками:

— можливим економічним ефектом (доходом);
— ефективністю використання капіталу (витрата�

ми).
Результуючий показник економічної ефективності

Інтернет�проекту може бути представлений у вигляді
багатовимірної структури, де кожне вимірювання пред�
ставлено відповідними тенденціями показників проек�
ту [3].

На першому етапі визначається базовий дохід та
витрати на реалізацію Інтернет�проекту. Значення ба�
зового доходу проекту визначається експертами, як
прогнозне значення доходу проекту за рік з початку
його функціонування. Витрати на реалізацію Інтернет�
проекту розраховуються як прогноз суми усіх витрат
на роботу проекту.

На другому етапі проводиться експертна оцінка ри�
зику проекту (r) [9], обираються ключові показники
зміни тенденцій та на їх основі розраховується ко�
ефіцієнт зміни тенденцій Інтернет�проекту Т.

Визначається якісна оцінка ризику Інтернет�проек�
ту на основі використання експертних даних. На основі
рівня ризику проекту обирається відповідний ко�
ефіцієнт ризику r, який визначає частку планованого
доходу, яку може втратити проект при найгірших тен�
денціях (табл. 1).

Тенденція — це напрям розвитку певного явища.
При аналізі ряду динаміки виникає завдання вивчити
його основну тенденцію. Це необхідно при вивченні се�

Рис. 2. Структура системи управління розвитком ІнтернетRпроекту

Рис. 3. Модель динаміки реінжинірингу ІнтернетRпроекту
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зонних коливань та при прогнозуванні роз�
витку цього проекту в майбутнім. Якщо під
впливом випадкових факторів рівні ряду не
виявляють чіткої тенденції розвитку, то
для її виявлення (описування) застосову�
ють спеціальні статистичні методи.

Сьогодні жодна інвестиційна діяль�
ність не обходиться без визначення тен�
денції обєкта інвестування, ситуації на
ринку, котирування та ін. Використання
тенденцій в економіці стає умовою ефек�
тивного функціонування будь�якої соці�
ально�економічної системи.

Тенденції змін кількісних та якісних
показників повинні охоплювати та врахо�
вувати рівень проекту за технічним, фінан�
совим, комерційним, екологічним, органі�
заційним, соціальним, економічним та
іншими впливами на і�му інтервалі часу. За
рахунок динаміки якісної оцінки економі�
чної ефективності визначаються ко�
ефіцієнт тенденцій для Інтернет�проекту.

Зміну тенденцій  LTIP(rp
t
) показує ди�

наміка якісного показника економічної
ефективності проекту (табл. 2).

На основі нечіткої змінної рівня тен�
денцій Інтернет�проекту розраховується
коефіцієнт тенденцій  (табл. 3).

У таблиці 3 коефіцієнт Т визначається
як значення з інтервалу, яке можна запи�
сати формулою наступним чином:

(3),
де Т+ — верхня границя інтервалу виз�

начення Т,
Т� — нижня границя інтервалу визна�

чення Т,
р — коефіцієнт песимізму, який вимірюється в інтер�

валі [0;1] та визначає при р=1, коефіцієнт тенденцій буде
дорівнювати значенню нижньої границі відповідного
інтервалу, а при р=0,  Т = Т �.

Розрахунок коефіцієнта тенденцій Т під час вико�
ристання методу оцінювання економічної ефективності
Інтернет�проекту для представництва компанії
"Livestream LLS" та ТОВ "Ін Солюшнз" використана
нечітка модель якісної оцінки економічної ефективності
Інтернет�проекту.

На третьому етапі методу оцінювання економічної
ефективності Інтернет�проектів на основі тенденцій
необхідно проаналізувати множину нових технологій,
методів, моделей, програмного забезпечення та ін. за�
собів реалізації, управління, розвитку Інтернет�проек�
ту.

Результатом цього етапу є визначення коефіцієнту
l та оцінка показника витрат Інтернет�проекту на і�му
інтервалі часу. Визначення l та витрат проходить з ура�
хуванням можливої економії як результату зниження
витрат на створення проекту.

Так, припустимо, що Z
0
 — витрати на використання

існуючих програмних засобів, технологій та моделей у
Інтернет�проекті;

Z
1 
— витрати на використання нових програмних за�

собів, технологій та моделей Інтернет�проекту;
Наступним кроком є знаходження сумарних витрат

(грн.)
Z = Z

0
 + Z

1
(4).

У результаті розробки Інтернет�проекту з'являєть�
ся можливість знизити витрати за рахунок використан�
ня розроблених вже програмних засобів та моделей.
Додаткове зниження витрат, можна записати у наступ�
ному вигляді:

(5),
де l — ваговий показник використання i нових тех�

нологій, методів та моделей.

На четвертому етапі проводиться розрахунок дохо�
ду та витрат Інтернет�проекту з урахуванням тенденцій.

Доход Інтернет�проекту на основі аналізу тенденцій
визначається наступним чином:

(6),
де D

0
— рівень базового доходу Інтернет�проекту за

рік, розраховується як середнє значення за три мину�
лих періоди,

r * T — частка, на яку зміниться базовий дохід Інтер�
нет�проекту за рахунок визначених тенденцій.

Підставивши (6) та (5) в (1) отримаємо:
(7).

Таким чином, на основі моніторингу технологій та
динаміки ключових показників розвитку сфери діяль�

Рис. 4. Метод оцінювання економічної ефективності ІнтернетRпроекту

Значення ризику Інтернет-проекту Значення r
Високий [0; 0,26) 
Середній [0,26; 0,40)
Низький [0,40; 0,51] 

Таблиця 1. Визначення коефіцієнта r за значенням ризику
ІнтернетRпроекту

Показник LQIP, 
в момент часу ti 

Показник LQIP, 
в момент часу 

ti+1 

Визначення лінгвістичне 
значення змінної LTIP 

Високий Високий С 
Середній П 
Низький К 

Середній Високий Д 
Середній С 
Низький П 

Низький Високий ДД 
Середній Д 
Низький С 

Таблиця 2. Відповідність показнику Т за динамікою
якісного показника LQIP



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

79www.economy.in.ua

ності Інтернет�проекту(тенденцій) можна оцінити його
економічну ефективність. Цей метод дозволяє вчасно
реагувати на зміни зовнішніх та внутрішніх факторів
Інтернет�проекту, що дає змогу ефективно проводити
тактичне та оперативне управління проектом. Однак
метод розрахунку економічної ефективності Інтернет�
проектів на основі тенденцій передбачає комплексний
аналіз показників тенденцій, які для кожного проекту
будуть унікальними. Тому визначення економічної
ефективності за методом вимагає значних вкладень у
проведення експертних досліджень, або вимагає уніфі�
кації.

ВИСНОВКИ
Проведено дослідження щодо оцінювання еконо�

мічної ефективності Інтернет�проектів та виділено
особливості управління його розвитком. Побудовано
модель динаміки реінжинірингу Інтернет�проекту.

Розроблено метод оцінювання економічної ефек�
тивності Інтернет�проекту, що базується на визначенні
тенденцій кількісних та якісних показників (чистий дис�
контований дохід, рівень ризику проекту, рівень інно�
ваційності проекту, обсяг аудиторії проекту, конверсія
проекту, рівень актуальності продукту). Оцінка тен�
денції кількісних і якісних показників дозволяє враху�
вати зміни в умовах функціонування Інтернет�проекту
в оцінюванні економічної ефективності.

Отримані результати можуть бути використано при
оцінці ризику інвестиційних вкладень та обгрунтуванні
інвестиційної привабливості Інтернет�проекту.
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Таблиця 3. Визначення інтервалу для визначення
коефіцієнта Т за значенням LTIP

LTIP Інтервал значень для визначення коефіцієнта тенденцій Т
К [-1;-0,5] 
П (-0,5;-0,1] 
С (-0,1;0,2] 
Д (0,2;0,5] 
ДД (0,5;1] 
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ВСТУП
Особливістю діяльності банків є високий ступінь

ризикованості, тому будь�яка управлінська помилка за�
грожує втратою ліквідності, платоспроможності і в
кінцевому рахунку — банкрутством. Банківський ризик
— це ймовірність того, що події, очікувані або неочіку�
вані, можуть мати негативний вплив на капітал та/або
надходження банку. Управління ризиками банку здійс�
нюється на основі певних принципів, функцій та методів.
Ефективність управління ризиками має фундаменталь�
не значення для будь�якого суб'єкта господарювання,
але особливого значення вона набуває для банку. Вдос�
коналення управління ризиками сприяє підвищенню
фінансової стійкості та безпеки банку.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
У сучасних, складних умовах розвитку банківської

системи України надзвичайно важливого значення на�
буває розробка та реалізація банками ефективної сис�
теми управління ризиками оскільки без цього немож�
ливим є суттєве підвищення ефективності результатів й
загалом забезпечення сталого розвитку банківського
сектору економіки України. Для управління ризиками
необхідно використовувати сукупність методів,
прийомів і заходів, які дозволяють прогнозувати ризи�
ки, визначити їхні ймовірні розміри і наслідки, запобігти
чи мінімізувати пов'язані з ними втрати. Процес управ�
ління банківськими ризиками повинен включати на�
ступні етапи: аналіз ризику, вибір методів управління
ризиком, реалізація вибраних методів та оцінка резуль�
татів.
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DIRECTIONS OF PERFECTION OF MANAGEMENT BANK RISKS

Банківський ризик — це ймовірність того, що події, очікувані або неочікувані, можуть мати негативJ

ний вплив на капітал та надходження банку. Надійність і ефективність системи управління банківськиJ

ми ризиками залежить від здатності банку своєчасно реагувати на зміни у зовнішньому й внутрішньому

середовищі. Вдосконалення управління банківськими ризиками полягає використанні сукупності меJ

тодів, прийомів і заходів направлених на своєчасне прогнозування ризиків, визначення їхніх ймовірних

розмірів і наслідків з метою запобігання чи мінімізації пов'язаних з ними втрат.

A bank risk is probability of that events, expected or unexpected, can have a negative influence on a capital

and receipt of bank. Reliability and efficiency of control system by bank risks depends on ability of bank in good

time to react on changing in an external and internal environment. Perfection of management bank risks consists

the use of aggregate of methods, receptions and measures of the risks determination of their credible sizes and

consequences directed on timely prognostication, with the purpose of prevention or minimization of the losses

related to them.

Ключові слова: банківський ризик, фінансові ризики, функціональні ризики, управління ризиками, суб'єкти
управління ризиками, об'єкти управління ризиками, принципи управління ризиками, функції управління ризи�
ками, методи управління ризиками.

 Key words: bank risk, financial risks, functional risks, management risks, subjects of management risks, objects
of management risks, principles of management risks, functions of management risks, methods of management risks.

Вдосконалення управління банківськими ризиками
має базуватися з врахуванням результатів досліджень
науковцями реального стану та перспектив формуван�
ня дієвої системи управління ризиками у банківському
секторі України. З огляду на це проблема напрацюван�
ня теоретичних та практичних рекомендацій щодо ефек�
тивного управління банківськими ризиками є дуже важ�
ливою й актуальною.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у розгляді питань пов'язаних з

управлінням банківськими ризиками, а також у необхі�
дності привернення уваги науковців та практиків до не�
обхідності поглиблення теоретичного обгрунтування і
розробки практичних рекомендацій з цієї тематики.

Об'єктом дослідження є банківська діяльність в Ук�
раїні.

Предметом дослідження є теоретико�методологічні
та прикладні засади управління банківськими ризиками
в сучасних умовах розвитку вітчизняної банківської
системи.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Значний внесок у розвиток теорії та практики управ�

ління банківськими ризиками зробили В.В. Бобиль [3],
Л.А. Бондаренко [4], О.В. Бородюк [5], А.О. Єпіфанов
[15], О.Є. Кузьмін [9], Л.О. Примостка [13], С.К. Ревер�
чук [11], О.І. Скаско [12], К.В. Уваров [14] та інші. Од�
нак окремі аспекти цієї проблеми з'ясовано не повністю,
в тому числі більш детального дослідження потребують
питання вдосконалення управління ризиками банків в
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сучасних умовах. Це і зумовило вибір та підтверджує
актуальність теми цієї статті.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
За інформацією НБУ частка непрацюючих кредитів

на кінець першого кварталу поточного року суттєво
зросла порівняно з груднем 2016 р. На кінець першого
кварталу 2017 р. частка непрацюючих (дефолтних) кре�
дитів у банківській системі України становила 55,1%.
Згідно з наведеними даними, обсяг непрацюючих кре�
дитів в банківській системі на 1 квітня 2017 р. склав 568,8
мільярда гривень, загальний обсяг кредитів — 1,032
трильйона гривень [16].

Національний банк України в липні 2016 р. удоско�
налив підхід до оцінки банками кредитних ризиків. У
2016 р. нові правила застосовувалися в тестовому ре�
жимі. З 3 січня 2017 р. нові вимоги Національного банку
за оцінкою банками кредитних ризиків набули чинності.
Ключовим фактором оцінки ризику за новими правила�
ми є фінансовий стан позичальника, однак за дрібним
кредитами можлива оцінка на портфельній основі, де
основним є фактор обслуговування кредиту. Згідно зі
старою методологією розрахунків, на початок року ча�
стка кредитів, за якими припинено виплати і які не за�
безпечені практично нічим, становить 44,6% банківсь�
кої системи України .

 Як наголошується на сайті НБУ, відповідну статис�
тику регулятор публікує вперше, а поняття "непрацю�
ючий кредит" за новою методикою максимально набли�
жене до загальноприйнятого у світовій практиці понят�
тя "non�performing loans". Зокрема недійсними визна�
ються кредити з простроченням платежу більш ніж на
90 днів (30 для банків), або за якими погашення боргу
малоймовірно без справляння забезпечення. Як пояс�
нили у регуляторі, таке збільшення непрацюючих кре�
дитів пов'язане не тільки введенням нової методології
розрахунку, але і двома основними факторами: — но�
вою нормою, при якій при розрахунку частки непрацю�
ючих кредитів не обліковуються позабалансові зобо�
в'язання по кредитуванню; — визнання ПриватБанком
реальної якості кредитного портфеля після переходу у
державну власність. Інформація про обсяги та частки
непрацюючих кредитів / активів буде публікуватися
щомісяця [16].

Ефективне управління банківськими ризиками —
запорука ефективного функціонування банківського
сектору країни. Досвід показує, що кращих показників
досягають ті банки, які мають високий рівень організації
та управління ризиками.

Серед науковців немає єдиного підходу до визначен�
ня термінів "банківський ризик" і "управління банківсь�
кими ризиками".

Л.А. Бондаренко вважає, що "банківський ризик —
це можливість прийняття раціонального чи нераціональ�
ного управлінського рішення, в рамках якого можна
дати вірогідну кількісну і/або якісну оцінку дії факторів
і, як наслідок, отримати один з трьох економічних ре�
зультатів: позитивний (прибуток), нульовий або нега�
тивний (збиток)" [4].

На думку Л.О. Примостки, ризик банку — це "ймо�
вірність недоотримання доходів або зменшення ринко�
вої вартості капіталу банку внаслідок несприятливого
впливу зовнішніх чи внутрішніх чинників" [13].

К.В. Уваров стверджує, що банківський ризик це
"можливість того, що певні події, очікувані чи неочіку�
вані, можуть спричинити негативний вплив на рівень
капіталу або доходів банку" [14].

Банківський ризик — це кількісно оцінена ймо�
вірність невідповідності обсягових, просторових та ча�
сових параметрів фінансових потоків банку очікуваним;
яка формується у результаті цілеспрямованої дії або
бездіяльності зацікавлених суб'єктів економічних відно�
син, що відбивається на зміні його фінансового стану та
динаміки розвитку [15].

Банківський ризик — це ймовірність того, що події,
очікувані або неочікувані, можуть мати негативний
вплив на капітал та/або надходження банку. З метою
здійснення банківського нагляду Національний банк
України виділив дев'ять категорій ризику, а саме: кре�
дитний ризик, ризик ліквідності, ризик зміни процент�
ної ставки, ринковий ризик, валютний ризик, операцій�
но�технологічний ризик, ризик репутації, юридичний
ризик та стратегічний ризик . Ці види ризиків не є взає�
мовиключними. Будь�який банківський продукт або по�
слуга може наражати банк на декілька ризиків [1].

Управління банківськими ризиками включає страте�
гію і тактику управління. Під стратегією управління
ризиками розуміють напрями і способи використання
засобів для досягнення поставленої мети, певний набір
правил і обмежень для ухвалення рішення. Тактика —
це конкретні методи і прийоми для досягнення постав�
леної мети в конкретних умовах. Її завдання — вибір
оптимального рішення і прийнятних за даною ситуацією
методів і прийомів управління ризиками.

Для підвищення ефективності управління ризиками
використовують засоби направлені на вирішення і зни�
ження ступеня ризику: запобігання ризику, утримання
ризику, передача ризику, зниження ступеня ризику
шляхом диверсифікікації, лімітування, самострахуван�
ня, страхування.

Вдосконалення управління ризиками банку — це
використання сукупності методів, прийомів і заходів
направлених на своєчасне прогнозування ризиків, виз�
начення їхніх ймовірних розмірів і наслідків з метою
запобігання чи мінімізації пов'язаних з ними втрат.

На державному (макрорівні) вдосконалення управ�
ління ризиками банківської системи відбувається шля�
хом створення відповідної законодавчої та норматив�
ної бази. На рівні банку (мікрорівні) вдосконалення
управління ризиками спрямоване на підвищення ефек�
тивності діяльності банку і на запобігання або знижен�
ня ризику втрат.

Сукупність взаємопов'язаних і взаємозалежних еле�
ментів, що беруть участь в управлінні ризиками, утво�
рюють систему управління ризиками банку. Основни�
ми елементами такої системи є: суб'єкти управління,
об'єкти управління, принципи, функції, методи, уп�
равлінські рішення (рис. 1).

Суб'єкти управління — це відповідальна особа чи
група осіб, які ухвалюють управлінські рішення та не�
суть відповідальність за ефективність управління ризи�
ками. До суб'єктів управління ризиками банку належать:
засновники банку, збори акціонерів, наглядова рада,
правління банку, ризик�менеджери.

До об'єктів управління ризиками належать сам ри�
зик, ризикові вкладення капіталу, а також економічні
відносини з клієнтами та діловими партнерами банку,
які виникають, у процесі реалізації ризику, в тому числі,
відносини між позичальником і кредитором.

Вдосконалення управління ризиками банку — це
упорядкування та координування у просторі і часі дій
всіх суб'єктів управління ризиками з метою досягнен�
ня найбільшого ефекту діяльності всіх підрозділів бан�
ку. Важливим моментом у побудові системи ефектив�
ного управління ризиками банку є використання пев�
них принципів, функцій та методів управління ризика�
ми.

 Ефективне управління ризиками банку здійснюєть�
ся на основі певних принципів. Принципи управління ри�
зиками — це сукупність правил, положень і норм спря�
мованих на створення сприятливих умов для підвищен�
ня ефективності всіх видів діяльності банку.

 Принципи управління ризиками банку повинні за�
безпечити стабільність банку в процесі реалізації прий�
нятих рішень. До принципів управління ризиками бан�
ку належать [11]:

— цілеспрямованість — полягає у визначенні цілей
управління ризиками залежно від видів діяльності;
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— послідовність — передбачає певну послідовність
у проведенні збору і систематизації інформації, плану�
ванні, аналізі і регулюванні діяльності, стимулюванні
активності з метою збільшення прибутку і мінімізації
ризиків;

— системність — полягає у тому, що управління ри�
зиками розглядається як система, яка має вхід, вихід і
набір певних елементів, які перебувають у тісній взає�
модії і взаємозв'язку;

— узгодженість цілей, результатів діяльності і спо�
собів їх досягнення — забезпечує принцип узгодже�
ності; рішення у сфері ризиків повинні бути взаємоза�
лежні і не суперечити одне одному;

— єдність стратегії управління ризиками зі страте�
гією банку в цілому (всі управлінські рішення у сфері
ризиків повинні бути спрямовані на досягнення страте�
гічних цілей банку);

— динамічність — передбачає вчасну і чітку реак�
цію менеджерів на зміну параметрів діяльності у внут�
рішньому й зовнішньому середовищах банку;

— єдність теорії і практики — полягає у тому, що
методи, форми та інструменти управління ризиками ма�
ють бути науково обгрунтованими, рішення — логічни�
ми і спрямованими на розв'язання конкретних практич�
них завдань;

— розподіл функцій — передбачає закріплення за
кожним відповідальним працівником банку певних
функцій управління ризиками, за виконання яких кожен
несе персональну відповідальність;

— надійність — означає створення таких умов, щоб
управління ризиками банку здійснювалась безперерв�
но та гарантувало безпечне функціонування банку в те�
перішньому і майбутньому часі.

Менеджери банку в процесі визначення і реалізації
цілей управління ризиками здійснюють послідовні та
взаємопов'язані дії — управлінські функції. Більшість
науковців, які досліджують специфіку банківського ме�
неджменту, в тому числі О.Є. Кузьмін, Л.О. Примостка,
С.К. Реверчук, О.І. Скаско, дотримуються класичної
теорії управління, яка виокремлює наступні управ�
лінські функції: планування, організування, мотивуван�
ня, контролювання і регулювання, однак розглядають
їх у скороченому або розгорнутому вигляді.

Функції управління здійснюються в системі управ�
ління незалежно від умов та видів діяльності банку. До
загальних функцій управління ризиками належать: пла�
нування, прогнозування, організування, мотивування,
контролювання, регулювання та аналіз.

Планування діяльності з управління ризиками — це
процес розробки конкретних заходів і завдань щодо ви�
конання стратегії банку і досягнення поставлених цілей
у сфері управління ризиками. Як правило, таке плану�
вання має середньо� та короткостроковий характер.
Оперативне планування зорієнтоване на вирішення кон�
кретних завдань банку у короткостроковому періоді.
Результатом оперативного планування є розробка та
отримання бажаних параметрів — кількісних і якісних
показників оцінювання ризиків.

Рис. 1. Система управління банківськими ризиками

Примітки: 1. Суб'єкти управління ризиками — особи, які реалізують управлінські відносини в системі управління ризиками. 2.
Мета управління ризиками — одержання максимального прибутку при оптимальному, прийнятному для банку співвідношенні при�
бутку і ризику. 3. Принципи управління ризиками — сукупність правил, положень і норм спрямованих на створення сприятливих
умов для підвищення ефективності всіх видів діяльності банку. 4. Функції управління ризиками — самостійні, спеціалізовані види
діяльності, які виникають в процесі розподілу повноважень серед субєктів управління ризиками. 5. Методи управління ризиками
— конкретні способи досягнення мети. 6. Управлінські рішення — форми впливу суб'єктів на об'єкт управління з метою вирішення
завдання та досягнення цілей з управління ризиками. 7. Об'єкти управління ризиками — сам ризик, а також ризикові вкладення
капіталу й економічні відносини, які виникають, у процесі реалізації ризику, в тому числі, відносини між позичальником і кредито�
ром.

