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

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Насправді економічний націоналізм не є сьогоднішнім

чи учорашнім винаходом, а сягає своїм корінням антич�
ності, середньовіччя та епохи модерну. "Реалізм" або "здо�
ровий глузд" є його ознакою, і може бути іншою його на�
звою [23]. Вже меркантилізм напрацьовував принципи цієї
парадигми, коли навіть ще не існувало економічних теорій,
а лише практичні дії державних та бізнесових лідерів, спря�
мовані на розвиток власних економік.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Методологічним фундаментом для проведення комп�

лексного дослідження засад економічного націоналізму
виступають наукові розробки вчених різних напрямів і
шкіл як історичної, так і сучасної економічної теорії. Дос�
лідники теорії міжнародної торгівлі У. Стаффорд, Т. Манн,
Дж. Стюарт, Д. Норс, Д. Юм, А. Сміт, Д. Рікардо, Дж.С. Мілль,
розкриваючи причини багатства нації, обстоювали ідейні
засади економічного націоналізму крізь призму викладен�
ня рецептів економічного процвітання. Сформовані ними
основні принципи економічної політики здебільшого роз�
глядали зовнішню торгівлю, промисловість, судноплав�
ство, транспорт як чинники економічного розвитку. Втім,
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акцент на фритредерстві відсунув зосередженість на
зовнішній торгівлі на другий план, запропонувавши на�
томість сприйняття розвитку продуктивних сил як детер�
мінуючого джерела багатства.

Ідейні переконання А. Гамільтона та Ф. Ліста, відомо�
го своїм грунтовним ученням про продуктивні сили, зде�
більшого базувались на розгляді протекціонізму як най�
важливішого інструменту економічного націоналізму. В
підході, запропонованому Р. Райхом, обгрунтовується,
чому прив'язка до власне національної ознаки не є акту�
альною на сучасному етапі глобалізації. Більше того, в
своїй фундаментальній праці "Робота націй" він немов
відсторонюється від концепції економічного націоналіз�
му, інтерпретуючу її як застарілу та неадаптивну до вжит�
ку та ставлячи під сумнів використання протекціоністсь�
ких інструментів. Б. Кліфт та К. Вол розглядають еконо�
мічний націоналізм крізь призму економічного патріотиз�
му шляхом адаптації компромісних підходів до винайден�
ня консенсусу між абстрактними глобальними економіч�
ними цілями та політичними зобов'язаннями урядів на
кожній конкретній території.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
По мірі поглиблення знань про міжнародну торгівлю,

втім, за умови збереження фундаментальних постулатів
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фритредерства і протекціонізму, модифікувалась система
аргументацій щодо необхідних інструментів економічної
політики. Втім, прямої згадки про власне "економічний
націоналізм" знаходимо лише в окремих із дослідників.
Довічна дилема "ринкова свобода чи національна сила"
уособлювалась у чисельних спробах запропонувати
відповідь на питання щодо оптимальної структури еконо�
міки, що, в свою чергу, актуалізувало пошук шляхів ефек�
тивного використання капіталу, управління боргом та більш
глибоко — формування ідеології зовнішньої економічної
політики.

Перед нами стоїть завдання з'ясувати, чи містить "на�
ціоналізм" у політиці економічного націоналізму ті ж самі
змістовні ознаки, що й "націоналізм" в парадигмі націона�
лізму? В чому, власне, мають полягати дії політиків та дер�
жавних функціонерів з тим, аби бути інтерпретовані як ті,
що ідейно близькі до економічного націоналізму?

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Слід зазначити, що ми погоджуємось з позицією дос�

лідника У. Бека, який в принципі критикує застосування
методологічного націоналізму в науці. Він радикально
вважає, що національна держава вичерпала себе в добу
глобалізації і стала заручником транснаціонального ка�
піталу. Методологічний націоналізм не дає змоги реаль�
но оцінювати стан справ у світі, тому на зміну йому має
прийти методологічний космополітизм, предметом яко�
го є світове суспільство, а не окремі його кластери, що
перебувають у кордонах "національних держав", які пе�
рестають бути національними та перетворюються у тим�
часові перевалочні пункти для транснаціональних корпо�
рацій.

У пошуку відповідей на поставлені питання звернемось
до аналізу концепцій націоналізму, що представлені чотир�
ма парадигмами: модернізму, примордіалізму, конструк�
тивізму, переніалізму. У теорії модернізації достатньо си�
стемно розглянуто націоналізм і демократію як течії гло�
бального суспільно�політичного процесу, а також на�
явність суперечностей їхньої взаємодії. Є думка, що на�
ціоналізм як ідеологія спочатку сприяє створенню нації�
держави, яка потім зазнає модернізації. Прибічники та�
кого погляду вважають, що націоналізм одночасно є ан�
тимодерністським і промодерністським феноменом, якщо
його розглядати у нерозривній єдності з соціальними нос�
іями, які діють безпосередньо у конкретних історичних
процесах (табл. 1, 2).

Проте чимало науковців піддають сумніву можливості
націоналізму сприяти демократії і модернізму. Коротко
зазначимо функції націоналізму в процесі модернізації
суспільства, на яких наголошує наукова література. Пе�
редусім це провідна роль у консолідації громадян заради
забезпечення цілей розвитку держави; забезпечення мо�
дернізації у широкому розумінні цього процесу; компен�
сація збитків, яких зазнає держава від минулого досвіду,
а також від неминучих проблем, що виникають у процесі
модернізації. Такі висновки властиві переважно щодо по�
стколоніальних країн, у межах яких націоналізм одночас�
но протидіє як зовнішнім впливам, так і вітчизняному пат�
ріархальному трайболізму. Тому націоналізм об'єктивно
є провідною суспільною ідеєю, згідно з якою держава має
освоїти новітні цивілізаційні засади.

Водночас не можна оминути у цьому зв'язку двох зас�
тережень: по�перше, реалізація зазначеного не є можли�
вою без часом істотних відхилень від уже сформованих
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Таблиця 1. Змістовні характеристики концепцій націоналізму

Два полюси концепцій націоналізму
Фундаментальні тези примордіалізму Фундаментальні тези конструктивізму 

Примордіалізм на початкових стадіях розвивався в 
рамках антропологічної школи. Примордіалісти 
вважають, що нації існували впродовж усього 
історичного періоду. При цьому вони спираються на 
низку свідчень існування «домодерних» націй. Проте 
складно пояснюються етапи історії, коли національні 
почуття відходили на задній план, поступаючись 
становим, релігійним або регіональним факторам. 
Примордіалізм зумовлює націоналізм не 
функціональними потребами суспільства, а певними 
містичними засадами, які далеко не завжди є 
раціональними 

Наголошують на процесі конструювання нації, що активізувався у ХІХ–ХХ 
ст. За конструктивістськими переконаннями, націоналізм є об’єктивно 
зумовленим економічними реаліями та комплексом ідей, що зародилися 
в ХІХ ст. Вироблення конструктивістського підходу до націотворення  
К. Янг описує так: «Суть справи зводилася до того, щоб етнічність 
розумілася не як певна даність, але як результат творення, як інноваційний 
акт творчої уяви». Процес соціального конструювання відбувається і на 
індивідуальному, і на груповому рівнях; у ході незліченної кількості 
взаємодій у повсякденному житті індивіди беруть участь у постійному 
процесі визначення й перевизначення самих себе. Самосвідомість 
розуміється таким чином не як якась «фіксована суть», а як «стратегічне 
самоствердження»

Таблиця 2. Змістовні характеристики концепцій націоналізму
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"К.І.С.", 2004. — 170 с.; Кондратенко Д. Економічний націоналізм: політичні [Електронний ресурс] / Д. Кондратенко // Наукові
записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України . — 2010. — № 3 (47). — Режим доступу:
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Ключові тези парадигм націоналізму 
Модернізм Переніалізм

Модернізм існує у двох формах — хронологічній і 
соціологічній. Перша стверджує, що націоналізм як 
ідеологія, рух і символіка є порівняно новим; друга — 
що націоналізм ще й якісно новий. За другою 
формою, націоналізм — це новація, а не просто 
осучаснений різновид чогось давнішого. Нічого 
такого раніше було. Адже це не звичайне питання 
постійного руху історії, це явище, народжене цілком 
новою добою й новими умовами. Націоналізм — це 
просто-таки добуток сучасності. Саме це твердження 
й означає справжній модернізм. Але сучасним є не 
тільки сам націоналізм, а й нації, національні держави, 
національна ідентичність та все «інтернаціональне» 
суспільство. Усі вони, на думку модерніста, не тільки 
нові хронологічно, а ще й нові якісно  

До Другої світової війни більшість науковців сходилися на думці, що 
навіть коли націоналістична ідеологія й була новою, нації завжди були в 
кожному історичному періоді, і те, що багато націй існувало з 
найдавніших часів — переконання, яке можна назвати "переніалізмом". 
Починаючи від XIX ст. і аж по 1940-ві роки, багато науковців були 
прихильниками якоїсь версії переніалізму. Цьому частково посприяло 
популярне прирівнювання "раси" до "нації", де термін "раса" радше 
означав окрему за походженням культурну групу, ніж спадкові й 
незмінні біологічні особливості й гени (те, що сьогодні можна було б 
замінити терміном "етнічна належність"). Переніалізм також надихала 
ідея розвитку суспільства з її наголошуванням на градуалізмі, 
стадійності поступу прогресу, а також соціального й культурного 
накопичення. Це було просто й навіть природно, бачити нації як 
колективні приклади, що виявляють справжні ознаки градуалізму, 
розвитку й накопичення, особливо для тих, кого приваблювала 
органічна аналогія 
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уявлень про демократичні норми і процедури; по�друге,
коли націоналізм лише опирається на властиві нації тра�
диції, вони вступають у суперечність з цілями модернізації.
У цьому місці деякі дослідники додають: "і демократії".
Проте ми наполягаємо, що на початковому етапі розвитку
постколоніальної країни об'єктивно не можна одночасно
вирішувати проблему модернізації і демократії, а тим
більше, коли держава, зокрема, як Україна, має внутрішній
та зовнішній збройний конфлікт. Особливо наочно в си�
туації з Україною наявна невідповідність основоположних
засад свободи слова, дотримання стандартів роботи за�
собів масової інформації, не переслідування за політичні
переконання тощо реальній практиці, сформованій у
суспільстві в умовах протистояння.

Г.Д. Джонсон зробив спробу узагальнити теоретичні
розробки щодо економічних аспектів націоналізму та про�
аналізувати досвід державного будівництва під впливом
цієї ідеології. На його думку, ідеї націоналізму переважа�
ють у середовищі інтелігенції та середнього класу. Інтелі�
генція завдяки національній мові отримує значний сектор
включно з освітою і державним управлінням. Середній же
клас отримує переваги внаслідок зацікавленості держави
у розвитку індустріальної інфраструктури та започатку�
ванні прикладних науково�дослідних сфер.

Далі науковець зосереджується, на наш погляд, на
суто теоретичних, а не реальних, що випливають з досвіду
практичної діяльності урядів, зокрема, й українського,
постулатах функціонування національної держави.
Згідно саме з теоретичними уявленнями вона має пере�
конати громадян, що є успішною в культурі, науці та
спорті, а тому сприяє митцям, науковцям і спортсменам.
Крім того, держава має активніше здійснювати програми
пенсійної допомоги, створення робочих місць, поліпшу�
вати медичну допомогу, а в цілому — формувати почуття
безпеки у національних кордонах. Тому робиться висно�
вок, націоналізм як ідеологія має власне бачення розвит�
ку економіки, зокрема, та організації життя держави вза�
галі.

Практика націоналізму у другій половині ХХ ст. у на�
уковій літературі бачиться як спроба пояснити націоналізм
впливом на розвиток суспільства та його інститутів. А до
цього переважає думка, що націоналізм поширювався у
ХІХ—ХХ ст. як наслідок настання індустріальної доби, яка
спровокувала поширення ідеологій і учень, покликаних
теоретично обгрунтувати новий устрій. Сформульована на
перетині кількох інтелектуальних течій, концепція еконо�
мічного націоналізму стала радше інструментом інтерпре�
тації, аніж завершеною теорією. Вочевидь, теорії націона�
лізму в одних випадках ігнорують економічне підгрунтя
державотворення, в інших випадках, не обмежуються еко�
номікою, а отже, і виокремити серед них ті, що підпадали
б під визначення теорій економічного націоналізму, вкрай
складно (табл. 3).

Втім, проведений аналіз їхніх змістовних характерис�
тик засвідчує, що в парадигмі переніалізму та конструк�
тивізму робилась спроба визначити вектор впливу еконо�
міки на суспільства та навпаки. Так, якщо переніалісти
обстоювали ідею підпорядкування розвитку економіки
розвиткові суспільства, наполягаючи, що лише розвинене
суспільство може дати поштовх до економічного розвит�
ку, то адепти конструктивізму, навпаки, переконували в
тому, що економічні ідеї (розвитку, боротьби з нерівністю,
експансії) закладали підвалини до ренесансу національної
ідеї.

Однак якщо поставити перед собою за мету виокре�
мити визначальні риси, притаманні цим теоріям, слід роз�
глянути найрепрезентативніші позиції , висловлені
Т. Неірном та Е. Геллнером, адже саме в їхніх працях
економічна домінанта націоналізму є незаперечною. Для
Т. Неріна детермінуючим фактором для актуалізації еко�
номічного націоналізму є нерівномірний розвиток. Гово�
рячи про останній, автор наближається до структуралі�
стської інтерпретації "залежності" як недостатності
"справжньої" незалежності від впливу інших країн, зумов�
лену низкою внутрішніх і зовнішніх причин. Ці чинники
часто називають "структурними викривленнями" з огляду
на вплив міжнародної капіталістичної системи на місцеві
економіки, а через них — і на розподіл товарів, послуг й
багатства. Таким чином, основна мета економічного націо�
налізму з позицій Т. Неірна полягає у віднаходженні та
стимулюванні внутрішніх драйверів економічного розвит�
ку, незалежних від впливу зовнішніх факторів та таких, що
забезпечили б поступову конвергенцію в доходах з бага�
тими країнами.

У дослідницькому ракурсі Т. Неірна — переконаного
марксиста — взаємопов'язуються, здавалося б, несумісні
позиції. З одного боку, заперечення націоналістичної іде�
ології і її системи цінностей як такої, з іншого боку — виз�
нання за економічною політикою, продукованою держа�
вою, способу віднаходження інструментів забезпечення
інтересів людини з метою подальшої соціалістичної транс�
формації світу. Таким чином, поштовхом до сповідування
ідеології економічного націоналізму, за Т. Неірном, є сти�
мул розірвати зачароване коло залежностей, що призво�
дять до нерівномірного розвитку капіталізму. Це пояснює
і запропонований автором вкрай суперечливий підхід до
хронологізації виникнення економічного націоналізму,
що, за його логіко, розпочався саме в периферійних краї�
нах (Німеччина, Італія, Японія) і тільки потім досяг "дер�
жав центру" (Англії і Франції). Іншими словами, поштов�
хом до економічного націоналізму, за Т. Неірном, є суп�
ротив пануючій нерівності та асиметріям економічного
розвитку.

Е. Геллнер (що був політекономом) вибудовує свою
теоретичну конструкцію, відштовхуючись від визнання за
індустріалізмом детермінуючої ролі у досягненні еконо�
мічного розвитку. Щоправда, для нього індустріалізм як
такий є важливим з точки зору забезпечення кращих умов
для розвитку культури та її гомогенізації, адже мобільне
за своєю природою індустріальне суспільство формує за�
пит та жорсткі функціональні вимоги на останню. Адже
сама нація, в геллнерівській інтерпретації, є культурною
спільністю, що самоусвідомлюється, а тому нація не відбу�
деться без кодифікованої високої культури. Відповідно,
створення такої культури і є процесом створення націй.
Саме тому націоналізм для нього є суто явищем індустрі�
альної епохи, яка уможливлює забезпечення вихідних
умов для становлення нації. Звідси модернізація розгля�
дається Е. Геллнером практично як наслідок розвитку про�
мисловості.

Отже, економічний націоналізм, на переконання вче�
ного, продиктований необхідністю забезпечення необхід�
них умов для вбудовування держави в глобальне спів�
існування з тим, аби набути останній (державі) ознак
актора міжнародних відносин. У геллнерівській інтерпре�
тації націоналізм виступає політичним принципом, що
вимагає співпадіння національної спільності і держави.
Е. Гелнер розглядав націоналізм як ідеологію, зумовлену

Назва парадигми 
націоналізму Економічні аспекти націоналізму Соціальні аспекти націоналізму 

Примордіалізм  Не розглядає Націоналізм не зумовлюється функціональними 
потребами суспільства 

Модернізм  Не розглядає  Не розглядає
Переніалізм  Розвиток економіки як наслідок розвитку 

суспільства 
Ідея розвитку суспільства з її наголошуванням на 
градуалізмі, стадійності поступу прогресу, а також 
соціального й культурного накопичення. 

Конструктивізм  Націоналізм є об’єктивно зумовленим 
економічними реаліями та комплексом ідей 

Індивіди беруть участь у постійному процесі 
визначення й перевизначення самих себе 

Таблиця 3. Аналіз парадигм націоналізму за економічним та соціальним критерієм

Джерело: укладено автором.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

7www.economy.in.ua

переходом суспільства від агрописемного до індустріаль�
ного устрою. Водночас націоналізм є рухом у напрямі ун�
іфікації освітніх систем для запровадження промислової
стандартизації (у тому числі трудових ресурсів), форму�
вання єдиного простору освіти та науки. Зазначимо, що
його робота "Нації та націоналізм" різко розкритикована
модерністами.

У статті "Нації, націоналізм та війна, або Чи треба нам
ще читати Ернеста Гелнера" Д. Конверсі критикує автора
за ігнорування націоналізму як мілітаристської ідеології.
Він бачить зв'язок націоналізму із зростанням агресивності
держави. Інші дослідники вважають, що націоналізм про�
низує всі аспекти життя держави і, певним чином, зміцнює
її політично, економічно і безпеково, а також пов'язують
його з інструментом досягнення мети, сформульованої
елітою держави. Метою може бути як особисто�груповий
інтерес (досягнення влади суспільними групами, перероз�
поділ ресурсів), так і суспільний (розвиток, зміцнення дер�
жави). Слід також пам'ятати, що націоналізм, як і будь�
яка інша ідеологія, провокує суспільство на певний дис�
курс, що обмежує суспільну дискусію.

Треба мати на увазі, що націоналізм розглядає існу�
вання суспільства лише у формі національної держави,
формує методологію вивчення суспільств і стимулює кон�
куренцію між національними державами як порівнювани�
ми формаціями. Л. Грінфельд вважає, що націоналізм ство�
рив передумови для зростання економіки, змусив уряди
конкурувати з метою зростання добробуту власної нації.
У роботі "Дух капіталізму. Націоналізм та економічне зро�
стання" вона виокремлює два питання щодо безпосеред�
ньої причини виникнення сучасної економіки з орієнта�
цією на зростання та чинників перетворення економіки на
центральний фокус сучасного світогляду.

Л. Грінфельд припускає, що "націоналізм є унікальною
формою соціальної свідомості, яка виникла в Англії на
початку ХVІ ст., пізніше поширилася спочатку на
англійські поселення в Америці, а потім, упродовж XVIII
ст., у Франції та Росії, за два віки поглинула решту Євро�
пи, країни Південної півкулі, більшу частину Азії та час�
тину Африки. У центрі соціальної свідомості лежить силь�
ний, всезагальний образ суспільства, суверенної спільно�
ти з фундаментально рівними членами, що має назву "на�
ція". Національна свідомість є демократичною за суттю:
егалітаризм є основним принципом соціальної організації,
а народний суверенітет — політичним принципом". Л.
Грінфельд розрізняє типи націоналізму з різними резуль�
татами економічної діяльності. Принципи радикально
відмінні, а тому відрізняються і форми соціально�політич�
ної організації держави. Інтерпретація полягає у розгляді
нації як збірної або унітарної спільноти, а звідси й кри�
терії членства в нації можуть бути громадянськими або
етнічними. Ці змінні (теоретично можуть існувати у чоти�
рьох комбінаціях) становлять три типи націоналізму з
відповідними формами націй та національних ідентичнос�
тей: індивідуалістський громадянський, колективістський
громадянський і колективістський�етнічний. У свою чергу
типи по�різному впливали на розвиток держав�націй.

Першопрохідники націоналізму (та національного
економічного зростання), за Л. Грінфельд, — Англія у
XV—XVI ст. та Нідерланди у XVIII ст., економічний роз�
виток яких припинився відразу після здобуття незалеж�
ності. Зникнення спільного ворога в особі Іспанії посили�
ло відцентрові тенденції Семи Провінцій (De Zeven
Provinciёn). Відсутність національного фактору не сприя�
ла формуванню спільного ринку та збройних сил, завади�
ла розвиткові нових форм економічної діяльності. Держа�
ва не інвестувала сама та не створювала передумов для
інвестицій з боку приватного капіталу, який переймався
лише отриманням відсоткової ренти, а не розвитком ви�
робництва. В інших європейських державах важливу роль
у становленні націоналізму відігравала абсолютна монар�
хія, об'єднуючи під жорстким контролем державу та інте�
лігенцію, яка популяризувала національну ідею.

Таким чином, протягом більшої частини ХХ століття
були зроблені кілька зусиль розробити детальний науко�
вий аналіз концепції економічного націоналізму. Ми по�
годжуємось з позицією М. Гайльперіна [8], який відзна�
чає, що попри широке наукове використання цього терм�

іну в економічній науці ХХ століття в міжвоєнні роки,
його уніфіковане загальновживане визначення було важ�
ко виокремити. Цей термін зазвичай використовувався
ліберальними економістами для опису політики, яку б
вони не хотіли. Як стверджував Я. Кофман [9], політика
економічного націоналізму є тою політикою, що не впи�
сується в ліберальне визначення розвитку економіки і, як
правило, асоціюється з доктринами. Крім того, автор виз�
начальної у 1933 році монографії на тему націоналізму,
Дж. Ходсон, зазначив, що в кращому випадку, економіч�
ний націоналізм є невизначеним терміном, використову�
ваним його противниками в більшій мірі, ніж його при�
хильниками.

У науковій літературі термін "економічний націо�
налізм" набув популяризації після початку 1970�х років
вченими�міжнародниками, які працювали на ниві міжна�
родної політичної економії. В їхній інтерпретації дане
поняття використовувалось для опису економічного ва�
ріанту ідеології реалізму, який набув чільного місця в
повоєнний період. У своїй важливій роботі з політеко�
номії міжнародних відносин, Р. Гілпін, наприклад, опи�
сує економічний націоналізм наступним чином: "Його
центральна ідея полягає в тому, що економічна діяль�
ність підпорядковуватися цілям державного устрою та
інтересів держави". Крім того, в його пізнішій книзі про
глобальну політичну економію, Р. Гілпін стверджує, що
аналітичне ядро економічного націоналізму є таким же,
як і в "державно�орієнтованому реалізмі". Економічний
націоналізм визнає анархічний характер міжнародних
відносин та національних інтересів, а також важливість
сили в міждержавних відносинах. Таким чином, Р. Гілпін
зобразив економічний націоналізм як такий, що черпав
коріння в меркантильних доктринах ХVII і XVIII сто�
ліття [6].

Водночас слід застерегти: попри те, що в гілпінівській
інтерпретації термін "економічний націоналізм" хоч не є
достатньою мірою структурований, але він передає ідейні
засади цього поняття в більшій мірі, ніж спроби багатьох
ліберальних економістів визначити його засадничі орієн�
тири [7]. Втім, вразливим місцем наведених визначень еко�
номічного націоналізму, яким би дивним це не виглядало,
є відсутність "націоналізму" як такого. Дж. Крейн у цьому
контексті зазначає таке: "Економічний націоналізм" є чи�
мось некоректним, так як більшість звичайних заходів зо�
середжуються на державі, а не на народі. Держава і нація
може перетинатися різними способами, але національна
ідентичність — це не просто вираз інтересів держави". Р.
Абделал висловив ту ж точку зору, стверджуючи, що ре�
алізм і економічний націоналізм необхідно розрізняти [1].
У той час як реалізм концентрується на державних інте�
ресах і розподілі влади, він стверджує, що економічний на�
ціоналізм повинен описати перспективу більше зі сторони
впливу національної ідентичності і націоналізму в еко�
номічній політиці. Так само С. Шульман стверджує, що Р.
Гілпін та решта дослідників неправильно прирівнювали
економічний націоналізм до меркантилізму з його держав�
ницькою ідеологією, яка дуже відрізнялася від більшості
сучасних націоналістичних ідей, впроваджених в ХІХ
столітті [7].

ВИСНОВКИ
Тож, як видно з проведеного аналізу, за методоло�

гією економічного націоналізму, держава є основним
агентом нації, а також носієм її інтересів та джерелом
способів їх реалізації. Такий висновок дозволяє поста�
вити перед собою амбітне завдання віднаходження рис
економічного націоналізму як в економічних теоріях
(меркантилізм, кейнсіанство, класична школа), так і в еко�
номічній політиці, що, впроваджуючись на практиці ви�
датними державними діячами, в подальшому додавала в
термінологічний обіг нові поняття, синонімічні терміну
"економічний націоналізм". Різні державно базовані
теорії і владна політика сформували економічний націо�
налізм як політекономічну теорію. Слід застерегти, що
дослідження економічного націоналізму як політеко�
номічної теорії не мають обмежуватись аналізом теорій
протекціонізму, адже останні лише частково пояснюють
його засадничі положення.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Унаслідок анексії Російською Федерацією Автоном�

ної Республіки Крим та втрати Україною контролю над
частиною території Донецької та Луганської областей
велика кількість громадян України змушена була зміни�
ти місце проживання. Найбільше таких громадян перед
тим проживали в Донецькій та Луганський областях,
частина яких була захоплена проросійськими найман�
цями за участі військових РФ. Загострення збройного
протистояння і поступове усвідомлення того факту, що
розв'язання конфлікту не може відбутися впродовж
відносно нетривалого проміжку часу, зумовило прий�
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няття рішення частиною громадян з непідконтрольних
Україні територій про переїзд до інших регіонів держа�
ви. У офіційних документах такі громадяни визначають�
ся, як "внутрішньо переміщені особи" (ВПО) [4]. Таке ж
визначення закріплене у "Керівних принципах з питань
про переміщених осіб усередині країни" Організації
Об'єднаних Націй. У цьому документі внутрішньо пере�
міщені особи визначені як окремі особи або групи осіб,
які були вимушені залишити місця постійного прожи�
вання унаслідок або з метою уникнення наслідків зброй�
ного конфлікту, проявів насильства, порушень прав лю�
дини, стихійних або спричинених діяльністю людини лих
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чи техногенних катастроф і не перетнули визнаних
світовою спільнотою державних кордонів [12].

Згідно з даними Міністерства соціальної політики
на кінець лютого 2016 р. в Україні нараховувалося
1735000 внутрішньо переміщених осіб, що становило 4%
від загальної кількості населення країни. Абсолютна
більшість громадян (близько 1700000 осіб) були змушені
переїхати з територій Луганської та Донецької облас�
тей, які тимчасово не контролюються Урядом України.
Близько 60 % ВПО становили пенсіонери, а працездат�
них осіб нараховувалося 23,1 % [13, с. 9]. При тому не�
велика частина пенсіонерів розраховували на працев�
лаштування на новому місці проживання. Це обумовлю�
валося потребою у додатковому заробітку для вирішен�
ня соціально�побутових проблем за відносно невеликої
державної пенсії, яка не могла забезпечити повного
покриття нагальних витрат. Певна частина працездат�
них громадян також розраховувала на отримання ро�
боти, і з часом кількість тих, хто потребував працевлаш�
тування з числа ВПО поступово збільшувалася. Остан�
ня обставина обумовлювалася усвідомленням трива�
лості конфлікту на Сході України і, відповідно, немож�
ливості (недоцільності) повертатися на попереднє місце
проживання. Всі ці обставини потребували термінових
масштабних заходів у сфері державного регулювання
процесу працевлаштування ВПО.

ВПО виявилися комплексною політичною, соціаль�
ною та гуманітарною проблемою, з якою Україна як не�
залежна держава раніше ніколи не стикалась. Наплив
громадян, що вимушено залишили місця свого постійно�
го проживання та тимчасово чи на постійній основі пе�
ребували у інших регіонах країни, не тільки створював
додаткове навантаження на соціальні витрати держа�
ви, а й провокував випробування формальних і нефор�
мальних взаємозв'язків, на яких тримається гуманітар�
на безпека країни та передумови для її стійкого розвит�
ку. Характеризуючи потенційні ризики, викликані про�
блемою масового вимушеного переселення, вітчизняні
та міжнародні експерти наголошували, що, крім суто
економічних труднощів, пов'язаних із розселенням,
соціальним забезпеченням та працевлаштуванням ВПО
на місцях, істотним викликом стала й соціально�психо�
логічна адаптація як самих переселенців, так і мешканців
тих населених пунктів, куди переселенці прибували [6,
с. 292].

Великий наплив переселенців створив ситуацію,
коли від ефективності дій відповідних державних
органів залежало збереження соціальної стабільності
у країні, а також ефективне використання трудового
потенціалу ВПО. При тому держава не мала можливості
для забезпечення житлом настільки великої кількості
ВПО на новому місці проживання. Проте існували мож�
ливості для полегшення їх працевлаштування, в тому
числі й використовуючи можливості перекваліфікації та
підвищення кваліфікації працівників.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На початку російсько�українського протистояння

на Донбасі у 2014 р. значна частина ВПО обирала місцем
свого проживання області України, розміщені поблизу
зони конфлікту. Вибір значною частиною ВПО най�
ближчих до місць попереднього проживання регіонів
свідчив про намір повернутися до покинутих поселень.
Водночас надмірна концентрація переселенців лягла
важким тягарем на інфраструктуру, ринок праці та жит�
ла регіонів переселення [13, с. 10].

Однією із важливих передумов працевлаштування
на новому місці проживання для ВПО став пошук жит�
ла. Оскільки абсолютна більшість таких осіб раніше про�
живали у містах, то й після зміни місця проживання вони
прагнули залишатися містянами. Перевага віддавалася
великим промисловим центрам, де було відносно більше
шансів для працевлаштування порівняно із невеликими
містами. Значна кількість ВПО зосереджувалась у До�

нецькій, Луганській, Харківській, Запорізькій, Дніпро�
петровській областях та м. Київ. Проте й ціна оренди чи
купівлі житла тут була відносно високою.

Одночасно виявилося, що значна частина ВПО лише
зареєстрована за новим місцем проживання. Такі люди
реєструвалися на підконтрольній українській владі те�
риторії лише з метою отримання соціальних виплат. При
тому більшість пенсіонерів й не планували подальшого
працевлаштування на новому місці. Махінації із реєст�
рацією ВПО суттєво вплинули на порядок призначення
їм соціальної допомоги. Крім того, важливо врахувати,
що її призначення, переміщення та працевлаштування
громадян, які проживали у зоні бойових дій, відбувало�
ся в умовах, коли збройне протистояння на Сході Ук�
раїни з політичних міркувань у правовому полі було
визначене як "антитерористична операція" (АТО), а не
"війна". Таке трактування у ряді випадків могло бути
підставою для висунення претензій до держави через
руйнування житла, вимушене переміщення, працевлаш�
тування на новому місці із виділенням службового жит�
ла (особливо коли мова йшла про переміщення держав�
них установ та організацій на підконтрольну українській
владі територію). Не варто забувати й про зростання
державних витрат, спрямованих на підвищення оборо�
ноздатності країни, що впливало як на визначення
розмірів соціальних виплат, так і на створення нових
робочих місць. Крім того, на працевлаштування ВПО
впливали й певні обставини, пов'язані із забезпеченням
національної безпеки держави. Усвідомлення необхід�
ності збільшення уваги до потреб ВПО відбувалося по�
руч із усвідомленням загроз з боку осіб, які переміщу�
валися на підконтрольну українській владі територію з
метою провокаційної, підривної чи терористичної діяль�
ності, а також задля приховування своєї злочинної
діяльності на тимчасово непідконтрольній території.

Реагування органів державної влади на задоволен�
ня потреб ВПО, пов'язаних із їх розміщенням та пра�
цевлаштуванням на новому місці, поступово все більше
втрачало ознаки ситуативного, яким воно було переваж�
но у 2014 р.

У 2014 р. в умовах зростання кількості ВПО за загос�
трення збройного протистояння на Донбасі Кабінетом
Міністрів України було прийнято кілька постанов, які
визначали порядок обліку та призначення певних виплат
ВПО. Вже 4 березня 2014 р. Кабінет Міністрів прийняв
Постанову № 79 "Деякі питання оформлення і видачі до�
відки про взяття на облік особи, яка переміщується з тим�
часово окупованої території України або району прове�
дення антитерористичної операції" [2]. Нею передбачався
контроль Державною міграційною службою України
(ДМСУ) за місцем фактичного проживання ВПО. До
здійснення такого контролю залучалися також праців�
ники правоохоронних органів, органів соціального захи�
сту, місцевого самоврядування. Перевірки могли трива�
ти протягом двох місяців, а у разі відсутності переселенців
на зареєстрованому місці проживання їм надавалося де�
сять діб для повідомлення працівників Державної мігра�
ційної служби України про обставини, які спричинили це.

Крім того, у 2014 р. було прийнято постанови № 505
"Про надання щомісячної адресної допомоги особам,
які переміщуються з тимчасово окупованої території
України та районів проведення антитерористичної опе�
рації, для покриття витрат на проживання, в тому числі
на оплату житлово�комунальних послуг" [9], № 509
"Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупо�
ваної території України та районів проведення антите�
рористичної операції" [10], № 531 "Про особливості
реалізації прав деяких категорій осіб на загальнообо�
в'язкове державне соціальне страхування" [11]. Відпо�
відно до постанови № 505 грошова допомога призна�
чалася на сім'ю і мала бути виплачена одному з її членів
за умови надання письмової згоди довільної форми про
виплату грошової допомоги цій особі від інших членів
сім'ї у таких розмірах: для непрацездатних осіб (пенсі�
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онери, діти, інваліди) — 884 гривні на одну особу (члена
сім'ї); для працездатних осіб — 442 гривні на одну осо�
бу (члена сім'ї). Водночас визначалося, що загальна сума
допомоги на сім'ю не могла перевищувати 2400 грн. А
вже 7 листопада 2014 р. Кабінет Міністрів України прий�
няв постанову № 595 "Деякі питання фінансування бюд�
жетних установ, здійснення соціальних виплат населен�
ню та надання фінансової підтримки окремим підприє�
мствам і організаціям Донецької та Луганської облас�
тей" [3]. Нею визначалося, що здійснення соціальних
виплат особам, які переміщувалися з тимчасово окупо�
ваної території України та районів проведення антите�
рористичної операції, прийняття заяв про переведення
пенсійних справ, призначення пенсій, виплату допомо�
ги на поховання, недоотриманої пенсії від осіб, місце
проживання яких зареєстроване на територіях прове�
дення АТО, мало проводитися виключно за місцем пе�
ребування таких осіб на обліку на контрольованій ук�
раїнською владою території.

З одного боку, такі рішення Кабінету Міністрів пев�
ною мірою обмежували можливості для працевлашту�
вання ВПО, оскільки виплати для покриття витрат на
проживання передбачалися лише у випадку, коли пере�
міщувалася вся сім'я, а не лише один із членів подруж�
жя, а крім того, передбачалися перевірки, метою яких
було встановлення місця фактичного проживання тих,
хто реєструвався як ВПО. З іншого боку, в умовах, коли
іредентизм частини жителів тимчасово непідконтроль�
них українській владі територій Донецької та Лугансь�
кої областей поєднувався із прагненням отримувати всі
соціальні виплати, передбачені законодавством Украї�
ни, подібні рішення Кабінету Міністрів були продикто�
вані умовами, в яких опинилася країна через агресивні
дії з боку Російської Федерації.

Цими ж обставинами обумовлювалося й прийняття
3 листопада 2014 р. постанови Нацбанку України, якою
мешканці Криму визнавалися нерезидентами і втрачали
можливість користуватися банківськими послугами на
рівних з громадянами України. Таке рішення свідчило
про де�факто визнання втрати контролю над анексова�
ним РФ Кримом і суттєво ускладнювало розрахунки між
розташованими на материковій частині України і в Кри�
му бізнес�структурами, але водночас і певною мірою об�
межувало можливості фінансування проросійських
організацій (в тому числі й терористичних) за допомо�
гою української банківської системи. А вже 14 грудня
2014 р. постановою Нацбанку резидентами визнавали�
ся лише ВПО з Криму, які були зареєстровані Держав�
ною міграційною службою України і мали позначку
ДМСУ у довідці ВПО про реєстрацію місця проживан�
ня. Подібне рішення, прийняте в умовах нагальної не�
обхідності впорядкування обліку ВПО та протидії
фінансуванню терористичних організацій "Донецька
народна республіка" та "Луганська народна республі�
ка", обмежувало можливості ведення бізнесу на базі ук�
раїнського законодавства із використанням переваг
вільної економічної зони "Крим".

Необхідність врегулювання багатьох питань, пов'я�
заних із появою в України великої кількості ВПО, по�
тягнула за собою й прийняття Закону України "Про за�
безпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб",
який набув чинності 22 листопада 2014 р. В умовах мас�
штабного збройного протистояння на Донбасі, по�
гіршення інвестиційного клімату в країні, де мало місце
падіння економічного розвитку, цей закон неодмінно
мав бути компромісним. Його прийняття мало на меті
не допустити критичного загострення соціально�еко�
номічних відносин, яке теоретично могло призвести до
соціального вибуху, у зв'язку із появою величезної
кількості ВПО. Однак попри критику деяких положень
цього документу, не варто забувати, що його поява зу�

мовлювалася у першу чергу агресивними діями РФ. Ме�
тою вищого керівництва Російської Федерації, як ви�
явилося, був потужний удар по суверенітету Українсь�
кої держави, що мав би призвести до безповоротного
включення України до російської сфери інтересів із пе�
рекресленням євроінтеграційних прагнень більшості ук�
раїнського населення.

У Законі України "Про забезпечення прав і свобод
внутрішньо переміщених осіб" від 22 листопада 2014 р.
через причини, що були названі вище, було закріплене
положення, відповідно до якого реєстрація і надання
соціальних послуг прив'язувалися до реєстрації за
місцем місця проживання. Певні проблеми створювало
положення про можливість припинення трудових відно�
син шляхом надання нотаріально посвідченої письмо�
вої заяви про припинення працівником трудових відно�
син з підтвердженням того, що ця заява громадянином
надіслана роботодавцю рекомендованим листом. При�
чиною стало припинення поштового сполучення із тим�
часово окупованими територіями України. Проте це не
створило й непереборних труднощів, пов'язаних із пра�
цевлаштуванням на новому місці. Роботодавці в основ�
ному не створювали перешкод і не пред'являли особли�
вих вимог до ВПО. Головними вимогами, як показала
практика, залишалися професійні здібності та
відсутність житлових проблем, вирішення яких робото�
давці не бажали в основному брати на себе як до, так і
після початку конфлікту на Сході України.

5 березня 2015 р. був прийнятий Закон України "Про
внесення змін до деяких законів України щодо посилен�
ня соціального захисту внутрішньо переміщених осіб",
Ним передбачалося запровадити компенсацію ВПО
фактичних транспортних витрат на переїзд до іншої ад�
міністративно�територіальної одиниці України з метою
працевлаштування. Крім того, встановлювалася компен�
сація витрат роботодавцям на оплату праці (не вище се�
реднього рівня заробітної плати в регіоні) за працевлаш�
тування зареєстрованих безробітних ВПО на умовах
строкових трудових договорів тривалістю не більше 6
місяців за умови збереження гарантій зайнятості такої
особи протягом періоду, що перевищував тривалість
виплати вдвічі. Для роботодавців, які працевлаштовува�
ли ВПО, також запроваджувалася компенсація витрат
на перепідготовку чи підвищення кваліфікації таких осіб
строком не менше 12 місяців.

24 грудня 2015 р. вже було прийнято Закон України
"Про внесення змін до деяких законів України щодо по�
силення гарантії дотримання прав і свобод внутрішньо
переміщених осіб". Цей закон, до якого перед тим на ви�
могу Президента внесли зміни, що визначали орган кон�
тролю за місцем проживанням та переміщенням ВПО, був
підписаний ним вже 6 січня 2016 р. Відповідно до цього
закону іноземні громадяни та особи без громадянства,
які постійно проживали на тимчасово окупованих тери�
торіях України, отримали можливість стати внутрішньо
переміщеними особами. У законі також закріплювало�
ся, що громадяни, які проживали на тимчасово окупова�
них територіях до окупації, але не були там зареєстро�
вані, отримували можливість стати ВПО за розширеною
процедурою. Крім того, передбачалася безстроковість дії
довідки ВПО, що виключало необхідність перереєстрації
у Державній міграційній службі України і певною мірою
спрощувало працевлаштування.

Водночас проблема працевлаштування для багатьох
ВПО не була першочерговою. Про це свідчать дані Дер�
жавної служби зайнятості. Так, на кінець 2015 р. лише
7,8% працездатних ВПО повідомили про потребу пра�
цевлаштування, а звернулися за допомогою у працев�
лаштуванні тільки 3,8 % від загальної кількості ВПО. Це
свідчить як про можливість працевлаштування без до�
помоги Державної служби зайнятості1, так і про него�

_______________________________________
1 Служба зайнятості оперує в основному низькооплачуваними вакансіями або такими, що потребують відносно низької квалі�

фікації. Тому висококваліфіковані спеціалісти, як правило, не звертаються до неї по допомогу у працевлаштуванні.
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товність частини ВПО в силу різних обставин присту�
пити до роботи. В Україні сформувалися пересувні рин�
ки праці, які поглинають відносно велику кількість ро�
бочої сили. У той же час Державна служба зайнятості
доклала певних зусиль для забезпечення професійного
навчання ВПО. У 2016 р. у Івано�Франківській, Рівнен�
ській, Харківській, Львівській та Чернівецькій областях
від 8 до 11 % ВПО скористалися відповідними послуга�
ми [13, с. 39]. Проте на ринку праці бракувало у першу
чергу досвідчених спеціалістів. Такі ВПО значно про�
стіше знаходили собі роботу.

У результатах соціологічного дослідження "Оці�
нка попиту на професії", що виконувалось у рамках
проекту "Економічне та соціальне відновлення Дон�
басу" Програми Розвитку ООН в Україні, зокрема
зазначалося, що можливості перенавчання були до�
сить обмежені, оскільки ринку праці бракувало, в пер�
шу чергу, досвідчених спеціалістів [7]. На перешкоді
перепідготовці ВПО стояла специфічність вимог ряду
роботодавців, забезпечення виконання яких потребу�
вало часу. Проте в жодному регіоні України не відзна�
чалося масове небажання брати на роботу ВПО лише
на підставі того, що вони переселенці. Більшість ро�
ботодавців із розумінням поставилися до існуючої
ситуації, а вимоги щодо професійної підготовки пра�
цівників диктувалися у першу чергу кон'юнктурою
ринкових відносин.

Відсутність соціальних катаклізмів через наявність
великої кількості ВПО в Україні пояснюється у першу
чергу високим рівнем толерантності українського су�
спільства, готовності населення різних регіонів Украї�
ни до співпраці та взаємодопомоги у скрутних умовах.
Найбільш вагомими спільнотами "Ми" для українців в
умовах загострення протистояння на Сході України,
за даними Інституту соціології НАН України, вияви�
лися дві: "родичі і друзі" (53%) та громадяни України
(52 %) [1]. Це свідчить також і про надуманість "роз�
колу України" по вісі "Схід�Захід", оскільки абсолют�
на більшість переселенців не відчули недоброзичливо�
го ставлення до себе у тих регіонах, де їм довелося
жити.

На перешкоді працевлаштуванню ВПО, як і інших
категорій населення України, постали труднощі, викли�
кані агресивними діями РФ, що спричинили падіння
темпів економічного розвитку. Крім того, невиважені
економічні реформи, що не враховували українських
реалій, ставали ще однією причиною зростання рівня
безробіття. Водночас впродовж 2014—2015 рр., як це не
дивно, зросла частка працюючих українців, що не мали
бажання залишити країну. Крім того, серед безробіт�
них частка бажаючих покинути рідні пенати залишали�
ся мінімальною (18,9 %). Як серед працюючих, так і се�
ред безробітних більшість віддавала перевагу праці в
Україні (відповідно 64,3 % і 65,2 %) [8, с. 324]. Таким чи�
ном, більшість українців, не дивлячись на всі негаразди,
пов'язували свою долю із працею на рідній землі.

ВИСНОВКИ
Криза на Донбасі стала тестом для державного ме�

неджменту на спроможність демократичними, право�
вими методами відповідати на виклики у сфері регу�
лювання порядку переміщення, облаштування та вклю�
чення у економічну діяльність ВПО. Емоційно зрозу�
мілим стало прагнення запровадити суворий облік та�
ких осіб, особливо в умовах, коли деякі з них здійсню�
вали підривну діяльність й після зміни місця проживан�
ня. Емоціями керувалася й частина тих, хто відмовляв
переселенцям у оренді житла на підставі того, що деякі
з них виявилися не лише нездатними на подяку за до�
помогу та підтримку, а й висловлювали зневажливе
ставлення як до Української держав в цілому, так і до
жителів, регіонів, які їх приймали. Проте більшість гро�
мадян із розумінням поставилися до рішення ВПО про
зміну місця проживання. Значною була й допомога во�

лонтерських організацій. Поруч з цим впродовж 2014—
2015 рр. було прийнято нормативно�правові акти, які
регулювали правовідносини, що випливали з факту по�
яви великої кількості ВПО. При тому, наприклад, за�
кон №2166, прийнятий 24 грудня 2015 р. можна вва�
жати відповідним міжнародним стандартам. Це
свідчить про велику роботу, проведену у сфері оцінки
можливостей використання трудового потенціалу
ВПО. В Україні також було сформовано в цілому ло�
яльний інформаційний простір, контент якого містив
переважно позитивні оцінки рішення ВПО про зміну
місця проживання. Подібний інформаційний простір
також відіграв велику роль у соціалізації переважної
більшості ВПО на новому місці проживання. Проте
попри певні досягнення у сфері забезпечення працев�
лаштування ВПО на фоні негараздів розвитку еконо�
міки пошуки ефективної стратегії зайнятості як на мак�
ро�, так і на макрорівні та забезпечення ефективного
використання трудового потенціалу громадян Украї�
ни залишається невідкладним завданням, вирішення
якого не можливе без створення сприятливого інвес�
тиційного клімату у країні за досягнення макроеконо�
мічної стабільності.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Кожна організація існує, щоб створювати вартість для

клієнтів, які зацікавлені в її діяльності. Проте всі види орган�
ізацій, бізнес�структур зіштовхуються з невизначеністю в
процесі функціонування. Актуальність впровадження сис�
теми управління ризиками підприємства як складової кор�
поративного управління полягає у необхідності вимірюван�
ня та аналізі рівня невизначеності, обгрунтуванні рівня ри�
зику, який бізнес готовий прийняти або не прийняти, об�
равши доцільну стратегію реагування на подію.

Є ряд важливих для бізнесу ключових чинників ри�
зику, які майже неможливо виразити та визначити
кількісно. Для прикладу це може бути рівень лояльності
клієнтів компанії, рівень споживчої привабливості ком�
панії. Щоб вирішити питання вибору адекватних методів
управління ризиками щодо чинників ризику, які склад�
но формалізувати необхідно враховувати ризико�фор�
муючі причини та їх крос�функціональну взаємодію.
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BUSINESS RISK MANAGEMENT: ESSENCE, COMPONENTS, SOLUTION

У статті досліджено визначення категорії "ризик", "ризик@менеджмент", здійснено структуризацію

поняття "ризик@менеджмент" за видами (як інструмент, як процес, як система). В статті обгрунтовано

мінімальні вимоги для впровадження моделі управління ризиками на основі матриці прийняття рішень,

яка включає органи управління ризиками та відповідний інструментарій. Запропонована матриця прий@

няття рішень включає ризико@формуючі причини, критерії ризику для кожної з них та ризик@результа@

ти, які настають у разі ігнорування ризико@формуючих причин. Матриця прийняття рішень має відпові@

дати типу діяльності бізнесу, стратегії, а також забезпечувати захист матеріальних та не матеріальних

активів компанії. Вона є універсальним інструментом управління ризиками будь@якого підприємства,

оскільки експерти в залежності від поставлених задач визначають перелік причин, встановлюють кри@

терії, ризик@наслідки для кожної конкретної ситуації.

The article deals with the definition of the category "risk", "risk management", structured the concept of

"risk management" by type (as a tool, as a process, as a system). The article substantiates the minimum

requirements for introducing a risk management model based on a decision matrix, which includes risk

management вузфкеьутеі and related tools. Proposed decision matrix includes risk@generating causes, risk

criteria for each of them, and risk@based outcomes that ignore risk@generating causes. The decision matrix should

match the type of business activity, strategy, and also provide protection for the material and non material assets

of the company. It is a universal risk management tool for any enterprise, as experts, depending on the tasks,

determine the list of reasons, set criteria, risk@consequences for each particular situation.

Ключові слова: ризик, управління ризиком, модель управління ризиком, ризик�результат.
Key words: risk, risk�management, model of risk�management, risk�result.