Джерело: власна розробка.

Зовнішні 
фактори 

Внутрішні 
фактори 

SWOT-аналіз 
ситуації 

Місія  
і цілі банку 

Стратегія розвитку 
банку 

1. Суб’єкти 
управління 
ризиками 

3. Принципи 
управління 
ризиками

4. Функції  
управління 
ризиками 

7. Об’єкти управління ризиками 

Управління ризиками банку 

Результати діяльності 

Ресурси банку (фінансові, людські, 
інформаційні, технічні) 

5. Методи 
управління 
ризиками 

6. Управлінські рішення 

2. Мета управління 
ризиками 

Політика управління 
ризиками 



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

83www.economy.in.ua

Наступним для банку кроком, після визначення пер�
спективи і майбутніх параметрів діяльності з управлін�
ня ризиками, є організаційна побудова, яка закріплює
повноваження, завдання та обов'язки працівників у
різних підрозділах і на різних рівнях управління ризи�
ками банку.

Організування управління ризиками — вид управ�
лінської діяльності, який відображає процес формуван�
ня структури управління ризиками банку [11].

Сутність цієї функції менеджменту утворюють такі
структурно�функціональні аспекти:

— поділ організації на підрозділи відповідно до
цілей управління ризиками;

— встановлення взаємовідносин повноважень ви�
щих і нижчих рівнів управління ризиками і забезпечен�
ня можливості розподілу та координації завдань.

Організування управління ризиками грунтується на
трьох категоріях: повноваження, відповідальності й де�
легуванні.

Повноваження з управління ризиками — це право
керівників спрямовувати зусилля підлеглих працівників
на виконання встановлених завдань. Повноваження де�
легують відповідній посаді, а не особі, тобто при зміні
роботи змінюються і повноваження працівника.

Відповідальність — покладений на посадову осо�
бу обов'язок виконувати поставлені завдання з управ�
ління ризиками і забезпечувати їх позитивне виконан�
ня. Відповідальність має подвійну властивість. З од�
ного боку, посадова особа, приймаючи повноважен�
ня, одночасно бере на себе в повному обсязі й відпов�
ідальність. З іншого — за керівником, який делегує
повноваження, цілком зберігається відповідальність.
Такий подвійний характер відповідальності забезпе�
чує якісну реалізацію повноважень. Насамперед
відповідальним є менеджер, який делегує повнова�
ження. Наприклад, голова правління банку делегує
начальникам відділень повноваження управління про�
цесом залучення депозитів і надання кредитів. Але
відповідати за ризики діяльності відділень буде пере�
дусім сам голова правління. Навіть в організаціях, у
яких широкий обсяг делегування є неминучим, най�
більша відповідальність — за посадою менеджера най�
вищого рівня управління.

Делегування повноважень з управління ризиками є
основним процесом, завдяки якому керівництво вста�
новлює формальні відносини працівників. Делегування —
передавання завдань і повноважень особі, яка бере на
себе відповідальність за їх виконання. Загалом делегу�
вання є способом домогтися виконання частини завдань
іншими працівниками.

Організування управління ризиками — це форму�
вання керуючої системи, навчання та розстановка і на�
лагодження взаємодії працівників напрямку ризиків для
забезпечення досягнення визначених цілей. Перелік
основних елементів, які охоплює функція організуван�
ня управління ризиками банку показано на рисунку 2.

У процесі управління банківськими ризиками мо�
жуть виникати відхилення, тобто розбіжності між ба�
жаними (плановими) і фактичними показниками. Для
своєчасного виявлення відхилень і відповідного реагу�
вання на них необхідно здійснювати контролювання.
Основними завданнями контролювання є: перевірка
фактичних результатів, зіставлення їх із плановими і
виявлення відхилень, з'ясування причин відхилень,
аналіз та прогнозування наслідків, вживання заходів для
усунення відхилень і поліпшення результатів роботи.

 Встановлено, що ефективність управління ризика�
ми на цьому управлінському етапі залежать від компе�
тентності, освіченості, інтуїції менеджера, який зможе
точно встановити, яке відхилення є несуттєвим, а яке —
несе загрозу безпеці банку. Відхилення можуть виник�
нути внаслідок прорахунків у плануванні або у процесі
реалізації рішень. Вважаємо, що контроль потрібен для
того, щоб визначити, чи правильними є рішення, як вони
здійснюються у часі і за вартістю. Контроль — це своє�
рідний гарант виконання планових завдань. Ефек�
тивність функції контролювання в сфері управління
ризиками значною мірою залежить від рівня дотриман�
ня таких принципів, як: законність, безперервність,
своєчасність, відповідальність, точність і повнота інфор�
мації.

Досліджено, що велике значення для ефективності
проведення контролювання ризиків мають конкретні
способи і прийоми здійснення контрольної функції, а
методами контролювання є перевірка, обстеження, ре�
візія і моніторинг.

Організування управління ризиками банку

Визначення раціональної структури управління ризиками банку 

Визначення основних видів та завдань управління ризиками  

Розподіл між окремими менеджерами і спеціалістами банку 
загального обсягу робіт, пов’язаних із управління ризиками

Розподіл повноважень і відповідальності між менеджерами і 
спеціалістами відповідальними за управління ризиками 

Визначення взаємопідпорядкованості та взаємозалежності зайнятих 
в управлінні ризиками працівників банку 

Підбір, навчання та розстановка працівників на окремих ділянках 
управління ризиками відповідно до їхньої кваліфікації, 
спеціалізації, здібностей

Організаційне нормування навантаження кожної групи спеціалістів 
зайнятих управління ризиками 

Рис. 2. Перелік основних елементів, які охоплює функція організування управління ризиками банку
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 Перевірка — це контроль на основі документації
окремих напрямів діяльності управління ризиками
банку. Обстеження — це ознайомлення на місці з ви�
конанням поставлених завдань. У процесі обстежен�
ня порівнюються фактичні показники з нормативни�
ми. Ревізія — це повне, глибоке і всебічне обстежен�
ня діяльності банківської установи з питань управлі�
ння ризиками з метою перевірки її законності, доц�
ільності та ефективності. Моніторинг ризиків банкі�
вської діяльності — постійний, систематичний конт�
роль за показниками діяльності банку, визначення
величини відхилень фактичних результатів від запла�
нованих чи нормативних, аналіз відхилень і прийнят�
тя адекватних управлінських рішень стосовно управ�
ління ризиками.

Діяльність банку не є ізольованою від впливу навко�
лишнього економічного середовища. Надійність і ефек�
тивність системи управління бан�ківськими ризиками
залежить від здатності банку оперативно реагувати на
зміни у зовнішньому й внутрішньому середовищі. Це
завдання вирішує функція регулювання.

Встановлено, що важливою функцією у системі
управління ризиками банку є мотивування — су�
купність заходів щодо підвищення ефективності ро�
боти працівників підрозділів банку відповідальних за
управління ризиками. Ефективність мотивування по�
трібно визначати шляхом аналізу дотримання праці�
вниками підрозділів з управління ризиками співвідно�
шення доходів і витрат на реалізацію заходів направ�
лених на підвищення ефективності управління ризи�
ками банку.

Вважаємо, що окремою функцією системи управ�
ління ризиками банку є аналіз ризиків — процес дослі�
дження активності та ефективності діяльності з метою
виявлення резервів їхнього зростання. Особливістю
аналізу ризиків є, на наш погляд, те, що його дані вико�
ристовуються як база для всіх інших функцій. Резуль�
тати аналізу ризиків необхідно використовувати при
виконанні банківськими менеджерами функції контро�
лювання.

На основі аналізу ризиків можна визначити причи�
ни відхилень фактичних результатів від запланованих,
виявити внутрішні резерви банку. Регулюючи систему
управління ризиками банку, слід передбачити аналіз і
оцінку ризиків, а також основні напрями їх мінімізації.

Використання таких важливих функцій банківсько�
го менеджменту, як планування, організування, моти�
вування, контролювання, регулювання, аналіз, дозво�
ляє банку здійснювати ефективне управління ризиками
і перемагати у конкурентній боротьбі на ринку бан�
ківських послуг.

Управляти ризиками можна багатьма методами, в
тому числі, методами контролювання ризику і фінансу�
вання ризику. Контролювання ризику або метод
мінімізації збитків може здійснюватися за допомогою
диверсифікації, ухиляння від ризику, запобігання збит�
кам, мінімізації втрат і передачі контролю за ризиком.
Фінансування ризику означає відшкодування можливих
збитків через прийняття ризику або його передачу
(страхування). Часто виявляється, що дієвою є су�
купність різних методів.

Основні функції управління діяльністю банку по�
винні визначати методи, з допомогою яких ці функції
реалізуються у практичній діяльності банку. Кожен
об'єкт управління ризиками банку має свою специфіку,
яка зумовлює вибір методів та інструментів, що вико�
ристовуються у рамках даного методу. Наприклад, за�
стосування методів управління кредитним ризиком дає
можливість шляхом диверсифікації, лімітування, ство�
рення резервів, сек'юритизації уникнути або суттєво
знизити ризики від кредитного інвестування. При управ�
лінні проблемними кредитами доцільно використовува�
ти метод реабілітації і ліквідації. Застосування методу
реабілітації передбачає спільну з позичальником роз�

робку системи заходів щодо повернення кредиту. Ме�
тод ліквідації дозволяє повернути кредит через проце�
дуру банкрутства позичальника.

У сучасних умовах якість систем менеджменту знач�
ною мірою залежить від здатності керівників забезпе�
чувати обгрунтоване управління ризиками, запобігаю�
чи різноманітним загрозам та активно їх долаючи. Та�
ким чином, управління ризиками вимагає комплексно�
го бачення усіх аспектів, пов'язаних із виникненням,
реалізацією та впливом ризиків на функціонування
підприємства [9].

Для вдосконалення і підвищення ефективності управ�
ління ризиками спостережним радам та правлінням
банків варто вжити низку заходів [5]:

— забезпечити постійний моніторинг та оцінку ри�
зиків;

— запобігти ухваленню неконтрольованих і нерег�
ламентованих рішень, пов'язаних із банківськими ризи�
ками;

— забезпечити своєчасне формування резервів на
покриття ризиків під активні операції;

— забезпечити створення в банку ефективної сис�
теми збереження, обміну та використання інформації
стосовно функціонування управління ризиками;

— запровадити проведення регулярної оцінки
фінансового стану банку з метою забезпечення своєчас�
ного реагування відповідно до даних системи моніто�
рингу;

— забезпечити зниження ризиків, що виникають у
банку з метою посилення захисту інтересів акціонерів
та вкладників, що сприятиме збільшенню обсягу акціо�
нерного капіталу та депозитів;

— впровадити систему нагляду за відділеннями бан�
ку з метою підвищення ефективності їхньої діяльності;

— забезпечити використання досвіду кращих за�
кордонних та вітчизняних банків з управління ризика�
ми, що забезпечить прийняття більш ефективних
рішень.

Процес управління ризиками банку повинен вклю�
чати наступні етапи: аналіз ризику, вибір методів управ�
ління ризиком, реалізація вибраних методів та оцінка
результатів. На етапі аналізу ризику здійснюється збір
та обробка даних щодо ризикової ситуації. Розрізня�
ють два взаємно доповнюючі види аналізу ризику: якіс�
ний і кількісний. Якісний аналіз включає виявлення мож�
ливих видів ризику та факторів, які чинять вплив на ре�
зультати прийнятих рішень та виконуваних робіт. За
допомогою кількісного аналізу визначають розміри ри�
зику. До методів кількісного аналізу ризику належать
статистичний, аналітичний, нормативний, аналіз ана�
логій, аналіз чутливості, оцінки фінансової стійкості,
експертних оцінок та інші.

До процесу вдосконалення управління ризиками
мають залучатися такі функціональні та структурні
підрозділи банку: спостережна рада, правління банку,
підрозділи із ризик�менеджменту, бек�офіси та фронт�
офіси.

Розподіл обов'язків і підпорядкованість підрозділів
з управління ризиками повинні бути задокументовані та
доведені до відома виконавців таким чином, щоб весь
персонал банку повністю розумів свої функції, обов'яз�
ки та повноваження, свою роль в організації і процесі
здійснення управління ризиками, а також свою підзвіт�
ність.

Для координування роботи всіх підрозділів з уп�
равління ризиками банку необхідно розробити поса�
дові інструкції, внутрішньобанківські положення про
організацію ризик�менеджменту та розподіл функці�
ональних обов'язків усіх підрозділів банківської уста�
нови. Регламентні документи колегіальних, функціо�
нальних та територіальних підрозділів, ліміти та повно�
важення необхідно розробляти та доводити до вико�
нання відповідно до практики корпоративного управ�
ління в банку.
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ВИСНОВКИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ

ДОСЛІДЖЕНЬ
Банківський ризик — це ймовірність того, що події,

очікувані або неочікувані, можуть мати негативний
вплив на капітал та/або надходження банку. Управлін�
ня ризиками банку це сукупність методів, прийомів і
заходів, які дозволяють прогнозувати ризики, визначи�
ти їхні ймовірні розміри і наслідки, запобігти чи
мінімізувати пов'язані з ними втрати. Управління ризи�
ками вимагає комплексного бачення усіх аспектів, по�
в'язаних із виникненням, реалізацією та впливом ризиків
на функціонування банку.

 Ефективна організація системи управління ризика�
ми є запорукою надійного управління банком, що, своєю
чергою, сприяє зміцненню банківської системи Украї�
ни.

Розглянуті у даній статті питання підтверджують
необхідність подальших досліджень особливостей, про�
блем та перспективних напрямів вдосконалення управ�
ління банківськими ризиками.
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ВСТУП
Стрімкий розвиток широкосмугового доступу в

Інтернет стало одним з поштовхів становлення хмарних
сервісів як інструменту ІТ�аутсорсингу. Сьогодні Інтер�
нет широко використовується у багатьох галузях. Вра�
ховуючи швидкий ріст ІТ�індустрії та кількості послуг,
що можуть надаватися її представниками, використан�
ня ІТ�технологій для розвитку бізнесу є правильним зі
стратегічної точки зору.

Сучасний бізнес застосовує технологічні розробки
не тільки для автоматизації бізнес�процесів, але і для
втілення нових ідей і способів отримання конкурентної
переваги.

Стати лідером в якій�небудь галузі бізнесу сьогодні
вже недостатньо. Досягнувши бажаного результату, ке�
рівникам важливо вміти утримувати лідерство як в по�
точному, так і в стратегічній перспективі, грунтуючись
на раціональному підході з урахуванням розвитку ІТ�
індустрії [3, c. 66].

У міру стрімкого розвитку інформаційних техно�
логій і вдосконалення технічних засобів перед менедж�
ментом компаній виникає проблема, як оперативно
відстежувати появу технологічних нововведень і своє�
часно впроваджувати їх у соціально�технологічні про�
цеси своєї діяльності.

Адже з економічної точки зору утримання власно�
го штату технічного персоналу — це дороге задоволен�
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ня, яке не завжди рентабельно, та й не кожному бізнесу
воно під силу. У зв'язку з цим у вітчизняних підприємств
зростає потреба у залученні відповідних аутсорсинго�
вих організацій у сфері надання ІТ�послуг, технологія
яких полягає в передачі компанією (замовником ІТ�по�
слуг) частини своїх бізнес�процесів компанії (виконав�
цем цих послуг), яка є експертом у даному професійно�
му напрямку.

У наші дні затребувані принципово нові технологічні
й соціальні тенденції, які мають прямий вплив на фор�
мування моделі аутсорсингу, що включає в себе як роз�
виток інформаційних і хмарних технологій (послуг,
сервісів), так і проблему гострого дефіциту кваліфіко�
ваних співробітників. За даними дослідження Odin SMB
Cloud Insights (2015 рік), за останні два роки ринок хмар�
них послуг для компаній середнього та малого бізнесу
виріс більш ніж в 4 рази, до 88 млрд дол. У найближчі
три роки середньорічні темпи його зростання станови�
тимуть 20 %, і до 2018 року ринок досягне 151 млрд дол.
[4].

Вітчизняна модель хмарних технологій стає однією
з найбільш важливих у розвитку інформаційно�техно�
логічного аутсорсингу. Сьогодні хмарні технології ак�
тивно впроваджуються в повсякденну діяльність орга�
нізацій. Цьому сприяють поточні умови ринкової еко�
номіки України, де вже створена культура надання
сервісів і підтримки складних інформаційних систем. Все
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більше менеджерів різних сфер бізнесу проявляють
інтерес до використання хмар, що у свою чергу допо�
магає оптимізувати бюджет і зосередитися на основній
діяльності фірми.

МЕТА СТАТТІ
Метою роботи є дослідження хмарних обчислень як

своєрідного виду аутсорсингу комп'ютерних сервісів та
їх перевагу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
"Хмара" є новою бізнес�моделлю для надання та

отримання інформаційних послуг. Ця модель обіцяє
знизити оперативні та капітальні витрати. Вона дозво�
ляє ІТ департаментам зосередитися на стратегічних
проектах, а не на рутинних задачах управління власним
центром обробки даних [6].

На сьогоднішній день існує безліч визначень "хмар�
них обчислень". Найчастіше вони розходяться в своєму
значенні та акцентах. Розглянемо деякі з цих визначень
для того, щоб зрозуміти що таке "хмарні обчислення" з
різних точок зору.

Хмарні обчислення являють собою динамічно мас�
штабований спосіб доступу до зовнішніх обчислюваль�
них ресурсів у вигляді сервісу, що надається за допомо�
гою Інтернету, при цьому користувачеві не потрібно ні�
яких особливих знань про інфраструктуру "хмари" або
навичок управління цією "хмарною" технологією [1, c.
8].

Cloud computing — це програмно�апаратне забезпе�
чення, доступне користувачеві через Інтернет або ло�
кальну мережу у вигляді сервісу, що дозволяє викорис�
товувати зручний інтерфейс для віддаленого доступу до
виділених ресурсів (обчислювальних ресурсів, програм
і даних). Комп'ютер виступає при цьому пересічним тер�
міналом, підключеним до Мережі. Комп'ютери, що
здійснюють cloud computing, називаються "обчислю�
вальною хмарою". При цьому навантаження між ком�
п'ютерами, що входять в "обчислювальну хмару", роз�
поділяється автоматично [4].

Хмарні обчислення — це новий підхід, що дозволяє
знизити складність ІТ�систем, завдяки застосуванню
широкого ряду ефективних технологій, керованих са�
мостійно і доступних на вимогу в рамках віртуальної
інфраструктури, а також споживаних в якості сервісів.
Переходячи на приватні хмари, замовники можуть отри�
мати безліч переваг, серед яких зниження витрат на ІТ,
підвищення якості надання сервісу та динамічності
бізнесу".

Хмарні обчислення — це не тільки технологічна
інновація в ІТ, але і спосіб створення нових бізнес�мо�
делей, коли у невеликих виробників ІТ�продуктів, у
тому числі і в регіонах, з'являється можливість швид�
кого пропозиції ринку своїх послуг і мало витратного
способу втілення своїх бізнес�ідей. Підтримка хмарних
обчислень в поєднанні з інвестиціями в молоді компанії
створюють швидко розвивається екосистему інновацій�
них виробництв.

"Хмара" — це інноваційна модель (концепція) орга�
нізації IT�інфраструктури, яка складається з розподі�
лених і поділюваних конфігурованих апаратних і мере�
жевих ресурсів, а також програмного забезпечення,
розгорнутих на віддалених (хмарних) центрах поста�
чальників (провайдерів). Тобто хмара — це новий підхід
в організації IT�інфраструктури [1, c. 10].

Проаналізуємо основоположне визначення хмарних
обчислень, запропоноване Національним інститутом
науки і технологій від 24 липня 2011 року.

Хмарні обчислення (cloud computing) — модель на�
дання можливості повсюдного і зручного мережевого
доступу на вимогу до пулу поділюваних конфігурова�
них обчислювальних ресурсів (наприклад, мереж, сер�
верів, засобів зберігання, додатків і сервісів), які можуть
оперативно надаватися і звільнятися при мінімальному

зусиллі управління або взаємодії з провайдером (поста�
чальником). Ця модель хмари представлена (описана)
п'ятьма основними характеристиками, трьома сервісни�
ми моделями і чотирма моделями розгортання [2, c. 9].

Основні характеристики хмарних обчислень, які
відрізняють їх від інших типів обчислень (інтернет�ре�
сурсів):

Самообслуговування на вимогу. Споживач по мірі
необхідності автоматично, без взаємодії з кожним по�
стачальником послуг, може самостійно визначати і
змінювати обчислювальні потужності такі, як сервер�
ний час, обсяг сховища даних.

 Широкий (універсальний) мережевий доступ. Об�
числювальні можливості доступні на великі відстані по
мережі через стандартні механізми, що сприяє широко�
му використанню різнорідних (тонких або товстих)
платформ клієнта (термінальних пристроїв).

Об'єднання ресурсів. Конфігуровані обчислювальні
ресурси постачальника об'єднані в єдиний пул для
спільного використання розподілених ресурсів великою
кількістю споживачів.

 Миттєва еластичність ресурсів (миттєва масштабо�
ваність). Хмарні послуги можуть надаватися швидко,
розширюватися, стискатися і звільнятися виходячи з
потреб споживача [5].

Вимірюваний сервіс (облік споживаного сервісу і
можливість оплати послуг, які були реально викорис�
тані). Хмарні системи автоматично керують і оптимізу�
ють використання ресурсів за рахунок здійснення ви�
мірювань на певному рівні абстракції, що відповідає типу
сервісу.

Якщо модель (концепція) надання розподілених і
поділюваних конфігурованих обчислювальних ресурсів
відповідає вищезазначеним характеристикам, то це
cloud computing.

Сервісні моделі хмарних обчислень або cloud com�
puting:

Software as a Service (SaaS) — програмне забезпе�
чення як послуга. У цій моделі надання хмарних обчис�
лень споживач використовує додатки постачальника,
запущені з хмарної інфраструктури, які доступні
клієнту через інтерфейс (web�браузер) або інтерфейс
програми. Споживачі не можуть керувати і контролю�
вати інфраструктуру, що лежить в основі хмари, вклю�
чаючи мережі, сервери, операційні системи, сховища
даних або навіть змінювати параметри конкретного до�
датка.

Platform as a Service (PaaS) — платформа як по�
слуга. Модель надання хмарних обчислень, при якій
споживач отримує доступ до використання програм�
ної платформи: операційних систем, СУБД, приклад�
них засобів розробки і тестування ПЗ. Фактично спо�
живач отримує в оренду комп'ютерну платформу з
встановленою операційною системою і спеціалізова�
ними засобами для розробки. Споживач не управляє
основною інфраструктурою хмари, включаючи ме�
режі, сервери, операційні системи або сховища даних,
але керує розгорнутими додатками і можливо пара�
метрами налаштування конфігурації середовища ото�
чення [3, c. 66].

Infrastructure as a Service (IaaS) — інфраструктура
як послуга. Модель надання хмарних обчислень, при
якій споживач отримує можливість управляти засоба�
ми обробки та зберігання, а також і іншими фундамен�
тальними обчислювальними ресурсами (віртуальними
серверами і мережевою інфраструктурою), на яких він
може самостійно встановлювати операційні системи і
прикладні програми під власні цілі. По суті, споживач
орендує абстрактні обчислювальні потужності (сервер�
ний час, дисковий простір і пропускну здатність мере�
жевих каналів) або використовує послуги аутсорсингу
ІТ�інфраструктури. Споживач не управляє основною
інфраструктурою хмари, але керує операційними сис�
темами, сховищем і розгорнутими додатками.
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Моделі розгортання хмарних обчислень, тобто cloud
computing:

Private cloud (приватна хмара) — інфраструктура,
призначена для використання хмарних обчислень у мас�
штабі однієї організації.

Community cloud (хмара спільноти) — хмарна інфра�
структура, яка призначена для виключного використан�
ня хмарних обчислень певним співтовариством спожи�
вачів від організацій, які вирішують спільні проблеми.

Public cloud (публічна хмара) — інфраструктура,
призначена для вільного використання хмарних обчис�
лень широкою публікою.

Hybrid cloud (гібридна хмара) — це комбінація
різних хмарних інфраструктур (приватних, публічних),
що залишаються унікальними об'єктами, але пов'язаних
між собою стандартизованими або приватними техно�
логіями, які забезпечують можливість обміну даними і
додатками [1, c. 12].

У 2015 році компанія Dell оголосила результати дру�
гого щорічного дослідження Global Technology
Adoption Index (GTAI 2015). Дослідження показало, що
у організацій, що активно використовують хмарні об�
числення, рішення для мобільності працівників, техно�
логії обробки, аналізу та зберігання великих даних, а
також системи безпеки, темпи зростання на 53 % вище
порівняно з організаціями, які поки не вклали кошти в
такі технології.

Застосування хмарних рішень допомагає знизити
витрати (42 %), прискорити виконання роботи (40 %) і
більш ефективно розподіляти ІТ�ресурси всередині
організації (38 %) [3, c. 67].

Нинішні інформаційні технології дозволяють менед�
жменту компаній повністю відмовитися від установки і
використання спеціального програмного забезпечення,
від їх систематичного оновлення. Суть хмарних техно�
логій така, що український бізнес може не мати ніяких
програм на своєму комп'ютері.

Принципово важливо тільки одне: наявність стаб�
ільного швидкісного Інтернету. Все, що необхідно, пред�
ставлено в глобальній мережі Інтернет. Отже, хмарні
технології для вітчизняних підприємств — це свого роду
сервісна модель на базі мережі Інтернет, перелік апа�
ратного і програмного забезпечення, який необхідний
для обробки і виконання клієнтських заявок з боку
бізнесу, що розвивається.

Перевага хмарних технологій як інструменту ІТ�
аутсорсингу важко переоцінити. Хмари надають мож�
ливість винести за межі бізнесу незначні і вузькоспеці�
алізовані напрями діяльності, що дозволяє директорам
бізнесу зосередитися на основних бізнес�процесах, не
відволікаючись на другорядні завдання.

Сьогодні на ринку аутсорсингових послуг у сфері
хмарних технологій є безліч привабливих пропозицій та
не менше 9 моделей, у тому числі: IaaS (оренда ІТ�інфра�
структури), BPaaS (послуги з вирішення бізнес�завдань),
SaaS (оренда додатків), PaaS (розробка додатків), DaaS
(віртуальний робочий стіл), CCaaS (віртуальний кон�
такт�центр), SecaaS (інформаційна безпека в оренду),
BaaS (резервне копіювання як сервіс), DRaaS (рішення
щодо забезпечення катастрофостійкості) [5].

На базі цих моделей і формується бізнес�розуміння
методів роботи хмарних сервісів, що, по суті, дозволяє
бізнесу відмовитися від своєї власної інформаційної
інфраструктури, пропонуючи йому послуги та сприян�
ня програмно�апаратній платформі або програмному
забезпеченню з боку спеціалізованої організації.

До подальшого розвитку сервісних хмар приклада�
ють зусилля провідні світові розробники, серед них і
відомі вчені. З урахуванням існуючих реалій і тенденцій
розвитку інформаційних технологій, хмари поділяють
на три типи: приватні (private cloud), публічні (public
cloud) і гібридні (hybrid cloud).

Виходячи з назви хмар, нескладно зрозуміти, що
приватні хмари — найбільш захищена зона, де весь обмін

даними йде у центрі обробки даних (ЦОД) компанії, на
відміну від тих же публічних хмар, доступ до яких
відкритий для будь�яких зацікавлених осіб (організацій).
Зауважимо, що приватна хмара означає конфі�
денційність, а не конкретне місце розташування, воло�
діння ресурсами або особисте управління.

І нарешті третій вид — це найбільш перспективний
напрямок, що поєднує в собі загальнодоступні і приватні
хмари, що дозволяє створити гібридні хмари, де ЦОД
організації обмінюється даними по зашифрованому ка�
налу зв'язку зі сторонніми сервісами [4].

Досвід показує, що практично для всіх верств бізнес�
споживачів робота в хмарі є доцільним економічним
кроком. У першу чергу це стосується великих корпо�
рацій, а також підприємств середнього і малого бізнесу
незалежно від сфери їх діяльності. Однак нині сумнів�
ною видається доцільність хмарного сервісу для неве�
ликих компаній, бо споживані ними комп'ютерні ресур�
си дуже малі.

Привабливість хмарних продуктів підвищується по
мірі збільшення присутності компанії в Інтернеті. В існу�
ючій реальності, хмари — новий шлях розвитку ІТ�
індустрії. Переважна кількість учасників українського
бізнесу вже використовують хмарні сервіси.

Зрозуміти, яку хмару необхідно застосовувати для
конкретного бізнесу, не так просто, але й не надто
складно. Для початку, потрібно виходити з того, як роз�
винена внутрішня інформаційна складова діяльності
організації. Якщо у компанії є власна розвинена IT�
інфраструктура, то природно не завжди є логічним по�
вністю відмовитися від наявних ресурсів і перейти в хма�
ру. Якщо необхідно дотримання суворих вимог до кон�
тролю, наявність конфіденційної інформації (наприк�
лад, фінансова сфера), то тут доречно застосовувати
гібридні хмари. При цьому для вирішення окремих зав�
дань рекомендується використовувати публічні хмари
(електронна комерція, аналітика). Якщо перед бізнесом
стоїть завдання підвищити ефективність поточної IT�
інфраструктури, то в даному випадку доцільніше буде
впровадити приватну хмару, що дозволить знизити до
мінімуму витрати на її супровід, підвищити її гнучкість
і скоротити терміни IT�проектів [6].

Перед кожним бізнесом рано або пізно встає питан�
ня, яку хмару вибрати. Однозначної відповіді тут бути
не може. Адже кожен бізнес має свої особливості, пе�
реваги та специфічні ризики. Рекомендується врахову�
вати як мінімум два основних фактора: у скільки обій�
дуться бажані ІТ�послуги та рівень потенційних ризиків
інформаційної безпеки. Виходячи з практичних і тео�
ретичних досліджень у сфері хмарних технологій, роз�
глянутого як інструменту ІТ�аутсорсингу бізнесу, важ�
ливо виділити момент, де істотна частка великих ком�
паній використовують публічні хмарні сервіси для кінце�
вих клієнтів, або для зовнішніх (дистанційно віддалених)
співробітників. А основні системи для штатних співро�
бітників зосереджують у приватній хмарі. Разом з тим,
великий бізнес і більшість підприємців середньої ланки
віддають перевагу приватним або гібридним хмарам
(технологіям). Пов'язано це з таким чинником, як на�
явність розвиненої ІТ�служби, завдяки чому стає вигі�
дніше і легше управляти своєю приватною хмарою, ніж
переносити всю обчислювальну інфраструктуру в пуб�
лічне поле.

З урахуванням сформованої ситуації при наявності
потенційних проблем ІТ�безпеки привабливість хмар�
них послуг все ж активно зростає, сьогодні з боку
бізнес�спільноти проявляється значний інтерес до цьо�
го модного напрямку аутсорсингових послуг.

Зростання привабливості хмарних продуктів для
українського бізнесу безпосередньо залежить від мас�
штабу присутності компанії в глобальній мережі Інтер�
нет. Не менш значущим чинником, що спонукає до ак�
тивного використання хмарних послуг, є стрімкий роз�
виток ІТ�аутсорсингу, завдяки чому бізнес отримує
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ряд переваг від використання нових механізмів розвит�
ку.

Говорячи про хмарні обчислення, треба сказати про
можливу еволюцію ІТ, до якої ринок може дійти в май�
бутньому. Аналітики називають цю модель "ІТ як сервіс"
(ITaaS). З назви випливає, що при використанні цієї мо�
делі передбачається споживання всіх ІТ�ресурсів, будь�
то апаратне або програмне забезпечення або послуги
сервісу. На практиці це означає винесення всіх потуж�
ностей в спеціалізовані дата�центри, розміщення в них
необхідних додатків і оренду устаткування для доступу
до цих ресурсів. Обслуговування орендованих пристроїв
також здійснюється постачальником послуг. Поки така
організація взаємодії постачальника і замовника послуг
практично не поширена на українському ринку. Лідери
ринку вже реалізують такі проекти для своїх замовників
в якості пілотних, але до масового поширення ще дале�
ко. Можна припустити, що піонерами у розвитку і роз�
повсюдження послуги "ІТ як сервіс" виступлять великі
багатофіліальні компанії — роздрібні мережі і фінан�
сові організації. Для них це буде можливістю скороти�
ти капітальні витрати на придбання інфраструктури і
витрати на пошук, навчання і роботу ІТ�персоналу у
філіях. Як наслідок, бізнес отримає велику мобільність
і гнучкість при відкритті нових філій [2, c. 13].

Необхідно зауважити, що крім вищеназваних пере�
ваг хмарних моделей, передача непрофільних бізнес�
процесів на виконання зовнішнім компаніям і скорочен�
ня капітальних витрат на ІТ шляхом переведення їх в
операційні підвищує привабливість компанії для фінан�
сових інститутів. Це актуально, якщо акції підприємства
торгуються на біржі, або компанія прийняла рішення
про вихід на IPO.

ВИСНОВКИ
Резюмуючи, можна зробити простий висновок —

хмарні обчислення будуть розвиватися, а ринок cloud
computing в Україні буде рости. Переваги цієї моделі
очевидні, а тому вже зараз організовуються різні спо�
соби забезпечення необхідного рівня інформаційної
безпеки і доступу до сервісу. На наш погляд, каталі�
затором розвитку цього напрямку в інформаційних
технологіях має виступити держава. Для органів дер�
жавної влади хмарні технології не просто є зручним
способом організації електронного уряду та інфор�
матизації керівників держструктур, а справжнім мо�
стом до створення відкритого інформаційного су�
спільства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
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ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
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вання коштів. Визначені основні завдання венчурного капіталу як інструменту інвестування в інноваційні
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та вартості їх чистих активів.

Розроблено алгоритм дослідження функціонування венчурних інститутів спільного інвестування,

згідно з яким розглянута структура і динаміка вартості чистих акрилів фондів, проаналізовано структуJ

ру інструментів, які знаходяться в портфелі венчурних фондів. Доведено зміст венчурних фондів як інструJ

менту оптимізації оподаткування для юридичних осіб за рахунок експертного підходу до аналізу об'єкта

дослідження. Виділено методику нецільового застосування венчурних фондів на прикладі однієї з галуJ

зей бізнесу. Вказано на причини, які дозволяють нецільове використання венчурних фондів в Україні.

The article reveals the essence of venture investment, outlined its place and role in the investment funds. The

basic task of venture capital as a tool for investment in innovative projects. The features of venture investment

funds in Ukraine. The analysis of the dynamics of venture capital funds in Ukraine since the adoption of the Law

of Ukraine "On Collective Investment Institutions: unit and corporate investment funds" on the basis of the

number of funds and the value of their net assets.

Designed the algorithm research venture operation of collective investment institutions under which examined

the structure and dynamics of the net assets, acrylic, analyzed the structure of the instruments that are held by

venture capital funds. Proved the contents of venture funds as a tool of tax optimization for businesses through

expert approach to the analysis of the research object. Highlighted method inappropriate use of venture funds

with an example of one business sectors. Specified the reasons that allow diversion of funds venture in Ukraine.
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ку будь якої країни та її населення. Шляхом інвесту�
вання, надається капітал для розвитку як вже існую�
чих, працюючих проектів, так і для нових, інновацій�
них, проектів, які ще не були реалізовані, але мають
реальні перспективи. Саме інновації на сучасному етапі
розвитку вітчизняної економіки є одним з методів при�
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скорення в економічному середовищі країни завдяки
підвищенню прибутковості підприємницької діяль�
ності. Зростання кількості капіталу, інвестованого в
інновації, поступово підвищує глобальну конкурентос�
проможність країни. Одним з провідних методів залу�
чення капіталу в сектор інновацій є розвиток венчур�
них інвестиційних фондів, які здійснюють інвестуван�
ня капіталу в інноваційні проекти без необхідності в
заставному майні.

В Україні венчурні інвестиційні фонди функціону�
ють більш ніж 15 років, а кількість фондів і капіталу в
них перевищує аналогічні показники всіх інших інсти�
тутів спільного інвестування (ІСІ) в десятки разів. Од�
нак на сучасному етапі постає питання про цільове ви�
користання венчурних фондів та сутність венчурного
капіталу як такого в Україні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, З ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО

РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ
Венчурні інвестиційні фонди були предметом досл�

ідження багатьох науковців та публіцистів, що дослід�
жували різноманітні аспекти їх функціонування в ук�
раїнських реаліях. До таких науковців можна віднести
Є.А. Носову, О.Я. Сухоребську, О.М. Ковальову, І.О.
Бузаджи, О. Слободяна, Е.Н. Ковалева та інші. Однак
більшість зазначених науковців досліджували переваж�
но теоретичні аспекти функціонування венчурних ІСІ,
не звертаючи увагу на практику застосування таких
фондів в Україні.

Практичні аспекти роботи венчурних фондів дос�
ліджувались переважно не науковцями, а практика�
ми в галузі спільного інвестування. Це такі, як А. Сло�
бодян, Д. Осмоловський, А. Олєйніков, В. Руденко та
інші.

Разом з тим значна частина проблемних питань по�
требує детальнішого вивчення. В публікаціях мало ува�
ги приділяється методам аналізу діяльності венчурних
інвестиційних фондів. Висновки щодо проблем функ�
ціонування фондів є поверхневими, і не зачіпають ре�
альної сутності проблем у функціонуванні фондів. Все
це супроводжується відсутністю детальної статистики
щодо діяльності об'єкта дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розкриття сутності венчурних інсти�

тутів та визначення їх місця й ролі серед інститутів
спільного інвестування в Україні.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Венчурне інвестування — це система вкладень

коштів у нові ідеї та проекти, головна відмінність
якої від традиційного інвестування чи кредитування
полягає в тому, що фінансові ресурси для розвитку

певного проекту надаються без будь�якого матері�
ального забезпечення з боку отримувача ресурсів.
Інвестор отримує лише частку в статутному капіталі
фірми, для створення чи розвитку якої надаються
кошти.

Сутність венчурного інвестування полягає у
здійсненні вкладень в перспективні бізнес�ідеї венчур�
ного капіталу. Венчурний капітал, в свою чергу, за
визначенням Української Асоціації Інвестиційного
Бізнесу, це капітал, інвестований у проект з високим
ступенем ризику, особливо грошовий капітал, інвес�
тований в новостворене підприємство або в розширен�
ня бізнесу вже існуючої компанії в обмін на її акції. В
світі венчурний капітал представлений двома секто�
рами — формальним (венчурними фондами) і нефор�
мальним (приватними інвесторами). В статті основна
увага приділяється першому, формальному сектору
[1].

Згідно із Законом України "Про інститути спільно�
го інвестування", венчурний фонд — недиверсифікова�
ний інститут спільного інвестування закритого типу,
який здійснює виключно приватне (закрите) розміщен�
ня цінних паперів інститутів спільного інвестування
(ІСІ) серед юридичних та фізичних осіб. Інститути вен�
чурного інвестування почали розвиватися в Україні з
1992 р., однак поняття венчурного фонду вперше з'яви�
лося з прийняттям Закону України "Про інститути
спільного інвестування: пайові та корпоративні інвес�
тиційні фонди" в 2001 р.

Венчурне фінансування залишається одним із най�
важливіших джерел капіталу для компаній, швидкий ріст
та розвиток яких постійно потребує додаткових зов�
нішніх інвестицій (як правило, це підприємства малого
та середнього бізнесу) [2].

Динаміку розвитку венчурних фондів в Україні ха�
рактеризують ряд показників, основні з яких — кіль�
кість зареєстрованих інвестиційних фондів та вартість
чистих активів фондів за видами фондів. Порівняння
даних показників в динаміці у розрізі видів інвестицій�
них фондів дає можливість зрозуміти місце венчурних
фондів серед інститутів спільного інвестування в Україні
(табл. 1).

Венчурні фонди, як і інші типи інститутів спільного
інвестування в Україні, почали створюватись після прий�
няття в 2001 році Закону "Про ІСІ".

Наведені в таблиці 1 дані демонструють домінуючу
позицію венчурних фондів серед загальної сукупності
ІСІ. Динаміка росту венчурних ІСІ є набагато вищою,
порівняно з іншими. За останніми даними на кінець ве�
ресня 2016 р., з 1127 зареєстрованих ІСІ, 990 це були
венчурні фонди, частка яких в загальній сукупності ІСІ
досягає 88%.

Показник кількості зареєстрованих інвестиційних
фондів показує виключно загальну картину стану

Роки Відкриті Інтервальні Закриті 
(невенчурні) 

Закриті 
(венчурні) 

31.12.2002 0 2 0 4
31.12.2003 0 6 1 22
31.12.2004 1 16 11 76
31.12.2005 4 19 43 218
31.12.2006 10 25 74 410
31.12.2007 27 35 122 650
31.12.2008 32 42 133 681
31.12.2009 32 49 164 740
31.12.2010 36 50 182 827
31.12.2011 43 42 173 867
31.12.2012 41 40 168 973
31.12.2013 38 37 144 1031
31.12.2014 30 32 120 1006
31.12.2015 26 26 103 992
30.09.2016 20 24 93 990 

Таблиця 1. Кількість ІСІ в залежності від типу в Україні,
2002—2016 рр.
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сфери спільного інвестування. Більш точним показ�
ником розмірів ринку ІСІ є показник вартості чистих
активів. Вартість чистих активів (ВЧА) ІСІ — величи�
на, що визначається як різниця між сумою активів ІСІ
з урахуванням їх ринкової вартості і розміром зобо�
в'язань ІСІ.

На кінець 2011 р. цей показник закритих (венчур�
них) ІСІ в загальній сукупної ВЧА всіх інвестиційних
фондів в країні складав більше 92%, а в останні 5 років
загальний тренд до зниження ВЧА невенчурних ІСІ ра�
зом в ростом активів венчурних фондів, довів частку ос�
танніх у загальній сукупності ВЧА ІСІ до 96% станом
на 30 вересня 2016 р. (табл. 2, рис. 1).

Не зважаючи на таке домінування венчурного капі�
талу в структурі інститутів спільного інвестування, не�
обхідно розуміти, що венчурні інвестиційні фонди в
Україні відрізняються від аналогічних фондів у світі.
Відповідно до положень Закону України "Про інститу�
ти спільного інвестування", венчурний фонд — це спе�
цифічний інститут спільного інвестування, правила фор�
мування, існування та закриття якого вмонтовані у за�
гальні правила діяльності ІСІ та компаній з управління
активами. В Україні фонд вважається венчурним у разі,
якщо він є недиверсифікованим ІСІ закритого типу,
який здійснює виключно приватне (закрите) розміщен�
ня цінних паперів ІСІ серед юридичних осіб та фізич�
них осіб. При чому коло фізичних осіб, які можуть бути
учасником венчурного фонду, обмежене. Фізична осо�
ба може бути учасником венчурного фонду за умови
придбання цінних паперів такого фонду в кількості, яка
за номінальною вартістю цих цінних паперів складає
суму не менше ніж 1500 мінімальних заробітних плат у
місячному розмірі [3].

Після детального аналізу вищезгаданого закону є
підстави заначити на відсутності на законодавчому рівні
вимог до виконання венчурними фондами інвестування
саме в інноваційні високоризикові проекти. Виходячи з
того, що необхідність інвестувати в інноваційні проек�
ти на законодавчому рівні не закріплена, не можна
стверджувати і про спрямованість венчурних ІСІ в Ук�
раїні на інноваційне інвестування.

Проаналізувати структуру інструментів, які знахо�
дяться в портфелі венчурних фондів, досить важко. Як
можна бачити в таблиці 3, станом на 30.09.2017 більше
75% активів венчурних фондів підпадають під катего�
рію "інші активи". Це пояснюється відсутністю на зако�
нодавчому рівні вимог до розкриття інформації венчур�
ними фондами про структуру їх активів, а також відсут�
ністю нормативних обмежень щодо структури активів
таких фондів. Наприклад, венчурний фонд може інвес�
тувати всі свої кошти в цінні папери, які не входять до
біржових списків, тобто є неліквідними. Він також може
придбавати векселі або надавати позики компаніям, ча�
стиною яких володіє [4].

Аналіз публікацій на тему венчурних ІСІ в Україні
[5—8] дає змогу зрозуміти, що традиційними метода�
ми за рахунок аналізу офіційної статистики діяль�
ності окремих типів фондів загалом, чи кожного фон�
ду зокрема, дійти висновку щодо реальної природи
популярності венчурних ІСІ в Україні не можливо.
Природа венчурних фондів в Україні висвітлюється в
літературі завдяки експертному підходу до аналізу їх
діяльності. Як стверджують більшість вітчизняних
практиків спільного інвестування, венчурні фонди в
Україні створюються з цілями, які не мають нічого
спільного з ризиковим інвестуванням в інноваційні
проекти.

Згідно з українським законодавством, венчурні
фонди, як і будь�який інший інститут спільного інвес�
тування звільняється від сплати податку на прибуток
та ПДВ до моменту завершення своєї роботи та випла�
ти дивідендів. Це дозволяє забезпечити беззбиткове
реінвестування грошей від реалізації проекту. Акуму�
люючи прибуток у рамках венчурного фонду, інвестор
має змогу реінвестувати його в інші проекти без спла�
ти податків.