Тому на сьогоднішній день потрібен дієвий
інструмент, який би водночас попереджував бізнес
про ймовірність виникнення ризико�формуючих
подій і допомагав приймати рішення управління ри�
зиками на різних етапах управління (ідентифікація
ризиків, їх аналіз, вибір адекватного методу реагу�
вання).

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичне обгрунтування сутності та проблеми
виявлення ризико�формуючих причин та елементів ри�
зику задля організації ефективної моделі управління
ризиками розглядали в своїх працях такі вчені, як:
В.В. Вертель, О.О. Карась, В.А. Кравченко, О.М. Крайнік,
О.В. Кришкін, О. Луців, Т.Л. Мостенська, Аліса Тінаше
Артурівна Н'ямукапа, О.В. Пьянкова, Н.С. Скопенко,
А.О. Старостіна.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

15www.economy.in.ua

НЕ ВИРІШЕНА РАНІШЕ ЧАСТИНА
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Віддаючи належне науковим розробкам вчених, слід
зазначити, що недостатньо розкритими залишаються
питання теоретичного обгрунтування сутності та сис�
тематизації визначень категорії "ризик", а також струк�
туризації ризико�формуючих елементів.

Більшість авторів основою ризик�менеджменту вва�
жають процес зниження рівня ризику (шляхом вибору
відповідних моделей, стратегій). Водночас більшої ува�
ги заслуговує дослідження питань впровадження ефек�
тивної системи управління ризиком як невід'ємної час�
тини корпоративного управління з глибоким розумін�
ням ризико�формуючих причин.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження поняття "ризик" та його

складових, систематизація визначень на основі критич�
ного аналізу останніх досліджень і публікацій з теми
статті, обгрунтування моделі управління ризиками на
основі запропонованої матриці прийняття рішень.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Ризик — це наявна причина, або сукупність причин,

які можуть викликати подію у майбутньому з певною
ймовірністю та наслідками. Підходи вчених щодо ви�
значення поняття ризик дуже подібні між собою, а по�
декуди навіть ідентичні. Проведене дослідження трак�
тування поняття ризик, результати якого відображені

в таблиці 1, показали, що поняття ризик розглядається,
переважно як подія, а не як причина, або набір причин,
які формують ризик та спричиняє певні наслідки.

У практичній діяльності підприємств управління ризи�
ками (ризик�менеджмент) має велике значення для забез�
печення їх стабільного та ефективного функціонування.

Визначення ризик�менеджменту формується та ви�
дозмінюється відповідно до цілей організацій та виду
господарської діяльності.

На думку авторів, ризик�менеджмент — це складо�
ва корпоративного управління підприємством, яка впро�
ваджується з метою здійснення циклічного та безперер�
вного контролю за наявними ризиками для досягнення
поставлених цілей організації.

Аналіз існуючих визначень поняття "ризик�менед�
жмент", результати якого наведені в таблиці 2, дозво�
лив виділити найбільш вдале визначення, обгрунтоване
COSO ERM та яке базується на принципах практично�
го застосування.

Сьогодні можна стверджувати про системну єдність
усіх груп визначень, оскільки ризик�менеджмент є одно�
часно і інструментом підвищення ефективності бізнесу, і
процесом діяльності і системою, тобто складається з еле�
ментів, які формують одну крос�функціональну систему
як невід'ємну складову корпоративного управління.

Управління ризиками в практиці функціонування
підприємств — складний і дуже важливий процес, який
потребує відповідних інструментів. Будуючи ефектив�
ну систему управління ризиками підприємства, менед�

Таблиця 1. Систематизація визначень поняття "ризик"

Автор Визначення
А.О. Старостіна; В.А. Кравченко [1] Ризик – це насамперед можливий розкид результатів, можливе їх коливання навколо 

очікуваного значення. Ризик наявний практично в усіх діях людини. Якщо є ризик, то не 
можна точно передбачити результати діяльності. Наявність ризику зумовлює ситуацію 
непевності (невизначеності) стосовно того, які саме результати ми отримаємо 

О.В. Кришкін [2] Ризик – це подія, яка може виникнути в майбутньому з певною ймовірністю та завдати 
певної шкоди  

Основні положення міжнародної 
професійної практики внутрішнього 
аудиту: практичні рекомендації [3] 

Ризик – можливість настання події, що матиме вплив на досягнення поставлених цілей. 
Ризик оцінюється, виходячи з його впливу та ймовірності  

COSO, Комітет спонсорських організацій 
Комісії Тредвея [4] 

Ризик – це вірогідність виникнення події, яка завдасть негативний вплив на досягнення 
поставлених цілей  

Вільна енциклопедія «Вікіпедія» [5] Ризик – поєднання ймовірності та наслідків настання несприятливих подій  
О.О. Карась, В.В. Вертель [14] Ризик – поєднання ймовірності та наслідків настання несприятливих подій  

Таблиця 2. Систематизація визначень поняття "управління ризиком"

Автор Визначення
Як інструмент

Т.Л. Мостенська, Н. Скопенко [7] Ризик-менеджмент − це сукупність принципів, методів і форм управління організацією та
її поведінкою в зовнішньому середовищі в умовах невизначеності та конфліктності  

О.М. Крайнік [8] Ризик-менеджмент як інструмент регулювання економічної поведінки полягає у тому, що це 
складне та багатоаспектне міждисциплінарне за суттю поняття, яке характеризує цільовий 
механізм формування траєкторії розвитку суб'єкта в соціально (економічному середовищі за 
рахунок власної внутрішньої структури  

О.Луців [9] Ризик-менеджмент – дієвий інструмент реагування на зміни економічного середовища
Н.С. Скопенко, О.В. Пьянкова [10] Ризик менеджмент – дієвий інструмент регулювання змін економічного середовища 

функціонування підприємства, які пов’язані із ризиком  
Як процес 

COSO, Комітет спонсорських організацій 
Комісії Тредвея, 1992, 2004, 2009, 2013 [4] 

Управління ризиками – це процес виявлення, оцінки, управління та контролю можливих подій 
та ситуацій за для забезпечення розумних гарантій досягнення організацією своїх цілей  

Міжнародні стандарти професійної 
практики внутрішнього аудиту (Стандарти) 
2017 [6] 

Управління ризиками – процес ідентифікації, оцінки, управління та контролю потенційних
подій або ситуацій з метою забезпечення достатньої впевненості щодо досягнення цілей 
організації  

О.О.Карась, В.В. Вертель [14] Управління ризиками є ітеративним процесом із чітко визначеними етапами, за допомогою 
якого менеджери можуть ясно уявити ризики, з якими стикається їхня організація  

Як система/модель (складова корпоративного управління)
А.О. Старостіна; В.А. Кравченко [1] Ризик-менеджмент – це управління організацією в цілому або окремими її підрозділами з 

урахуванням факторів ризику (тобто випадкових подій, що впливають на організацію) на основі 
особливої процедури їх виявлення й оцінки, а також вибору і використання методів 
нейтралізації наслідків цих подій, обміну інформацією про ризики і контролю результатів 
застосування цих методів  

Н’ямукапа Аліса Тінаше Артурівна [12] Ризик-менеджмент – це система управління ризиками, що виникають у процесі діяльності 
підприємства, реалізацію якої можна охарактеризувати як багатоступінчастий процес, що має 
своєю метою зменшити або компенсувати збиток для об'єкта при настанні несприятливих подій  

Національний Банк України [13] Ризик-менеджмент (riskmanagement) – система управління ризиками, що включає в себе 
стратегію та тактику управління та спрямована на досягнення основних бізнес-цілей банку  
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жерам слід використовувати допоміжні інструменти,
зокрема такі, як: "SWOT�аналіз", "опитування", "анке�
тування" та "проведення фокус�груп". З метою підви�
щення ефективності управління ризиками в практичній
діяльності транспортних підприємств авторами запро�
поновано використовувати модель управління ризика�
ми на основі розробленої матриці прийняття рішень.

Виходячи з аналізу наукових праць та з досвіду ав�
торів, було обгрунтовано мінімальні вимоги для впро�
вадження моделі управління ризиками на основі матриці
прийняття рішень.

1. Наявність комісії, комітету, департаменту, або
відповідальної особи за функцію управління ризиками.
Функція управління ризиками як правило включає: ви�
явлення, аналіз, моніторинг ризиків, доведення інфор�
мації до відома ризик�менеджерів (членів Ради Дирек�
торів, власника бізнесу, акціонерів).

Експертну оцінку ризиків може здійснювати спеціально
створена комісія. Комісія — це група експертів з фінансів,
юриспруденції, контролю якості, внутрішнього контролю,
інформаційних технологійтощо, які, спираючись на власний
досвід та міжнародні практики, визначають критичні для
бізнесу ризико�формуючі причини та ризик�результати.

Задачі, які може виконувати комісія:
— збір даних щодо причин ризиків (кожен експерт

висуває свої пропозиції щодо причин ризиків, спираю�
чись на власний досвід, після чого формується загаль�
ний список причин з урахуванням потреб, місії, цілей та
задач бізнесу, який затверджується комісією);

— узгодження процедури управління ризиками;
— узгодження порядку реєстрації ризиків;
— формування та узгодження анкет для збору да�

них щодо потенційних причин ризиків.
2. Інструменти управління ризиками.
2.1. Розроблена експертами таблиця ризиків, яка

виокремлює зони відповідальності структурних під�
розділів та бізнес процеси за які відповідає кожен з них.

2.2. Адаптована під бізнес матриця ризиків, яка ви�
значає їх рівень за критеріями ймовірність настання та
сила впливу.

2.3. Матриця прийняття рішень, яка включає ри�
зико�формуючі причини, критерії ризику для кожної
з них та ризик�результати, які настають при ігнору�
ванні ризико�формуючих причин. Матриця прийнят�
тя рішень має відповідати типу діяльності бізнесу,
стратегії, а її використання, як наслідок, забезпечу�
вати захист матеріальних та нематеріальних активів
компанії.

Матриця прийняття рішень — це допоміжний ін�
струмент в управлінні ризиками на підприємстві, яка
являє собою список причин, критеріїв визначення рівня
ризику сукупний ризик�результат. Може використову�
ватись на різних етапах управління ризиками.

Причини (ризико�формуючі елементи) — основа
ризику, існують в кожній зоні відповідальності, для
кожного процесу на всіх підприємствах, можуть мати
різні вимірники (кількість, вартість, наявність або
відсутність, актуальність, рівень небезпеки тощо).

Рівень ризику — фільтри, які встановлюються окремо
для кожної причини в залежності від рівня адаптації до
ризику, потреб бізнесу, виду діяльності. Відповідальними
на підприємстві особами за підтримку та регулювання
рівня ризику можуть бути: власник процесу, ризик менед�
жер, комісія чи комітет з управління ризиками.

Крос�функціональна причина — ризико�формую�
чий елемент, який присутній і впливає на декілька ри�
зиків (>1), така причина є ключовою та потребує більшої
уваги менеджерів.

Ризик�результат — це сукупний ризик, який визна�
чено за ризико�формуючим елементам (причинам) та
крос�функціональним причинам.

За результатами досліджень авторів, які були здійс�
нені на основі експертних опитувань, були встановлені
ризико�формуючі причини, кількісні межі рівня ризиків
та ризик�результати для оцінки ризиків вибору логі�
стичного провайдера для великої торговельної мережі.

Експертами виступали спеціалісти з ризик�менедж�
менту різних торговельних мереж у кількості 7 осіб.

Запропонована авторами матриця прийняття рішень
наведена на рисунку 1.

Рис. 1. Матриця прийняття рішень

Джерело: розроблено авторами.
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За матрицею прийняття рішень у залежності від рівня
ризику за кожною з причини визначається сукупний ри�
зик�результат. За величиною впливу на діяльність підприє�
мства його запропонованоподіляти на декілька рівнів.

Рівень 1 — несуттєвий вплив ризик�результату на
діяльність підприємства. При цьому рівні ризик�резуль�
тату підприємство може співпрацювати з логістичним
провайдером, оперативно забезпечувати поставки
згідно графіку.

Реагувати на цей ризик можна шляхом його "прий�
няття" або "моніторингу".

Рівень 2 — середній рівень ризику. Компанія не по�
криває можливі ризики у випадку не виконання обо�
в'язків по Договору. Рекомендується укласти з цим ло�
гістичним провайдером додаткову угоду, яка передба�
чатиме систему штрафів, чіткі часові вікна надання по�
слуг та суворе дотримання правил замовника.

Реагувати на цей ризик можна шляхом його "роз�
поділу", "переведення", "моніторингу".

Рівень 3 — високий рівень ризику. Ознаки фіктивної/
ненадійної компанії. В цьому випадку необхідно шукати
альтернативні варіанти логістичних провайдерів, або ук�
ладати додаткові угоди з жорсткими умовами співпраці.

Використання запропонованої матриці прийняття
рішень дозволить, оперативно приймати рішення щодо
вибору логістичного провайдера, якісно та повно оці�
нити ризики співпраці з ним.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Ефективне управління ризиками будь�якого під�
приємства є запорукою його стабільного функціонуван�
ня. Для забезпечення ефективного ризик менеджменту
необхідні відповідні інструменти. В статті обгрунтовано
мінімальні вимоги для впровадження моделі управління
ризиками на основі матриці прийняття рішень, яка вклю�
чає органи управління ризиками та інструментарій. Особ�
ливістю запропонованої моделі є використання в уп�
равлінні ризиками матриці прийняття рішень. Запропо�
нована матриця прийняття рішень є універсальним
інструментом для управління ризиками для будь�якого
підприємства, оскільки експерти в залежності від постав�
лених задач визначають перелік причин, встановлюють
критерії, ризик наслідки для кожної конкретної ситуації.

Перевагами запропонованої моделі є універсаль�
ності, оперативність та можливість управляти ризика�
ми без застосування програмного забезпечення. Водно�
час реалізацію цієї моделі можна автоматизувати, що
зменшить час, трудомісткість та суб'єктивність прийнят�
тя рішень.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ
ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ

ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
На етапі трансформації економіки України ефективна

організація та управління діяльністю підприємств сприяють
підвищенню конкурентного статусу та результативності
функціонування українського виробничого сектору.

Виробнича діяльність в Україні зазнає певних труднощів
внаслідок недостатньої конкурентоспроможності вітчизня�
них виробів на міжнародному ринку, динамічних змін у за�
конодавчому регулюванні експортної діяльності, нестабіль�
ності механізму оподаткування тощо. Визначення перспек�
тивних ринків дозволить розширити географію експорту і
нові напрями експортної діяльності.
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DEFINING OF PROSPECTS OF EXPORT ACTIVITY AND EXIT TO THE EXTERNAL MARKETS
OF PJSC "ARСELORMITTAL KRYVYI RIH"

Мета статті полягає в тому, щоб визначити експортні можливості ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" і на@
мітити "прозорі" перспективи експортної діяльності. Визначення експортного потенціалу об'єкту господарю@
вання дає можливість дізнатися про виробничо@фінансові можливості підприємства як на внутрішньому, так
і зовнішньому ринку та обгрунтовати стратегічну цінність підприємства у реальному секторі економіки Ук@
раїни. Оцінка експортних можливостей продукції дозволяє виявити потенційні можливості ефективного ви@
користання ресурсів з метою поліпшення та розширення перспектив інноваційного розвитку підприємства.

В умовах гірничо@металургійного підприємства ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" проаналізовано та виз@
начено експортний потенціал і можливості підприємства на зовнішньому ринку в умовах жорсткої конку@
ренції з боку інших металургійних підприємств. Результати дослідження у подальшому можуть бути викори@
стані на підприємстві у відділі маркетингу та збуту для реалізації продукції та розширення географії експорту
сировини. Проведений кон'юнктурний аналіз дозволив виявити "потенційні" металоспоживаючі і металопе@
реробні сегменти європейського ринку, а також характер попиту і, в окремо взятих випадках, особливості
потенційної і реальної пропозиції, а отже, визначити експортні можливості комбінату "АрселорМіттал Кри@
вий Ріг" і намітити "прозорі" перспективи експортної діяльності.

The purpose of this article is to determine the export possibilities of PJSC "ArcelorMittal Kryviy Rih" and to identify
"transparent" prospects for export activity. Determination of the export potential of the facility allows us to find out
about the production and financial capabilities of the company both in the domestic and foreign markets and to justify
the strategic value of the enterprise in the real sector of the Ukrainian economy. The assessment of export opportunities
of products allows us to identify potential opportunities for efficient use of resources in order to improve and expand
the prospects of innovation development of the enterprise.

In the conditions of the mining and metallurgical enterprise PJSC "ArcelorMittal Kryviy Rih" the export potential
and possibilities of the enterprise in the foreign market in the conditions of hard competition from other metallurgical
enterprises are analyzed and determined. The results of the research further can be used at the enterprise in the
marketing and sales department to sell products and expand the geography of raw materials exports. The conducted
market analysis allowed us to identify the "potential" metal consuming and metalworking segments of the European
market, as well as the nature of demand and, in some cases, the peculiarities of the potential and real supply, and,
consequently, determine the export opportunities of PJSC "ArcelorMittal Kryviy Rih" and identify " clear " prospects
of export activity.

Ключові слова: конкурентоспроможність, експорт, імпорт, ринок, підприємство, оцінка, продукція, кон�
курентне середовище.

Key words: competitiveness, export, import, market, enterprise, evaluation, products, competitive environment.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ, В
ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ОЗНАЧЕНОЇ

ПРОБЛЕМИ
Аналіз літературних джерел свідчить про різноманіть

тлумачень терміна "конкурентоспроможність продукції" і
дозволяє зробити висновки про наявність різних підходів
до визначення її сутності. На думку М. Портера [14, с. 40],
конкурентоспроможність підприємства є відображенням
відносного рівня ефективності використання усіх видів на�
явних у цього підприємства виробничих ресурсів. Конкурен�
тоспроможність є порівняльною характеристикою підприє�
мства, яка відбиває різницю між рівнем ефективності вико�
ристання на ньому всіх видів ресурсів порівняно до аналог�
ічних показників інших підприємств певної однорідної гру�
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пи. Як стверджують багато вчених, що займаються дослід�
женнями в області економіки та менеджменту, у тому числі
Дж.Р. Еванс і Б. Берман, конкурентоспроможність є ємним
і багатогранним поняттям і не може бути зведена тільки до
оцінки рівня техніко�економічних показників виробу [3; 5;
6]. З цього приводу П.С. Зав'ялов відзначає, що конкурен�
тоспроможність являє собою відносне поняття, чітко при�
в'язане до ринку, а для товарів сезонного попиту — вчасно�
го продажу [9]. Азоєв Г.Л. [1], Орлов П.А., Міщенко В.В.
[13] розглядають конкурентоспроможність як характерис�
тику продукції, яка забезпечує виробникові успіх на зовні�
шньому і внутрішньому ринку, комерційний успіх (прибут�
ковість).

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є визначення експортних можливостей

ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" і намітити "прозорі" пер�
спективи експортної діяльності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ З
ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ

НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Щодо конкурентного середовища підприємств металур�

гійної галузі на світовому ринку, то чорна металургія відно�
ситься до базових галузей, її частка в промисловості Ук�
раїни складає: виробництво товарної продукції — 24%, ос�
новні фонди — 13%, чисельність працівників — 6,5%, спо�
живання енергії — 15,6%, витрата палива — 14,2%. Чорна
металургія включає підприємства з видобутку і збагачення
руди, виробництва чорних металів, труб і металовиробів,
вогнетривів, вторинної обробки чорних металів [2].

По виробництву продукції чорної металургії Україна
займає п'яте місце у світі після Японії, СШA, Китаю і Росії,
при цьому випереджаючи такі високорозвинені країни, як
Німеччина, Італія, Франція. Сталепродукція, що випускаєть�
ся в Україні, відповідає міжнародним стандартам, а поза
окремими її видами має міжнародну сертифікацію. Така
промисловість характеризується досить великим експорт�
ним потенціалом. Підприємства галузі постачають на світо�
вий ринок залізну руду, феросплави, чавун, прокатну заго�
тівлю, ряд видів прокату (труби лист, арматуру і ін.).

Роль продукції металургійного комплексу у зовнішній
торгівлі України істотна: за підсумками 2016 року питома
вага експорту чорних металів і виробів з них (без урахуван�
ння гірничорудної продукції) склала відповідно 30,7% від
сукупного показника українського експорту.

У 2016 році в галузі експлуатувалися 32 з 48 наявних
доменних печей, 14 з 19 конвертерів, 41 з 54 мартенівських
печей, 52 з 66 прокатних станів, 54 з 66 коксових батарей.
Ступінь зносу виробничих потужностей за різними оцінка�
ми — від 50% до 70%, а коефіцієнт використання потужно�
стей — 70—75%. За даними комітету промислової політики
Верховної Ради України, у 2015 році цей показник складав
69,5%, у 2016 році — 72,5%. Рентабельність металургійних
підприємств знизилася з 17,6% у 2015 році до 6% у 2016 році,
рентабельність реалізованої продукції коксохімічних за�
водів зменшилася на 44% у 2016 році.

Основною причиною настільки сумних підсумків робо�
ти металургійного комбінату у минулому році — практично
усім відомі фактори: погіршення загальносвітової економі�
чної ситуації;

Протягом 2015—2016 років світові ціни на продукцію
чорної металургії демонстрували помірне зниження. Ана�
логічно цьому падало і споживання в країнах Пів�
нічноамериканського континенту, у той час як у країнах Азії
воно, навпаки зросло.

Крім того, здатність краін�імпортерів істотно обмежу�
вати постачання імпортної продукції антидемпінговими
мірами привела до розбалансування попиту�пропозиції, що
проявилося також і на європейському ринку

Ціни на деякі види прокату у Європі наведено в таблиці
2.

Надлишкові потужності в Україні, на думку західних
аналітиків, зараз оцінюються в 120—150 мільйонів тон.
Низький рівень внутрішнього споживання сталі (протягом
2001—2016 років він упав майже в 5,5—6 разів за даними
Мінекономіки) підвищує ступінь залежності галузі від ста�
ну світової кон'юнктури ринків чорних металів.

У цілому розвиток окремих підгалузей чорної металургії
протягом минулого року було обумовлено відповідними
темпами росту виплавки сталі в Україні і станом ринків сталі
в регіонах збуту за кордоном. Визначимо пріорітетні види
металопродукції у таблиці 3.

З метою визначення перспектив розглянемо у 2016 році
завантаження виробничих потужностей меткомбінатів при
випуску чавуна була наступною (на основі даних "Метал
України"): ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" — 55,7%; Ма�
ріупольський металургійний комбінат імені Ілліча — 85,4%;
Азовсталь — 63,1%; Запоріжсталь — 95%; Алчевський ме�
талургійний комбінат — 71,2%; Дніпровський металургій�
ний комбінат ім. Дзержинського — 49,5%; Макіївський ме�
талургійний комбінат — 44,7%.

У 2016 році Україна експортувала 737 тисяч тонн чаву�
на. Питома вага валютного виторгу від постачань склала
1,5% у загальній сумі виторгу від експорту чорних металів.

Основні ринки збуту для українського чавуна — Італія
(54,8% постачань), Туреччина (13,9%), Мексика (7,7%).

Найбільший приріст виплавки сталі, відзначений в ПАТ
"АрселорМіттал Кривий Ріг" приріст �12,5%, рентабельність
�17,65%), Азовсталі (10,4% і 14,94%). У металургійному за�
воді імені Петровського при росту обсягів стали на 17,5%
рентабельність складала лише 3,09%, у ПАТ "Запорізький
металургійний комбінат "Запоріжсталь" — відповідно 5,1%
і 5,25%, у Запоріжсталі.

Прокат. У 2016 році Україна випустила 29,089 мільйона
тонн загального і 25,258 мільйона тонн готового прокату,
що відповідно на 73% і 12,4% більше, ніж у 2013 році.

Найбільші темпи приросту виробництва готового про�
кату — в Азовсталі — 44,1%, ММК імені Ілліча — 25,9%, МЗ
імені Петровського — на 19,7% і АрселорМіттал Кривий Ріг
— на 13,2%(за рахунок росту експорту довгомірного про�
кату).

Найбільш ефективними ринками збуту чорних металів
для України залишалися країни СНД (умовна вартість 1 тон�
ни відвантаженої продукції складала 246 USD), СШA (240
USD) і крани Африки (216 USD). Найменш ефективний був
експорт у регіони Південно�Східної Азії (143 USD) і Близь�
кий Схід (147 USD), куди в минулому році було відправлено
відповідно 26,7% і 32,2% всього обсягу експортних поста�
чань українських чорних металів.

Таким чином, виходячи з регіональної сегментації світо�
вого ринку, можна визначити пріоритетні види металопро�
дукції, що реалізується комбінатом "АрселорМіттал Кри�
вий Ріг" на таких ринкових секторах [2]:

— Західна Європа — чавун, арматура, катанка і заготів�
ля;

— Східна Європа — заготівля, арматура, катанка, ча�
вун;

— СНД і держави Балтії — заготівля, арматура, катан�
ка;

— Ближній і Середній Схід — арматура, заготівля, ка�
танка, чавун;

Таблиця 1. Географічна структура українського експорту протягом 2015—2016 рр.

Джерело: складено авторами за даними джерел [1; 2; 18].

Регіон 2015 
тис. т 

Структура,
% 

2016
тис. т 

Структура, 
% 

% зміни 
2015 / 2016 

Близький Схід 6927 26,1 7896 27,6 +12,3 
Південно-Східна Азія 9070 34,2 7655 26,8 -18,5 
Північна Америка 1790 6,7 2520 8,8 +29,0 
СНД 1730 6,5 2400 8,4 27,9 
Європа 2040 7,7 2125 7,4 +4 
Африка 1355 5,1 1633 5,7 +17 
Інші 3610 13,6 4371 15,3 +17,4 
Разом 26522 100 28600 100 +7,8 
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— Регіон Далекого Сходу і держави Південно�Східної
Азії �заготівля, арматура, катанка, чавун;

— Північна Африка — арматура, заготівля, катанка,
чавун;

— Західна і Південно�Східна Африка — арматура і за�
готівля, катанка;

— Північна Америка — чавун, катанка, арматура, заго�
тівля;

— Південна Америка — арматура, катанка, чавун, заго�
тівля;

— Австралія — заготівля.
Проте є ринки, які не можуть бути доступними для

підприємства такі, як: ринок Австралії і Нової Зеландії внас�
лідок географічної схильності і малої ємкості комбінату. На
ринки Західної і Південно�Східної Африки комбінат вихо�
ду не має, експортну діяльність, здебільшого, на ринках СНД
і країн Балтії не здійснює, тому такі ринки не розглядають�
ся як потенційні ринки збуту металопродукції виробництва
даного підприємства.

Структура запитів на металопродукцію по Західно�
європейському регіоні така: Німеччина зацікавлена в прид�
банні чавуна для своїх металургійних підприємств так само,
як і Іспанія. Ринок Великобританії для комбінату "Арселор�
Міттал Кривий Ріг" недоступний, оскільки, у дійсний мо�
мент, унаслідок перенасичення як світового, так і внутріш�
нього ринків, металургійні підприємства Сполученого Ко�
ролівства скоротили обсяги виробництва катанки й арма�
тури. Тому попит, як правило, має разовий характер (виз�
начається сортамент, можливості виробництва, цінові по�
казники), дане становище відноситься і до ринку Італії, де
спостерігається ідентична ситуація.

Незважаючи на зміни, що протікають, на зовнішньому
ринку, будівельний сектор у Німеччині і Франції відрізняєть�
ся стабільністю, тобто існує потреба в арматурі і катанці.
Факт можливої присутності підприємства на вищезгаданих
ринках пояснюється ще тим, що відбулося значне знижен�
ня цін на ринках довгомірного прокату держав Європейсь�
кої Спілки, що зумовлене декількома чинниками. По�пер�
ше, це значне збільшення обсягів вітчизняного виробницт�
ва. По�друге, погіршилися умови торгівлі для виробників із
Західної Європи. По�третє, у деяких країнах почало спов�
ільнюватися зростання попиту, що співпало зі збільшенням
пропозиції. І нарешті, послідовне зниження цін підштовх�
нуло фірми, що мають запаси готової продукції, до скоро�
чення своїх запасів.

Достатньо стабільні перспективи розвитку будівельно�
го сектора Греції, де існує потенційна можливість постійної
присутності продукції даного напрямку комбінату. Проте
на цьому ринку існують серйозні вимоги до експортованої
арматури, як�от: відповідність металопродукції комбінату
стандартам грецького ринку. Заготівля виробництва ПАТ
"АрселорМіттал Кривий Ріг" практично не користується
попитом на ринках Західної Європи.

Що стосується Східноєвропейського регіону, то тут
картина трохи інша. Ринки Албанії, Македонії, Словенії,
Польщі і Чехії вважаються непоказовими, оскільки ос�

танні є достатньо розвиненими металовиробничими регіо�
нами.

Так, у Словаччині, Боснії і Герцеговині спостерігається
високий рівень попиту на сировинні матеріали і напівфаб�
рикати — заготівля і чавун, причому в Боснії і Герцеговині
катанка й арматура виробництва ПАТ "АрселорМіттал Кри�
вий Ріг" не користується попитом. Пояснюється цей факт
тим, що в цих державах виробництво готової продукції
здійснюється навіть в умовах політичної нестабільності, на
додаток до цього Словаччина займається реекспортом ме�
талопродукції.

Угорщина виступає на світовому ринку в якості екс�
портера готової продукції, тому інтерес до металопродукції
виробництва комбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг" обме�
жується заготівлею. Тільки Словаччина і Хорватія зацікав�
лені в споживанні готової продукції: арматура і катанка
відповідно 30 тис. тонн і 190 тис. тонн, 40 тис. тонн і 65 тис.
тонн.

Основними зовнішніми ринками збуту металопродукції
для ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" стали: ринок Близь�
кого Сходу, Співдружності Незалежних Держав та Афри�
ки. На ринку Африки корпорація "АрселорМіттал" займє
майже 50% обсягів загальносвітового збуту, але на ПАТ
"АрселорМiттал Кривий Рiг" припадає лише 10%, оскільки
у цьому регіоні зосереджено інші дочірні металургійні
підприємства у ряді країн північної, західної та південної
Африки. Майже 15% металопродукції корпорації вироб�
ляється безпосередньо в Африці [9].

Другим за величиною ринком є ринок Близького Схо�
ду. Лише 4% металопродукції виробляється саме в цьому
регіоні дочірніми підприємствами, тому для ПАТ "Арселор�
Міттал Кривий Ріг" цей регіон є пріоритетним, сюди екс�
портується левова частка металопродукції.

Можна виокремити на ринку Близького Сходу таких ос�
новних конкурентів, серед яких: Ezz Group (Єгипет), llhanlar
Rolling LTD STI (Туреччина), Sonasid (Марокко), Магніто�
горський МК (Росія), на ринку Африки — індійська Rashtriya
Ispat, ONЕ STEEL (Австралія). Окрім того, на ринках Аф�
рики (особливо північної), Ближнього Сходу, СНД та Євро�
пейського Союзу в якості конкурентів виступають одні з
найбільших світових виробників продукції чорної металургії
— "Nippon Steel", "JFE", "Tata Steel", "Метінвест" та деякі
інші. На Ближньому Сході конкуренцію складають Beshay
Steel, Nіppon Steel (Японія), POSCO (Півд. Корея), JFE (Япо�
нія), Wuhan Iron and Steel (Group) (Китай), Shanghai Baosteel
Group Corporation (Китай). На ринку СНД конкуренцію
складають підприємства Росії ("Северсталь", "Евраз груп"),
Білорусії, Молдови. На ринку ЄС є численні металургійні
підприємства, що входять до корпорації "АрселорМіттал",
тому цей регіон не є пріоритетним для ПАТ "АрселорМiттал
Кривий Рiг".

Доцільним в умовах загальної стратегії розширення
присутності підприємства на зовнішніх ринках є аналіз по�
зиції ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг" у міжнародному
конкурентному середовищі, а також оцінка конкурентосп�
роможності продукції ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" на

Продукт 12.2015 01.2016 12.2016 12.2013/ 01.2016 12.2012/12.2016 
Рулони г/к 273 205 200 -2,4 -26,7 
Баки і швелер 358 285 263 -7,7 -26,5 
Рулони х/к 415 310 305 -1,6 -26,5 
Рулони оцинковані 450 365 355 -2,7 -21,1 
Товстий лист 380 368 368 0 -3,2 
Середній лист 305 300 300 0 -1,6 

Таблиця 2. Експортні ціни на продукцію у світі ( $/т FOB порти Західної Європи)

Джерело: складено авторами за даними джерел [1; 3; 15].

Таблиця 3. Структура виробництва і поставок української металопродукції

Джерело: складено авторами за даними джерел [18].

Продукт Обсяг експорту Головні експортери Основні ринки збуту 
Чавун 737 тисяч тон АрселорМіттал Кривий Ріг, ММК імені Ілліча, Азовсталь, 

Запоріжсталь, Алчевський МК 
Італія  
Туреччина 
Німеччина 
Мексика 

Заготівля 18,903 млн т АрселорМіттал Кривий Ріг, ММК ім. Ілліча, 
Дніпровський МК ім. Дзержинського, Запоріжсталь, 
Алчевський МК 

Угорщина 

Прокат 23,236 мільйона 
тонн 

АрселорМіттал Кривий Ріг, Макіївський МК, Азовсталь, 
Запоріжсталь, Алчевський МК 

Німеччина, Франція 
Словаччина, Хорватія 
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ринку Близького Сходу та Африки. Отже, є потреба у виз�
наченні сильних та слабких сторін підприємства на цих рин�
ках, з цього приводу визначимо також його можливості і
загрози за допомогою SWOT�матриці (табл. 4).

Для реалізації металопрокату підприємство використо�
вує прямий та непрямий канали збуту, тобто шляхом укла�
дання прямих експортних договорів та шляхом укладання
угод із посередниками (рис. 1).

Прямий канал використовується для реалізації мета�
лопрокату безпосередньо кінцевим споживачам, непря�
мий — при реалізації через торгуючі компанії, коли дос�
тупдо кінцевого споживача на експортному ринку усклад�
нений.

Додатково в рамках транснаціональної корпорації ек�
спортні ринки розподілені між підприємствами та офісами
за географічною ознакою, кожен з яких несе відпові�
дальність за збут на певному ринку та прилеглих до нього
територій. Відповідно, ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"
зорієнтоване на постачання металопродукції до країн
СНД, приймає заявки, обумовлюючи ціни та обсяги поста�
чання.

Методи продажу металопродукції на експорт передба�
чають: безпосередні контакти зі споживачами телефоном
та особисто; зміну ціноутворення у відповідності до
кон'юнктури ринків; надання системи знижок згідно з мар�
кетинговою ціновою політикою.

Менеджери ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" займа�
ються моніторингом ринку листового прокату та формують
портфель замовлень на продукцію виробництва "Ар�
селорМіттал Теміртау" для України, Білорусі, Мол�
дови та ринку Кавказу.

Металопродукція підприємства відрізняється ви�
соким ступенем конкурентоспроможності, яка дося�
гається її високою якістю, відповідно міжнародним
стандартам  ВS4449:1997 и BS 4449:2005, SR 438�1:2012
и ST 009�11 (табл. 5).

Підприємство має низькі транспортні витрати по
доставці продукції споживачам ринку металопро�
дукції, що дає переваги перед основними конкурен�
тами — російськими підприємствами.

У порівнянні з 2015 р. фізичний обсяг експорт�
них поставок металопродукції демонструє стійку
тенденцію до зростання. Відхилення у експортних
поставках зумовлені, перш за все кон'юнктурою
світового ринку, яка залежить від балансу попиту і
пропозиції, від платоспроможності замовників. Се�
зонний фактор досить істотно впливає на продажі
на внутрішньому ринку та в країнах СНД. Так, у зи�
мовий період обсяг замовлень зазвичай знижується

у відповідності до зниження попиту на будівельну армату�
ру, тоді як у весняний сезон активність металотрейдерів
зростає, що окрім іншого пов'язано з розширенням мож�
ливостей замовників.

Більшу частку металопродукції ПАТ "АрселорМіттал
Кривий Ріг" відправляє на експорт (близько 75%), з них
більша частка спрямована в регіон Близького Сходу, який є
традиційним ринком. Однак, прогнозується, що тиск ки�
тайського металопрокату на експортних ринках та знижен�
ня світового рівня цін суттєво вплине на фінансові резуль�
тати у плановому періоді.

У 2016 р. чисельність країн�споживачів металопродукції
скоротилася до 42, тоді як у 2014—2015 рр. споживачами
були більше 50 країн. Ринками збуту традиційно є регіони
Близького Сходу, Росії, Іраку, країни СНД та Африки, на
які припадає від 72,80% (2014 р.) до 87,93% (2016 р.) від всьо�
го експорту. Протягом 2014—2016 рр. основними видами
готової реалізованої продукції на експорт були арматура,
катанка та сортовий прокат. Товарна та географічна струк�
тура експорту, а також частка кожного ринку у сукупному
експорті надано у таблиці 6.

Дані таблиці свідчать про тенденцію до переорієнтації
підприємства з ринку Близького Сходу та Африки на
цільові ринки СНД, Іраку та Росії, а загальний обсяг екс�
портних поставок з 2014 по 2016 рр. демонструє зростан�
ня на 59,85%. Проте у 2014 р. обсяги продажів до Росії ста�
ли нижчими у середньому на 25—30%. Збут до російсько�
го ринку скоротиться ще більшою мірою у разі, якщо Євра�

Таблиця 4. Стратегічні фактори внутрішнього і зовнішнього середовища ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"

Джерело: розробка авторів.

Сильні сторони підприємства: 
1. Експертиза в процесі придбання та обороту продукції. 
2. Безпека постачання сировини. 
3. Сильна команда з досліджень та розвитку. 
4. Всесвітнє охоплення оптимізації сервісу по всій компанії. 
5. Найбільший у світі виробник сталі з більш ніж 260000 співробітників. 
6. Власний видобуток залізної руди знижує залежність від коливань цін на 
сировину. 
7. Географічна близькість до джерел енергоресурсів – вугілля та газу. 
8. Присутність на ринках з високим потенціалом зростання (Внутрішній 
ринок, Західна та Північна Африка, Ближній Схід, СНД і Балкани). 
9. Географічна близкість до Європи та СНД – залізничне сполучення. 
10. Близкість до портів на Чорному морі – відкритий доступ до світових 
ринків. 
11. Гарна репутація серед покупців. 
12. Підвищення кваліфікації працівників. 
13. Відносно висока якість готової продукції. 
14. «АрселорМіттал» - світовий бренд 

Слабкі сторони підприємства: 
1. Залежність від дочірнього підприємства під час 
виконання зобов'язань. 
2. Висока вартість екологічної безпеки. 
3. Залежність від цінових коливань на кокс, що 
імпортується. 
4. Високий рівень енергоємності виробництва через 
використання застарілих технологій. 
5. Швидкий фізичний і моральний знос старого 
устаткування. 
6. Екологічна загроза для навколишнього середовища 
 
 

Можливості підприємства: 
1. Спрямувати інвестиції на: придбання нового обладнання; розвиток 
технологій. 
2. Продовжувати робити інвестиції у видобуток корисних копалин. 
3. Придбання та створення спільних підприємств в країнах, що 
розвиваються, таких як Індія та Китай. 
4. Створення гнучкості в операціях. 
5. Збільшеня частки стратегічного ринку Близького Сходу. 
6. Платоспроможний попит з боку країн Близького Сходу 

Загрози підприємства:
1. Урядові та екологічні норми. 
2. Висока вартість робочої сили. 
3. Зміни у тарифному регулюванні держав-імпортерів 
металопродукції. 
4. Неконтрольоване і непрогнозоване зростання цін і 
тарифів на послуги державних монополій( тарифи на 
електроенергію, залізничні перевезення, акордні ставки 
портових зборів) зростання цін на енергоносії. 
5. Дефляція. 
6. Посилення державного регулювання витрат 
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Рис. 1. Обсяги реалізації експортної продукції за прямим
та непрямим каналами збуту

Джерело: складено авторами на основі [11].
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зійська економічна комісія прийме рішення щодо введен�
ня антимонопольного мита на українську продукцію та
внаслідок швидкої девальвації рубля, оскільки розрахун�
ки за контрактами купівлі�продажу з Російськими спожи�
вачами здійснюються в рублях. ПАТ "АрселорМіттал Кри�
вий Ріг" планує компенсувати втрати за рахунок нарощу�
вання експортних поставок на традиційний ринок Близь�
кого Сходу [4].

Слід зауважити, що набуття чинності угоди України з
ЄС надасть цьому підприємству можливість реалізації
більших обсягів продукції на ринку Європи, які значно ско�
ротилися у післякризові роки, враховуючи нинішнє зрос�
тання попиту на металопродукцію у Європейському Союзі.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Для того щоб визначити експортні можливості ПАТ

"АрселорМіттал Кривий Ріг" і намітити "прозорі" перспек�
тиви експортної діяльності був проведений кон'юнктурний
аналіз, що дозволив виявити "потенційні" металоспожива�
ючі і металопереробні сегменти європейського ринку, а та�
кож характер попиту і, в окремо взятих випадках, особли�
вості потенційної і реальної пропозиції.

З метою розширення географії експорту підприємства
і підвищення конкурентоспроможності продукції, ми до�
слідили, що ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" реалізує влас�

Регіон Вид продукції 
Роки Відхилення, % 

2014 2015 2016 2014/ 
2015 

2016/ 
2015 

2016/
2014 

Близький 
Схід 

Катанка, тис. мт. 347,281 336,808 227,060 -3,017 -32,58 -34,61
Арматурний прокат, тис. мт. 874,295 1069,99 225,667 22,38 -78,91 -74,19
Сортовий прокат, тис. мт. 8,798 6,994 2,752 -20,5 -60,65 -68,72

 Всього, тис. мт. 1606,967 2494,918 1857,740 55,25 -25,54 15,6
 % до загального експорту 39,9 52,75 38,09 32,2 -27,79 -4,54

Росія 
Катанка, тис. мт. 2,812 3,919 10,514 39,37 168,28 273,89
Арматурний прокат, тис. мт.  313,833 437,256 736,852 39,33 68,52 134,79 
Сортовий прокат, тис. мт.  106,244 148,028 146,018 39,33 -1,36 37,44

 Всього, тис. мт. 422,886 589,196 893,385 39,33 51,63 111,26
 % до загального експорту 10,05 12,46 18,32 23,98 47,03 82,28

Ірак 
Катанка, тис. мт. 8,92 12,37 17,665 38,68 42,08 98,03
Арматурний прокат, тис. мт.  434,498 602,481 859,837 38,66 42,72 97,89 
Сортовий прокат, тис. мт.  - - - - - -

 Всього, тис. мт. 443,426 614,86 877,503 38,66 42,71 97,89
 % до загального експорту 11,01 13 17,99 18,07 38,38 63,39
СНД 
(окрім 
Росії) 

Катанка, тис. мт. 57,803 76,133 92,506 31,71 21,5 60,04
Арматурний прокат, тис. мт.  340,931 449,04 545,61 31,71 21,51 60,03 
Сортовий прокат, тис. мт.  13,787 18,159 22,064 31,71 21,5 60,03

 Всього, тис. мт. 412,521 543,335 660,189 31,71 21,5 60,03
 % до загального експорту 10,24 11,49 13,54 12,2 17,84 32,23

Африка 
Катанка, тис. мт. 370,407 317,18 424,143 -14,37 33,72 14,5
Арматурний прокат, тис. мт.  134,843 115,466 154,405 -14,37 33,72 14,5
Сортовий прокат, тис. мт.  8,424 7,213 9,646 -14,37 33,73 14,5

 Всього, тис. мт. 513,674 439,86 588,1949 -14,36 33,72 14,5
 % до загального експорту 12,76 9,3 12,06 -27,12 29,68 -5,48

Таблиця 6. Структура експорту ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"

Джерело: складено авторами на основі [9].

Таблиця 5. Види експортної металопродукції ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"

Джерело: складено авторами на основі [2; 9].

Найменування Клас Стандарт 
Виробництво чавуну, сталі та 
феросплавів 

- -

Виробництво коксу та 
коксопродуктів 

- - 

Прокат арматурний гладкого 
профілю 

А240С,АІ(А240), STAS 438/1-89;ОВ37 та ін. ГОСТ 5781-8 

Прокат арматурний періодичного 
профілю 

А400С – А1000; АІІІ(А400) – АVI(А1000);
 
А400С, А500С;  
S500 та S800;  
Gr40, Gr60, Gr75;  
460В, В500В та В500С;  
 
B500В;  
 
РС52 

за міждержавним стандартом
 
за стандартами Росії  
за стандартами Білорусії  
за стандартами Америки  
за стандартами Великобританії 
 
за стандартами Німеччини 
 
за стандартом Румунії 

Катанка 5,5-14,0 мм з вуглецевої 
сталi звичайної якостi 

зі сталi марок Ст1 - Ст3 кп/пс, та АSТМ А510М зі сталi 
марок SАЕ1006 - SАЕ1022 та ін. 

Катанка з низьковуглецевої i 
легованої сталi 

зі сталi марок Св08, Св08А, Св08Г2С ТУ 14-15-345-94, ТУ 14-15-346-94

Катанка сталева канатна зі сталi марок 50-70, та АSТМ А510М зі сталi марок SАЕ 
1055-1075 та ін. 

за міждержавним стандартом
 

Прокат сортовий гарячекатаний з 
вуглецевих та легованих марок сталi 

круглого профілю діаметром 10*32 мм; квадратного 
профілю зі стороною 10*22 мм; шестигранного профілю 
17*27 мм; прокат штабовий шириною 20*75 мм та 
товщиною 4*10 мм; кутики сталеві зі стороною 20*45 мм 

за міждержавним стандартом
 

Заготiвка гарячекатана з вуглецевої 
сталi 

розміри перетину (мм): 80*80, 125*125 (130*130) та 
150*150 

ТУ У 27.1-00190319-1307-2003

Заготiвка безперервнолита розміри перетину (мм): 150*150 за міждержавним стандартом 
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ну конкурентну стратегію, що передбачає чiткий розподiл
ринкiв за регіональною ознакою. Це, по�перше, географiчна
ознака розподiлу ринкiв. Підприємство займається питан�
нями постачань металопродукцiї до країн СНД, регіонів
Ближнього Сходу, Європи, Африки, Алжира, ЄС, Східної
Європи, а також на внутрішній ринок. Іншим аспектом є фо�
кусування на виробництві металопродукції переважно бу�
дівельного призначення — арматура, катанка, сортовий про�
кат та заготовка (85% всієї продукції). ПАТ "АрселорМіт�
тал Кривий Ріг" використовує також стратегію диферен�
ціації в рамках обраного сегменту. Так, підприємство ви�
робляє понад 130 різновидів арматури, 50 видів катанки та
сортового прокату, кожного року освоюючи нові різнови�
ди продукції. Сталепродукція, що випускається підприєм�
ством, відповідає міжнародним стандартам, а по окремим
його видам має міжнародну сертифікацію. Загалом обрана
стратегія є ефективною, про що свідчать статистичні дані
експортної діяльності та збільшення обсягів експорту.

Адаптація підприємства до умов конкуренції повинна
проводитися в ході робіт із всебічного аналізу дільності кон�
курентів, власного потенціалу підприємства й оцінки ефек�
тивності його використання, визначення стану підприємства
у порівнянні з конкурентами, а також у ході розробки стра�
тегії конкурентного поводження на ринку та її реалізації.
Тому подальші дослідження будуть спрямовані на пошук
заходів для підвищення конкурентоспроможності експор�
тної продукції ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" відносно
його основних конкурентів на зовнішніх ринках.

Література:
1. Азоев Г.Л. Конкурентные преимущества фирмы: учеб.

пособие / Г.Л. Азоев, А.П. Челенков. — М.: Типография
"Новости", 2000. — 255 с.

2. ArcelorMittal 2014 Annual Report [Електронний ре�
сурс] / Режим доступу: http://www.arcelormittal.com

3. Berman S.L., Down J. & Hill C.W. L. (2002),"Tacit
knowledge as a source of competitive advantage in the National
Basketball Association", Academy of Management Journal, Vol.
45, pp. 13—31.

4. Дідівський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність
підприємства [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
www.library.if.ua/

5. Evans N. (2001),"alliances" / Tourism Management, Vol.
22(3), pp. 229—243.

6. Эванс Дж., Берман Б.Маркетинг: Сокр. пер. с англ. —
М.: Экономика, 1990. — 350 с.

7. Єфремова Н.Ф. Аналіз і прогноз фінансового стану
підприємства гірничо�металургійного комплексу в системі
забезпечення їх стабілізації і подальшого розвитку / Н.Ф.
Єфремова, О.І. Чічкань, С.О. Вовк // Інвестиції: практика
та досвід. — 2014. — №1. — С. 65—71.

8. Железная руда. Динамика цен [Електронний ресурс].
— Режим доступу:http://www.metaltorg.ru/metal_catalog/
metallurgicheskoye_syrye_i_polufabrikaty/zheleznaya_ruda/
zheleznaya_ruda/

9. Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: марке�
тинг (сто вопросов — сто ответов о том, как эффективно
действовать на внешнем рынке). — 2�е изд., перераб. и доп.
— М.: Международные отношения, 1991. — 416 с.

10. Завьялов П.С. Формула успеха: маркетинг / П.С. Завь�
ялов, В.Е. Демидов. — М.: Международные отношения, 1991.
— 416 с.