У сукупності з відсутністю чіткого нормативного
регулювання таких фондів в плані структури активів та
розкриття інформації, венчурні фонди в нашій країні в
своїй більшості створюються з метою перерозподілу
коштів між підприємствами для оптимізації оподатку�
вання.

Типи фондів/Дата 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 30.09.2016
Відкриті 227 161 103 60 55 58 
Інтервальні 182 156 122 108 88 64
Закриті (невенчурні) 8 625 9 446 8 318 10 199 9 810 8 244 
Закриті (венчурні) 103 657 129 498 149 881 170 038 189 909 204 041
Усі (з венчурними) 112 691 139 261 158 424 180 405 199 861 212 407 

Таблиця 2. Динаміка зміни ВЧА ІСІ в Україні за 2011—2016 рр., млн грн.

Закриті 
(венчурні); 

96,06%

Закриті 
(невенчурні); 

3,88%

Інтервальні; 
0,03%Відкриті ; 

0,03%

Рис. 1. Вартість чистих активів ІСІ в Україні в розрізі їх основних типів станом на 30.09.2016 р.
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Надзвичайно активно вітчизняні венчурні фонди
використовуються у фінансуванні різноманітних буді�
вельних проектів. Суть такого фінансування полягає в
наступному: забудовник створює та формує венчурний
фонд, шляхом продажу інвестиційних сертифікатів пев�
ному колу інвесторів. Потім венчурний фонд направляє
отримані від продажу сертифікатів гроші забудовнику.
Після завершення будівельних робіт він передає будів�
ництво інвесторам у якості доходу. Ті ж, у свою чергу,
продають нерухомість та отримують гроші, а сам фонд
продовжує функціонувати не сплачуючи податки, адже
усі податки він має виплатити лише у випадку закриття.
[9]

У свою чергу, згідно законодавства, оскільки вен�
чурний фонд є фондом закритого типу, строк дії вен�
чурного фонду необмежений, завдяки чому подовжу�
вати термін його дії можна безкінечно.

ВИСНОВКИ
Венчурні інвестиційні фонди в Україні, завдяки

прогалинам у законодавчих актах та небажанню з
боку держави врегулювати цей сектор, функціонують
в домінуючій більшості як інструменти оптимізації
оподаткування, не виконуючи завдань, які покладні
на них.

Безперечно, в Україні існують венчурні інвес�
тиційні фонди, які здійснюють діяльність з інвесту�
вання коштів в інноваційні проекти, однак реальний
обсяг їх інвестицій, порівняно з загальною кількістю
"венчурного капіталу", є мізерним і недостатнім для
нарощування темпів економічного зростання в нашій
країні.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Недопущение дискриминации среди торговых

партнеров является одним из ключевых принципов си�
стемы ГАТТ/ВТО. На первый взгляд кажется, что ре�
гиональные торговые соглашения (РТС) вступают в
противоречие с этим принципом. Тем не менее их со�
здание происходит с согласия и под эгидой Всемирной
торговой организации (ВТО). Это связано с тем, что
они действуют в соответствии с правилами ГАТТ/ВТО
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и направлены на облегчение торговых отношений меж�
ду их подписавшими государствами, не вызывая воз�
никновение торговых барьеров для третьих сторон.
Члены, как ранее договаривающиеся стороны Гене�
рального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ),
обязаны нотифицировать РТС, в которых они участву�
ют. Последней страной, которая не участвовала ни в
одном РТС была Монголия, после нотификации РТС
между ней и Японией в июне 2016 года все члены ВТО
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являются задействованными в РТС. Некоторые стра�
ны�члены участвуют в 20 и более РТС.

В течение последних двадцати лет в мировой эконо�
мике проявилась и укрепляется тенденция постоянно�
го и быстрого увеличения количества и охвата терри�
тории РТС, согласно которым их участники снимают все
или большую часть барьеров во взаимной торговле.
Появляются и мегарегиональные плюрилатеральные со�
глашения, которые уже охватывают не только торго�
вые вопросы. Однако означают эти изменения конец
ВТО как ведущего провайдера правил игры в сфере меж�
дународной торговли с его полной субституции или
выводят существующую систему многосторонней тор�
говли на новый уровень, дополняя институционально�
организационные рамки ВТО?

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ

Интерес к региональным и мегарегиональным интег�
рационным объединениям постоянно возрастает, поэто�
му в последнее время появляется все больше научных
работ, целью которых является исследование их роли.
Среди зарубежных и отечественных исследователей, за�
нимающихся исследованием роли современных регио�
нальных интеграционных объединений в международ�
ной торговле в контексте ГАТТ/ВТО, Гаврилюк О.В. [1],
Матвеенко В.К. [2], Ушкалова Д.И. [3], Оболенский В.П.
[4], Федирко та Константинова А. [5], Фройнд С. та Ор�
нелас Е. [6], Йованович М.Н. [7], Краполь С. [8], Рейес
Дж., Вустер Р. та Ширрелл С. [9].

ПОСТАНОВКА ЗАДАНИЯ
Целью статьи является охарактеризовать место ре�

гиональных торговых соглашений в международной
торговле и выяснить их взаимосвязь с правовыми и ин�
ституционально�организационными рамками "соглаше�
ний ГАТТ/ВТО".

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Члены ВТО имеют право вступать в РТС при опре�

деленных условиях, которые прописаны в трех наборах

правил. Эти правила охватывают формирование и фун�
кционирование таможенных союзов и зон свободной
торговли, охватывающих торговлю товарами (статья
XXIV Генерального соглашения по тарифам и торгов�
ле), региональные или глобальные механизмы торгов�
ли товарами между странами�членами, которые разви�
ваются (Разрешительная оговорка), а также соглаше�
ния, охватывающих торговлю услугами (Статья V Ге�
нерального соглашения о торговле услугами). Соглас�
но этому перечню правил РТС должны охватывать всю
торговлю между странами, если они не под Разреши�
тельной оговоркой [10].

В декабре 2006 года Генеральный Совет ВТО создал
временный механизм прозрачности РТС (табл. 1), кото�
рый каждая страна может при необходимости модифи�
цировать. В ходе Дохийского раунда предполагается его
замена постоянным аналогом. В период с 1948 по 1994,
ГАТТ получила 124 уведомления о РТС, однако только
в течение 2015 года в ВТО было нотифицировано 423
подобных соглашения (267 отдельных документа), все
из которых вступили в силу [11].

Доля членов ВТО из таких регионов, как Азия,
Европа и Северная Америка, вместе составляла 88%
международной торговли товарами в течение последних
десяти лет. Наиболее активно создаются РТС в Европе
(20% от общего количества), на втором месте — Вос�
точная Азия (17%), на третьем — Южная Америка (12%)
и СНГ (9%).

Согласно статистике ВТО, 90% сделок, основанных
на положениях статьи XXIV ГАТТ, относятся для со�
здания зон свободной торговли, а 10% — к созданию
таможенных союзов.

Многие члены ВТО продолжают участвовать в но�
вых переговорах по созданию РТС. Как и большинство
существующих соглашений, большинство новых явля�
ются двусторонними.

Однако в последнее время развитие получили пере�
говоры о мегарегиональных плюрилатеральных согла�
шениях:

— Транс�Тихоокеанское партнерство (TPP) — с не�
давнего времени между 11 сторонами;

Таблица 1. Процедура имплементации Механизма прозрачности

Источник: таблица составлена автором по материалам: [11].

Этап создания РТС Последовательность действий
Раннее объявление Члены, которые принимают участие в новых переговорах, направленных на подписание РТС должны 

информировать Секретариат ВТО в отношении таких переговоров. Члены, которые являются сторонами в 
недавно подписанном РТС должны направить в Секретариат информацию о РТС, в частности его 
официальное название, сферу, дату подписания, предусмотренные сроки вступления в силу или временного 
применения, соответствующие контакты и любую другую открытую информацию. Странам-членам 
должны предоставлять информацию о новых переговорах или недавно подписанные РТС в электронной 
форме, например, с помощью электронной почты. В письме должна содержаться копия соответствующего 
пресс-релиза или соответствующая ссылка с веб-сайта. Секретариат размещает эту информацию на 
официальном сайте ВТО и периодически предоставляет своим членам ее краткий обзор 

Нотификация Нотификация РТС должна проводиться как можно раньше, но не позже, чем его ратификация сторонами 
или решение любого участника о применении соответствующих частей соглашения до использования 
преференциального режима в торговле между членами РТС. Стороны должны определить, согласно каким 
пунктами нотифицируется соглашение и предоставить полный текст и все связанные с ним графики, 
приложения и протоколы на одном из официальных языков ВТО, желательно в электронном формате со 
ссылками на официальные источники. За реализацию механизма прозрачности согласно статьи XXIV ГАТТ 
и статьи V ГАТС отвечает Комитет по региональным торговым соглашениям, а Комитет по торговле и 
развитию – по Исключительной оговорке 

Процедуры для повышения 
прозрачности 

Нотифицированное РТС должно вступить в силу в течение года. Секретариат готовит точный график 
рассмотрения РТС вместе с ее сторонами. В течение первых 10 недель (для развивающихся стран – 20) 
стороны РТС должны предоставить в электронной форме приблизительные сроки вступления РТС в 
силу. Обычно после уведомления проводится одна встреча всех сторон, все последующие уточнения имеют 
место только в письменной форме. Вся информация переводится на все официальные языки ВТО в течение 
следующих 8 недель. По меньшей мере за 4 недели до встречи Комитета по региональным соглашениям 
сторонам передаются все вопросы и комментарии, а за три рабочих дня до начала заседания – все ответы 

Дальнейшие уведомления 
и отчетность 

Любые изменения, влияющие на реализацию РТС или функционирования уже действующей РТС, должны 
быть нотифицированы в ВТО как можно в более короткие сроки. Стороны должны представить краткую 
информацию об внесенных изменениях, а также любые связанные с ними тексты, графики, приложения и 
протоколы одним на одном из официальных языков ВТО в электронном формате. Также стороны должны 
представить в ВТО краткий письменный отчет о реализации обязательств по либерализации в РТС на 
основе предварительного плана 

Подготовка выдержек Согласно статье 22 (b) Механизма прозрачности Секретариат готовит отчеты с актуальной информацией по 
РТС 
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— Всеобъемлющее региональное экономическое
партнерство (RCEP) — между членами АСЕАН и 6 дру�
гими членами ВТО, с которыми у стран АСЕАН есть дей�
ствующие соглашения;

— Тихоокенський Альянс в Латинской Америке —
между Чили, Колумбией, Мексикой и Перу;

— Трехстороннее Соглашение между Общим рын�
ком Восточной и Южной Азии (КОМЕСА), Восточно�
африканский содружеством (САС) и Содружеством
развития Юга Африки (САДК).

Мегарегиональные плюрилатеральные соглашения
могут уменьшить негативное влияние так называемого
эффекта "spaghetti bowl", в частности, если они вытес�
нят со временем существующие двусторонние соглаше�
ния и приведут к созданию совместных правил для ряда
стран (например, для определения происхождения то�
варов) [10].

Среди крупнейших современных региональных
группировок — Европейский союз (ЕС), Североамери�
канское соглашение о свободной торговле (НАФТА),
Ассоциация северо�восточных азиатских стран (АСЕ�
АН) (рис. 1). В целом, по состоянию на 2015 год, эти три
РТС отображают 55% мирового экспорта (8,8 трлн дол.
США) (рис. 1) и 58% мирового импорта (9,6 трлн дол.
США) (рис. 2).

В 2015 году доля ЕС в мировом импорте товаров оста�
лась неизменной и составляет 32% или 5,3 млрд дол.
США. Доля стран НАФТА в 2015 году немного увели�
чилась и теперь составляет 19% от мирового объема или

3,2 трлн дол. США, а АСЕАН — на 1% до 7% или 1,1 трлн
дол. США.

В целом, общий объем торговли товарами в стоимо�
стном выражении по ведущим РТС в 2015 году умень�
шился. Однако ЕС немного увеличил свою долю в ми�
ровом экспорте товаров. В относительном выражении
она составила 33%, в абсолютном — 5,387 млрд дол.
США. Доля НАФТА в 2015 году составила 14% мирово�
го экспорта, АСЕАН — 7%. Средний уровень роста
объемов торговли за период с 2013 по 2015 год меньше,
чем за период с 2007 по 2009 год. Это связано с замед�
лением экономического развития после глобального
финансового кризиса 2008 года и падением экспортных
и импортных цен в 2014�2015 году. В Южной Америке
как МЕРКОСУР, так и Андское сообщество, получили
спад в показателях экспорта товаров в 2014—2015 го�
дах. Их судьба пока составляет 22% и 27% соответствен�
но. В Африке зависимость Экономического сообщества
стран Западной Африки (ЭКОВАС) от экспорта и им�
порта нефти — в частности, Нигерии, доля которой в
экспорте ЭКОВАС достигает 50% — причиной падения
в 2015 году общей доли регионального объединения в
мировом экспорте в 0,5% по сравнению с 0,9% в 2012�м.

АСЕАН, ЕС, НАФТА, по состоянию на 2015 год,
отображают 65% мирового экспорта услуг (3,1 трлн дол.
США) (рис. 3) і 57% мирового импорта услуг (2,6 трлн
дол. США) (рис. 4).

Доля ЕС в 2015 году в мировом импорте услуг умень�
шилась на 1% и теперь составляет 37% или 1,7 млрд дол.
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Рис. 1. Динамика экспорта товаров по ведущим современным интеграционным объединениям
в 2006—2015 гг.

Источник: построено автором по материалам: [11].
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Рис. 2. Динамика импорта товаров по ведущим современным интеграционным объединениям
в 2006—2015 гг.

Источник: построено автором по материалам: [11].
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США. Доля стран НАФТА в 2015 году немного увели�
чилась и теперь составляет 13% от мирового объема или
0,6 трлн дол. США, а АСЕАН — осталась неизменной и
составляет 7% или 0,3 трлн дол. США.

Зрелость региональных интеграционных группи�
ровок и их роль в международной торговле принято

определять по показателю ориентированности их
торговых потоков на рынки стран объединения — ча�
стицы внутрирегиональной торговли в общем объе�
ме. В крупнейших региональных интеграционных
группировок этот показатель значительно отличает�
ся (табл. 2).
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Рис. 3. Динамика экспорта услуг по ведущим современным интеграционным объединениям
в 2006—2015 гг.

Источник: построено автором по материалам: [11].
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Рис. 4. Динамика импорта услуг по ведущим современным интеграционным объединениям
в 2006—2015 гг.

Источник: построено автором по материалам: [11].

 2011 2012 2013 2014 2015 
Экспорт 

Андское сообщество 6,95 8,72 7,31 7,42 8,03 
АСЕАН 25,30 25,92 25,98 25,48 24,07 
ЭКОВАС 8,02 7,20 9,52 8,09 9,36 
ЕС 64,49 62,75 62,04 63,26 63,15 
МЕРКОСУР 12,72 13,60 14,42 13,49 13,69 
НАФТА 48,27 48,53 49,15 50,19 50,27 

Импорт 
Андское сообщество 8,87 10,08 8,19 7,93 7,38 

АСЕАН 23,16 22,77 22,44 22,53 22,63 

ЭКОВАС н/д н/д н/д н/д н/д 
ЕС 62,02 61,21 62,73 63,62 н/д 
МЕРКОСУР 16,38 15,00 14,44 13,36 13,06 
НАФТА 33,43 33,38 34,04 34,45 33,22 

Таблица 2. Доля внутрирегиональной торговли в общем объеме внешней торговли
ведущих интеграционных объединений в 2011—2015 гг., %

Источник: таблица построена автором по материалам: [11].
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Из таблицы видно, что для стран ЕС региональная
торговля имеет возрастающее значение, чем торговля с
остальным миром. В 2015 году доля регионального экс�
порта в общем экспорте ЕС составила 63,15%. Для стран
АСЕАН гораздо важнее внерегиональная внешняя тор�
говля. Для стран НАФТА рынок группировки весьма
важен как сфера сбыта, но менее важен как источник
приобретения необходимой продукции. Для стран, вхо�
дящих в четыре других интеграционные объединения,

торговля с партнерами за пределами группировок го�
раздо важнее, чем внутреннерегиональная торговля, что
объясняется сходством структур их национальных эко�
номик.

Можно также отметить, что в период глобального
кризиса для ЕС и НАФТА значение региональной тор�
говли несколько снизилось, тогда как для азиатской и
латиноамериканских группировок осталось тем же са�
мым или изменилось незначительно (табл. 3). Это свя�
зано, скорее всего, с тем, что экономики развитых стран
глобальный кризис затронул сильнее, чем экономики
развивающегося мира, спрос на рынках которых сокра�
тился в меньшей степени, чем в странах Запада. В усло�
виях сокращения внутреннего спроса страны ЕС и НА�
ФТА были вынуждены активизировать сбыт продукции
на рынки развивающихся стран [9].

До глобального финансового кризиса ведущие ин�
теграционные объединения в совокупности по динами�
ке отставали от мира в целом [4]. Однако сейчас они
приобрели значительно большую роль в мировой тор�
говле. Наибольшими темпами роста экспорта в целом и
регионального характеризуется НАФТА, а внерегио�
нальных экспорта — АСЕАН.

Наиболее важной внерегиональная торговля явля�
ется для АСЕАН, Она составляет, по состоянию на 2015
год, 75% экспорта товаров этой регионального интег�
рационного объединения или 0,9 трлн дол. США (рис.
5) и 77% импорта или 0,8 трлн дол. США (рис. 6). Наи�
более зрелым интеграционным объединением является
ЕС, поскольку его внерегиональная торговля является
самой низкой — 37% экспорта и 36% импорта товаров.
Статистика по внутреннерегиональной и внерегиональ�
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Рис. 5. Изменение доли внерегионального экспорта
товаров ведущих современных региональных

интеграционных объединений в общем объеме
в 2006—2015 гг.

Источник: построено автором по материалам: [11].
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Источник: построено автором по материалам: [11].

Таблица 3. Темпы роста внтутриR и внерегионального объемов внешней торговли
ведущих интеграционных объединений в 2005—2015 гг., %

Источник: таблица построена автором по материалам: [11].

Всего Внутрирегиональный Внерегиональный 
Экспорт 

Андское сообщество 1,35 -0,36 3,06
АСЕАН 2,44 -0,03 4,91
ЭКОВАС -3,06 0,34 -6,46 
ЕС 1,26 0,12 2,39
МЕРКОСУР -1,62 -0,65 -2,58 
НАФТА 3,44 3,35 3,53
Всего по объединениям 0,63 0,46 0,81

Импорт 
Андское сообщество 5,85 -0,10 11,80 
АСЕАН 3,27 -0,52 7,06 
ЭКОВАС н/д н/д н/д
ЕС 0,11 -0,44 0,65
МЕРКОСУР 0,18 -0,06 0,42
НАФТА 3,47 -3,10 10,04 
Всего по объединениям 2,58 -0,84 6,00 
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ной торговле услугами ведется только ЕС. Согласно ней
37% экспорта и 43% импорта услуг является внерегио�
нальными, что также свидетельствует о зрелости этого
регионального интеграционного объединения.

ВЫВОД
На первый взгляд кажется, что РТС конкурируют с

ВТО, однако чаще они наоборот поддерживают много�
стороннюю торговую систему ГАТТ/ВТО.

1. Взаимные преференциальные соглашения между
двумя и более странами, чем и являются по сути РТС,
позволили странам обсудить правила и обязательства,
которые выходят за рамки того, что было возможно на
многосторонней основе. Среди вопросов, которые впер�
вые были подняты в РТС, — услуги, интеллектуальная
собственность, экологические стандарты, инвестицион�
ная и конкурентная политика.

2. Многие проблемы, которые приводят к торможе�
нию завершения Дохийского раунда переговоров, мож�
но решить при условии углубления интеграции внутри
РТC, поскольку они преследуют ту же цель, что и
ВТО — либерализация торговли в интересах ускорения
экономического развития. Однако ВТО обеспечивает
такой уровень либерализации, на который готовы идти
все ее члены (решения принимаются в "пакете" консен�
сусом), поэтому обычно можно говорить только о ми�
нимальных и медленные изменения, а РТС обеспечива�
ют практически максимальный уровень либерализации,
но ограничен определенными странами одного региона
с общими интересами. Поэтому чем шире будут распро�
страняться РТС, тем больше будут упрощаться задача
торговых переговоров в рамках ВТО. Таким образом
ВТО, стремясь к либерализации торговли, вынуждена
выступать одновременно в роли охранника протекцио�
низма, пусть и умеренного, если сравнивать его с про�
текционизмом середины прошлого века.

3. Практика последних десятилетий показывает, что
усиление регионализма — устойчивая и крепнущая тен�
денция. В связи с этим вполне можно предполагать, что
мировое экономическое пространство в ближайшие де�
сятилетия будет представлять собой сложную много�
ярусную структуру, сформированную традиционными
двусторонней торговыми соглашениями, малыми и
средними РТС развивающихся и торговыми супербло�
ками — мегарегиональнимы преференциальным согла�
шениям, ядрами которых будут выступать развитые го�
сударства Европы, Северной Америки и Азии. В насто�
ящее время большинство экономистов не рассматрива�
ют расширение регионализма и движение к многосто�
ронности, воплощенный на практике в рамках системы
ГАТТ/ВТО, как антогонистические направления.

Дальнейшие исследования следует сосредоточить на
поиске улучшения РТС, способов усиления их положи�
тельных эффектов для международной торговли и на�
лаживания эффективного взаимодействия между ними
и ВТО.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Рішення щодо здійснення капітальних інвестицій

обумовлюються значною кількістю детермінант: розмір
ринку, наявність кваліфікованої робочої сили, якість
транспортної та комунікаційної інфраструктури, полі�
тична стабільність, прозорість та верховенство закону
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ON INVESTMENT IN FIXED ASSETS IN TERMS OF TAX COMPETITION

За оцінками визнаних міжнародних організацій, до основних перешкод для інвестицій в основний

капітал в Україні відноситься корупція, неефективна бюрократія, відсутність доступу до внутрішніх та

зовнішніх джерел фінансування, макроекономічна нестабільність, які призводять до збільшення вартості

інвестиційних проектів. Це обумовило необхідність розробки окремого підходу до визначення рівня поJ

даткового навантаження на інвестиції в основний капітал з урахуванням країнних ризиків інвестуванJ

ня. У статті розвинуто науковоJметодологічний підхід до розрахунку ефективних ставок оподаткування

інвестицій в основний капітал, з урахуванням премії за країнний ризик інвестування, яка показує, наJ

скільки необхідно збільшити доходність інвестиційного проекту, щоб компенсувати специфічні для конJ

кретної країни ризики інвестування. Запропонований автором науковоJметодичний підхід дозволяє оціJ

нити вплив детермінант інвестування в основний капітал на розміри ефективних податкових ставок.

Проведені на основі запропонованого науковоJметодологічного підходу розрахунки засвідчили їх висоJ

кий прикладний рівень у контексті порівняння рівнів податкового навантаження у країнах, що відрізняJ

ються за рівнем економічного розвитку.

According to the estimates of recognized international organizations, corruption, inefficient bureaucracy,

lack of access to internal and external sources of financing, macroeconomic instability, which lead to an increase

in the cost of investment projects, are the main obstacles to investment in fixed assets in Ukraine. This necessitated

the development of a separate approach to determining the tax burden on investment in fixed assets, taking into

account the country equity risks. The article develops a scientific and methodical approach to the calculation of

effective tax rates, taking into account the premium for country risk, which shows in what extent the profitability

of the investment project must be increased in order to compensate the countryJspecific investment risks. The

scientific and methodical approach, offered by the author, allows estimating influence of determinants of the

fixed capital investments on the size of effective tax rates. Based on the proposed scientific and methodical

approach calculations is highly applicable in the context of comparing the levels of tax burden in countries that

differ by their economic development.

Ключові слова: податкове навантаження, інвестиції в основний капітал, країнний ризик інвестування.
Key words: tax burden, fixed capital investments, country equity risk.

та ін. У контексті обгрунтування рішень щодо капіталь�
них інвестицій важливе місце серед детермінант посіда�
ють податкові ставки та терміни сплати податків, амор�
тизаційна політика та політика обліку запасів, подат�
кові пільги, податкове адміністрування та наявність яви�
ща ухиляння від сплати податків. Якість інвестиційних
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рішень, прийнятих на основі одних детермінант зале�
жить від ступеня врахування інших детермінант. Так,
країни з найнижчим рівнем ставок податків на капітал
мають найбільший потенціал щодо нарощування капі�
тальних інвестицій, за умови, що всі інші детермінанти
не діють, або їх оцінка є ідентичною для всіх країн.

Оскільки така ситуація на практиці неможлива,
міжнародні, державні та недержавні організації, Світо�
вий банк, Європейський банк реконструкції та розвит�
ку, Міжнародна фінансова корпорація, різні установи
та фонди: Міжнародний валютний фонд, Heritage
Foundation, ICR Survey Research Group, World Economic
Forum, Moody's Investors Service та ін. проводять оцін�
ку інвестиційної привабливості країн на основі аналізу
всіх детермінант інвестування в основний капітал. Ме�
тодологія оцінювання інвестиційної привабливості
країн представляє собою набір з більш ніж 300 критеріїв,
які згруповані автором на рисунку 1.

Для поглибленого аналізу стану і тенденцій розвит�
ку податкової конкуренції країн в умовах глобалізації
здійснюється оцінка рівня податкового навантаження
на інвестиції в основний капітал на основі розрахунку
ефективних ставок оподаткування інвестицій: маржи�
нальних та середніх, які передбачають врахування спе�
цифіки національних систем оподаткування та макро�
економічного середовища. Дослідження і публікації, у
яких започатковано вирішення проблеми теоретико�ме�
тодологічного та методичного забезпечення оцінки
рівня податкового навантаження на інвестиції в основ�
ний капітал належать Д. Йоргенсону [2], Е. Мендозі,
А. Разіну та Л. Тезар [3], М. Кінгу та Д. Фуллертону [4],
М. Девере та Р. Гріффіт [5]. Однак при виборі країн для
розміщення інвестицій, особливо з ринками, що розви�
ваються, інвестор не завжди оперує розгорнутими мак�
роекономічними показниками, а також їх прогнозними
значеннями. Для інвестицій в країни, що розвиваються,

Рис. 1. Критерії оцінювання інвестиційної привабливості країн

Джерело: складено автором на основі: [1].
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це означає ускладнення оцінювання рівня податкового
навантаження на інвестиції та його порівняння з відпо�
відними показниками розвинених країн. Тому метою
статті є розробка більш широкого підходу до оцінки
рівня податкового навантаження на інвестиції з ураху�
ванням інвестиційної привабливості країн. Цей підхід
дозволить здійснювати змішану оцінку рівня податко�
вого навантаження на інвестиції в основний капітал та
рівня інвестиційної привабливості країн, що полегшить
вирішення проблеми вибору країни інвестування в умо�
вах глобалізації. Актуальність такої оцінки на макро�
економічному рівні полягає, зокрема, у виявленні слаб�
ких місць інвестиційної привабливості країни, з проек�
цією на визначення напрямів фундаментальних соціаль�
но�економічних реформ.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Значна кількість критеріїв інвестиційної привабли�
вості є одночасно релевантними параметрами, що вико�
ристовуються при оцінюванні ризиків інвестування в
конкретні країни світу. Поняття країнного ризику дуже
ємне — воно включає в себе всі особливості політичної
та економічної ситуації в країні, в яку інвестор вкладає
капітал, тобто воно являє собою ризик інвестування або
кредитування в країні. Згідно з Кембриджським слов�
ником, "країнний ризик — це ризик, пов'язаний з веден�
ням бізнесу з країною, який стосується того, чи зможе
така країна погасити кредитну заборгованість та зап�
латити за імпорт" [6]. Країнний ризик випливає із мож�
ливих змін в бізнес�середовищі, які можуть негативно
вплинути на операційний прибуток або вартість активів

у країні. Наприклад, такі фінансові фактори, як валют�
ний контроль, девальвація і регуляторні зміни, або фак�
тори стабільності такі, як масові заворушення і грома�
дянські війни, є небажаними змінами бізнес�середови�
ща та призводять до зростання країнного ризику. Тоб�
то країнний ризик є інтегрованим показником, який
відображає найбільш вагомі фактори, що негативно
впливають на умови здійснення господарської діяль�
ності в конкретній країні світу.

З точки зору інвестування в основний капітал, на�
явність країнного ризику означає підвищення норми
віддачі (доходності) від інвестиційних ресурсів, яка б
покривала додаткові витрати та/або втрати, пов'язані з
об'єктивними факторами погіршення умов господарю�
вання. Іншими словами, інвестор вимагатиме вищої нор�
ми доходності при здійсненні інвестицій на ринках країн,
які характеризуються високими ризиками інвестуван�
ня.

Зважаючи на актуальність широкого підходу до оцін�
ки податкового навантаження на інвестиції в основний
капітал з урахуванням країнного ризику, необхідно
здійснити вимірювання останнього. Не існує єдиної дум�
ки щодо методології оцінки країнних ризиків. У рейтин�
гу країнних ризиків журналу "Євромані", який фор�
мується для 180 країн світу, зазначається, що індекс
країнного ризику (англ. Euromoney's Country Risk Index)
оцінюється за різноманітними критеріями, які поділя�
ються на чотири групи: економічні, політичні, струк�
турні та інші [7].

Відомою і популярною є система оцінки країнних
ризиків за допомогою розробленого швейцарською
компанією так званого "індексу BERI" (англ. Business

Група критеріїв Критеріальна структура суверенного рейтингу 

Політичні 
ризики 

Стабільність і легітимність політичних інститутів
Громадська участь у політичних процесах 
Законність передачі влади
Прозорість рішень та завдань економічної політики
Громадська безпека
Геополітичний ризик

Економічна 
структура 

Рівність доходів 
Ефективність фінансового сектора з точки зору доступності кредитів для посередників 
Конкурентоспроможність і рентабельність нефінансового приватного сектора 
Протекціонізм та інші неринкові впливи
Гнучкість ринку праці
Ефективність державного сектора

Перспективи 
економічного росту 

Розмір і структура заощаджень та інвестицій
Темпи і структура економічного росту

Гнучкість податкової 
політики 

Загальнодержавні доходи, видатки та профіцит/дефіцит бюджету
Гнучкість та ефективність зростання надходжень до бюджету 
Ефективність видатків бюджету
Своєчасність,обсяг і прозорість звітності
Пенсійні зобов’язання

Тиск державного 
боргу 

Валові і нетто-активи державного сектору у % ВВП
Частка доходу, направленого на сплату процентів 
Валютний склад і строки погашення кредитів
Глибина і ширина національного ринку капіталу

Виконання 
зобов’язань 

Розмір і фінансова стійкість виробничих підприємств
Надійність фінансового сектору

Гнучкість грошово-
кредитної системи 

Цінова поведінка в економічних циклах
Розширення грошей та кредиту
Сумісність валютного режиму і цілей грошово-кредитної політики 
Інституціональні фактори, такі як незалежність центрального банку 
Діапазон і ефективність цілей грошово-кредитної політки 

Зовнішня ліквідність 

Вплив фіскальної та грошово-кредитної політики на зовнішні рахунки 
Структура поточного рахунку
Склад потоків капіталу
Достатність резервів

Тиск зовнішньої 
заборгованості 

Валовий і чистий зовнішній борг, включно з депозитами і структурованим боргом 
Профіль погашення, склад валюти і чутливість до зміни процентних ставок 
Доступ до пільгового кредитування
Тик обслуговування боргу

Таблиця 1. Групування країнних ризиків, що приймаються до уваги при присвоєнні суверенних рейтингів компанією
Standard & Poor's

Джерело: [11, с. 5].
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Environment Risk Intelligence), який відображає ризик в
діловому середовищі. Ця система оцінки заснована на
присвоєнні кожному з 16�ти критеріїв ризикованості
певного вагового коефіцієнта, який відображає його
значимість для успіху в бізнесі, і шкалі оцінок рівня ри�
зику від 0 (найбільший ризик) до 4 (найменший ризик)
[8]. Оцінки ризиків компанія BERI проводить по 140
країнам світу. Групи фахівців у кожному регіоні тричі
на рік представляють компанії свої оцінки. Експерти за
допомогою спеціальної комп'ютерної програми вводять
великий обсяг статистичної інформації по кожній
країні, за допомогою якої підраховується індекс фінан�
сового ризику. Далі думки експертів і статистичні дані
узагальнюються фахівцями компанії і зводяться до за�
гального країнного індексу. Це дозволяє компанії BERI
давати прогнози ступеня ризику країни в перспективі
від 1 до 5 років. Аналогічним чином компанія BERI ви�
будовує індекси для оцінки окремих видів ризику. В
якості таких часткових рейтингів BERI дає індекс по�
літичного, фінансового та операційного ризику.

Відома система оцінки країнних ризиків, що базуєть�
ся на методологіях Групи по політичним ризикам (англ.
Political Risk Services, PRS) та Міжнародного керівниц�
тва з країнних ризиків (англ. International Country Risk
Guide, ICRG), представляє аналіз трьох базових груп
критеріїв: політичних, економічних та фінансових, у
рамках яких експертами оцінюється 22 критерії країн�
них ризиків [9]. Група по політичним ризикам (PRS) роз�
глядає показники політичного, фінансового та еконо�
мічного ризику з метою розробки комплексної міри ри�
зику для кожної країни, яка знаходиться в діапазоні від
0 до 100, при чому 0 є самою високою мірою ризику, а
100 — самою низькою. Ефективність оцінок Групи по
політичним ризикам була доведена в емпіричному дос�
лідженні К. Гарві [10] щодо відповідності комплексної
міри ризику країн з нормою дисконту інвестиційного
проекту, але лише для ринків, що розвиваються.

Зазначені системи оцінок країнних ризиків харак�
теризуються високою точністю та охоплюють велику
кількість країн, що є їх достоїнством у контексті інтег�
рування індексів Euromoney's Country Risk Index, BERI
та Composite Political, Financial, and Economic Risk в
модель розрахунку ефективних ставок оподаткування
інвестицій в основний капітал. Однак всі перераховані
індекси надаються лише на комерційних засадах, що
ускладнює їх застосування у науково�прикладних до�
слідженнях.

Одним із простих і найбільш доступних показників
країнного ризику є рейтинг країни, що присвоюється
рейтинговими агентствами (S & P, Moody's, Fitch та ін.).
Ці рейтинги вимірюють ризик дефолту, а не ризик інве�
стування, але на них впливають багато факторів, які
призводять до ризику інвестування — наприклад,
стабільність валюти країни, її бюджету і торгових ба�
лансів, політична стабільність та ін. (табл. 1).

 Компанія Standard & Poor's відома також як роз�
робник американського фондового індексу S&P 500 та
австралійського S&P 200. Довгострокові кредитні рей�
тинги Standard & Poor's оцінюють здатність емітента
дотримуватися своїх боргових зобов'язань. Рейтингові
оцінки позначаються літерами: від найвищої оцінки AAA
(виключно надійні емітенти) до оцінки D (емітенти, які
оголошують про дефолт). Одним із найбільших світо�
вих рейтингових агентств є Moody's. Це агентство опе�
рує 32 рейтинговими системами. Компанія оцінює кре�
дитний рейтинг позичальників за стандартизованою
шкалою, та надає оцінки, що відповідають 12 рівням, які
використовуються для прийняття інвестиційних та спе�
кулятивних рішень. На сьогодні частка компанії на
світовому ринку кредитних рейтингів становить близь�
ко 40% [12].

Незважаючи на те, що перелічені рейтинги є інфор�
мативним джерелом інформації, однак рейтингову по�
зицію країни неможливо вбудувати в модель розрахун�

ку ефективних ставок оподаткування інвестицій в основ�
ний капітал. Тому необхідно трансформувати індекс
країнного ризику в числовий показник, який відобра�
жає норму витрат на покриття цього ризику — премію
за ризик.

Один із відомих підходів до калькуляції премії за
країнний ризик (country risk premium, CRP) розробле�
ний А. Дамодараном, на основі якого здійснюється роз�
рахунок премій за ризик на інвестований капітал у 174
країнах світу. На сьогодні підхід А. Дамодарана є од�
ним із найпоширеніших способів розв'язання проблеми
розрахунку норми доходу на інвестований капітал для
підприємств, які функціонують на ринках, що розвива�
ються. Премія за ризик країни, згідно підходу А. Дамо�
дарана, показує, на скільки відсотків треба збільшити
премію за ризик, щоб компенсувати додаткові (порівня�
но з ризиками в країнах із розвинутим фондовим рин�
ком), специфічні для конкретної країни ризики інвес�
тування. Згідно із зазначеним підходом, премія за ри�
зик на вкладений капітал (англ. Country Equity Risk
Premium, CERP) дорівнює сумі премії за певний країн�
ний ризик (англ. Country Risk Premium, CRP) та премії
за ризик на вкладений капітал на розвиненому ринку
(англ. Premium for Mature Equity Market, PMEM) [13 , с.
57]. Таким чином, премія за ризик країни, що розви�
вається, показує, наскільки більшу норму доходності
бажатиме отримати інвестор в країні, що розвивається,
щоб досягти рівня доходності розвиненої країни (фор�
мула 1).

 PMEMCRPCERP += (1),
де CERP — премія за ризик на вкладений капітал в

певній країні,
CRP — премія за певний країнний ризик,
PMEM — премія за ризик на вкладений капітал на

розвиненому ринку.
Необхідно зауважити, що тут і далі по тексту, для

зручності побудови формул та водночас з метою уник�
нення "статистичних ям" всі показники наводяться як
безрозмірні величини — умовні статистичні дані.

Премія за ризик на вкладений капітал на розвине�
ному ринку (PMEM) розраховується, виходячи з істо�
ричних даних щодо доходності цінних паперів (ЦП) на
розвиненому ринку, — наприклад на ринку ЦП США з
1928 р. по 2017 р. середній показник премії становив
5,69%. У січні 2015 р. премія за ризик на вкладений ка�
пітал на ринках Німеччини, Франції та Великобританії
складала 4,6% [13, с. 58].

Розрахунок премії за ризик на вкладений капітал
(CERP) на ринку, що розвивається, за принципом роз�
рахунку середнього показника на основі історичних
даних щодо доходності ЦП неможливий, оскільки фон�
дові ринки таких країн існують відносно короткий про�
міжок часу (Східна Європа,Китай) або на цих ринках
відбулись суттєві зміни (Латинська Америка, Індія).
Хоча, багато західноєвропейських ринків ЦП також
мають високу стандартну помилку для розрахунку
премії за країнний ризик на вкладений капітал, оскіль�
ки на цих ринках (Німеччини, Франції, Італії) тривалий
час домінували лише кілька крупних компаній. Це до�
водить доцільність прийняття для подальших розра�
хунків премії за ризик на вкладений капітал на розви�
неному ринку (PMEM) США.

Оскільки розраховувати премію за ризик на вкла�
дений капітал (CERP) на ринку, що розвивається, на
основі історичних даних щодо доходності ЦП недо�
цільно, можливі інші шляхи розрахунку. Так, інфор�
мативним показником додаткового ризику, з яким сти�
кається інвестор при інвестуванні в акціонерний капі�
тал країни, є суверенний кредитний дефолтний своп
(англ. Credit Default Swap, CDS) (фактичний або про�
гнозований) такої країни. Суверенний кредитний де�
фолтний своп показує премію за ризик дефолту краї�
ни, а не премію за ризик на вкладений капітал. Щоб
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визначити, наскільки премія за ризик на вкладений ка�
пітал в країну відрізняється від премії за ризик дефол�
ту країни, потрібно побудувати співвідношення між во�
латильністю ринку ЦП та волатильністю ринку об�
лігацій, на основі якого оцінюється кредитний дефол�
тний своп. Для розрахунку премії за країнний ризик,
кредитний дефолтний своп країни необхідно скоригу�
вати на рівень волатильності на фондовому ринку
(формула 2):

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅=

О

ЦПCDSCRP
σ
σ

(2),

де CRP — премія за певний країнний ризик,
CDS — суверенний кредитний дефолтний своп,
σЦП — волатильність на ринку цінних паперів,
σО — волатильність на ринку облігацій.
Суверенний кредитний дефолтний своп можна

одержати з офіційних даних компанії Блумберг
(Bloomberg) [14]. Якщо для певної країни інформація
про CDS відсутня в доступних джерелах, наприклад
Блумберг, можна використати спред CDS по рейтингу
країн. Наприклад, розрахунковим шляхом можна вста�
новити, що у 2016 р. спред CDS для країн, які рейтин�
гуються Moody's як Саа3 (до яких відноситься Украї�
на) становить 7,64%. Однак, з CDS країни потрібно ви�
рахувати CDS США, оскільки за основу для розра�
хунків премії за ризик на вкладений капітал на розви�
неному ринку (PMEM), на яку буде в результаті
збільшено розмір премії за країнний ризик, було прий�
нято США. CDS США у 2016 р. становив 0,38%, тому у
2016 р. CDS України, за вирахуванням кредитного де�
фолтного свопу США, становив 7,26% (табл. 2). Рівень
волатильності на ринку цінних паперів та облігацій
можна одержати з BofA Merrill Lynch Global Research
та S&P Global відповідно.

Тобто, вкладаючи кошти в Україні, інвестор вима�
гатиме на 8,93 в.п. вищу норму доходності, порівняно
з інвестиціями в США. Для порівняння, вкладаючи
кошти в Польщі, інвестор вимагатиме на 0,97 в.п. вищу
норму доходності, ніж в США. Країни — нові члени
ЄС та країни, які мають проблеми фінансової стабіль�
ності (Кіпр, Греція, Італія) лідирують за рівнем ризи�
ку на вкладений капітал. Відповідно, інвестування в цих
країнах передбачає вищі норми доходності за рахунок
збільшених премій за ризик на вкладений капітал. Вод�
ночас, навіть порівняно з Кіпром, який лідирує серед
країн ЄС за ризикованістю інвестицій — премія за ри�

зик на вкладений капітал на Кіпрі становить 8,51%, в
Україні ризик вкладення капіталу майже вдвічі вища
— премія складає 14,62%.

Відповідно до одержаних результатів, при оціню�
ванні витрат на інвестиційний проект, їх розмір доціль�
но збільшити на премію за ризик на вкладений капітал.
Це дасть змогу проводити порівняльний аналіз рівнів
податкового навантаження країн з різними показника�
ми економічного розвитку та різними рівнями інвести�
ційної привабливості.

На сьогодні не існує підходів до інтегрування
показника премії за ризик на вкладений капітал у
модель розрахунку ефективних ставок оподатку�
вання капітальних інвестицій. Підхід до розрахун�
ку рівня податкового навантаження на основі ефек�
тивних ставок оподаткування інвестицій в основний
капітал передбачає розрахунок вартості капіталу,
яка є нормою доходу на вкладений капітал ( р~),
(формула 3):
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де р~ — прибуток на одиницю інвестованого капіта�
лу до оподаткування;

А — частина вартості інвестиційних активів, які
амортизуються, що зменшує податкову базу з податку
на прибуток підприємств;

ρ  — номінальна норма віддачі інвестиційних ре�
сурсів, яка показує перевагу вкладення коштів в інвес�
тиційний проект над вкладеннями в банківську сферу та/
або ринок цінних паперів;

γ — коефіцієнт податкової дискримінації, який оці�
нює переваги (з точки зору оподаткування) виплати ди�
відендів над капіталізацією прибутку;

δ  — економічна норма амортизації;
π  — темп інфляції (середній за рік);
τ  — ставка податку на прибуток підприємств;
ν  — частка запасів, які підлягають оподаткуванню

податком на прибуток підприємств;
e — ставка податку на нерухоме майно, відмінне від

земельної ділянки, сплаченого юридичними особами —
власниками об'єктів нежитлової нерухомості;

F — вартість залучення інвестиційних ресурсів.
Складовою розрахунку, яка відображає бажану

норму доходності вкладеного капіталу є номінальна
норма віддачі інвестиційних ресурсів (ρ), яка визначаєть�
ся як номінальна ставка процента на фінансовому рин�
ку, скорегована з урахуванням прибутковості альтер�

Таблиця 2. Результати розрахунку премії за країнний ризик та премії за ризик на вкладений капітал на основі спредів
кредитного дефолтного свопу та волатильності фондового ринку в Україні та деяких країнах ЄС у 2016 р., %

Джерело: розраховано автором на основі даних [14; 15; 16].