11. Загальнодоступна інформаційна база даних при
ДКЦПФР про ринок цінних паперів [Електронний ресурс].
— Режим доступу: http://www.stockmarket.gov.ua

12. Китай продолжает бороться с перепроизводством
стали [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
www.metalinfo.ru/ru/news/93233

13. Орлов П.А. Организационно�экономические аспек�
ты оценки конкурентоспособности продукции машиностро�
ения / П.А. Орлов, В.В. Мищенко // Управління розвитком:
Збірник наукових статей Харківського національного еко�
номічного університету. — 2006. — № 7. — Спецвип.: Міжна�
родна науково�практична конференція "Актуальні пробле�
ми управління економічними процесами промислових
підприємств", 14—15 листопада 2006 р. — С. 198—201.

14. Портер М. Международная конкуренция / Пер. с
англ. — М.: Международные отношения, 1993. — 896 с.

15. Рынок железорудного сырья в Украине: фактичес�
кие данные за прошедший месяц и прогноз на 2 месяца
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://delphi�
casteel.com/cgi�bin/wg.cgi/page?id=2885&lg=ru

16. Рынок черной металлургии 2017: Нужно нетто боль�
шее. Российский и мировой рынок стали — итоги недели (26
марта — 2 апреля) 2017 г. [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: http://www.metalinfo.ru/ru/news/86152

17. Современное состояние и ожидаемое развитие рын�
ка ЖРС в 2017году [Електронний ресурс]. — Режим досту�
пу: http://delphicasteel.com/cgi�bin/wg.cgi/page?id=288�
8&lg=ru

18. Товарна структура зовнішньої торгівлі у січні —
травні 2016 року [Електронний ресурс]. — Режим
доступу:https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2016/zd/
tsztt/tsztt_u/tsztt0516_u.html

References:
1. Azoev, H. L. and Chelenkov, A. P. Konkurentnye

preymushchestva fyrmy [Competitive advantages of the
company], Typohrafyya "Novosty".

2. ArcelorMittal 2016 "Annual Report", available at: http:
//www.arcelormittal.com (Accessed 5 June 2017).

3. Berman, S. L., Down, J. & Hill, C.W. L. (2002), Tacit
knowledge as a source of competitive advantage in the National
Basketball Association, Academy of Management Journal, vol.
45, pp. 13—31.

4. "Current state and expected development of the iron ore
market in 2017", available at: http://delphicasteel.com/cgi�bin/
wg.cgi/page?id=2888&lg=en, (Accessed 5 June 2017).

5. "Commodity structure of international trade in January
— May 2016 available at: https: //ukrstat.org/uk/operativ/
operativ2016/zd/tsztt/tsztt_u/tsztt0516_u.html

6. "China continues to struggle with the overproduction of
steel", available at: http: //www.metalinfo.ru/en/news/93233,
(Accessed 5 June 2017).

7. Didivs'kyy, M.I. "Foreign economic activity of the
enterprise", available at: www.library.if.ua/ (Accessed 5 June
2017).

8. Evans, N. (2001), Tourism Management, Vol. 22 (3), pp.
229—243.

9. Evans, J. and Berman, B. Marketing, Economics, Moscow.
10. Efremova, N.F. Chichkan, O.I. Vovk, S.O. (2014), Analiz

i prohnoz finansovoho stanu pidpryyemstva hirnycho�
metalurhiynoho kompleksu v systemi zabezpechennya yikh
stabilizatsiyi i podal?shoho rozvytku [Analysis and forecast of the
financial state of the mining and metallurgical complex in the
system of ensuring their stabilization and further development]
Investments: practice and experience, No. 1, p. 65—71

11. Iron ore "Dynamics of prices", available at: http: //
www.metaltorg.ru/metal_catalog/metallurgicheskoye_syrye_�
i_polufabrikaty/zheleznaya_ruda/zheleznaya_ruda/ (Accessed 5
June 2017).

12. "Legally available information base for the DKTSPFR
about the market of pinnits",  available at: http://
www.stockmarket.gov.ua (Accessed 5 June 2017).

13. Orlov, P.A. and Mishchenko, V.V.(2006), "Organizational
and economic aspects of the evaluation of the competitiveness of
machine�building products", Spetsvypusk: Mizhnarodna
naukovo�praktychna konferentsiya "Aktual'ni problemy
upravlinnya ekonomichnymy protsesamy promyslovykh
pidpryyemstv", [Special Issue: International Scientific and
Practical Conference "Actual Problems of Management of
Economic Processes of Industrial Enterprises"], Kharkiv National
Economic University, Kharkiv, Ukraine, рp.198—201.

14. Porter M. (1993), Mezhdunarodnaya konkurentsiya
[International competition], International Relations, Moscow,
Russia.

15. The market of iron ore in Ukraine: actual data for the
past month and the forecast for 2 months, available at: http://
delphicasteel.com/cgi�bin/wg.cgi/page?id=2885&lg=en
(Accessed 5 June 2017).

16. The market of ferrous metallurgy 2017: "We need a net
more. The Russian and world steel market" — the results of the
week (March 26 — April 2) 2017, available at:: http://
www.metalinfo.ru/en/news/86152 (Accessed 5 June 2017).

17. Zavyalov, P.S. and Demidov, V.E. (1991), Analiz i
prohnoz finansovoho stanu pidpryyemstva hirnycho�
metalurhiynoho kompleksu v systemi zabezpechennya yikh
stabilizatsiyi i podal'shoho rozvytku [The formula for success:
marketing (one hundred questions — one hundred answers on
how to effectively operate on the external market)]. 2 nd ed.,
International relations, Moscow, Russia.

18. Zavyalov, P.S and Demidov, V.E. Formula uspekha:
marketynh [The success formula: marketing] , International
Relations, Moscow, Russia.
Стаття надійшла до редакції 07.07.2017 р.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 7/201724

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Реформування, які зараз відбуваються в кожній

бюджетній сфері, не оминають и реформування в діючій
системі обліку в бюджетних установах. Перед держа�
вою постає питання щодо вибору оптимального типу
обліку як для кожної бюджетної організації, так і для
окремих мереж таких організацій. Тому питання ви�
значення оптимального типу обліку для бюджетних
установ є доволі актуальним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичні та практичні проблеми централізовано�

го та децентралізованого обліку досліджували у своїх
працях багато науковців. Слід звернути увагу на робо�
ту Бутенця Ф.Ф., в якій розглянуто організацій бухгал�
терського обліку будь�якого типу [2], в роботах Нарі�
баєва К.Н. вважає, що централізований та децентралі�
зований облік не можуть існувати окремо [3], Сопко В.В.,
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лено порівняльний аналіз централізованого та децентралізованого типів обліку. Визначено переваги та

недоліки централізованого та децентралізованого обліку у бюджетних установах. На прикладі мережі

закладів загальної середньої освіти м. Стаханова розглянуто централізований та децентралізований облік

мережі освітніх установ. Зроблено висновок, що не існує єдиного рішення для вибору типу обліку у бюд@

жетних установах. Для обрання оптимального типу обліку у мережі бюджетних установ необхідно вра@

ховувати особливості кожної мережі.

The article deals with the definition of centralized and decentralized accounting in publicly financed

institutions. Found that currently there are no clear guidelines for public institutions to establish a centralized

or decentralized type of account. Analyzed recent studies and publications concerning centralized and

decentralized accounting in budgetary institutions. Centralized and decentralized accounting of the group of

indicators is analyzed. Advantages and disadvantages of centralized and decentralized accounting in publicly

financed institutions are revealed. For example, a network of institutions of secondary education. Stakhanov

considered centralized and decentralized accounting network of educational institutions. It was concluded that

there is no single solution for selecting the type of accounting in budgetary institutions. To select the best type

of network accounting budgetary institutions must take into account the features of each network.

Ключові слова: централізований облік, децентралізований облік, бюджетна установа.
Key words: centralized accounting, decentralized accounting, publicly financed institutions.

Бенько М.М., Попітіч Т.В. також розглядають мож�
ливість інтеграційних процесів між централізованим та де�
централізованим типами обліку і в подальшому прогнозу�
ють існування саме комбінованого типу обліку [4; 5].

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Нині не існує чіткої інструкції для бюджетних ус�
танов щодо встановлення централізованого або децен�
тралізованого типу обліку. Не має жодних критеріїв, за
якими це повинно відбуватися. Також не визначено,
який з типів обліку оптимальний для тієї або іншої бюд�
жетної установи.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є проаналізувати централізований та

децентралізований облік у бюджетних установах за
різними показниками; визначити переваги та недоліки.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Застосування централізованого або децентралізо�

ваного обліку в бюджетних установах залежить від кон�
кретних умов роботи окремих підрозділів, ступеня їх
самостійності та організаційно�територіального від�
окремлення. Якщо розглядати поняття "бухгалтерський
облік" з наукової сторони, то, як зазначав Ф.Ф. Бути�
нець у своїй роботі, це сукупність умов, за яких найбільш
ефективно відбувається збір, обробка та зберігання об�
лікової інформації для подальшого її контролю [2]. Але
для вибору типу обліку потрібно враховувати ще ряд
важливих аргументів. Розглянемо централізований і
децентралізований облік більш детально для визначен�
ня переваг та недоліків кожного з них.

Так, централізований облік передбачає складання
балансу та іншої звітності для всієї бюджетної устано�
ви загалом. Тобто всі документи та робота здійснюєть�
ся безпосередньо в одній бухгалтерії, що звісно дає змо�
гу покращити керівництво і контроль головного бухгал�
тера над усім обліком фінансової установи, якщо це ве�
лика мережа, як наприклад, мережа закладів загальної
середньої освіти. Також такий облік дає можливість
сформувати штат зі співробітників різних кваліфікацій,
що дозволяє розподілити роботу за типами, тим самим
підвищити її якість, використовуючи для цього невели�
ку кількість робітників.

Також у централізованому обліку фінансових уста�
нов є такий тип обліку, як "централізована бухгалтерія",
яка вважається оптимальною формою бухгалтерсько�
го обліку. Її особливістю є зосередження в одній бух�
галтерії облік декількох установ. Так, за кожним робі�
тником може закріплюватися однотипна робота по де�
кільком установам, наприклад, складання одного і того
ж звіту до контролюючих органів, але за декілька уста�
нов. Таким чином, така форма оптимальна, якщо існує
не дуже велика мережа таких установ, проте, якщо в
підпорядкуванні велика мережа, така форма не буде
ефективною та можлива велика кількість помилок.

Децентралізований облік передбачає наявність у
кожній станові своєї бухгалтерії, де в штаті може бути
навіть один або два бухгалтери, яка формує сама бюд�
жет та звітність, що характеризує господарську
діяльність, і подає її у встановленій формі до головної
бухгалтерії. Слід зазначити, що основною задачею го�
ловної бухгалтерії є лише перевірка та зведення обліко�
вих даних цих установ. Головною перевагою такого типу
обліку є безпосередній контакт з господарською діяль�
ністю установа, тобто співробітник може власними очи�
ма бачити всі проблеми та вносити певні корективи під
час формування бюджету установи.

Перш ніж визначити переваги та недоліки центра�
лізованого та централізованого обліку, порівняємо їх
за загальними показниками (табл. 1).

Таким чином, на основі таблиці 1 стає можливим виз�
начити недоліки та переваги централізованого та децен�
тралізованого обліку в бюджетних установах. Перше,

на що слід звернути увагу, це контроль. Централізова�
ний облік за цим показником має перевагу, тобто конт�
роль за використанням бюджетних коштів в такому
облік більш детальний. Жоден платіж не може бути про�
ведений без контролю головного бухгалтера та керів�
ника мережі установ. Проте це водночас і недолік, ко�
жен, навіть терміновий платіж з територіально відда�
леної установи, яка входить до мережі, потребує підпи�
су бухгалтера та керівника головної установи, які мо�
жуть знаходитись далеко. Але цей недолік не достатній,
тому що таку ситуацію може вирішити, наприклад, елек�
тронний підпис тощо.

Контроль у децентралізованому обліку за викорис�
танням коштів на місцях менший, та можливий лише у
звітній період або безпосередньо під час перевірки. Та�
кож використання коштів може бути не цільовим, але
це стане зрозумілим лише під час звіту або перевірки.
Все це є недоліками. Проте фінансування в децентралі�
зованому обліку може бути проведено в менш короткі
строки ніж в централізованому та на те, що потрібно в
першу чергу.

Виходячи з вищезазначеного, стосовно контролю
обліку в установах, то більш ефективним є централізо�
ваний облік, який дає змогу керівництву контролювати
абсолютно всі витрати мережі установ. Наприклад,
якщо це мережа закладів загальної середньої освіти в
місті, то витрати контролює головний бухгалтер та заві�
дувач відділу освіти міста.

Наступний показник, за яким було порівняно цент�
ралізований та децентралізований облік, — це аналіз.
Функціонування будь�якої мережі державних установ
у містах відбувається під постійним контролем облас�
ного та державного рівня. Що в свою чергу передбачає
постійний аналіз показників. Централізований облік дає
смогу провести його за необхідністю, в будь�який час,
тому що всі розрахунки та звіти в наявності на кожен
день. А під час децентралізованого обліку провести
аналіз можливо лише в звітній період, коли кожна бух�
галтерія установи, яка входить до мережі, звітує го�
ловній бухгалтерії. Звітні дати в кожній окремій мережі
державних установ можуть бути встановлені окремо.
Тобто звітувати бухгалтерій можуть раз на місяць або
раз у квартал.

Таким чином, для аналізу господарської діяльності
мережі державних установ більш ефективним є саме
централізований облік.

Стосовно звітності, то незважаючи на тип обліку
централізований або децентралізований, звітність відбу�
вається згідно з Законом України "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні" [1]. Якщо роз�
глядати цей показник більше детально, то слід зазнача�
ти, що у централізованому типі обліку звіт формується
одразу по всій мережі установ в один та подається в
податкову або інші служби. Якщо облік децентралізо�
ваний, то звіт подає кожна окрема установа, яка вхо�
дить до мережі. Таким чином, на наш погляд, віро�

Таблиця 1. Порівняння централізованого та централізованого обліку

Джерело: розроблено автором.

Показник Централізований облік Децентралізований облік 

Контроль 

Не зважаючи на те, що кожна окрема установа, яка 
входить до мережі, є розпорядником коштів 2-го рівня, 
право підпису всіх фінансових документів має тільки 
головна бухгалтерія (розпорядник коштів 1-го рівня). За 
рахунок ведення такого обліку, рівень контролю за 
витратами бюджетних коштів більш високий 

Розпорядниками коштів є безпосередньо державні 
установи, які входять до мережі. Тобто кошти 
витрачають «на місці». Державна установа лише звітує 
по факту використання коштів головній бухгалтерії. 
Контроль за коштами в непідзвітний період неможливий  

Аналіз Провести аналіз можна в будь-який момент Аналіз можливий лише на звітну дату  
Звіт Звіт відбувається згідно з чинним законодавством на встановлені дати

Штат робітників 
у т.ч. фонд 
оплати праці 

Розподіл роботи відбувається згідно кваліфікації 
працівників, відповідно до нормативу навантаження. 
Працівник має повний обсяг навантаження та відповідну 
заробітну плату  

Працівник повинен виконувати різні типи робіт, тобто 
бути висококваліфікованим бухгалтером. Проте 
навантаження не завжди буде повним та відповідати 
нормативам. Фонд оплати більший, штаб більший 

Місце 
розташування 
бухгалтерії 

Знаходиться віддалено від об’єктів обліку (при великій 
мережі державних установ) 

Знаходиться безпосередньо в кожному об’єкті обліку (в 
кожній установі, яка входить до мережі установ) 
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гідність помилки або невчасно поданого звіт зростає
саме в децентралізованому типі обліку. На це перш за
все може впливати людський фактор, тому що набагато
легше контролювати одну бухгалтерію, ніж, наприклад,
десять (у складі мережі).

Наступним важливим показником для визначення
переваг та недоліків централізованого та децентралізо�
ваного обліку є обсяг штату працівників та відповідно
обсяг фонду оплати праці.

Централізований тип обліку передбачає наявність
однієї бухгалтерій, в штаті якої буде один головний
бухгалтер та інші бухгалтери, але вже спеціалісти більш
вузького профілю, які будуть відповідати за певну
ділянку роботи. Децентралізований тип обліку перед�
бачає наявність бухгалтеру та можливо помічника бух�
галтера, які повинні виконувати всі типи робіт (фор�
мувати кошторис, звіти, робити платежі тощо). Тобто
в централізованій бухгалтерій це б робили різні люди,
згідно зі своєю кваліфікацією, а в децентралізованій,
такий розподіл праці не можливий. Наприклад, якщо
це мережа закладів загальної середньої освіти з децен�
тралізованим типом обліку, то не можливо для кож�
ної окремої школи сформувати бухгалтерію з великим
штатом, тому що ці працівники не матимуть необхід�
ного навантаження, логічно найняти висококваліфіко�
ваного бухгалтера, який зможе виконувати весь обсяг
робіт та мати повне навантаження. Таким чином, у
штаті такої мережі складатимуть окремі бухгалтерій в
кожному закладі освіти та невелика центральна бух�
галтерія. Або якщо це мережа закладів загальної се�
редньої освіти з централізованим обліком, то це буде
одна бухгалтерія з штатом працівників, які будуть фор�
мувати кошториси, звіти, робити платежі відразу за
всю мережу.

Такий показник, як місце розташування бухгалтерії
тісно пов'язаний з попереднім. Тобто у централізовану
обліку бухгалтерія одна і знаходиться віддалено від
установ, які входять до мережі, а це може впливати на
обізнаність центральної бухгалтерії про фактичний стан
речей на місцях, про реальні потреби тощо.

При децентралізованому обліку бухгалтерія знахо�
диться безпосередньо в кожній установі. Таким чином,
такий тип дозволяє постійно контролювати діяльність
установи, миттєво реагувати на зміни потреб та прий�
мати рішення, володіючи фактичною інформацією на
місці.

Відповідно, за показником місця розташування,
саме децентралізований облік дає змогу приймати
реальні рішення на місцях.

Розглянемо переваги та недоліки централізованого
та децентралізованого обліку на прикладі мережі дер�
жавних установ Управляння освіти і виховання Стаха�
нівської міської ради станом на кінець 2014 року.

До складу Управляння освіти і виховання Стахані�
вської міської ради входить п'ятдесят установ, перелік
та структурну схему яких наведено на рисунку 1. В цьо�
му управління нині діє централізований облік, у штаті
центральної бухгалтерії 32 робітника, саме вони фор�
мують кошторис, звітують та роблять платежі для всіх
п'ятдесяти установ. Принцип навантаження кваліфіка�
ційний, тобто робота розподіляється між працівника�
ми відповідно до їх кваліфікації.

Зробимо припущення, що бухгалтерія Управляння
освіти і виховання Стаханівської міської ради працює
за децентралізованим типом обліку, що в такому випад�
ку може зазнати змін.

Перша і найхарактерніша зміна це кількість праці�
вників в штаті бухгалтерій мережі. У зв'язку с тим, що
до складу мережі входить п'ятдесят установ, мінімаль�
на кількість бухгалтерів становить п'ятдесят один, по
одному на кожну установу і головний для об'єднання
всієї інформації. Але фактично такої кількості недо�
статньо. Наприклад, є заклади загальної середньої
освіти, в яких навчається в декілька разів більше учнів,

ніж в інших та штат вчителів відповідно теж більший,
потребують як найменше двох працівників бухгалтерії,
тому що обсяг роботи в них великий. Відповідно для
оптимальної роботи бухгалтерії Управляння освіти і
виховання Стаханівської міської ради за децентралі�
зованим типом обліку потрібно набагато більше прац�
івників.

Інша зміна, це відсутність тотального контролю за
діяльністю установ, контроль можливий тільки у звітній
період. С однієї сторони це добре, установи отримують
можливість індивідуального розвитку, проте з іншої
сторони, відсутність контролю може призвести до за�
непаду установи, махінацій з коштами на утримування
установи, тощо.

Таким чином, не зважаючи на те, що Управляння
освіти і виховання Стаханівської міської ради має до�
сить велику мережу, оптимальною формою обліку за�
лишається все одно централізована. Яка дозволяє кон�
тролювати, регулювати і аналізувати діяльність всієї
мережі одночасно.

Проте централізований облік, на наш погляд, не до�
статньо зручний для мережі сільських державних уста�
нов, тому що велика відстань надає можливості наживо
бачити та контролювати діяльність установи, тільки на
папері. Відповідно і всі розрахунки формуються за та�
ким принципом. Але така проблема потребує ще більш
детального вивчення та аналізу, тому буде розглянута
в наступних дослідженнях.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Побудова соціальної держави пов'язана з перехо�

дом до нового етапу розвитку продуктивних сил: від
індустріальної стадії, де домінує механізоване вироб�
ництво, до постіндустріальної, коли превалюватиме соці�
альна сфера, а економічна ефективність визначатиметь�
ся, у першу чергу, використанням висококваліфікова�
них кадрів, нових знань, технологій і методів управлін�
ня. За цих умов на передній план виходить людина, її
інтелектуальний потенціал, формування якого значною
мірою залежить від величини доходів, у структурі яких
основний відсоток становить заробітна плата.

СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ
Вивчення освітньої складової в соціально�еко�

номічній моделі привертала увагу таких учених, як
О. Надибська, І. Разумкова, І. Нонака, Р. Моїсеєнко,
С. Лобачов, В. Солдаткін та ін.

Зміни рівня життя населення та трансформація соці�
альної структури в Україні супроводжуються диферен�
ціацією матеріального стану різних соціальних груп.
Упродовж останніх років сформувався прошарок
бідних, посилюється нерівність при розподілі доходів і
благ. Нині спостерігається різка диференціація галузей
економіки за рівнем оплати праці.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — аналіз виходу із ситуації, яка склала�

ся і в нашій країні.

ВИКЛАД ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ
Величина заробітної плати практично в усіх сферах

діяльності останнім часом у країнах помітно збільшуєть�
ся. Від 2003 р. вона зросла на 23%, а в бюджетній сфері
— на 44%. Проте слід зазначити, що рівень оплати праці
в нашій державі залишається досить низьким. Якщо в
грудні 2003 р. у Білорусії зарплата становила 139 дол.,
Казахстані — 192 дол., Російській Федерації — 249 дол.,
то в Україні — лише 103 дол. США. Особливо низька
заробітна плата зберігається у соціально�культурній

УДК 330.342.146

Т. Б. Токарський,
к. е. н., радник першого класу (м. Варшава, ПР)

ОСВІТНЯ СКЛАДОВА У СОЦІАЛЬНО@ЕКОНОМІЧНІЙ

МОДЕЛІ УКРАЇНИ

T. Tokarskyi,

PhD in Economics, First Class Counsellor (Warsaw, Poland)

THE EDUCATIONAL COMPONENT IN THE SOCIAL AND ECONOMIC MODEL OF UKRAINE

Стаття розкриває характер стратегічних напрямів освіти в Україні, яка переживає кризовий період свого роз@
витку. Привернено увагу до функціональної складової освіти, її сприяння як економічному зростанню, так і за@
гальному подоланню бідності в країні, зміни на краще життєвого рівня населення.

Зупинена увага і на духовній вартості освітніх компонентів, що надає особливої уваги суспільному знанню,
яке складається з індивідуального знання. Акцентовано на потребі інтенсифікації інтегрування України як євро@
пейської держави у єдиний європейський освітянський простір.

The article is an attempt to reveal the character of strategic directions of education in Ukraine. The author focuses on
functional component of education, its contribution to economic growth, poverty reduction and improving living standards.

Particular attention is paid to the moral value of educational components. The author emphasizes on the need to integrate
Ukraine as a European state into the European educational space.

Ключові слова: стратегія освіти, духовна вартість освіти, суспільні пріоритети, концепція освіти,
якість освітнього процесу.

Key words: educational strategy, moral value of education, social priorities, concept of education, quality of
educational process.

сфері. Розшарування суспільства відбувається також за
видами діяльності, умовами та змістом праці.

Значна диференціація розміру оплати праці спосте�
рігається і в регіональному розрізі. Найнижчий рівень за�
робітної плати в регіонах з найвищим відсотком сільсько�
го населення та зайнятих у сільському господарстві, де
рівень оплати праці до цього часу є найнижчим.

Низький рівень оплати праці виступає одним із гальм
здійснення реформ в Україні. Досвід наших західних
сусідів (Польщі, Чехії, Словаччини, Словенії, Угорщини)
переконливо свідчить, що успішна реалізація реформ
відбувається лише за умов, коли середній рівень оплати
праці становить не нижче 300 дол. США. Саме такий рівень
дозволяє активізувати споживчий попит, сприяє збільшен�
ню виробництва товарів і послуг [1, с. 26]. Тому є необхід�
ним суттєве підвищення рівня оплати праці, що позитивно
позначиться не лише на життєвому рівні населення, але й
на результативності реформ, здійснюваних в Україні.