Країна 

Спред 
дефолту 
країни, за 

вирахуванням 
США, CDS 

Волатильність 
на ринку ЦП, 

σЦП 

Волатильність 
на ринку 

облігацій, σО 

Премія за 
країнний 
ризик, CRP 

Премія за ризик на 
вкладений капітал на 
ринку США (PMEM) 

Премія за ризик на 
вкладений капітал в 

певній країні, 
CERP 

Україна 7,26 14,12 11,48 8,93 5,69 14,62 
Кіпр 2,29 14,12 11,48 2,82 5,69 8,51 
Італія 1,84 14,12 11,48 2,26 5,69 7,95 
Болгарія 1,49 14,12 11,48 1,83 5,69 7,52 
Угорщина 1,29 14,12 11,48 1,59 5,69 7,28 
Румунія 1,13 14,12 11,48 1,39 5,69 7,08 
Іспанія 0,87 14,12 11,48 1,07 5,69 6,76 
Польща 0,79 14,12 11,48 0,97 5,69 6,66 
Словаччина 0,47 14,12 11,48 0,58 5,69 6,27 
Чехія 0,36 14,12 11,48 0,44 5,69 6,13 
Франція 0,32 14,12 11,48 0,39 5,69 6,08 
Нідерланди 0,13 14,12 11,48 0,16 5,69 5,85 
Фінляндія 0,07 14,12 11,48 0,09 5,69 5,78 
Німеччина 0,06 14,12 11,48 0,07 5,69 5,76 
Данія 0,03 14,12 11,48 0,04 5,69 5,73 
Швеція 0,02 14,12 11,48 0,02 5,69 5,71 
Норвегія 0,00 14,12 11,48 0,00 5,69 5,69 
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нативних варіантів інвестиційних вкладень (банківська
сфера та/або ринок ЦП) (формула 4):
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1ρ (4),

де m — ставка податку на доходи по депозитах
фізичних осіб;

z — ставка податку на приріст капіталу;
i — номінальна ставка процента на фінансовому рин�

ку.
Для інтегрування премії за ризик на вкладений ка�

пітал у розрахунок норми дисконту інвестиційного про�
екту, пропонується при розрахунку номінальної норми
віддачі інвестиційних ресурсів збільшити номінальну
ставку процента на фінансовому ринку (і) на розмір
премії за країнний ризик на вкладений капітал (CERP),
формула (5):
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де ρ CRP — норма віддачі інвестиційних ресурсів,
що покриває витрати, у т. ч. пов'язані з країнним ризи�
ком інвестування;

 m — ставка податку на доходи по депозитах фізич�
них осіб;

z — ставка податку на приріст капіталу;
i — номінальна ставка процента на фінансовому ринку;
CERP — премія за ризик на інвестований капітал

країни.
Премія за країнний ризик впливає одночасно на нор�

му віддачі інвестиційних ресурсів та на норму дисконту
інвестиційного проекту. За рахунок чого показники
EMTR та EATR, зазнають аналогічного впливу країн�
ного ризику та коректно відображають фактичний
рівень податкового навантаження в тій чи іншій країні.

Показники ефективних ставок оподаткування інве�
стицій в основний капітал з урахуванням премії за краї�
нний ризик інвестування відкривають можливості для
змішаного оцінювання інвестиційної привабливості
країн. Актуальність такого оцінювання обумовлена по�
датковою конкуренцією, яка справляє істотний вплив
на податкову політику країн.

Для ілюстрації можливостей практичного застосу�
вання методики ефективних ставок оподаткування інве�
стицій в основний капітал з урахуванням країнного ри�
зику, здійснено відповідні розрахунки (табл. 3).

Для надання одержаним результатам розрахунків
по різним країнам взаємної порівнянності, для всіх країн
було задано, що актив амортизується за методом змен�
шення залишкової вартості, первісна вартість якого
складає 15 тис. грн., залишкова — 2,5 тис. грн., строк
експлуатації активу становить 4 роки. Результати роз�
рахунків було усереднено по трьом джерелам фінансу�
вання інвестицій: нерозподіленому прибутку, кредитним
коштам та новому капіталі. В умовах сформульованих
припущень, стає можливим констатувати, що аналогічні
інвестиції в умовах української податкової системи та
податкових систем країн ЄС — найближчих сусідів Ук�
раїни, при відповідних рівнях країнних ризиків інвесту�
вання, суттєво відрізняються за рівнем податкового на�
вантаження, що у першу чергу обумовлено показником
премії за країнний ризик інвестування (CERP).

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Результати розрахунків ефективних ставок оподат�
кування інвестицій в основний капітал з урахуванням
премії за країнний ризик вказують на низьку інвести�
ційну конкурентоспроможність України: кожна додат�
кова одиниця інвестицій в основний капітал зазнає на�
вантаження у розмірі 100,2% доходності. Важливо

Таблиця 3. Вхідні дані та результати розрахунку ефективних ставок оподаткування інвестицій в основний капітал
з урахуванням премії за країнний ризик інвестування у 2016 р.

1 Ставку визначено, виходячи з умови, що податковим агентом є юридична особа�платник податку на прибуток підприємств (ст.
167.5.2 Податкового кодексу України).

Джерело: розраховано автором на основі [17; 18].

Показник Країна 
Чехія Румунія Угорщина Польща Словаччина Україна 

Розрахункова річна норма 
податкової амортизації, δ, % 

17,2 14,5 16,5 17,1 19,5 15,1 

Реальна процентна ставка на 
фінансовому ринку, r, % 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Темп інфляції (середній за рік), π ,% 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
Номінальна ставка податку на 
прибуток підприємств, τ, %

19,0 16,0 19,0 19,0 22,0 18,0 

Ставка податку на доходи по 
депозитах фізичних осіб, m, %  

15,0 16,0 15,0 19,0 19,0 18,0 (+1,5% 
військовий збір)

Ставка податку на доходи фізичних 
осіб у вигляді дивідендів, d1, %  

15,0 16,0 15,0 19,0 19,0 18,0 (+1,5% 
військовий збір) 

Ефективна (фактична) ставка 
податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки, 
сплаченого юридичними особами – 
власниками об'єктів нежитлової  
нерухомості, e, %  

0,085 0,74 0,81 0,25 0,34 0,7 

Премія за країнний ризик 
інвестування, CERP, % 

6,13 7,08 7,28 6,66 6,27 14,62 

Податкова складова у вартості 
інвестицій в основний капітал на 
загальному рівні, '~

загр , % 
9,5 10,1 10,6 9,9 10,0 13,4 

Ефективна маржинальна ставка 
оподаткування інвестицій в 
основний капітал, EMTR 

49,2 52,7 52,8 54,7 54,8 100,2 

Ефективна середня ставка 
оподаткування інвестицій в 
основний капітал, EATR 

40,4 41,6 44,0 43,2 44,4 66,9 
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відзначити, що для показників податкового навантажен�
ня на інвестиції в основний капітал в Україні характер�
на більш виражена залежність від показника премії за
країнний ризик, ніж від номінальної ставки податку на
прибуток підприємств. Незважаючи на те, що Україна
за ставкою податку на прибуток підприємств на друго�
му місці серед шести аналізованих країн, за показника�
ми EATR та EMTR Україна на останньому місці. Таким
чином, оскільки податкова система України побудова�
на за прикладом розвинених європейських країн, окре�
мо взяті номінальні податкові ставки не є фактором зни�
ження інвестиційної конкурентоспроможності. Водно�
час, оподаткування у поєднанні з іншими факторами
погіршення умов господарювання, які формують краї�
нний ризик інвестування, спричиняє до підвищення
рівня податкового навантаження на інвестиції в Україні
і, як наслідок, може призводити або до відмови від інве�
стицій, або до ухиляння від сплати податків.

Найнижчим країнним ризиком характеризується
Чехія з премією за ризик інвестування 6,13%, що обу�
мовлює найнижчі ставки оподаткування інвестицій в
основний капітал: 40,4% EATR та 49,2% EMTR. Незва�
жаючи на те, що другою країною за показником премії
за ризик інвестування є Словаччина, показники оподат�
кування інвестицій у ній досить високі, порівняно з інши�
ми країнами, що розглядаються: 44,4% EATR та 54,8%
EMTR. Це обумовлено найвищою серед аналізованих
країн ставкою податку на прибуток підприємств (22%).

Пропонований підхід не є аксіоматичним. Водночас
він може застосовуватись на первинному етапі науково�
го обгрунтування напрямів податкового реформування,
що наразі проводиться в Україні та актуалізуються в умо�
вах глобалізації. На рівні інвестора, при прийнятті рішен�
ня щодо розміщення інвестицій, показники ефективних
ставок оподаткування інвестицій в основний капітал з
урахуванням премії за країнний ризик на вкладений кап�
італ є також перспективними. Перевагою запропонова�
ного підходу, порівняно з відомим підходом до розра�
хунку ефективних податкових ставок, який зокрема
представлено у попередніх публікаціях автора: [19; 20], є
те, що вони відкривають можливості: а) для оцінки інвес�
торами фактичного рівня податкового навантаження на
інвестиції в основний капітал; б) для порівняльного оці�
нювання інвестиційної привабливості країн.

З точки зору методології оцінки рівня податкового
навантаження на інвестиції в основний капітал з ураху�
ванням країнного ризику інвестування важливо вказа�
ти, що не всі підприємства, що функціонують на ринку
країни зазнають впливу факторів ризику, та потребу�
ють відповідної премії за ризик, однаковою мірою. Тоб�
то питання полягає у ступені, в якому окремі підприєм�
ства наражаються на країнний ризик. Чи всі підприєм�
ства на ринку країни з високим ризиком інвестування в
однаковій мірі схильні до цього ризику? Згідно з най�
більш загальними уявленнями, на різні підприємства на
ринку повинні впливати різні країнні ризики. Детермі�
нантами цього впливу можуть бути: частка отримува�
них з даного ринку доходів, частка розташованих на
ринку виробничих потужностей та якість ризик�менед�
жменту [21, с. 71]. Тобто схильність окремих підпри�
ємств до ризику є функцією від зазначених детермінант,
перелік яких може бути продовжений. Важливо зазна�
чити, що більша частина інформації щодо детермінант
цього впливу не є загальнодоступною. З�поміж перера�
хованих детермінант лише інформація по джерелам до�
ходів може бути доступною для більшості підприємств,
у тому числі на ринках, що розвиваються. Деякі підприє�
мства розкривають інформацію про місцезнаходження
виробництв, але практично жодне підприємство не афі�
шує детальну інформацію про управління ризиками.
Таким чином, поглиблення дослідження у цьому на�
прямку хоч і є актуальним, однак наразі його можна
віднести лише до перспективних напрямів науково�при�
кладних досліджень.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Стрімкий розвиток сучасних цивілізацій вимагає

поглиблення еволюційних тенденцій в системі економі�
чних та фінансових відносин. Тому, для будь� якої дер�
жави світу важко переоцінити роль та значення по�
датків, які, згідно із вдалою дефініцією сучасників ви�
значаються, як своєрідна "плата за цивілізацію". Адже
податки уже традиційно являються ефективним та
дієвим інструментом для мобілізації державних доходів,
виконуючи властиву їм регулюючу функцію за рахунок
перерозподілу створеної у суспільстві вартості. Генеза
податків пов'язана із еволюцією функції держави, адже
вони використовуються для фінансування державних
видатків. Крім того, сутність податків та їх структура,
призначення, роль, характер оподаткування визнача�
ються економічним і політичним ладом суспільства.
Податки становлять основну частину державних фі�
нансів.

У контексті сьогодення однією із основних вимог
розвитку ринкової економіки України є розбудова по�
даткової системи, яка відповідатиме сучасним економі�
чним реаліям. Стратегічний курс реформування та де�
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THEORY OF EXCHANGE IN TAXATION: GENESIS AND PRESENT MANIFESTATION

У статті розглянуто ключові питання, що стосуються сучасних проявів теорії обміну в оподаткуванні та її генеJ
зи. Наведено класифікацію етапів, які репрезентують специфіку формування та еволюцію уявлень щодо природи
оподаткування, що дозволило поєднати попередні теоретичні дослідження із фактичними потребами сучасного
суспільства. Проаналізовано сучасні виклики та умовні індикатори становлення теорії оподаткування, що стало
основою для диференціації існуючих проблем у цій сфері та обгрунтування пропозицій теорії обміну в оподаткуJ
ванні щодо можливостей вирішення проблем. Наголошено на диференціації фундаментальних теоретичних основ
та сучасних проявах теорії обміну в оподаткуванні. Зроблено висновки щодо перспектив імплементації положень
теорії обміну в оподаткуванні з огляду на нагальні потреби сьогодення.

The main issues concerning contemporary manifestations of theory of exchange in taxation and its genesis are considered
in the article. The classification of stages that represent the specific formation and evolution of ideas about the tax nature,
which allowed combining previous theoretical studies with the modern society's current needs. The current challenges and
indicators of theories of taxation formation are analysed. It creates the basis for current problems' decision within this area
and development of propositions in accordance with the theory of exchange in taxation peculiarities. The fundamental
theoretical bases and modern forms of the theory of exchange in taxation are emphasized. The conclusions about the
prospects of implementation of the theory of exchange in taxation due to the current needs of our society are made.

Ключові слова: податок, теорія обміну, атомістична теорія, теорія насолоди.
Key words: tax, theory of exchange, atomic theory, theory of pleasure.

централізації національної податкової системи вимагає
імплементації дещо нових підходів до формування до�
хідної бази державного та місцевих бюджетів та роз�
витку відповідних інститутів оподаткування. Виникає
необхідність обгрунтування можливостей та потенцій�
ного інструментарію відшкодування державі раніше на�
даних нею соціально�орієнтованих послуг.

У свою чергу результативні процеси розбудови не�
можливі поза узагальненими концептуальними основа�
ми світової історичної спадщини, що стосується питань
та суттєвих положень теорій оподаткування. Адже роз�
виток прогресивних концепцій оподаткування та, як на�
слідок, формування концептуальних засад теорій по�
датків тісно переплітаються із розвитком поглядів на
роль держави у суспільно� економічному житті. Тому
еволюція суспільних потреб та перехід національної
економіки на якісно новий щабель розвитку вимагають
систематичного перегляду історичних джерел та еволю�
ційних тенденцій оподаткування. Це сприятиме дифе�
ренціації відповідних сучасних концепцій, які дозволять
задовольнити базові вимоги еволюційних тенденцій
сьогодення. Зокрема під час аналізу сучасних тенденцій
взаємодії держави та громадянина в контексті розбу�
дови системи оподаткування, важливим є обгрунтува�
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ти історичні витоки податкових теорій обміну, що доз�
волить створити своєрідну проекцію на потенційні мож�
ливості для імплементації договірних процесів в умовах
сучасності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО

РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ
З огляду на особливу актуалізацію питань розбудо�

ви сучасного суспільства та прискорену динаміку соці�
ально�економічних змін, актуалізуються питання по�
глибленого аналізу праць класиків політичної економії
стосовно еволюції та сутнісних характеристик теорій
оподаткування. Крім того, вагомого значення набува�
ють дослідження сучасних теоретиків та практиків, які
працюють у сфері оподаткування.

Зокрема виникнення податкових теорій обміну по�
в'язуємо із доробками зарубіжних авторів, ключові
з яких належать С. де Вобану, Ш. Монтеск'є, Д. Юму,
Ж. Ж. Руссо, Дж. С. Міллю, Ж. Сімонд де Сісмонді та
іншим дослідникам. Внесок у розбудову теоретичних
концепцій оподаткування в умовах сьогодення зроби�
ли наші сучасники Л. Балахнічова, В. Саврадим, Т. Бон�
дарук, В. Буряковський, О. Длугопольський та інші ав�
тори. Проте існуючі теоретичні дослідження слугують
недостатнім аргументом для реалізації якісних змін на
практиці. Тому виникає потреба законодавчого та нор�
мативного регулювання зазначених питань на держав�
ному, регіональному та міжнародному рівнях. З огляду
на розглянуті аспекти, важливо деталізувати та розме�
жувати концептуальні основи окремих теорій оподат�
кування.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження є обгрунтування теоретичних

основ, необхідності та потенціалу розбудови в умовах
сьогодення теорій обміну в оподаткуванні, зокрема роз�

криття сутнісних характеристик та фундаментальних
основ конкретних теорій обміну, обгрунтування етапів
їх еволюції в контексті трансформації та пристосуван�
ня до умов сучасного суспільства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В умовах сьогодення податкова теорія диференці�

юється у формі системи наукових знань щодо сутності
та природи податків, визначення їх ролі та місця в еко�
номіці з огляду на концептуальні основи соціально�еко�
номічного розвитку суспільства. З огляду на приклад�
ний аспект, теорії оподаткування проявляються у формі
моделей побудови податкових систем держави з різним
ступенем узагальнення та класифікуються як загальні,
а також приватні теорії податків.

Основні податкові теорії розпочали своє формуван�
ня як закінчені вчення починаючи з XVII століття. З роз�
витком поглядів на роль держави у суспільно� економі�
чному житті формувались і концепції оподаткування,
які знайшли своє відображення у теоріях податків. Тоб�
то, еволюція уявлень про природу податку, його функ�
ціональне призначення відбувалася в залежності від
етапів розвитку держави. У теоретичному контексті
існує можливість виокремлення семи ключових етапів
формування уявлень щодо природи оподаткування (рис.
1).

З моменту свого виникнення та до сьогодення теорії
оподаткування умовно становлювалися у три етапи:

— починаючи із часу виникнення податків та до се�
редини XVII ст.;

— починаючи із середини XVII ст. — до другої по�
ловини XX ст.;

— починаючи із другої половини XX ст. та до сього�
дення.

Протягом першого етапу наукові доробки були зде�
більшого безсистемними, а саме охоплювали досить ши�
рокий спектр точок зору: від диких форм оподаткуван�

Рис. 1. Етапи формування уявлень щодо природи оподаткування

Джерело: узагальнено за [1—3].

Еволюція природи оподаткування 

Спочатку панівною була ідея дару. Адже  індивідуум 
робить своєрідний подарунок уряду 

На другій стадії уряд смиренно благав або просив 
народ про підтримку  

На третій стадії виникає ідея допомоги, що надається 
державі 

На четвертій стадії з’являється ідея про жертву, 
принесену індивідуумом в інтересах держави. Він тепер 
відмовляється від будь-чого в інтересах суспільного 
блага 

На п’ятій стадії у платника з’являється почуття 
обов’язку 

Лише на шостій стадії формується ідея примусу з боку 
держави 

На сьомій стадії виникає ідея певної частки чи окладу, 
встановлених або обчислених урядом поза всякою 
залежністю від волі платника 
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ня, які перешкоджали процесу відтворення, до визнан�
ня податків, за словами богослова Ф. Аквінського, "як
дозволеної форми грабежу" і, навіть, формою "грабе�
жу без гріха" у випадку, якщо зібрані кошти викорис�
товують на "загальні блага".

Другий етап характерний становленням теорії опо�
даткування, під час якого формувались уявлення про
предмет, засоби аналізу, а також ключові напрямки дос�
ліджень. Підвищення інтересу до проблем податкових
фінансів припадає саме на визначений відрізок часу,
адже необхідність структурних зрушень зосталася про�
диктованою посиленням ролі держави в суспільному
житті та зародженням капіталізму.

Сучасний стан теорії оподаткування можна впра�
вильно оцінити, якщо:

— розглядати податкові фінанси як складову час�
тину економічної науки;

— підходити до них на основі таких вимог, які вису�
ває практика;

— оцінювати наукові дослідження з урахуванням
тенденцій економічного розвитку [4].

В історичному аспекті теорії податків грунтувались
на твердженні, що податки сплачувались в обмін на
щось, надане їм державою. Таке твердження характе�
ризує сутність теорії обміну, яка продовжує діяти і за
умов сьогодення.

Адже саме в контексті теорії обміну були вперше
теоретично узагальнені фіскальні інструменти коригу�
вання доходів і витрат бюджету. Зокрема серед осно�
воположників її базових ідей — англійський державний
діяч Томас Гоббс (1588—1671 рр.) та французький мис�
литель Оноре Габріель Рікетті Мірабо (1749—1791 рр.),
які концептуально визначили сутність податків як ре�
зультат договору між населенням і державою, відпов�
ідно до якого піддані вносять останній грошові кошти
за підтримку правопорядку, а також інші суспільно зна�
чимі послуги.

При цьому ніхто не може відмовитися як від сплати
податків, так і від користування тими благами, що надає
держава. Натомість такий обмін вигідний, оскільки уряд
дешевше і краще охороняє громадян, ніж якби кожний
із них робив це самостійно. Іншими словами, податкові
платежі служать своєрідною "ціною" суспільства за зла�
году та мир [4].

Теорія обміну реалізується через ефективне рішен�
ня громад щодо залучення ресурсів через податки та їх
використання на задоволення відповідних благ такої
громади.

У процесі еволюції держави розвиваються, а тому
розширюються перелік її пріорітетних функцій. Відпо�

відно, еволюція держави ті її функцій супроводжуєть�
ся еволюцією поглядів на податки, в результаті чого
змінюється базове трактування теорії обміну, при цьо�
му сутність її не змінюється (рис. 2).

Фундаментальними теоретичними основами, на яких
грунтується теорія обміну є:

— Анатомічна теорія;
— Теорія податку як страхового платежу;
— Теорія насолоди.
Основоположною є Атомістична теорія (440—432 рр.

до н.е., представники Левкіпп, Демокріт). Ця теорія го�
ворить, що податок є результатом договору між грома�
дянами і державою. Сутність теорії полягає в тому, що
жодна річ не виникає безпричинно, все виникає на якій�
небудь підставів силу необхідності. Громадянин вносить
державі оплату за охорону, захист та інші послуги. По�
даток — це плата за мир і певні вигоди, як передові на�
прями тих часів).

На більш сучасному етапі розвитку теорії її ос�
новоположниками стали відомі французькі просвітни�
ки С. де Вобан (1707 р. — теорія суспільного договору)
і Ш. Монтеск'є (1748 р. — теорія публічного договору),
які визначали, що піддані мають віддати частину свого
майна, щоб бути упевненими в іншій частині та, надалі,
спокійно користуватися нею. Пізніше, у 1752 р., шот�
ландський економіст Д. Юм у своїй теорії фіскального
договору визначив, що помірні податки призводять до
загального економічного зростання країни.

Продовженням цієї теорії стала теорія обміну по�
слугами між державою і громадянами видатного фран�
цузького мислителя Ж.Ж. Руссо (1762 р.), за якою ствер�
джувалося, що податок є платою за участь окремих осіб
в житті суспільства. У податковій теорії послуг англійсь�
кого політеконома Дж.С. Мілля (1848 р.) також про�
сліджується теза, що кожен громадянин держави обо�
в'язково повинен отримувати від неї послуги у вигляді
допомоги та підтримки, сплачуючи за це податки. Од�
нак у всіх теоріях, побудованих на договірних умовах
між підданими і державою, немає ніякого певного зв'яз�
ку між сумою сплачених податків і отримуваними від
держави вигодами [7; 8; 9].

Впродовж процесу еволюції теорія обміну транс�
формувалась та змінила свої характеристики, основу�
ючись на Теорії податку як страхового платежу (VIIcт.,
Е. де Жирандон, Адольф Тьєр). На відміно від Атомі�
стичної теорії, яка трактує податкові платежі як інстру�
менти, які сплачуються заради події, яка відбудеться в
майбутньому, за Теорією податку як страхового плате�
жу, податок є страховий платіж, який сплачується гро�
мадянами державі на випадок настання будь�якого ри�

Рис. 2. Теорії оподаткування

Джерело: узагальнено за [5—7].
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зику. Платники податків страхують свою власність від
війни, пожежі, крадіжки і т. д. Але на відміну від істин�
ного страхування, тобто отримання страхового відшко�
дування при настанні страхового випадку, податки вно�
сяться, щоб запобігти цей випадок, щоб заздалегідь
профінансувати витрати держави на забезпечення пра�
вопорядку і оборони, тобто реалізація такого роду пре�
вентивних заходів.

Теорія насолоди (VIIIст., Жан Симонд де Сісмонді)
є більш досконалою формою теорії обміну, на відміну від
наведених попередніх теорій. Говорить про те, що гро�
мадянин купує у держави насолоду від громадського по�
рядку, забезпечення захисту особи і громадськості, пра�
восуддя, забезпечення чистої води та гарних доріг і т. д.

Таким чином, у класичному контексті Теорія обміну
є результатом договору між громадянами та державою,
відповідного до якого громадянин сплачує певну плату
державі за охорону та захист.

До сучасних теорій обміну відносять:
— Теорію мотивацій;
— Концепцію національної держави.
Теорія мотивації (ХХ ст, Альфред Маршалл) грун�

тується на постулатах: зміна свідомості, розвиток еко�
номіки є пріоритетним для визначення ефективності
здійснення податкової політики держави. Тобто в ос�
нову цієї теорії закладено пропаганду необхідності
сплати податків для забезпечення повноцінного рівня
життєдіяльності як самої держави, так і населення та
громадян такої держави. Платник за допомогою по�
датків купує для себе насолоду: від суспільного право�
порядку, правосуддя. Тобто за сплачені податки уряд
охороняє та захищає своїх громадян. І платник має
сплатити податки з чистого доходу, а не з капіталу. Під
насолодою розуміють порядок у суспільстві, володіння
власністю, наявність правосуддя, гарних доріг, чистої
води. Ці насолоди можуть бути куплені в держави за до�
помогою податків. Таким чином, податком відповідно
до цієї теорії є ціна, що сплачується громадянином за
одержання ним від держави насолоди [8; 10].

Наступна сучасна теорія, а саме Концепція націо�
нальної держави (перша половина ХХ ст., Дж. Кейнс)
грунтується на конкретизації програмних видатків, які
держава, за рахунок сплачених податків платниками,
має за мету фінансувати задля забезпечення виконання
своїх функцій якомога якісніше та включає основні по�
стулати: рівень соціального захисту, рівень соціально�
го забезпечення, інші соціальні блага (ЖКГ�послуги,
дороги та їх якість, інфраструктура), пільги, розвиток
галузей (освіта, наука, медицина).

Таким чином, сутність теорії обміну, на сьогодні, про�
являється в тому, що кількість податків, яка сплачується
платниками окремій державі мають відповідати суспіль�
ним благам від цієї держави. Проте за сучасних умов таке
можливо при проведенні ефективної та якісної податко�
вої політики. З огляду на зазначені прикладні потреби,
визначаємо необхідною запорукою формування резуль�
тативної податкової політики у сучасному суспільстві
диференціацію ключових положень податкових теорій.
Теорії обміну в оподаткуванні підтверджують мож�
ливість обміну отриманих послуг та соціальних переваг в
замін на своєрідну плату у формі податку. Тому подібні
базові теоретичні концепції можуть бути застосовані в
умовах побудови соціально�орієнтованого та економіч�
но сильного суспільства в умовах сьогодення.

Література:
1. Хомутенко А.В., Хомутенко В.П. Ідентифікація

суб'єктів господарювання як платників податків / А.В.
Хомутенко, В.П. Хомутенко // Вісник соціально�еконо�
мічних досліджень ОНЕУ. — 2015. — № 2. — С. 35—50.

2. Чередніченко А. П. Податковий контроль в умо�
вах трансформаційної економіки України: монографія
/ А.П. Чередніченко. — К.: Аспект�Поліграф, 2005. —
204 с.

3. Динаміка податкового навантаження в Україні
в контексті реалізації податкової реформи / За ред.
Т.І. Єфименко, А.М. Соколовської. — К.: ДННУ "Ака�
демія фінансового управління", 2013. — 492 с.

4. Письменний В.В. Місцеве оподаткування в умо�
вах реформування податкової системи України: моно�
графія. — Тернопіль: Видавничо�поліграфічний центр
"Економічна думка", 2011. — 196 с.

5. Авілова Н.О. Бюджетна децентралізація як пріо�
рітет розвитку бюджетної системи України / Н.О. Аві�
лова // Фінанси місцевого самоврядування: стан, про�
блематика і перспективи розвитку: збірник наукових
матеріалів, 2015. — С. 3—6.

6. Tanzi V. Globalization, Technological Developments,
and the Work of Fiscal Termites / V. Tanzi // IMF Working
Paper 00/181 Washington: International Monetary Fund,
2000.

7. Баранова В.Г. Податкова система: навчальний
посібник / [Баранова В.Г., Дубовик О.Ю., Хомутенко
В.П. та ін..]; за ред. В.Г. Баранової. — Одеса: ВМВ, 2014.
— 344 с.

8. Длугопольський О.В. Теорія економіки держав�
ного сектора: навчальний посібник / О.В. Длугопольсь�
кий — К.: ВД "Професіонал", 2007. — 592 с.

9. Diamond P. Optimal Taxation and Public Production
II: Tax Rules / P. Diamond, J. Mirrlees // Public Finance.
Worth Series in Outstanding Contributions. Ed. By A. Auer�
bach. — New York: Worth Publisher, 1999. — P. 81—126.

10. Robertson J. The New Economics of Sustainable
Development: A Briefing for Policy Makers / J. Robertson.
— London: Kogan Page, 1999. — Р. 120—121.

References:
1. Khomutenko, A. V. and Khomutenko, V. P. (2015),

"The identification of entities as the tax payers", Visnyk
sotsial'no�ekonomichnykh doslidzhen' ONEU, vol 2. pp.
35—50.

2. Cherednichenko, A. P. (2005), Podatkovyy kontrol'
v umovakh transformatsiynoyi ekonomiky Ukrayiny [Tax
control under the conditions of transformation of Ukrainian
economy], Aspekt�Polihraf, Kyiv, Ukraine.

3. Yefymenko, T. I. and Sokolovs'ka, A. M. (2013),
Dynamika podatkovoho navantazhennya v Ukrayini v
konteksti realizatsiyi podatkovoyi reformy [The dynamic
of taxation in Ukraine in the context of taxation reforms'
realisation], DNNU "Akademiya finansovoho upravlinnya",
Kyiv, Ukraine.

4. Pys'mennyy, V. V. (2011), Mistseve opodatkuvannya
v umovakh reformuvannya podatkovoyi systemy Ukrayiny
[Regional taxation in accordance with Ukrainian taxation
system's reforms], Vydavnycho�polihrafichnyy tsentr
"Ekonomichna dumka", Ternopil', Ukraine.

5. Avilova, N.O. (2015), "Budget decentralization as
priority for budget system's development in Ukraine",
Finansy mistsevoho samovryaduvannya: stan, problematyka
i perspektyvy rozvytku: zbirnyk naukovykh materialiv, vol.
1, pp. 3—6.

6. Tanzi, V. (2000), "Globalization, Technological
Developments, and the Work of Fiscal Termites", IMF
Working Paper, vol. 181, pp. 41—45.

7. Baranova, V.H. Dubovyk, O.Yu. and Khomutenko,
V.P. (2014), Podatkova systema [Taxation system], VMV,
Odesa, Ukraine.

8. Dluhopol's'kyy, O.V. (2007), Teoriya ekonomiky
derzhavnoho sektora [Theory of state sector economy], VD
Profesional, Kyiv, Ukraine.

9. Diamond, P. (1999), Optimal Taxation and Public
Production II: Tax Rules. Public Finance. Worth Series in
Outstanding Contributions, Worth Publisher, New York,
USA.

10. Robertson, J. (1999), The New Economics of
Sustainable Development: A Briefing for Policy Makers,
Kogan Page, London, UK.
Стаття надійшла до редакції 30.05.2017 р.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 6/2017112

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

ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Необхідною умовою досягнення продовольчої безпеки

населення є нарощування обсягів виробництва зернових
культур. За даними ФАО (Продовольчої та сільськогоспо�
дарської організації Об'єднаних Націй), такі сільськогоспо�
дарські культури як пшениця, рис і кукурудза забезпечу�
ють майже половину щоденних калорій, потрібних для жит�
тєдіяльності людини. Основними видами зернових культур
на світовому ринку є пшениця, ячмінь, овес, кукурудза, рис,
гречка і горох. Світовий ринок зерна контролюють п'ять ос�
новних експортерів: США, Канада, Австралія, Аргентина і
Євросоюз. Сумарні експортні пропозиції зерна з боку ос�
новної "п'ятірки" експортерів складають понад 84% всього
обсягу світової торгівлі. Провідне становище на ринку зер�
на займає США, його частка — 28% обсягу торгівлі, Канади
— 17%, Австралії та ЄС — по 15% і Аргентини — 11% [6].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Вивченню питань аналізу, тенденцій та головних пара�

метрів розвитку ринку круп'яних культур висвітлено в пра�
цях Висоцького Д., Ганганова В., Карпенко Ю., Карасик
О., Кузнецової І., Орленко О.В., Прядко О. та інших вітчиз�
няних дослідників. Разом з тим, у цих публікаціях більша
увага приділяється саме маркетинговому аналізу ринку. Та
не прослідковується взаємозв'язок між результатами ана�
лізу та методами державного регулювання.
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STATE AND TRENDS OF THE WORLD AND DOMESTIC MARKET OF CEREALS

У статті розглянуто особливості стану ринку круп'яних культур. Визначено тенденції підвищення ефективJ
ності галузі. Обгрунтовано стратегічний вектор розвитку круп'яного ринку в контексті ефективного викорисJ
тання його економічного потенціалу на світовому та вітчизняному ринку. Ринок круп'яних культур є важливим
сегментом світового ринку зерна та має свої характерні особливості такі, як: помірні темпи зростання внаслідок
сезонних коливань кон'юнктури регіональних ринків, безсистемні зміни умов торгівлі (часто тимчасові), вплив
державного регулювання через державні програми субсидування сфери продовольства тощо; високий рівень
консолідації постачальників і регіоналізація поставок; більш високі торгівельні бар'єри при проведенні реаліJ
зації круп'яних культур, ніж з іншими зерновими культурами. Крупи є другим за значимістю переробки зерноJ
вих культур. В Україні вирощують практично всі зернові культури, з яких виробляють крупи. Саме тому персJ
пективи розвитку ринку круп'яних культур безпосередньо залежать від виробництва і якості самих культур.

In The article deals with the peculiarities of the market cereals. Tendencies efficiency industry. Grounded strategic
vector of groats market in the context of efficient use of its economic potential in global and domestic market. Market
cereals are an important segment of the global grain market has its own characteristics such as moderate growth rates
due to seasonal fluctuations regional markets, unsystematic changes in terms of trade (often temporary), the impact of
government regulation through state subsidy program areas of food etc; high levels of consolidation and regionalization
providers supply; higher trade barriers during the implementation cereal crops than other grain crops. Pearl is the second
largest grain crop. In Ukraine, grow almost all crops, including cereals produced. That is why the prospects of development
of cereal crops are directly dependent on the production and quality of the crops.

Ключові слова: ринок круп'яних культур, гречка, сільськогосподарське підприємство, виробництво, уро�
жайність, крупа.

Key words: market of cereal crops, buckwheat, agricultural enterprise, production, productivity, cereals.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування тенденцій до зростання

попиту на продукцію круп'яних культур як на світовому, так
і вітчизняному ринках.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На сьогоднішній день розвиток світової економіки на�

разі характеризується значним загостренням проблеми за�
безпечення продовольством. Це зумовлено швидким зрос�
танням національних економічних систем країн, що розви�
ваються.

Місткість світового ринку зернових культур у натураль�
ному виразі — 2012120 тис. у 2006/07 маркетинговому році
(МР) та 2533780 тис. т у 2015/16 МР, тобто за 10 років зрос�
ла на 521660 тис. т, або на 20,59% (табл. 1).

Україна є одним із провідних учасників світового зер�
нового ринку та експортером зерна. Незважаючи на склад�
ну політичну та економічну ситуацію в країні, вітчизняні
аграрії щорічно нарощують обсяги виробництва. За даними
Мінагрополітики, станом на 9 жовтня 2015 р. експортовано
10,6 млн т зернових культур: пшениці — 6,1 млн т (57,5%);
кукурудзи — 1,5 млн т (14,2%); ячменю — 3,0 млн т (28,3%).

Особливостями круп'яного виробництва є багато�
манітність видів сировини і продукції, що виробляється з
неї. У круп'яній промисловості всі культури, з яких вироб�
ляються крупи, поділяють на дві групи: безпосередньо кру�
п'яні культури — гречка, овес, просо, рис; умовно круп'яні
культури — пшениця, ячмінь, жито, кукурудза, зернобобові.
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Крупи є другим за значимістю і обсягами переробки про�
дуктом із зернових культур. Частка виробництва круп'яних
культур (гречки, проса, вівса) у загальному обсязі зерно�
вих культур складає 2,2—3,0%.

Обсяг світової торгівлі зерновими крупами у грошово�
му виразі склав близько 1 млрд дол. у 2015 р., з них, більше,
ніж 75% світової торгівлі, припадає на крупи з пшениці та
кукурудзи (рис. 1). Основними імпортерами круп є такі ре�
гіони, як: країни ЄС і Північної Америки �більше 55% всьо�
го імпорту; Близький Схід і країни Африки — близько 25%.

Україна інтегрована у світовий торговий простір, отже
всі зміни, які відбуваються на світовому ринку круп'яних
культур, мають безпосередній вплив на ринок України. Особ�
ливостями вітчизняного ринку круп'яних культур є такі, як:

1. Недостатній розвиток аграрного сектора взагалі і
зернового ринку, зокрема. За оцінками експертів, аграр�
ний сектор в Україні працює на 40—50% своєї потужності,
а ринок круп'яних культур нерозвинений.

2. Висока залежність виробництва від обсягу врожаю
— найчастіше це пов'язано з погодними умовами. Однак
складнощі виникають як при недостатньому врожаї (неза�
доволений попит на крупи), так і його надлишку (проблеми
транспортування, складування, збуту).

3. Соціальна значущість ринку отже, надмірне його дер�
жавне регулювання: держава має тотальний контроль над
ціновою політикою зернопереробної галузі. У січні 2011 р.
Кабінетом Міністрів України затверджено перелік об'єктів
державного цінового регулювання, до якого увійшли греч�
ка, овес, просо, горох. Відповідно до наказів Мінагрополі�
тики України від 10.02.2011 №17 визначено мінімальні та
максимальні інтервенційні ціни на круп'яні культури.

4. Норми споживання круп, встановлені Кабінетом
Міністрів України, не відповідають дійсності: за офіційним спо�
живчим кошиком — це 8 кг круп на особу в рік. Однак за ос�
танні 5 років такого споживання круп не спостерігалася тому,
що відбувається природна заміна на інші продукти�субститути.

5. Низький рівень експорту української продукції. Не�
зважаючи на те, що виробництво зернових перевищує їх
внутрішнє споживання, Україна мало експортує своєї про�
дукції. Це обумовлено невідповідністю якості
продукції, високою собівартістю виробницт�
ва (імпортні крупи дешевші за вітчизняні), ско�
роченням ринку збуту внаслідок заборони
торгівлі з Росією, встановленні безмитних та�
рифних квот на експорт аграрної продукції в
країни ЄС по 36 видів товарів (в цей перелік
увійшов овес і вироби з нього дозволено вво�
зити 4 тис. т по ціні 89 євро/100 кг), нестабіль�
ністю політичної ситуації, військовими діями
на Сході країни тощо. Вітчизняний круп'яний
ринок є внутрішньоорієнтованим — до 85% від
загального виробництва продукції реалізуєть�
ся на внутрішньому ринку.

Основними елементами ринку є пропози�
ція продукції (власне виробництво та імпорт),
попит (внутрішнє споживання — насіннєвий
фонд, фуражне зерно, технічна переробка
тощо та експорт), ціна, конкуренція тощо
(табл. 2). Розглянемо усі елементи більш де�
тально. Отже, виробництво зерна круп'яних
культур — це діяльність сільськогосподарсь�
ких виробників, яка пов'язана з вирощуванням
зерна для забезпечення внутрішніх потреб
країни у насіннєвому матеріалі, зерні для про�

довольчих, фуражних та технічних цілей, поліпшення його
якості, створенням експортного потенціалу ринку зерна.

В Україні вирощують, практично, всі зернові культури,
з яких виробляють крупи, тому перспективи розвитку кру�
п'яного ринку безпосередньо залежать від обсягу виробниц�
тва, урожайності культур, районування, а також наявності
запасів зерна. Частка посівних площ під круп'яні культури
(вівса, проса та гречки) у загальній площі зернових і зерно�
бобових в усіх категоріях господарств — незначна: вівса у
середньому до 2%, проса — до 1%, гречки — 1,5% (табл. 2).

Вирощуванням круп'яних культур займаються різні за
розмірами та формою власності аграрні господарства, зок�
рема, сільськогосподарські підприємства, агрохолдинги,
фермерські господарства, господарства населення тощо.
Вони займають різну частку у структурі усіх посівних площ,
зайнятих круп'яними культурами (вівсом, просом і гречкою),
причому протягом 2010—2016 рр. структура посівних площ
зазнала значних змін.

Дані тенденції зумовлені впливом ряду факторів: втра�
тою Україною території, яка були зайнята сільськогоспо�
дарськими угіддями внаслідок тимчасової окупації території
Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, а також
проведення антитерористичної операції на Донбасі; еконо�
мічною кризою, змінами курсу валют (девальвацією націо�
нальної валюти) коливаннями цін на зернові культури на
світовій Агро біржі (зростанням цін на пшеницю, кукуруд�
зу тощо), змінами попиту і пропозиції на світовому ринку
зернових, у тому числі й круп'яних культур, збільшенням
цін на пальне і, можливості, його часткового заміщення біо�
паливом.

За рахунок скорочення посівних площ круп'яних куль�
тур сільськогосподарські підприємства розширили площі
для вирощування більш прибуткових культур, експортноо�
рієнтованих, не так залежних від погодних умов, а також
тих, які використовуються для виробництва біопалива, такі,
як: пшениця, кукурудза, соя, соняшник тощо.

Великі сільськогосподарські підприємства не займають�
ся вирощуванням трудомістких культур тому, що вони да�
ють малий чистий прибуток, а господарства населення із

Рис. 1. Обсяги та динаміка світової торгівлі зерновими крупами
(млн дол.) у 2010—2015 рр.

Таблиця 1. Обсяги світового виробництва зернових та круп'яних культур у натуральному виразі (тис. т)
у 2006/07—2015/16 МР

Маркетинго-
вий рік (МР) 

Обсяги світового виробництва зернових культур у натуральному виразі Частка виробництва 
круп’яних культур у 
загальному обсязі 

зернових культур, % 

Гречка, 
тис. т Просо, тис. т Овес, тис. т Круп’яні культури, 

тис. т 
Зернові культури, 

тис. т 

2006/07 1940,2 36184,4 22611,9 60736,5 2012120 3,02 
2007/08 2376,3 35840,2 25805,6 64022,1 2124910 3,01 
2008/09 2226,3 34026,6 25862,8 63728,7 2281620 2,79 
2009/10 1800,5 35639,6 23344,9 59172,0 2259530 2,62 
2010/11 1458,0 35851,1 19718,9 57028,0 2249790 2,53 
2011/12 2267,6 33785,6 22358,9 58412,1 2344000 2,49 
2012/13 2295,4 28277,3 21349,9 51922,6 2293500 2,26 
2013/14 2263,5 27781,5 23881,3 53926,3 2519840 2,14 
2014/15 2056,6 31304,0 22965,9 56326,5 2564960 2,20 
2015/16 2250,5 31657,7 23101,87 57010,1 2533780 2,22 
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задоволенням їх вирощують, при цьому вони сприяють ви�
рішенню проблеми зайнятості в сільському господарстві,
розширюючи обсяги власної праці і скорочуючи сезонне
безробіття.

Вирощування круп'яних культур сконцентровано на
великих сільськогосподарських підприємствах. Вони краще
забезпечені фінансовими ресурсами, технічними засобами,
господарськими приміщеннями і спорудами та іншими ма�
теріальними ресурсами, ніж господарств населення, тому
можуть застосовувати механізовані способи сівби, дотри�
муватись сівозмін, вносити добрива та засоби боротьби зі
шкідниками у необхідній кількості.

Вирощування круп'яних культур зосереджено в певних
регіонах України, де для них є найкращими кліматичні умо�
ви, склад грунтів тощо.

Нині в Україні функціонує 757 елеваторів, найбільша
кількість у Полтавській області — 61, у Вінницькій та
Харківській областях — по 59, у Кіровоградській — 50,
Одеській — 46, Дніпропетровській та Херсонській — по 39,
Запорізькій і Миколаївській — 37; Сумській — 35,
Чернігівській і Київській — по 34 тощо.

На думку фахівців, в Україні через недостатньо розви�
нену матеріально�технічну базу з переробки та зберігання
врожаю, втрачається близько 8 млн т зерна, тому питання
щодо якісного зберігання і первинної обробки круп'яних
культур безпосередньо у виробника забезпечить зменшення
втрат. В аграрнорозвинених країнах до 80% врожаю збері�
гається саме у виробника, а не в трейдера чи іншого посеред�
ника. Останні роки середні та дрібні виробники зернопро�
дукції будують власні елеватори потужністю до 50—60 тис.
т. Причинами цього є те, що посередники встановлюють ви�
сокі ціни на зберігання зерна (20—30 грн. т/місяць) і дикту�
ють виробникам свої умови. У холдингах, які, переважно,
володіють елеваторами, дуже повільно приймаються рішен�
ня внаслідок розгалуженої управлінської структури великих
компаній. Також деякі фермери почали вже самостійно зай�
матися експортними поставками, тому їх цікавить якісне збе�
рігання продукції та зменшення її собівартості.

На ринку круп ціноутворення йде, перш за все, виходячи
з вартості сировини і тільки потім вартості переробки. Важли�
вим фактором ціноутворення залишається сезонність. Зазви�
чай на початку сезону (жовтень — листопад) ціни нижчі.

Крім того, ціни на крупи сильно залежні від врожаїв
круп'яних культур. З огляду на те, що урожай круп'яних
культур збирають, в основному, в передосінній і осінній пе�
ріод, валовий збір впливає на цінову політику вже наступ�
ного календарного року. Від внутрішніх цін на крупи зале�
жить активність експортних операцій. У разі високих цін цей
товар стає неконкурентоспроможним на світовому ринку, і
експорт, практично, зупиняється. При значному зростанні
цін виникають проблеми зі збутом круп і на внутрішньому
ринку, тому що невисокий рівень доходів населення змушує
споживачів переорієнтуватися на інші види дешевших про�
дуктів. Уникаючи затоварення, виробники змушені знижу�
вати ціни. Стрибкоподібне формування цін більш характер�
но в останні неврожайні роки.