При перехідному типі економіки (до якого належить
і економіка України), в її секторах, які динамічно роз�
виваються, рівень освіти та кваліфікації значною мірою
визначає величину доходів працівників. Мною виявле�
но прямий кореляційний зв'язок між рівнем освіти пра�
цівників та обсягом валової доданої вартості (ВДВ) у
розрахунку на душу населення. Американський еко�
номіст Е. Кон ілюструє доволі тісний зв'язок між вели�
чиною національного доходу на душу населення та ви�
тратами на освіту. А співробітники Нідерландського
інституту економіки стверджують, що кожні 1,04% при�
росту в структурі робочої сили працівників з вищою
освітою і 0,65% приросту працівників із середньою осві�
тою забезпечують збільшення національного доходу на
1%. Тож не дивно, що нині у світі на нагромадження
знань, досвіду, вмінь щорічно витрачається більше 20 трлн
дол. США. Практично в усіх економічно розвинутих
країнах при розробці загальнодержавних концепцій та
програм безпечного розвитку включають до них як один
із стратегічних напрямів освіту. Усе це говорить про те,
що в освіту економічно вигідно вкладати кошти. Це
підтверджують і результати моїх досліджень. Так, за
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моїми підрахунками, кожна гривня, вкладена в освіту,
забезпечує 5 грн. чистого прибутку, а її рентабельність
майже в 4 рази перевищила цей показник економіки в
цілому. Проте інвестиції, вкладені в 2002 р. в освіту, ста�
новили лише 1,0% їх загального обсягу. До речі, високі
економічні успіхи Японії та Південної Кореї зумовлені,
насамперед, високим інтелектуальним рівнем праців�
ників — питома вага осіб із повною середньою освітою
(у віковій групі 25—34 роки) в цих країнах становить,
відповідно, 94% і 92%. І сьогодні в Японії формується
нова національна програма розвитку освіти до 2015 р.
Підвищення освітнього рівня сприятиме не лише еко�
номічному зростанню, але й піднесенню життєвого рівня
населення, подоланню бідності, що визнана Деклара�
цією ООН постійною проблемою більшості країн світу.

Освіта — це важливий фактор вирішення як соціаль�
них, так і економічних проблем. Вона має стати складо�
вою державної стратегії на перспективу. Україна тра�
диційно посідає провідне місце у сфері освіти серед
країн Центральної та Східної Європи. Великий потяг
населення до знань спостерігається й нині. В останні
15 років ця тенденція стала особливо помітною.

Безпомилково обгрунтовує духовну вартість освіт�
нього рівня професор О. Надибська щодо способу впли�
ву особистісного знання на суспільне.

"Рівень особистісного знання може дуже суттєво
впливати на суспільне (та будь�яку форму групового)
знання. Очевидним є й зворотний вплив. Формалізоване
знання, що є надбанням певної групи, створюється спец�
іально для відтворення саме цієї групи та передається
членам цієї групи через систему освіти та різноманітні
системи циркуляції інформації. Подекуди групове знан�
ня може ставати формою панування над іншими групами
та, таким чином, формує певні соціальні пріоритети".

Автор асоціює це в такий спосіб: "монополія на знан�
ня, що існувала в стародавньому Єгипті для жерців.
Тільки священослужитель міг отримувати знання та зав�
дяки знанню маніпулювати свідомістю "непосвячених".
Навіть не згадуючи про можливість користуватись при�
вілеями доступу до документації (якого інші були поз�
бавлені просто в силу неможливості прочитати, що там
написано), єгипетських жерців, які залякували парафіян
передбачуваними природними явищами".

Висновок був таким: "Монополія на знання форму�
вала соціальний пріоритет, що включав винесення сак�
ральної групи населення на недосяжний рівень. Врешті�
решт, частіше за все соціальне визнання певної групи
населення структуроутворюючою базується на моно�
полії на знання".

У перехідний період практично в усіх країнах поси�
люється нерівність, зумовлена розвитком підприємниц�
тва. Така тенденція спостерігається і в освіті. У вищій
освіті, на мій погляд, підприємництво набуло гіпертро�
фованого характеру, що може претендувати на уні�
кальність. Масового характеру набуло явище, коли у дер�
жавному вищому навчальному закладі, на його площі,
матеріальній і кадровій базі створюються приватні вищі
навчальні заклади, керівниками яких є одночасно керів�
ники цього державного вузу. В країнах Західної Європи
питома вага студентів, які навчаються в приватних вузах,
становить 7% загальної чисельності студентів (ФРН, Да�
нія, Фінляндія, Греція, Норвегія, Великобританія, Шве�
ція), причому навчання в університетах тут практично
безоплатне. Державні ВНЗ фінансуються державою на
90% до потреб. То й не дивно, що в цих навчальних зак�
ладах забезпечується жорстке виконання всіх законів та
інструкцій щодо розвитку вищої освіти.

Україна — європейська держава, а тому її освіта
повинна інтегруватися в єдиний європейський освітянсь�
кий простір відповідно до потреб населення, суспіль�
ства, економіки. Це вимагає концентрованої уваги до
розвитку освіти не лише зі сторони держави, але й кож�
ного суб'єкта господарювання. У країнах Заходу соці�
альні інвестиції (в їх обсягу вагомий відсоток належить

освіті) корпорацій і фірм досягають 40% і більше від за�
гального обсягу їх витрат. Як показує досвід наших
сусідів (Польщі, Чехії, Угорщини), в перехідній еко�
номіці, зокрема в секторах, що динамічно розвивають�
ся, рівень освіти та кваліфікації визначає не лише вели�
чину прибутку підприємства, але й доходів працівника.
Тому освіта має посісти провідне місце в системі су�
спільних пріоритетів і нашої держави. Цьому має спри�
яти, насамперед, збільшення обсягів фінансових ре�
сурсів, які спрямовуються на її розвиток, а також фор�
мування, підтримка і закріплення сприятливої суспіль�
ної думки, позитивного іміджу соціальних інститутів
освіти як серед населення, так і серед роботодавців.
Адже, як пише І. Нонака, єдиним надійним джерелом
конкурентних переваг є знання. Так, у Південній Кореї,
Гонконзі, Фінляндії, Швеції 80—90% багатства фор�
мується за рахунок інтелекту. За даними ЮНЕСКО, в
XXI ст. високих стандартів життя досягнуть ті країни, в
яких 40—50% працездатного населення матимуть вищу
освіту. Коли змінюються ринки, з'являються нові тех�
нології, збільшується кількість конкурентів, а товари
морально старішають упродовж однієї ночі, успішними
підприємствами стають ті, що послідовно створюють
нові знання, широко використовують їх у своїй прак�
тиці, швидко втілюють у нові технології та продукти [3].

Пожвавлення економіки зумовлює потребу в кад�
рах професійно�технічної освіти. Якщо нам не вдається
за короткий час вийти на світовий рівень підготовки
фахівців, то наша промисловість буде приреченою на
програш у відкритій конкуренції з тими країнами, які
мають необхідний кадровий потенціал. Це підтверджує
досвід багатьох країн. Скажімо, у Франції з цією метою
сформовано систему професійного навчання, в Німеч�
чині — систему учнівства, у США — спеціально розробле�
но концепцію підготовки до трудового життя, в Японії —
навчання на робочому місці. Нині, на жаль, у нашій дер�
жаві існує значний розрив між декларацією щодо по�
треби в працівниках певної кваліфікації та готовністю
роботодавців найняти їх на постійну роботу. Остання
нерідко залежить від інститутів ринку праці, які шля�
хом зміни "з джерел" обороту робочої сили можуть бло�
кувати її наймання чи відкладати час (збільшуючи вит�
рати на скринінг потенціальних кандидатів). У такому
випадку заява щодо потреби в працівниках (у вигляді
вакансій) може не реалізуватися при створенні реаль�
них робочих місць і відповідному найманні на роботу.

Підвищення освітнього і професійного рівня населен�
ня, зокрема працездатного віку, сприятиме не лише реа�
лізації такої функції соціальної держави, як формуван�
ня та розвиток соціально орієнтованої економіки, але й
підвищенню продуктивності праці та ефективності еко�
номіки, конкурентоспроможності її продукції. Нині, на
жаль, значна частина продукції не є такою. Адже матер�
іаломісткість української промисловості перевищує
прийняті у західних індустріально розвинутих країнах
норми у 2,5 рази. При цьому матеріало� та енергомісткість
вітчизняного виробництва продовжує зростати, а розрив
у рівнях технологічного розвитку — збільшуватися. Як
результат, продуктивність праці в нас у 4,5 рази нижча,
ніж у країнах Західної Європи. Хоча причиною цього є
не лише недостатній рівень професійної підготовки, ква�
ліфікації, але знову ж таки й рівень оплати праці, який не
стимулює працівника до високої продуктивності.

Подолати таке негативне явище можна не лише шля�
хом запровадження інновацій, нових технологій, що,
своєю чергою, вимагає підвищення інтелектуального
потенціалу кожного працівника, але й шляхом істотно�
го підвищення відсотку оплати праці в собівартості ви�
робленої продукції.

ВИСНОВКИ
Нині важливо створити умови, щоб і внутрішнє, і

зовнішнє середовище сприяли зміцненню здоров'я на�
селення в усіх регіонах. ВООЗ визначено, що на охоро�
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ну здоров'я має виділятися 8% ВВП, а в країнах з низь�
ким рівнем доходів — не менше 4%. В Україні ж у 2002 р.
загальні витрати на охорону здоров'я, фізичну культу�
ру, соціальне забезпечення становили менше 6% ВВП.
За обсягами витрат на охорону здоров'я в розрахунку
на одного жителя Україна посідає 111�те місце серед
189 країн (ООН) і 8�ме — серед країн колишнього СРСР.

Щоб поліпшити соціальну ситуацію, прискорити
побудову соціальної держави в Україні, необхідно:

— істотно підвищити платоспроможний попит на�
селення;

— здійснити формування нових механізмів, здатних
забезпечити оптимальні пропорції між розвитком ма�
теріального та нематеріального виробництва;

— надати соціальній сфері, зокрема освіті, статус
сфери діяльності пріоритетного розвитку. Про це за�
уважено так: "Освіта мусить мати абсолютний пріоритет
у бюджетах усіх країн і сприяти розвитку всіх видів твор�
чої діяльності", зазначалося у підсумках конференції
нобелівських лауреатів "На порозі ХХІ століття: небез�
пеки і перспективи", яка відбулася у 1998 р. у Парижі;

— збільшити інвестиції в основний капітал соціаль�
ної сфери. До цього часу вони є не лише низькими, але й
мають тенденцію до скорочення. Якщо в 1995 р. питома
вага інвестицій у соціально�культурну сферу дорівню�
вала 36% від загального обсягу, то в 2002 р. — 22%. Тому
не дивно, що й мережа об'єктів цієї сфери має тенден�
цію до скорочення;

— бюджетне фінансування соціальної сфери зосе�
редити на пріоритетних напрямах, а саме: запровад�
женні новітніх технологій, поліпшенні якості та ефек�
тивності діяльності закладів освіти, охорони здоров'я,
науки; запровадженні принципів управління якістю по�
слуг;

— посилити соціальну спрямованість кожної сфе�
ри діяльності, сформувавши в них соціальну місію. Усе
це сприятиме не лише підвищенню якості життя насе�
лення, але й збільшенню кількості робочих місць за ра�
хунок невиробничої зайнятості, поліпшенню викорис�
тання людських ресурсів, реальному економічному зро�
станню.

Серед напрямів наукових досліджень у сфері регіо�
нального розвитку України та її регіональної політики
можна виділити важливі основні складові.

Регіональна політика розвитку людських ресурсів.
Ця політика трактується як форма реалізації стратегії
інноваційного типу в умовах глобалізації та євроінтег�
рації. Останнім часом значна увага приділялася розвит�
кові таких її напрямів:

— формування інноваційної культури, яка забезпе�
чує сприйняття нових ідей, готовності, здатності людей
до інновацій;

— розвиток освіти, науково�технологічної, духов�
но�інформаційної сфер як таких, що стосуються фор�
мування та використання капіталу знань;

— формування стратегії регіональної зайнятості та
регіонального ринку праці як основи реалізації потре�
би людини в праці;

— інвестиції в людські ресурси, формування та ви�
користання їх інноваційної якості, примноження соці�
ального капіталу.

Ученими�регіоналістами розроблено концепцію
інноваційної якості людських ресурсів та методичний
інструментарій її оцінки через алгоритм розрахунку
регіонального індексу інноваційної якості людських
ресурсів.

Регіональний індекс є принципово новим індикато�
ром якості людських ресурсів регіону в умовах посту�
пового переходу до економіки знань, який враховує
освітню, науково�технологічну та духовну компоненти.

Регіональні проблеми екологічної безпеки, викори�
стання рекреаційного потенціалу регіонів. Екологічна
безпека як специфічний вид суспільних благ і не�
від'ємний елемент національної безпеки розглядається

як один з пріоритетних напрямів державної політики,
регіональний зріз якої відіграє провідну роль у гаран�
туванні екобезпечного розвитку держави в цілому.

Потребу регіоналізації екологічної політики мож�
на пояснити не тільки значною екологічною диверси�
фікацією території України, а перш за все особливостя�
ми соціально�економічних процесів у регіонах, які в усіх
відношеннях є далеко неоднорідними. У результаті цьо�
го екологічна ситуація в Україні має свої територіальні
відмінності як за характером і гостротою проблем, так і
з точки зору можливостей їх практичного вирішення.

У зв'язку з цим стратегічними цілями сьогодні ви�
ступають: освіта в сфері екології; екологізація вироб�
ництва та всієї системи господарювання; екологізація
свідомості населення; екологізація управління в цілому
та створення надійних механізмів регулювання відносин
у сфері природокористування та цивілізованих проце�
дур прийняття рішень.

В умовах розширення ЄС значна увага приділялася
дослідженням нових інституційних форм співробітницт�
ва та науково�методологічному забезпеченню розробки
спільних стратегій розвитку прикордонних територій за�
хідних областей України та сусідніх держав�учасниць
Європейського Союзу. Навіть в умовах гібридної війни на
часі розроблення нової Комплексної програми розвитку
транскордонного співробітництва з урахуванням нових
геополітичних реалій, інструментарію та механізмів
співпраці з Європейським Союзом. Її пріоритетами мають
стати: інституційний розвиток; розвиток інфраструктури
пунктів перетину кордону; розбудова транспортної інфра�
структури, міжнародних транспортних коридорів; розви�
ток економічного співробітництва; спільні природоохо�
ронні програми; розвиток людських ресурсів, культурне,
інноваційне та наукове співробітництво.

Ефективний регіональний економічний розвиток і
регіональна соціально�економічна політика повинні
грунтуватися на мирних засадах, на поглибленні транс�
формаційної еволюції, проведенні економічних реформ,
усуненні тоталітарно�олігархічних відносин, розбудо�
ви економіки на приватновласницьких засадах, без чого
важко створити відповідне конкурентне соціально�рин�
кове середовище. Теоретично господарський простір
мав би бути однотипним, якщо йдеться про місце та роль
регіонів у загальнонаціональних і глобальних процесах.
Разом із тим в умовах глобалізації не втрачають свого
значення такі традиційні цінності, як освіта, духовність,
рідна домівка, зв'язок людини та її родини з місцем про�
живання. У цьому плані регіон як місце, де людина живе,
працює, удосконалюється духовно, у контексті глоба�
лізації набуває нового значення та звучання. Люди не
можуть існувати без домашнього осередку і, отже, без
того регіону, де вони народилися чи проживають.

Література:
1. Разумнова И.И. Американский средний класс в

условиях регулируемой экономики / И.И. Разумнова /
/ США, Канада: экономика, политика, культура. — 2004.
— № 4. — С. 26.

2. Надибська О.Я. Соціальні пріоритети України в
глобалізаційному просторі: монографія / О.Я. Надибсь�
ка. — Одеса, 2013. — 270 с.

3. Nonaka I. The Knowledge Greating Company,
Harward Business Review // Nov. — Dec., 1991.

References:
1. Razumnova, I. I. (2004), "American middle class in

conditions of regulated economy", SShA, Kanada: jeko�
nomika, politika, kul'tura, vol. 4, pp. 26.

2. Nadybs'ka, O. Ya. (2013), Sotsial'ni priorytety
Ukrainy v hlobalizatsijnomu prostori [Social priorities of
Ukraine in the space of globalization], Odesa, Ukraine.

3. Nonaka, I. (1991), "The Knowledge Greating Com�
pany", Harward Business Review, Nov., Dec.
Стаття надійшла до редакції 16.06.2017 р.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

31www.economy.in.ua

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Можна з впевненістю стверджувати, що головним

ресурсом майже будь�якої компанії — є персонал або
людські ресурси, а її ефективне функціонування визна�
чається насамперед ступенем професійного розвитку її
персоналу. Ніби очевидним є той факт, що, інвестуючи
в навчання і розвиток персоналу, компанія тільки ви�
грає. І тут постає одне з ключових питань, яке зазвичай
стоїть перед керівником будь�якої організації: як оці�
нити результати від інвестування в навчання? А також,
зробити витрати компанії на навчання і розвиток пер�
соналу виправданими і такими, що приносять відчутний
економічний ефект.

Ще одним питанням є різні підходи до визначення
трудових ресурсів, як "персоналу" чи "людських ре�
сурсів". За змістом поняття "Людські ресурси" тісно
пов'язане і співвідноситься з такими поняттями, як "кад�
ровий потенціал", "трудовий потенціал", "інтелектуаль�
ний потенціал", перевершуючи за обсягом кожне з них,
узяте окремо.

Разом з тим, аналіз змісту вакансій свідчить, що
принципової різниці між фахівцями з "персоналу" і
"людськими ресурсами" в Україні не проводиться.

Керівники більшості вітчизняних організацій кон�
центрують увагу на управлінні виробництвом, фінанса�
ми, маркетингом, у той час як вдосконалення такої важ�
ливої складової управління підприємством, як людські
ресурси, продовжує залишатися найбільш слабкою лан�
кою в загальній системі управління.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
В українській та російській економічній думці одні

автори вживають поняття "управління людськими ре�
сурсами" та "управління персоналом" як синоніми, інша
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автори вважають, що термін "управління людськими
ресурсами" акцентує увагу на стратегічних аспектах
прийняття кадрових рішень, а поняття "управління пер�
соналом" в більшій мірі характеризує повсякденну опе�
ративну роботу з кадрами.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є визначення на основі вітчизняних і

зарубіжних даних і проведених досліджень сучасних
підходів у визначенні понять "управління персоналом"
та "управління людськими ресурсами", а також значен�
ня навчання персоналу для досягнення стратегічних
цілей організації.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Вплив професійного навчання персоналу на еконо�
мічне зростання будь�якої організації полягає в тому,
що робітники, які володіють необхідним обсягом знань,
умінь і навичок, забезпечують більш високу продук�
тивність і якість праці при раціональному використанні
матеріальних ресурсів. Крім того, сучасне виробництво
характеризується збільшенням використання високо�
технологічної комп'ютерної техніки та автоматизацією
технологічних процесів, що, в свою чергу, вимагає по�
дальшого вдосконалення підготовки кадрів.

Таким чином, прискорений розвиток науково�тех�
нічного прогресу і швидке старіння професійних знань,
умінь і практичних навичок, короткі життєві цикли ви�
робів є визначними чинниками, що відображають знач�
ну роль постійного професійного навчання і пояснюють
різке зростання значення людських ресурсів для забез�
печення конкурентоспроможності підприємства на рин�
ку.
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Швидкість цих змін разом з їх підвищеною компе�
тентністю і важкою передбачуваністю створюють за�
грози працівникам втратити робочі місця, а підприєм�
ствам збанкрутувати.

Динаміка зовнішнього середовища вимагає досить
багато від працівників. З одного боку, зростає число
управлінських рішень в організації за один і той самий
час, з іншого боку, інформація застаріває і змінюється
за все більш короткий час. Це призводить до того, що:

— робота організації все менше піддається прогно�
зуванню і структурування;

— значно звужуються тимчасові горизонти страте�
гічних планів;

— все більшого значення набуває компетентність
персоналу і його здатність швидко реагувати на зміни.

Підвищена увага до розвитку персоналу обумовле�
но тим, що поставлені новими умовами проблеми мож�
на подолати шляхом навчання. Тому на вітчизняних
підприємствах актуальним є питання побудови системи
освіти та розвитку і управління професійним розвитком
персоналу підприємства.

За сприятливих обставин навчання персоналу вико�
нує важливу подвійну функцію: найкращого викорис�
тання працівника і його мотивацію.

Важливість безперервного навчання підтверджують
такі основні фактори:

— впровадження нової техніки, технології, вироб�
ництво сучасних товарів, зростання комунікаційних
можливостей;

— світ перетворюється в ринок з високим рівнем
конкуренції між країнами. Країни, що мають сучасну си�
стему інженерної праці та програми безперервної осві�
ти, лідирують в умовах цієї конкуренції;

— безперервні і швидкі зміни в технології та інфор�
матиці вимагають безперервного навчання персоналу;

— для фірми більш ефективно і економічно підви�
щення віддачі від уже працюючих співробітників на ос�
нові їхнього безперервного навчання, ніж залучення
нових працівників.

Мета навчання з точок зору роботодавця і самого
фахівця істотно відрізняються.

Мета навчання з точки зору роботодавця:
— організація і формування персоналу управління;
— оволодіння умінням визначати, розуміти і вирі�

шувати проблеми;
— відтворення персоналу;
— інтеграція персоналу;
— гнучке формування персоналу;
— адаптація;
— впровадження нововведень.
Цілі безперервної освіти з позиції працівника:
— підтримка на відповідному рівні і підвищення про�

фесійної кваліфікації;
— придбання професійних знань поза сферою про�

фесійної діяльності;
— придбання професійних знань про постачальників

і споживачів продукції, банках та інших організаціях,
що впливають на роботу фірми;

— розвиток здібностей в галузі планування і орга�
нізації виробництва.

Розвиток персоналу — це двигун прогресу. Конку�
рентоспроможність продукції і ринкова активність
підприємств, визначаються кваліфікацією і мотивацією
персоналу, груповим і організаційним розвитком. Сучас�
не поняття кваліфікації означає поліпшення інновацій�
них здібностей, спеціальних знань і можливостей. Роз�
виток персоналу організації є комплексною функцією
управління персоналом і передбачає, що в процесі роз�
витку відбуваються прямі капіталовкладення в праців�
ників, спрямовані на підвищення їх конкурентоспромож�
ності, а отже, і конкурентоспроможності організації.

Зарубіжний досвід виробив три концепції навчання
кваліфікованих кадрів, сутність яких полягає в наступ�
ному:

— Концепція спеціалізованого навчання, орієнтова�
на на сьогоднішній день або на найближче майбутнє, має
відношення до відповідного робочого місця. Ефектив�
на нетривалий відрізок часу, але сприяє збереженню
робочого місця і зміцнює почуття власної гідності пра�
цівника;

— Концепція багатопрофільного навчання ефектив�
на з економічної точки зору, так як підвищує внутріш�
ньовиробничу і позавиробничу мобільність працівника.
При цьому працівник має можливість вибору і менш
прив'язаний до робочого місця. Ця обставина становить
ризик для організації.

— Концепція навчання, орієнтованого на особис�
тість, має на меті розвиток людських якостей, закладе�
них природою або придбаних у практичній діяльності.
Відноситься до персоналу зі схильністю до наукових
досліджень.

Традиційно також розрізняють три види навчання:
— підготовку кадрів — планомірне і організоване

навчання і випуск кваліфікованих кадрів для всіх облас�
тей людської діяльності, які володіють сукупністю спец�
іальних знань, умінь, навичок і способів спілкування;

— підвищення кваліфікації кадрів — навчання кадрів
з метою удосконалення знань, умінь, навичок і способів
спілкування в зв'язку з ростом вимог до професії або
підвищенням посади;

— перепідготовка кадрів — освоєння нових знань,
умінь, навичок і способів спілкування в зв'язку з оволо�
дінням новою професією або зміненими вимогами до
змісту та результатів праці [2, с. 30—45].

Ключовим моментом в управлінні професійним роз�
витком перш за все є визначення потреб організації в
цій області. Йдеться в першу чергу про виявлення не�
відповідності між професійними знаннями і вміннями,
якими повинен володіти персонал організації для реалі�
зації її цілей (сьогодні і в майбутньому), і тими знання�
ми і вміннями, якими він володіє в дійсності.

Оцінка ефективності програм навчання є централь�
ним моментом управління професійним навчанням в су�
часній компанії. Все частіше витрати на професійне на�
вчання розглядаються як капіталовкладення в розвиток
персоналу організації. Ці капіталовкладення повинні
принести віддачу у вигляді підвищення ефективності
діяльності організації. Оцінити ефективність кожної
окремої програми навчання досить складно, оскільки
далеко не завжди вдається визначити її вплив на кінцеві
результати діяльності всієї організації. В такому випад�
ку ефективність може оцінюватися за ступенем досяг�
нення поставлених перед програмою цілей.