Географія експорту українських круп досить широка —
54 країни світу. Найбільш популярні експортні напрями такі,
як: Ізраїль, Молдова, Нідерланди, Білорусь, Єгипет, Німеч�
чина тощо [2]

У рамках дослідження українського ринку круп, про�
веденого аналітичною компанією AR�group, було встанов�
лено, що в минулому, 2016 р., українська круп'яна промис�
ловість стала однією, з небагатьох, що продемонстрували

позитивну динаміку розвитку виробництва. Це було обумов�
лено такими факторами, як: зниженням рівня конкуренції
щодо імпортної продукції внаслідок збереження тенденції
скорочення обсягів імпорту (за підсумками звітного періо�
ду імпорт круп в Україну скоротився на 24,6% — з 71,7 тис.
тон до 54,1 тис. тон), а також нарощуванням обсягу експор�
ту вітчизняної продукції [3].

ВИСНОВКИ
Отже, попит на продукцію круп'яних культур як на

світовому, так і вітчизняному ринку має сталу тенденцію до
зростання тому, що змінюється культура споживання на�
селення (турбота про здоров'я примушує більше вживати
продуктів переробки круп), завдяки застосуванню сучасних
агротехнологій вирощування круп'яних культур збільшуєть�
ся їх урожайність, що зможе забезпечити досягнення про�
довольчої безпеки, поліпшення харчування населення пла�
нети.
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Рік 
Зернові та 

зернобобові культури 
- усього (тис. га) 

Овес 
(тис. га) 

Частка посівів 
під вівсом, % 

Просо 
(тис. га) 

Частка 
посівів 
під 

просом, 
% 

Гречка 
(тис. га) 

Частка 
посівів під 
гречкою, % 

2010 15090,0 325,7 2,16 94,6 0,63 224,5 1,49 
2011 15723,8 287,9 1,83 168,9 1,07 311,2 1,98 
2012 15449,0 309,7 2,00 191,0 1,24 300,4 1,94 
2013* 15681,6 243,2 1,55 94,4 0,60 189,2 1,21 
2014* 14800,8 247,2 1,67 102,7 0,69 140,2 0,95 
2015* 14738,4 212,5 1,44 102,2 0,76 132,8 0,90 
2016* 14349,5 210,0 1,46 107,4 0,78 149,2 1,04 

Таблиця 2. Посівні площі зернових і зернобобових та круп'яних культур в усіх категоріях господарств (2010—2016 рр.)

* Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя; за 2014—2015 рр.
— також без урахування частини зони проведення антитерористичної операції.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблема оцінки рівня конкурентоспроможності

господарюючих суб'єктів давно обговорюються в еко�
номічній літературі. Однак, незважаючи на те, що кон�
куренція як явище на сьогоднішній день достатньо вив�
чена, проте, загальноприйнятого підходу до оцінки
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AIC PROCESSING ENTERPRISES COMPETITIVENESS EVALUATION

У сучасних умовах розвитку економіки України оцінка конкурентоспроможності підприємств набуJ

ває вагомого значення для забезпечення їх ефективного функціонування та стратегічного розвитку. Це

можливо за умови адаптації господарюючого суб'єкта до змін макроJ та мікросередовища, визначенню

своїх конкурентних переваг та їх підтримці тощо. І ефективність вирішення цих завдань залежить від

адекватної сучасним реаліям оцінці конкурентоспроможності і формування за її результатами дієвих

пропозицій.

У статті визначено, що удосконалення механізмів підвищення конкурентоспроможності підприємств

олієжирової галузі потребує тісного взаємозв'язку всіх складових конкурентного потенціалу господаJ

рюючого суб'єкта. Запропоновано методичний підхід до оцінювання конкурентоспроможності

підприємств олієжирової галузі, який відрізняється послідовністю і завершеністю процесу аналізу, розJ

глядає конкурентоспроможність як систему, поетапно визначає рівень стійкості її підсистем — фінансоJ

вої, організаційноJ та соціальноJекономічної, і дає можливість в узагальненому вигляді представити

діяльність господарюючого суб'єкта на ринку та визначити загальний рівень його конкурентоспроможJ

ності.

In the current conditions of the development of the Ukrainian economy, the competitiveness of enterprises

evaluation becomes of great importance for ensuring their efficient operations and strategic development. This

is possible provided that the economic entity is adapted to changes in the macro and micro environment, its

competitive advantages are identified and supported, and so on. And the effectiveness of solving these problems

depends on an adequate assessment of competitiveness and the formation of effective proposals based on its

results. And the effectiveness of solving these problems depends on competitiveness evaluation adequate to

current realities and shaping effective proposals following its results.

The article specifies that the improvement of mechanisms for increasing the fat and oil sector enterprises

competitiveness a close interconnection of all components of the economic entity competitive potential. There is

suggested a methodical approach to evaluating the fat and oil sector enterprises competitiveness, which is

characterized by the consistency and completeness of the analysis process, considers competitiveness as a system,

gradually determines the level of stability of its subsystems — financial, organizational and socioJeconomic,

and provides an opportunity to present in general the activity of an economic entity in the market and to determine

the overall level of its competitiveness.

Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентний потенціал, підприємство, АПК, олієжирова га�
лузь, оцінка, методичний підхід.

Key words: сompetitiveness, competitive potential, enterprise, АІС, oil and fat sector, evaluation, methodical
approach.

рівня конкурентоспроможності підприємств не існує.
Це пояснюється впливом на конкурентоспроможність
безлічі факторів. І різні автори в своїх методиках виді�
ляють різний склад найбільш значущих, на їхню думку
факторів, характер яких і формує особливість того чи
іншого методу.
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Ми підтримуємо думку науковців [1], що всі нині
діючі методики по оцінці рівня конкурентоспромож�
ності переробних підприємств (у тому числі і підпри�
ємств олієжирової галузі) грунтуються на застосуванні
досить широкого кола різноманітних методологічних
підходів та принципів, і є фрагментарними при аналізі
факторів та елементів конкурентного середовища.

На нашу думку, на сьогоднішній день підприємствам
з перероблення сільськогосподарської продукції оцін�
ка їх конкурентоспроможності необхідна для діагнос�
тування сильних та слабких позицій по відношенню до
конкурентів задля розроблення нових напрямів та удос�
коналення існуючих механізмів підвищення конкурен�
тоспроможності, які б враховували особливості діяль�
ності цих підприємств.

І всі представлені аргументи доводять необхідність
проведення поглиблених наукових досліджень з питань
оцінки конкурентоспроможності підприємств олієжи�
рової галузі АПК.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням конкурентоспроможності аграрних

підприємств завжди приділялась значна увага як у за�
кордонній економічній науці і практиці, так і у вітчиз�
няній. Загальновизнаними є результати наукових по�
шуків таких вітчизняних вчених, як М. Маліка, В. Ме�
сель�Веселяка, Б. Пасхавера, П. Саблука, С. Кваші,
О. Шпичака, І. Червена, О. Нужної, О. Гудзинського,
А. Череп та інших.

Проблемам розвитку олієжирової галузі присвячені
наукові дослідження відомих економістів, серед яких
В. Андрійчук, В. Гончаров, П. Гайдуцький, В. Мельник,
Т. Олійник, А. Фаїзов та інші. Значущість наявних пуб�
лікацій та досліджень безперечно велика, проте сучас�
ний стан підприємств в АПК та реальний їх рівень кон�
курентоспроможності не усувають необхідності подаль�
шого вивчення цієї теми.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

На основі аналізу наукових джерел встановлено, що
окремі питання проблеми визначення рівня конкурен�
тоспроможності суб'єктів господарювання в аграрній
сфері набувають важливого самостійного значення, а
також не існує загальноприйнятого підходу до оцінки
рівня конкурентоспроможності переробних підпри�
ємств, і актуалізують дане наукове дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Головною метою статті є оцінка конкурентоспро�

можності переробних підприємств в АПК.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
З метою визначення рівня конкурентоспроможності

переробних підприємств слід уточнити складові компо�
ненти, які формують модель конкурентного потенціа�
лу господарюючого суб'єкта. Економічна література
містить різні наукові погляди у виділенні структурних
елементів досліджуваної категорії.

На нашу думку, адекватна аргументація структур�
них елементів конкурентного потенціалу підприємств з
перероблення сільськогосподарської продукції має
важливе значення як для удосконалення методики ана�
лізу, так і цілеспрямованого управління конкуренто�
спроможністю переробного підприємства.

Ми вважаємо, що структура конкурентного потен�
ціалу є багатовимірною, визначається і характеризуєть�
ся цілою сукупністю соціально�економічних критеріїв,
які відображають матеріальну та нематеріальну сфери
потенціалу і ефективність його використання.

Загострення політичної ситуації і економічна криза
призвели до значного зростання конкуренції на продо�
вольчому ринку, зниження обсягів державної підтрим�
ки підприємств АПК, порушення нормальних взаємові�

дносин сільськогосподарських виробників з переробни�
ми підприємствами і організаціями сфери послуг. Ці
процеси зажадали зміни фінансової та інвестиційної
політики сільськогосподарських підприємств, визначи�
ли необхідність впровадження в господарську діяльність
процесів переробки сільськогосподарської продукції, її
обробки і підготовки для реалізації.

За таких умов об'єктивно зростає значення гармон�
ійного поєднання використовуваних в сільськогоспо�
дарському виробництві факторів виробництва — землі,
праці, капіталу, живих організмів, інформації, інновацій.
Сукупність перерахованих факторів поряд з діловими
якостями управлінського апарату і інструментами управ�
ління створює в цілому величину економічного потен�
ціалу сільськогосподарського підприємства, структура
якого багато в чому зумовлена різноманітними об'єктив�
ними зовнішніми умовами господарювання: географіч�
ними, природними, макроекономічними, соціальними та
іншими.

На наш погляд, особливість конкурентного потенц�
іалу підприємства полягає в тому, що це динамічна ба�
гатолика і багатокритеріальна характеристика його
життєвого стану. Конкурентний потенціал сільськогос�
подарського підприємства перебуває в безперервному
русі, видозмінюючись під впливом факторів зовнішньо�
го і внутрішнього середовища.

Зважаючи, що конкурентоспроможність перероб�
ного підприємства — це спроможність господарюючо�
го суб'єкта перероблювати сільськогосподарську про�
дукцію з використанням наявних ресурсів підприємства
в умовах необхідності мінімізувати вплив рестриктив�
них факторів макро та мікросередовища для збережен�
ня і підвищення свого конкурентного стану на ринку,
ми пропонуємо провести оцінку ефективності викори�
стання фінансового, виробничого і кадрового потен�
ціалів підприємств (рівня конкурентоспроможності ол�
ієжирових підприємств) у залежності від рівня стійкості
фінансової, організаційно�економічної та соціально�
економічної підсистем.

Процедура визначення стійкості вказаних підсистем
наступна:

1) визначаємо перелік показників ефективності ви�
користання підсистем підприємств;

2) оцінка існуючого стану використання фінансово�
го, виробничого і кадрового потенціалу підсистем
підприємств;

3) визначення планованих показників використан�
ня потенціалу підприємств для кожної з підсистем з ура�
хуванням стратегії розвитку, його цілей, завдань і термі�
нів досягнення даних показників;

4) введення показників ранжування рівня стійкості
для кожної з підсистем та рівня конкурентоспромож�
ності;

5) порівняння отриманих показників із запланова�
ними і розрахунок коефіцієнту, що характеризує рівень
відповідності фактичного показника плановому, за фор�
мулою:

К
вn

=П
фn

/П
плn

(1),
де К

вn
 — коефіцієнт відповідності n�го показника;

П
фn

 — фактичне значення n�го показника;
П

плn
 — планове значення n — го показника [2];

6) оцінка рівня конкурентоспроможності в залеж�
ності від підсистеми.

Показник рівня стійкості підсистеми пропонуємо
розрахувати за формулою:

К
Ст

= Σ1
nК

вn
 / n (2),

де К
Ст

 — коефіцієнт стійкості підсистеми;
n — кількість показників, за якими проводилася оцін�

ка стійкості;
Σ1

nК
вn

 — сумарне значення коефіцієнтів відповідних
показників, за якими проводилася оцінка стійкості [2].

Визначення показників для окремих підсистем доз�
волить виявити проблеми кожної підсистеми за допо�
могою аналізу відповідних показників і в подальшому



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

117www.economy.in.ua

розробити заходи для поліпшення даних показників та
зниження ризиків, пов'язаних з ними. Визначення по�
казника конкурентоспроможності дозволить керівниц�
тву відстежувати динаміку її зміни, що дасть можливість
розробляти і реалізовувати заходи, що будуть підвищу�
вати або підтримувати досягнутий рівень конкуренто�
спроможності [3].

Таким чином, "рівень загальної стійкості в залеж�
ності від стійкості підсистеми в цілому, буде визначати�
ся найменшим із значень коефіцієнтів, конкурентосп�
роможність у цілому буде визначатися найменшим з
трьох показників рівня стійкості підсистеми" (формула
3) [2]

К
Ст

= min(К
СТФІН;

К
СТ ОРГ.ЕК;

К
СТСОЦ.ЕК

) (3),
де К

Ст
 — коефіцієнт конкурентоспроможності

підприємства;
К

СТФІН
 — коефіцієнт стійкості фінансової підсисте�

ми;
К

СТ ОРГ.ЕК
 — коефіцієнт стійкості організаційно�еко�

номічної підсистеми;
К

СТСОЦ.ЕК
 — коефіцієнт стійкості соціально�еконо�

мічної підсистеми.
Розглянемо більш детально зміст кожного із запро�

понованих етапів, враховуючи, що сучасний стан кон�
курентного середовища ставить нові вимоги до управ�
ління конкурентоспроможністю підприємства, ефек�
тивність функціонування якого повинна забезпечувати�
ся як високим рівнем організації виробництва, праці та
управління, так і спроможністю його пристосування до
сучасних реалій. Відповідно "динамічні зміни середови�
ща стимулюють підприємство виробляти конкуренто�
спроможну продукцію для забезпечення ефективного
функціонування" [4].

Нами проведено розрахунки за даними публічної
фінансової звітності ПАТ "Чернівецький ОЖК", ПрАТ
"Дніпропетровський олієекстракційний завод", ПАТ
"Запорізький олієжировий комбінат". Дослідження про�
водилось за останні три звітних періоди з метою роз�
ширення вибіркової сукупності та комплексної оцінки.

Плановані значення за 2015 р. розраховані на основі
темпів зростання відповідних показників за попередні
періоди. Фактичні показники на 2015 р. визначено з ура�
хуванням темпів зростання за попередні періоди та еко�
номічної ситуації, що склалася в 2015 р. Коефіцієнт від�
повідності розрахований для кожного показника за
формулою 1, на основі фактичних і планових даних за
2015 р.

Як видно з результатів дослідження, ситуація на
трьох підприємствах дуже різна. Так, коефіцієнт по�
криття характеризує достатність оборотних коштів
підприємства для погашення своєї заборгованості і по�
казує скільки грошових одиниць обігових коштів при�
падає на одиницю короткострокових зобов'язань. Кри�
тичне значення його �1. Так, у ПАТ "Запорізький оліє�
жировий комбінат" у 2015 р. він складає — 0,55, у ПрАТ
"Дніпропетровський олієекстракційний завод" у 2015 р.
— 1,5785, у ПАТ "Чернівецький олієжировий комбінат"
у 2015 р. — 1,25. Показник нижче нормативного свідчить
про проблемний стан платоспроможності, адже оборот�
них активів недостатньо для того, щоб відповісти за
поточними зобов'язаннями. Це веде до зниження дові�
ри до компанії з боку кредиторів, постачальників, інве�
сторів і партнерів. Крім цього, проблеми з платоспро�

можністю ведуть до збільшення вартості позикових
коштів і, як результат, до прямих фінансових втрат. Для
кредиторів принцип очевидний: чим вищий показник —
тим краще.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує
наскільки можливим є негайне погашення коротко�
строкових зобов'язань швидко ліквідними грошовими
засобами та цінними паперами.

Так, у всіх підприємств показник збільшився в по�
рівнянні з 2014 роком: у ПАТ "Запорізький олієжиро�
вий комбінат" у 2015 р. на 0,0094, у ПрАТ "Дніпропет�
ровський олієекстракційний завод" у 2015 р. — на 0,022,
у ПАТ "Чернівецький олієжировий комбінат" у 2015 р.
— на 0,0038.

Коефіцієнт автономії показує долю власних коштів
у загальній сумі джерел фінансування (нормативне зна�
чення 0.5). Позитивною була ситуація у ПАТ "Черні�
вецький олієжировий комбінат" (2014 р. — 0,71, 2015 р.
— 0,85).

Інші результати свідчать про перевищення позико�
вих коштів над власними: у ПАТ "Запорізький олієжи�
ровий комбінат" ситуація поліпшилася у 2015 р. проти
2014 р. (відповідно 0,31 проти 0,23); у ПрАТ "Дніпро�
петровський олієекстракційний завод" ситуація по�
гіршилась у 2015 р. проти 2014 р. (відповідно 0,2937 про�
ти 0,4323).

Коефіцієнт маневрування власного капіталу харак�
теризує ступінь мобільності власного капіталу щодо
можливого вільного маневрування ним і розраховуєть�
ся як відношення власного оборотного капіталу (ВОК)
до суми всього власного капіталу. Чим більше значення
цього коефіцієнта, тим кращий фінансовий стан, оскіль�
ки створюються сприятливіші можливості фінансового
забезпечення виробничої та інших видів діяльності, про�
ведення розрахунків з кредиторами. За даними коефіц�
ієнту маневрування власного капіталу можна зробити
висновок, що найкраща ситуація щодо фінансового ста�
ну спостерігалася в ПАТ "Запорізький олієжировий
комбінат" у 2015 р., невтішна ситуація склалася в ПАТ
"Чернівецький олієжировий комбінат" (проте, в по�
рівнянні з 2014 р. показник збільшився на 0,14).

У результаті нами сформовано системний погляд на
підприємства, який дозволить виявити всі сильні та
слабкі аспекти фінансової сторони.

Не менш важливою є і організаційно�економічна
підсистема, функціонування якої залежить від техніч�
ного рівня виробництва, що визначається станом тех�
нології та техніки. Для більшості виробничих підпри�
ємств актуальною є проблема технічного оновлення, а
також удосконалення методів та технології виробниц�
тва продукції, що в першу чергу пов'язано з необхідні�
стю економії виробничих ресурсів та поліпшення рівня
якості продукції, що випускається.

Нами проведено оцінку організаційно�економіч�
ної підсистеми, проаналізовано виробничий потенці�
ал обраних підприємств. На основі отриманих резуль�
татів зроблено висновок, що саме ПрАТ "Дніпропет�
ровський олієекстракційний завод" має високий
рівень виробничого потенціалу, але потрібно відзна�
чити, що такий рівень досягнуто, переважно, за до�
помогою використання новітнього високотехнологіч�
ного устаткування, як і ПАТ "Запорізький олієжиро�
вий комбінат".

Значення коефіцієнта 
стійкості Кст 

Рівень 

1 2
0,85 і більше Дуже високий
0,65 – 0,849  Високий 
0,5 – 0,649 Середній
0,35 – 0,499  Низький 
0,349 та менше Дуже низький

Таблиця 1. Характеристика рівня стійкості в залежності від стійкості підсистеми
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Забезпечення балансу "продуктивність праці —
соціальна відповідальність" відбувається завдяки
функціонуванню соціально�економічної підсистеми.
Саме від цієї підсистеми залежить рівень продуктив�
ності праці робітників і якість робіт, що виконують�
ся, і звісно, ефективність роботи підприємства. Як
складне соціально�економічне утворення, трудовий
потенціал організації містить такі компоненти, як кад�
ровий, професійний, кваліфікаційний, організаційний.
Цей поділ має умовний, а не абсолютний характер і
призначений чіткіше визначити ступінь цілеспрямо�
ваного впливу на ту чи іншу групу факторів, що фор�
мує кожну зі складових трудового потенціалу орга�
нізації.

Отримані показники ПАТ "Запорізький олієжиро�
вий комбінат" практично близькі до нормативних зна�
чень за більшістю параметрів.

Далі розраховуємо показники стійкості за кожною
із систем по трьом підприємствам за формулою 2 і ви�
значаємо рівень стійкості.

Таким чином, отримавши дані, можна констатувати
про дуже високий і високий рівень стійкості всіх підси�
стем на трьох підприємствах. Однак, стійкість ПАТ
"Чернівецький олієжировий комбінат" розрахуємо за
формулою 3 (принцип найменшої стійкості):

К
КП

 = min (0,92; 0,975; 0,84).
Звідси, коефіцієнт стійкості ПАТ "Чернівецький

олієжировий комбінат" — 0,84, що свідчить про висо�
кий рівень стійкості підприємства.

Проте, на нашу думку, керівництву даного підприє�
мства необхідно розробити та реалізувати план заходів
по збільшенню стійкості усіх підсистем.

ВИСНОВКИ
Розглянувши діяльність обраних підприємств, про�

вівши оцінку їх фінансової, організаційно�економічної
та соціально�економічної підсистем, необхідно конста�
тувати, що стан кожної впливає на загальну стійкість і
на рівень конкурентоспроможності підприємства у ціло�
му. Таким чином, запропонований методичний підхід до
визначення рівня стійкості підсистем підприємств оліє�
жирової галузі, дозволить вирішити актуальну пробле�

му визначення та відстеження динаміки зміни рівня кон�
курентоспроможності. В подальшому це дасть мож�
ливість керівництву підприємств розробити і реалізува�
ти заходи, що дозволяють підвищити або підтримувати
стійкість і конкурентоспроможність на належному рівні.
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ПАТ «Запорізький 

олієжировий 
комбінат» 

ПрАТ 
«Дніпропетровський 

олієекстракційний завод» 

ПАТ «Чернівецький 
олієжировий комбінат» 

1 2 3 4 
Вид підсистеми фінансова підсистема 
Значення коефіцієнта стійкості 0.99 0.99 0.92 
Рівень стійкості підсистеми дуже високий дуже високий дуже високий 
Вид підсистеми організаційно-економічна підсистема 
Значення коефіцієнта стійкості 1.0 1.06 0.975 
Рівень стійкості підсистеми дуже високий дуже високий дуже високий 
Вид підсистеми соціально-економічна підсистема 
Значення коефіцієнта стійкості 0.97 0.85 0.84 
Рівень стійкості підсистеми дуже високий високий високий 

Таблиця 2. Класифікація рівнів стійкості підсистем підприємств олієжирової галузі
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