Деякі програми навчання створюються не для вироб�
лення конкретних професійних навичок, а для форму�
вання певного типу мислення та поведінки. Ефек�
тивність такої програми оцінити безпосередньо дуже
складно, оскільки її результати розраховані на довго�
строковий період і пов'язані з поведінкою і свідомістю
людей, які не піддаються точній оцінці. У подібних ви�
падках можна використовувати непрямі методи:

— тести, проведені до і після навчання показують
наскільки збільшилися знання учнів;

— спостереження за поведінкою пройшли навчан�
ня співробітників на робочому місці; спостереження за
реакцією навчаються в ході програми;

— оцінку ефективності програми самими які навча�
ються за допомогою анкетування або в ході відкритого
обговорення [3, с. 105].

Тож, управління розвитком персоналу є найважли�
вішим інструментом, за допомогою якого керівництво
отримує можливість підвищувати потенціал людських
ресурсів і впливати на формування організаційної куль�
тури. Навчання персоналу є найважливішим засобом
досягнення стратегічних цілей організації.

Далі більш детально проаналізуємо різні підходи до
визначення трудових ресурсів, як "персоналу" чи
"людських ресурсів".
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У сучасному зарубіжному підході до визначення
робиться акцент саме на вкладі персоналу, задоволено�
го роботою, в досягненні корпоративних цілей таких,
як лояльність і задоволеність споживачів, економія ви�
трат і рентабельність. Це обумовлено переглядом кон�
цепції "управління персоналом" в останньому деся�
тилітті ХХ століття. На зміну відносинам між робото�
давцями та найманими працівниками коли домінувала
жорстка регламентація процедур взаємодії з працівни�
ками, прийшла атмосфера співпраці, яка має такі особ�
ливості:

— співпраця в невеликих робочих групах;
— орієнтація на задоволення споживачів;
— значна увага приділяється цілям організації та

залученню персоналу до досягнення цих цілей;
— делегування відповідальності лідерам робочих

груп.
На підставі цього можна виділити такі відмінності

понять "управління персоналом" і "управління людсь�
кими ресурсами" (табл. 1).

Тож важливість управління людськими ресурсами
полягає у наступному.

По�перше, управління людськими ресурсами безпо�
середньо впливає на капіталізацію (вартість) компанії.
Зростає частка нематеріальних активів (бренд, інтелек�
туальний потенціал персоналу, кадрова політика) в за�
гальній сумі активів організації.

По�друге, управління людськими ресурсами як най�
важливіша "внутрішня компетенція" організації є одним
з факторів, що забезпечують лідерство в конкурентній
боротьбі, оскільки висувається в число найважливіших
конкурентних переваг організації, стає гарантією її
успіху і виживання в умовах посилення конкуренції.

По�третє, за оцінками ряду фахівців, саме управ�
ління людськими ресурсами дозволяє компаніям пере�
ходити з числа хороших, які успішно працюють, у чис�
ло лідируючих у певному сегменті ринку.

Управління людьми — одна з найбільш важливих
областей управління організацією. Люди є найважливі�
шим ресурсом будь�якої організації. Вони створюють
нові продукти, акумулюють і використовують фінансові
ресурси, контролюють якість. Люди здатні до постійно�
го вдосконалення і розвитку. Їх можливості та ініціати�
ва безмежні, в той час як інші ресурси обмежені.

Тому так важливо приділяти також увагу збережен�
ню наявних висококваліфікованих кадрів. Оскільки ситу�
ація, що склалася в економіці країни, ще більше спонукає
людей до трудової міграції [1] і це при тому, що наші су�
сіди (Польща, Чехія, Литва та ін.) з кожним роком спро�
щують процедуру найму та збільшують квоти для квалі�
фікованих кадрів, особливо таких, як інженери, технічні
спеціалісти, електрики, спеціалісти ІТ�сфери та ін. [4].

ВИСНОВКИ
Отже, як бачимо, прискорений розвиток науково�

технічного прогресу і швидке старіння професійних

знань і навичок (3—5 років), короткі життєві цикли ви�
робів є визначними чинниками, що відображають знач�
ну роль професійного навчання і пояснюють різке зро�
стання значення людських ресурсів для виживання ком�
паній.

Управління людьми — одна з найбільш важливих
областей управління організацією. Люди є найважли�
вішим ресурсом будь�якої організації. Вони створюють
нові продукти, акумулюють і використовують фінан�
сові ресурси, контролюють якість. Люди здатні до по�
стійного вдосконалення і розвитку. Їх можливості та
ініціатива безмежні, в той час як інші ресурси обме�
жені.
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Управління персоналом Управління людськими ресурсами 
• допоміжна роль; 
• акцент на виконання розпоряджень; 
• спеціальний департамент; 
• зосередження на потребах і правах персоналу; 
• персонал розглядається як витрати, які необхідно 
контролювати; 
• конфліктні ситуації регулюються на рівні топ-менеджера; 
• узгодження оплати і умов праці відбувається в ході 
колективних переговорів; 
• оплата праці визначається в залежності від внутрішніх 
чинників організації; 
• допоміжна функція для інших департаментів; 
• сприяння змінам; 
• постановка комерційних цілей в світлі наслідків для 
персоналу; 
• негнучкий підхід до розвитку персоналу 

• активна, інноваційна роль; 
• акцент на стратегію; 
• діяльність всього менеджменту; 
• зосередження на вимогах до персоналу в світлі цілей бізнесу; 
• персонал розглядається як інвестиції, які необхідно 
розвивати; 
• конфлікти регулюються лідерами робочих груп; 
• планування людських ресурсів та умов зайнятості 
відбувається на рівні керівництва; 
• встановлюється конкурентна оплата праці та умови 
зайнятості для того, щоб випереджати конкурентів; 
• внесок в додану вартість бізнесу; 
• стимулювання змін; 
• повна відданість цілям бізнесу; 
• гнучкий підхід до розвитку персоналу 

Таблиця 1. Основні відмінності понять "управління персоналом" і "управління людськими ресурсами"
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Впродовж оcтaнніх років в Укрaїні знaчно зроcтaє

координaційнa функція оргaнів міcцевого caмовряду�
вaння в економічному тa cоціaльному розвитку тери�
торії, що визнaчaє необхідніcть подaльшого розширен�
ня і зміцнення їх фінaнcової caмоcтійноcті. Видaтки цих
оргaнів чacто перевищують доходи. Тому поряд із
трaдиційними подaтковими джерелaми, оргaни міc�
цевого caмоврядувaння змушені викориcтовувaти тaк
звaні зaлучені кошти.

Одним з нaпрямів подолaння недоcтaтноcті
фінaнcових реcурcів, зменшення дефіциту бюджетів,
реaлізaції міcьких інвеcтиційних прогрaм, поcлaблення
зaлежноcті міcт від центрaльних оргaнів влaди є міcцеві
зaпозичення в формі позики aбо у формі випуcку
облігaцій внутрішніх міcцевих позик. Викориcтaння
зaлучених коштів — це реaльнa можливіcть збільшити
доходи cуб'єктa, що їх здійcнює, і вирішити ті зaвдaння,
реaлізaція яких не може бути зaбезпеченa в цей момент
зa рaхунок влacних доходів бюджету.
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Проведено дослідження теорії і практики муніципального запозичення. Визначено вплив міcцевих
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Нa cучacному етaпі розвитку укрaїнcьких терито�
ріaльних громaд тaкa формa зaлучення фінaнcових
реcурcів викориcтовуєтьcя недоcтaтньо тa неефектив�
но порівняно з розвинутими індуcтріaльними крaїнa�
ми.

Відcутніcть доcвіду здійcнення міcцевих зaпозичень
з метою cоціaльно�економічного розвитку оргaнaми
міcцевого caмоврядувaння, недоcконaле зaконодaвcтво,
помилки, яких припуcкaютьcя при випуcку тa обігу
міcцевих цінних пaперів, неефективне викориcтaння
зaпозичених коштів призводять до зниження ефек�
тивноcті вітчизняної cиcтеми міcцевих зaпозичень. У
зв'язку з цим доcлідження cучacного cтaну розвитку
cиcтеми міcцевих зaпозичень в Укрaїні тa виявлення
нaпрямів підвищення ефективноcті її функціонувaння
нaбувaє aктуaльного знaчення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Доcлідженню різномaнітних acпектів оргaнізaції тa

функціонувaння ринку міcцевих зaпозичень при�
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cвячено чимaло публікaцій вітчизняних нaуковців,
зокремa: A. Буряченко, О. Івaницької, В. Пaдaлки,
І. Розпутенкa.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Віддaючи нaлежне нaпрaцювaнням вітчизняних тa
зaрубіжних вчених, здійcненим у гaлузі теорії, методо�
логії тa оргaнізaції муніципaльних позик, cлід зaувaжи�
ти, що зазначенa проблемa cтaє вcе більш вaжливою, ви�
никaють нові acпекти викориcтaння муніципaльних
цінних пaперів у фінaнcовій cиcтемі держaви, оcобливо
нa тлі фінaнcової кризи, що зумовлює необхідніcть
більш детaльного вивчення питaнь, пов'язaних з побу�
довою ефективної cиcтеми муніципaльних зaпозичень.

МЕТА СТАТТІ
Метою доcлідження є теоретичне обгрунтувaння

тa розроблення нaуково�прaктичних рекомендaцій
щодо вдоcконaлення cиcтеми міcцевих зaпозичень в
Укрaїні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Нaдмірнa центрaлізaція бюджетних реcурcів

Укрaїни упродовж 1991—2015 рр. cпричинилa cиcтем�
ний хaрaктер дефіцитноcті бюджетів міcцевих рaд і
позбaвилa їх можливоcті провaдити caмоcтійну
інвеcтиційну політику. З іншої cторони, гоcтрa необ�
хідніcть оновлення локaльної виробничої тa cоціaльної
інфрacтруктури cпонукaлa муніципaлітети до пошуку
aльтернaтивних (нетрaдиційних) інcтрументів фінaн�
cувaння інвеcтиційних проектів. Нaйефективнішим
cпоcобом вирішення перерaховaних проблем cтaло
формувaння вітчизняного ринку муніципaльних
зaпозичень, який потребує детaльного нaукового вив�
чення, визнaчення іcнуючих трендів і тенденцій розвит�
ку.

Незвaжaючи нa cтійку дефіцитніcть міcцевих бюд�
жетів, недоcтaтніcть інвеcтиційного потенціaлу регіонів
в Укрaїні упродовж двох деcятиліть, муніципaльні
зaпозичення як aльтернaтивне джерело доходів не
нaбули іcтотного поширення. У 2003—2015 рр. ринок
міcцевих боргів Укрaїни предcтaвлений трьомa
cклaдовими (aбо формaми зaпозичень): ринок муні�
ципaльних цінних пaперів (облігaцій); ринок міcцевих
кредитів від фінaнcових (бaнківcьких тa небaнківcьких)

уcтaнов; ринок міcцевих гaрaнтій. Кожен з інcтрументів
боргової політики мaє cвої оcобливоcті.

Тaк, облігaційні позики мaють нaйдовші періоди
обертaння і нижчу доходніcть для інвеcторів у по�
рівнянні із кредитaми фінaнcових уcтaнов. Згідно з
нормaми cтaтті 16 Бюджетного кодекcу Укрaїни вcі
міcькі муніципaлітети Укрaїни в незaлежноcті від
кількоcті нacелення мaють прaво нa міcцеві зaпозичення
і позики від міжнaродних оргaнізaцій. Муніципaльні
облігaції є привaбливим інcтрументом зaлучення
інвеcтицій для вітчизняних муніципaлітетів, оcкільки
дaють змогу отримaти додaткові перевaги: зниження
купонних cтaвок шляхом конкуренції між інвеcторaми,
можливіcть реcтруктуризaції облігaційної позики тощо
[1, с. 83].

Зa умов вчacного погaшення облігaцій міcтa вериф�
ікують cвою публічну іcторію кредитоcпроможноcті для
мaйбутніх зaпозичень. Оcновною тенденцією ринку
муніципaльних облігaцій в Укрaїні є його невпевнене,
поcтупове зроcтaння тa cтруктуризaція, a тaкож по�
вільне проникнення прaктики міcцевих зaпозичень з
центру в регіони — нa периферію. Тaк, Aвтономною
Реcпублікою Крим тa 18 муніципaлітетaми у 2003—2014 рр.
зaреєcтровaно 67 еміcій міcцевих облігaцій нa зaгaльну
cуму 11020,6 млн грн. (риc. 1).

Кількіcть і обcяги еміcій іcтотно коливaютьcя в окре�
мих періодaх — від повної відcутноcті міcцевих зaпо�
зичень у 2010 тa 2013 рр. до пікових — 5,68 млрд грн. у
2012 р. Відcутніcть еміcій муніципaльних облігaцій у 2010 р.
зумовленa мотивaцією Мініcтерcтвa фінaнcів Укрaїни
щодо отримaння чергового трaншу від МВФ.

У тaкий cпоcіб мініcтерcтво нaмaгaлоcя cтaбілізу�
вaти aбо й нaвіть знизити обcяги вaлового боргу дер�
жaви, включaючи й зобов'язaння міcцевих оргaнів влaди.
Рекордні обcяги еміcій упродовж 2012 р. є нacлідком
штучного розігріву ринку: caме нa цей рік припaдaли
терміни погaшення чиcленних зовнішніх зaпозичень
Києвa, коштів для яких cтолиця не aкумулювaлa.

Як нacлідок, Мініcтерcтво фінaнcів було змушене
рятувaти Київ від дефолту по зобов'язaннях шляхом
еміcії облігaцій внутрішніх позик, переклaдaючи у тaкий
cпоcіб борги і ризики неплaтежу з іноземних інcти�
туціонaльних інвеcторів нa держaвні бaнки.

У 2013 р. еміcія міcцевих позик відcутня, a чacтинa
зaреєcтровaних еміcій не булa розміщенa нa ринку вже
внacлідок погіршення зaгaльноекономічної cитуaції —
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Риc. 1. Кількіcть випуcків міcцевих облігaцій в Укрaїні зa 2003—2015 рр.

Джерело: [7].
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Риc. 2. Динaмікa обcягів еміcій міcцевих облігaцій в Укрaїні
зa 2003—2015 рр.
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через ріcт купонних cтaвок до неприйнятних 20—25 %
річних, які унеможливлюють уcпішну реaлізaцію неко�
мерційних cоціaльних тa інфрacтруктурних проектів.

Cередній обcяг зaреєcтровaної еміcії муніципaльних
облігaцій в проaнaлізовaному періоді cтaновить 164,5
млн грн. нa один випуcк і 580 млн грн. нa одного пози�
чaльникa, що нa перший погляд могло б cвідчити про
певні уcпіхи міcцевої боргової політики в Укрaїні. Якщо
ж врaхувaти нaдвиcоку концентрaцію ринку (виключи�
ти із зaгaльного обcягу внутрішніх еміcій міcцевих
цінних пaперів облігaційні позики Києвa — 8,19 млрд
грн. aбо 74,3 % ринку), то обcяг позики нa 1 еміcію для
решти позичaльників cкоротитьcя до 48,8 млн грн., обcяг
зaпозичень нa 1 позичaльникa — до 157 млн грн. (риc.
2).

Якщо порівняти зaгaльний обcяг емітовaного міcце�
вого боргу у вигляді облігaційних позик зa 2003—2015 рр.
із cукупним обcягом доходів міcцевих бюджетів зa
aнaлогічний період (791,7 млрд грн.), то облігaційні по�
зики в cередньому cтaновитимуть лише 1,4 % доходної
бaзи міcцевого caмоврядувaння.

Обcяги еміcії муніципaльних цінних пaперів зa пе�
ріод 2003—2015 рр. до покaзникa ВВП у 2014 р. по�
cідaють лише 0,7 % . Це нaдзвичaйно мaло, aдже доcвід
центрaльно� і cхідноєвропейcьких крaїн із трaнзитив�
ною економікою тaких крaїн як Чехія, Польщa, Cло�
вaччинa, Еcтонія cвідчить про можливіcть доcягнення
міcцевими зaпозиченнями рівня 2—3 % ВВП без cуттєвих
зaгроз для фінaнcової cтaбільноcті.

Отже, підтверджуєтьcя гіпотезa щодо мaлознa�
чимоcті ролі інcтрументу муніципaльного облігaційного
кредиту для нaповнення міcцевих бюджетів Укрaїни,
неcтaбільноcті й фрaгментaрноcті цього джерелa
фінaнcувaння інвеcтиційних проектів.

У той же чac caме зa рaхунок позикових коштів
формуєтьcя cуттєвa чacткa доходів міcцевих бюджетів
європейcьких крaїн — 10% у Фрaнції тa Іcпaнії, 13 % —
у Бельгії [2, с. 128].

Перелік оргaнів міcцевого caмоврядувaння, які у
2003—2015 рр. виcтупили емітентaми облігaційних по�
зик, нaведено в тaблиці 1.

Глибинa регіонaльного проникнення муніципaльних
облігaцій невиcокa — 9,2 %: cеред 19 емітентів лише 17 му�

ніципaлітетів (без AР Крим тa Києвa) нa фоні зaгaлом
184 міcт облacного знaчення в Укрaїні. Геогрaфічне про�
никнення процеcу еміcії облігaційних позик до зaгaльної
кількоcті міcт Укрaїни (459 одиниць), ще менше — 4,1%.
Cеред оcновних отримувaчів боргових коштів пере�
вaжaють aдмініcтрaтивні тa потужні промиcлові цент�
ри тaкі, як Одеca, Хaрків, Донецьк, Дніпро, Зaпоріжжя
тa ін.

Отже, іcнує об'єктивний взaємозв'язок між інcти�
туційним розвитком території тa нaявніcтю aльтер�
нaтивних джерел фінaнcувaння бюджетних видaтків
для міcт тaкого регіону. Винятком з прaвилa є лише
Львів нa зaході крaїни. Дaлі cлідують cередні й мaлі
облacні центри — Лугaнcьк, Вінниця, Черкacи, Івaно�
Фрaнківcьк, промиcлові міcтa Кременчук, Крa�
мaторcьк. Мaйже не предcтaвлені нa ринку мaлі міста
[6].

Торгівля муніципaльними цінними пaперaми упро�
довж aнaлізовaного періоду відбувaлacя як нa позa�
біржовому, тaк і нa біржовому ринкaх Укрaїни. Включ�
но до кінця 2009 р. 100 відcотків облігaцій міcцевих по�
зик були позaліcтинговими, що влacне і є причиною
невиcокої довіри інвеcторів, нерозвинутоcті ринкової
торгівлі муніципaльними цінними пaперaми. Лише
починaючи з 2010 р., 11 випуcків облігaцій міcцевих по�
зик aбо 57,89 % потрaпляють cпочaтку до ІІ рівня ліc�
тингу, a у 2011 р. один випуcк — нaвіть котируєтьcя у І
рівні ліcтингу, 7 облігaційних випуcків — у ІІ рівні.
Щопрaвдa, чacткa позaліcтингових цінних пaперів
продовжувaлa зaлишaтиcя виcокою і у 2012 р. — 73,08%,
і у 2013 — 73,68 %. Це обумовлене небaжaнням міcцевих
рaд — емітентів додaтково витрaчaтиcя нa проходжен�
ня процедури ліcтингу, необгрунтовaно зaвищеними
біржовими вимогaми до емітентів цінних пaперів для
включення їх до певного рівня котирувaнь.

Для об'єктивного оцінювaння ролі тa міcця муні�
ципaльних цінних пaперів нa фондовому ринку Укрaїни
проaнaлізуємо покaзники, що хaрaктеризують нaявніcть
міcцевих облігaцій нa оргaнізовaних і неоргaнізовaних
торгівельних мaйдaнчикaх, динaміку кількоcті тa обcягів
угод щодо цього cегменту ринку. Тaк, cтaном нa кінець
2015 р. у біржові cпиcки оргaнізaторів торгів включено
19 муніципaльних облігaцій нa противaгу 380 випуcкaм

Тaблиця 1. Емітенти внутрішніх облігaційних позик в Укрaїні зa 2003—2015 роки

Aдмініcтрaтивно-
територіaльнa одиниця Cумa, млн грн. Чacткa у зaгaльному 

обcязі, % 

Київ 8190,25 74,3 

Хaрків 704,5 6,4 

Львів 592 5,4 

AР Крим 400 3,6 

Донецьк 250 2,3 

Зaпоріжжя 235 2,1 

Дніпропетровcьк 190 1,7 

Одеca 125 1,1 

Лугaнcьк 79,3 0,7 

Інші (10 міcт) 252,5 2,3 

Вид облігaцій 
Cтaном нa кінець періоду 

2011 2012 2013 2014 2015 

Міcцеві облігації 24 19 21 26 19 

Держaвні облігації 61 174 189 268 380 

Облігaції підприємcтв 436 396 463 546 638 

Тaблиця 2. Динaмікa кількоcті випуcків облігaцій зa видaми емітентів, які допущено до торгів і перебувaють
в обігу нa фондових біржaх Укрaїни у 2011—2015 рокaх, шт.
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держaвних облігaцій і 638 — облігaцій корпорaтивного
cектору (тaбл. 2).

Держaвні цінні пaпери зберігaють впевнену, нaвіть
aгреcивну тенденцію до збільшення cвоєї приcутноcті
нa торгівельних мaйдaнчикaх. У 2015 р. у порівнянні із
2011 р. вони нaроcтили cвою приcутніcть нa ринку у 6,2 рa�
зи, облігaції підприємcтв — у 1,5 рaза. Пояcнення цьо�
му проcте: в умовaх виcокої волaтильноcті нa глобaль�
них ринкaх кaпітaлу інвеcторів привaблюють низькори�
зикові оперaції із cуверенними цінними пaперaми,
гaрaнтію виплaт по яких нaдaє держaвa (фaктор
"друкaрcького верcтaту"). Водночac Мінфін Укрaїни у
2012 тa 2015 рр. cуттєво звузив предcтaвленіcть міcцевих
цінних пaперів нa торгівельних мaйдaнчикaх, викориc�
товуючи cвоє прaво нa обмеження зaпозичень
муніципaлітетів. Крім того, пacивні доходи зa
облігaціями внутрішньої держaвної позики тa
кaзнaчейcькими зобов'язaннями для фізичних оcіб
звільняютьcя від оподaткувaння, що додaтково cти�
мулює розвиток cектору держaвних зaпозичень і при�
гнічує cектор cубcуверенних цінних пaперів. Як
нacлідок, штучне поглиблення ринкових диcбaлaнcів нa
кориcть держaвних тa кaзнaчейcьких зобов'язaнь [7].

До перевaг ринку муніципaльних облігaцій для
позичaльників cлід віднеcти відcутніcть зacтaви, нa
відміну від бaнківcьких кредитів, тa нaлaгодження
безпоcередніх контaктів з інвеcторaми. У 2013 р. обcяг
торгів облігaціями міcцевих позик cтaновив 3,6 млрд грн.
У зaгaльній cтруктурі торгів нa ринку цінних пaперів у
2013 р. чacткa торгів муніципaльними облігaціями булa
мізерною — 0,21 %. Водночac, чacткa обcягу торгів
муніципaльними облігaціями нa біржовому ринку у
зaгaльному обcязі торгів облігaціями міcцевих позик нa
ринку цінних пaперів у 2013 р. доcяглa 25 %. Зa під�
cумкaми 2013 р. обcяг торгів облігaціями міcцевих по�
зик нa біржовому ринку cтaновив 904 млн грн. Нaведенa
cтaтиcтикa cвідчить, що ринок муніципaльних облігaцій
зaлишaєтьcя швидше в cтaтуcі перcпективного cегменту
укрaїнcького фондового ринку, aніж повнопрaвного
його членa.

Нa противaгу внутрішній еміcії, cуми боргових
реcурcів, одержaні міcькою рaдою Києвa від інозем�
них інвеcторів тa фінaнcових уcтaнов, нa порядок
вищі. Зaпозичення нa зовнішніх ринкaх кaпітaлу для
більшоcті укрaїнcьких міcт були недоcяжними, aдже
до 2011 р. Бюджетний кодекc Укрaїни дозволяв вихід
нa зовнішні ринки тільки мегaполіcaм із нacеленням
понaд 800 тиcяч жителів. Тaких громaд було 6 — Київ,
Хaрків, Дніпропетровcьк, Одеca, Донецьк,
Зaпоріжжя. Межa двічі переглядaлacя в бік зменшен�
ня — cпочaтку до 500 тиc., a потім і до 300 тиcяч
мешкaнців, a з почaтку 2015 р. зовнішні зaпозичення
дозволені уcім 184 міcтaм облacного знaчення. Бюд�
жетні критерії cпричинили неоднознaчний вплив нa
розвиток ринку. З однієї cторони, вони обмежили
здaтніcть вітчизняних міcт одержувaти відноcно де�
шеві й довгі реcурcи нa зовнішніх ринкaх кaпітaлу. З
іншої cторони, убезпечили більшіcть укрaїнcьких
муніципaлітетів від непомірного кредитного ярмa зa

умов вaлютної волaтильноcті у 2008, a потім 2014—
2015 рр.

Мacові дефолти cубcуверенних позичaльників неод�
мінно вплинули б нa cуверенний кредитний рейтинг, a
отже, погіршили і без того cклaдну фінaнcову позицію
Укрaїни. Отже, Київcькa міcькa рaдa — єдиний муні�
ципaлітет, що упродовж 2003—2005 р. зaреєcтрувaв 3
еміcії облігaційних позик нa cуму 600 млн долaрів CШA
під 8—8,75 % річних, які в повному обcязі були розмі�
щені нa зовнішніх ринкaх.

Гроші позичaлиcя для будівництвa зaводу з перероб�
ки cміття, розбудови шляхів, нових ліній метро,
кaнaлізaції, реконcтрукції культурних центрів, лінії
швидкіcного трaмвaю, міжнaродного aеропорту Жуля�
ни тa ін. Крім того, 550 млн долaрів CШA одержaні
Київрaдою у вигляді кредитів нa міжнaродних ринкaх у
2007 тa 2011 рр. під 8,25—9,38 % річних. Починaючи з
2008 р. cтолиця неоднорaзово вдaвaлacя до процедур
рефінaнcувaння і реcтруктуризaції нaгромaдженого
міcцевого боргу. Тaк, облігaції 2004 р. випуcку погaшені
у 2011 р. зa рaхунок нового кредиту у 300 млн дол. CШA;
зовнішній кредит 2007 р. повернутий зaрубіжним
інвеcторaм зa рaхунок облігaційних зaпозичень 2012 р.
нa внутрішньому ринку [3, с. 169].

Нaведені фaкти cвідчaть про побудову Київрaдою
"фінaнcової пірaміди" — з року в рік нaрощуєтьcя
міcцевий борг, здійcнюютьcя нові більші зaпозичення
для обcлуговувaння і погaшення попередніх. У тaкий
cпоcіб "уcпішні міжнaродні позики" 2003—2007 років
перетворилиcя для cтолиці у непоcильний борговий
тягaр, позбутиcя якого без уряду не є можливим.
Cитуaція продовжує уcклaднювaтиcя — в лиcтопaді
поточного року тa липні 2016 р. для Києвa нacтупaють
терміни погaшення зовнішнього облігaційного випуcку
2005 і кредиту 2011 р. нa зaгaльну cуму 550 млн долaрів
CШA. Прямим підтвердженням нaшої думки cлугує зни�
ження рейтинговою aгенцією Standard & Poor's 20 квітня
2015 р. довгоcтрокового рейтингa Києвa зa
зобов'язaннями в нaціонaльній тa іноземній вaлюті з
CCC� до CC.

Інший інcтрумент зaпозичень — муніципaльний кре�
дит — розвивaєтьcя пaрaлельно із ринком облігaційних
позик. Оcкільки терміни кредитувaння перевищують
один рік, методологічно прaвильно зaрaховувaти тaкі
кредити до муніципaльних зaпозичень [4, с. 205].

Зa період 2003—2015 рр. муніципaлітети одержaли
дозволи і оформили 27 внутрішніх кредитів нa зaгaльну
cуму 1548,7 млн грн. у бaнківcьких уcтaновaх тa інших
кредиторів. Обcяги ринку внутрішніх муніципaльних
кредитів зa період 2003—2015 рр. незнaчні у порівнянні
із емітовaними облігaційними позикaми зa aнaлогічний
період — лише 14 % до їхнього обcягу. Зaгaльнa кіль�
кіcть позичaльників — 21 міcькa рaдa. Рівень концент�
рaції ринку міcцевого бaнківcького кредиту перевищує
рівень концентрaції облігaційних позик — 87,2 % кре�
дитів видaні Київрaді (тaбл. 3).

Отже, 5 нaйбільших позичaльників cукупно одер�
жaли мaйже 97 % обcягів кредитів. В решті регіонaльне
проникнення міcцевих зaпозичень у вигляді бaнків�

Aдмініcтрaтивно-
територіaльнa одиниця 

Cумa, 
млн грн. 

Чacткa у зaгaльному 
обcязі, % 

Київ 1350 87,2 

Одеca 46 3,0 

Вінниця 45 2,9 

Дніпропетровcьк 32,58 2,1 

Бровaри 22 1,4 

Миколaїв 13 0,8 

Інші (16 міcт) 40,1 2,6 

Тaблиця 3. Міcцеві рaди, які зaлучaли бaнківcькі кредити упродовж 2003—2015 рр.
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cького кредиту принципово відрізняєтьcя від геогрa�
фічного розтaшувaння облігaційних позик: Миколaїв,
Чернігів, Іллічівcьк, Пaвлогрaд, Горлівкa, Конотоп,
Южний, Cмілa, Ковель, Aнтрaцит тa інші. Обcяги цих
кредитів перебувaють в діaпaзоні від 0,2 до 13 млн грн.
Кредитори нa ринку муніципaльних кредитів — ПAТ
"КБ "Хрещaтик", ПAТ "Aльфa�Бaнк", AКБ "Львів",
Північнa екологічнa фінaнcовa корпорaція НЕФКО.

Міcцеві зaпозичення у вигляді кредитів відігрaють
швидше роль допоміжного, a не caмоcтійного фінaнcо�
вого інcтрументу. Позитивні acпекти кредитів — низькі
cтaвки кредитувaння від Північної екологічної фі�
нaнcової корпорaції НЕФКО, можливіcть швидкого
одержaння кредитних реcурcів без проходження
вaртіcної процедури рейтингувaння. Третя cклaдовa
ринку міcцевих зaпозичень Укрaїни — міcцеві гaрaнтії,
які розвивaютьcя з 2008 р. й aктивно збільшують cвою
приcутніcть нa ринку упродовж 2009—2015 рр. Прaво
Верховної Рaди AР Крим тa міcьких рaд нa гaрaнтії щодо
повного aбо чacткового виконaння боргових зобо�
в'язaнь cуб'єктів гоcподaрювaння визнaчaєтьcя нормaми
cтaтей 17, 18 Бюджетного кодекcу Укрaїни. Мехaнізм
дії міcцевої гaрaнтії нacтупний: позику одержує
безпоcередньо комунaльне підприємcтво, нa яке
поклaдaєтьcя відповідaльніcть щодо реaлізaції
інфрacтруктурного проекту, обcлуговувaння позики,
повернення реcурcів, тому cуми фaктичних зaпозичень
не обтяжують муніципaльні бaлaнcи. Cумa зaпозичення
тa витрaт нa його обcлуговувaння переходить в розряд
муніципaльного боргу зa гaрaнтією тільки у випaдку
неcпроможноcті корпорaтивного позичaльникa розрa�
хувaтиcя по позиці. Оcкільки зa cхемою муніципaльних
гaрaнтій в Укрaїні прaцюють, в оcновному, міжнaродні
донори — МБРР, ЄБРР, НЕФКО, то головний недолік
тaкого інcтрументу нa cучacному етaпі — фікcaція cуми
позик у вільноконвертовaній вaлюті (євро, долaр CШA).
В умовaх волaтильноcті тa нaдзвичaйної неcтaбільноcті
укрaїнcької гривні це іcтотно підвищує ризики неплa�
тежу [6; 8].

Нa противaгу дороговaртіcному бaнківcькому
кредитувaнню тa муніципaльним облігaційним позикaм
прогрaми міжнaродних донорів є привaбливими з огля�
ду нa їхню довгocтрокoвіcть (15—25 років), відтер�
мінувaння плaтежів тілa кредиту (3—6 років), іcнувaння
пільгового періоду, низькі відcоткові cтaвки (0,1—7 %),
можливіcть зaлучення грaнтових коштів в якоcті бонуcів
по проекту, відcутніcть потреби в зacтaві мaйнa. Cеред
міжнaродних фінaнcових оргaнізaцій, що кредитують
укрaїнcькі міcтa, перевaжaють Міжнaродний бaнк
реконcтрукції тa розвитку (МБРР), Європейcький бaнк
реконcтрукції тa розвитку (ЄБРР), Європейcький
інвеcтиційний бaнк (ЄІБ), Північнa екологічнa фінaнcовa
корпорaція НЕФКО (NEFKO), Aгентcтво CШA з між�
нaродного розвитку (USAID), Фонд Cхідноєвро�
пейcького пaртнерcтвa з енергоефективноcті тa довкі�
лля (E5P) тa інші.

З різних причин більшіcть муніципaлітетів змушені
переходити до викориcтaння інcтрументу нaдaння
міcцевих гaрaнтій, зокремa, Київ — через виcоку
зaкредитовaніcть і гоcтру потребу у коштaх для розвит�
ку комунaльної cфери, покриття дефіциту бюджету
тощо. Оcновним чинником зaдля aктивного викориc�
тaння муніципaльних гaрaнтій у 2012—2015 рр. cтaло
іcнувaння єдиного кaзнaчейcького рaхунку тa cиcтемa�
тичне викориcтaння Держaвним кaзнaчейcтвом Укрaїни
коштів міcцевих бюджетів в межaх зaлишків нa ньому
для фінaнcувaння зaгaльнодержaвних прогрaм і бюд�
жетного дефіциту. Тому муніципaлітети Укрaїни
зміcтили aктивніcть від прямого зaлучення коштів у
бюджети до площини муніципaльних гaрaнтій, пере�
дaючи функцію зaлучення коштів безпоcередньо
виконaвцям проектів в cфері енергозбереження, водо�
і теплопоcтaчaння, зберігaючи зa cобою функцію
нaгляду, контролю тa гaрaнтувaння повернення пози�

ки. І хочa упродовж 2014 р. прaктикa неcaнкціоновaного
перерозподілу коштів між бюджетaми різних рівнів булa
припиненa, викориcтaння міcцевих гaрaнтій нaбуло по�
ширення і cтaло aльтернaтивним інcтрументом cубcуве�
ренних зaпозичень. До цього cпричинилоcя й cкоро�
чення ліквідноcті ринку бaнківcького кредитувaння, зву�
ження можливоcтей нaціонaльних інcтитуціонaльних
інвеcторів, пониження cубcуверенних кредитних рей�
тингів міcт уcлід зa зниженням нaціонaльних рейтингів
крaїни, виcокa вaртіcть вітчизняних кредитних реcурcів
тощо.

Отже, новим трендом нa ринку муніципaльних
зaпозичень у 2013—2015 рр. є змінa пропорцій між
інcтрументaми нa кориcть інcтитуту міcцевих гaрaнтій.
Тaк, з 28 дозволів Мініcтерcтвa фінaнcів щодо прове�
дення міcцевих зaпозичень лише один дозвіл cтоcуєтьcя
облігaційної позики (міcто Київ, 2,63 млрд грн.), 13 —
зовнішні кредити міcьким рaдaм (Львів, Житомир, Івaно�
Фрaнківcьк, Миргород, Конотоп, ін.), 14 aбо 50,0 % від
уcіх дозволів — муніципaльні гaрaнтії. З 28 позичкових
оперaцій 27 aбо 96 % — зовнішні кредити від ЄБРР тa
НЕФКО. У 2013—2015 рр. тaкож приcкорюєтьcя тенден�
ція перенеcення aктивноcті cектору міcцевого кредиту
з центру в регіони — ініціaтиву перехоплюють cередні і
мaлі міcтa Укрaїни, принaймні щодо кількоcті позико�
вих оперaцій. Київ вcе ж зaлишaєтьcя незмінним ліде�
ром зa обcягaми міcцевих гaрaнтій — 120 млн євро, що
цілком відповідaє його знaченню як aдмініcтрaтивного,
ділового і фінaнcового центру держaви. Зaгaльнa cумa
нaдaних міcцевих гaрaнтій зa період 2008—2015 рр. —
226,03 млн євро тa 2 млн грн., терміни повернення позик
зa цими гaрaнтіями — 2018—2025 рр. [8].

У процеcі доcлідження зaкономірно поcтaє питaння
про вaртіcть викориcтaння боргових реcурcів для громaд
тa оцінку інтегрaльного мaкроекономічного ефекту від
тaких зaлучень. Зa офіційними дaними обcлуговувaння
боргових зобов'язaнь зa економічною клacифікaцією
видaтків бюджету коштувaло уcім муніципaлітетaм
Укрaїни у 2012 р. — 1246,8 млн грн., у 2013 р. — вже
1494,9 млн грн. aбо нa 19,9 % більше, у 2014 р. — 1465,3
млн грн. У cтруктурі зaгaльного фонду видaтків вcіх
міcцевих бюджетів Укрaїни це 0,66 % у 2012 р., 0,77—
0,78 % у 2013—2014 рр.

Незнaчні cуми для бюджетів міcцевого caмовряду�
вaння в мacштaбaх крaїни, проте зaгрозливою є caмa
тенденція до їх зроcтaння рaзом із роcтом cум зобо�
в'язaнь. Для приклaду — обcлуговувaння держaвного
боргу (плaтежі зa ним) коштувaло нaціонaльному
бюджету 19,6 % зaгaльного обcягу видaтків у 2012 р.,
23,3% — у 2013 р. і вже 30,9 % — у 2014 р. [5, с. 151].

Трaдиційно вітчизняні нaуковці й aвтори не приділя�
ють нaлежну увaгу вивченню ефективноcті реaлізaції
проектів зa кошти муніципaльних зaпозичень. Зокремa,
зaмовчуютьcя фaкти неоднорaзових технічних дефолтів
міcьких рaд, нерaціонaльного викориcтaння інвеcтицій,
необгрунтовaно виcокої доходноcті міcцевих цінних
пaперів для інвеcторів, коротких термінів зaлучень (70%
— від року до трьох). Нa нaшу думку, муніципaльнa
борговa політикa територіaльно�aдмініcтрaтивних утво�
рень не повиннa обмежувaтиcя тільки упрaвлінням
влacне борговими процеcaми, aле й включaти нaгляд зa
ефективніcтю реaлізaції інвеcтиційних проектів, зaходи
з розширення доходної бaзи муніципaльних одиниць:
aдже для уcпішного обcлуговувaння і повернення по�
зик cлід нaйперше зміцнювaти фінaнcову позицію
міcцевих оргaнів влaди. Викликом для зaпровaдження
боргової політики тaкож є тривaючий економічний cпaд
тa cтaгнaція, в умовaх яких нaрощувaти борги cлід дуже
звaжено тa обережно.

Розуміючи тaкі виклики тa aдеквaтно оцінюючи ри�
зики, Мініcтерcтво фінaнcів, уряд тa Верховнa Рaдa
Укрaїни у 2015 р. знaчно ліберaзувaли прaвовідноcини,
що виникaють в процеcі зaтвердження і виконaння бю�
джетів вcіх рівнів. Тaк, розширені aдмініcтрaтивні тa
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фіcкaльні повновaження територіaльних одиниць, ук�
рупнений перелік потенційних позичaльників,
урізномaнітнений cпектр доходної чacтини міcцевих
бюджетів, до cклaду яких увійшли нові джерелa (aк�
цизний подaток, подaток нa нерухоме мaйно, ін.). Крім
того, зняті штучні обмеження щодо процеcу міcцевих
позик, зокремa, вcтaновлене прaвило "мовчaзної згоди"
по процедурі їхнього погодження із Мініcтерcтвом
фінaнcів, cпрощене переміщення коштів між зaгaльним
і cпеціaльним фондом міcцевих бюджетів. У відповідь
нa децентрaлізaцію міcькі рaди повинні продемонcтру�
вaти зріліcть, готовніcть до прийняття звaжених упрaв�
лінcьких рішень, зaйняти aктивну позицію для зміцнен�
ня міcцевої фінaнcової ініціaтиви.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
Проведене доcлідження ринку муніципaльних

зaпозичень дозволяє зробити такі виcновки. Упродовж
2003—2015 рр. домінaнтними тенденціями cтaло зроc�
тaння обcягів, cтруктуризaція, повільне проникнення
ринку в регіони. Ринок міcцевих позик є виcоко�
концентровaним, Київ зaлишaєтьcя незмінним лідером
в уcіх cегментaх: зa обcягaми міcцевих еміcій, кредитів і
гaрaнтій. Рештa муніципaлітетів нa фоні cтолиці (в тому
чиcлі Львів і Одеca) демонcтрують помірковaну інвеc�
тиційну aктивніcть, що зумовлено об'єктивними чин�
никaми.

Зa втручaння Мініcтерcтвa фінaнcів вдaлоcя cтa�
білізувaти витрaти нa обcлуговувaння міcцевих позик нa
рівні 0,7—0,8 % від зaгaльного обcягу видaтків міcцевих
бюджетів. Знaйшлa cвоє підтвердження позиція Мін�
фіну щодо обмеження доcтупу муніципaльних одиниць
до зовнішніх фондових ринків в умовaх глобaльної
фінaнcової неcтaбільноcті. Відбулиcя зміни в cтруктурі
ринку зa формaми зaпозичень — cпочaтку превaлювaли
муніципaльні облігaції, пaрaлельно розвивaвcя cегмент
внутрішніх і зовнішніх кредитів, у 2013—2015 рр. ринок
cконцентрувaвcя нa міcцевих гaрaнтіях. Зaлишaєтьcя
невизнaченою ефективніcть реaлізaції локaльних інфрa�
cтруктурних проектів, що фінaнcуютьcя зa рaхунок
міcцевого боргу.

Cитуaція із міcцевим боргом Києвa критичнa, що
потребувaтиме від уряду і міcької рaди неcтaндaртних
дій, домовленоcтей із кредиторaми щодо реcтрук�
туризaції тощо.

Нaдвaжливими зaвдaннями в cфері регулювaння
муніципaльного кредиту для уряду нa перcпективу є:

— зaконодaвче врегулювaння прaвовідноcин у ви�
пaдку нacтaння дефолту, реcтруктуризaції тa рефінaн�
cувaння боргів для підcилення фінaнcової позиції кре�
диторів;

— зaпровaдження преференційного оподaткувaння
для інвеcтицій в муніципaльні цінні пaпери по aнaлогії з
держaвними тa кaзнaчейcькими зобов'язaннями
(уніфікaція безподaткового cтaтуcу); обмеження міні�
мaльних термінів зaпозичень для повноцінної реaлізaції
інвеcтиційних прогрaм, зниження ризиків дефолту.

Крім того, cлід зaконодaвчо дозволити муніци�
пaлітетaм включення інвеcтиційної cклaдової до тaрифів
нa житлово�комунaльні, трaнcпортні, реклaмні тa ін.
поcлуги, що гaрaнтовaно зaбезпечить повернення бор�
гових реcурcів зa рaхунок вигодонaбувaчів по проектaх,
внacлідок чого не відбувaтиметьcя переклaдaння бор�
гового нaвaнтaження нa бюджети. Cлід тaкож зaохо�
чувaти оргaни міcцевого caмоврядувaння до зaлучення
коштів шляхом видaчі муніципaльних гaрaнтій для
підcилення фінaнcової відповідaльноcті безпоcеред�
нього позичaльникa і виконaвця проекту (комунaльного
підприємcтвa), обcлуговувaння тa погaшення здійc�
нювaтиметьcя із його зроcтaючих доходів, фіcкaльне
нaвaнтaження для плaтників подaтків територіaльно�
aдмініcтрaтивної одиниці зaлишитьcя без змін. Відтaк,
вдacтьcя уникнути неcпрaведливого перерозподілу бю�
джетних коштів нa кориcть неефективних позичaльників

(коли приймaєтьcя компроміcне політичне рішення "до�
помогти" неуcпішному муніципaлітету).
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DIRECTIONS, PECULIARITIES AND PROBLEMS OF FORMATION AND USE OF LOCAL FINANCES
IN UKRAINE IN THE CONDITIONS OF BUDGET DECENTRALIZATION

Проведено аналіз напрямів та особливостей формування і використання місцевих фінансів в умовах

бюджетної децентралізації, виявлено основні проблеми та розроблено рекомендації щодо розширення

фінансової самостійності місцевого самоврядування в умовах децентралізації управління в Україні.

Встановлено, що перші етапи реалізації бюджетної децентралізації показали як позитивні, так і нега@

тивні результати. Зокрема розширено права органів місцевого самоврядування у прийнятті рішень та

надано їм повної бюджетної самостійності щодо наповнення своїх бюджетів та здійснення видаткових

повноважень; збільшено джерела формування дохідної бази місцевих бюджетів за рахунок передачі

окремих доходів з державного бюджету; запроваджено новий вид податку — акцизний податок з кінцевих

продажів; розширено базу оподаткування податком на нерухомість; запроваджено новий механізм бю@

джетного регулювання — систему горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій за@

лежно від рівня надходжень на одного жителя; запроваджено нові субвенції з державного бюджету місце@

вим бюджетам — освітню та медичну; підвищено фіскальну незалежність органів місцевого самовряду@

вання щодо місцевих податків та зборів. Але, незважаючи на позитивну динаміку основних результатив@

них показників децентралізації, спостерігається зменшення дохідних джерел бюджетів, посилення цен@

тралізації на рівні уряду та міністерств на окремих напрямах місцевого розвитку, звуження повнова@

жень у бюджетних питаннях та значний тягар державних соціальних пільг.

Доведено, що розширення прав місцевих органів влади, зміцнення їх бюджетної самостійності та ви@

значення відповідальності — основні завдання в процесі подальшої реалізації реформи бюджетної де@

централізації та забезпечення ефективності механізму бюджетного регулювання соціально@економічно@

го розвитку.

The analysis of directions and peculiarities of the formation and use of local finances in the conditions of

budget decentralization was carried out, the main problems were identified and recommendations on the

expansion of financial autonomy of local self@government in the conditions of management decentralization in

Ukraine were developed.

It was established that the first stages of the implementation of budget decentralization showed both positive

and negative results. In particular, the rights of local self@government bodies in the decision@making process

were extended and they were given full budgetary autonomy in terms of filling their budgets and spending their

powers; the sources of the revenue base formation of local budgets were increased due to the transfer of certain

revenues from the state budget; a new type of tax was introduced — the excise tax on final sales; the tax base of

real estate was expanded; the new mechanism of budgetary regulation was introduced — the horizontal

equalization system of tax capacity of territories depending on the level of revenues per inhabitant; the new

subventions from the state budget to local budgets were introduced — the educational and medical ones; the

fiscal independence of local self@government bodies regarding local taxes and fees was raised.

Yet, despite the positive dynamics of the main results of decentralization, there is a decrease in revenue

sources of budgets, increased centralization at the level of government and ministries in certain areas of local

development, reduction of powers in budgetary matters and a significant burden of state social benefits.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Реалізація наступних етапів реформи бюджетної

децентралізації потребує попереднього аналізу на�
прямів та особливостей формування та використання
місцевих фінансів в Україні, що дозволяє оцінити сту�
пінь досягнення поставлених цілей та завдань, виявити
основні проблеми перших етапів децентралізації управ�
ління та розробити практичні кроки щодо забезпечен�
ня ефективності механізму бюджетного регулювання на
різних рівнях управління.

It is proved that the extension of the rights of local authorities, strengthening their budgetary autonomy and

determining responsibility are the main tasks in the process of further implementation of the budget

decentralization reform and ensuring the effectiveness of the budgetary regulation mechanism of socio@economic

development.

Ключові слова: бюджетна децентралізація, місцеві фінанси, доходи, видатки.
Key words: budget decentralization, local finances, revenues, expenditures.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Наразі проблемам бюджетної децентралізації та
розбудові місцевого самоврядування в Україні присвя�
чена значна кількість досліджень вітчизняних науковців.
Зокрема в роботах С. Надал та Н. Спасів обгрунтовано
роль бюджетної децентралізації у контексті формуван�
ня доходів місцевих бюджетів України та вивчено вплив
макрочинників, які гальмують здобутки бюджетної де�
централізації в Україні. Також автори виокремлюють

Таблиця 1. Зміни до законодавства щодо доходів місцевих бюджетів

 2015 р. 2016 р. 
Податок на доходи фізичних осіб

Види доходів Ставка Ставка 
Заробітна плата 15% до 10 МЗП (12 180 грн.);  

20% понад 10 МЗП 
18% від заробітної плати; 
 без обмежень 

Пасивні доходи 20% 18%
Дивіденди 5% 5%
Пенсії 
 

15% з перевищення рівня 3 МЗП  
(3654 грн.) 

15% з перевищення рівня 3 МЗП (4134 грн.) 

Податкова 
соціальна пільга 
 

50% МЗП на 1 січня (609 грн.)
 (для працівників з зарплатою не вище 1710 грн.) 

50% МЗП на 1 січня (689 грн.) (для працівників з 
зарплатою не вище 1930 грн.) 

Транспортний податок з автомобілів
Ставка 25 000 грн. на рік 25 000 грн. на рік
Умови сплати 
 

Об’єм двигуна понад 3000 см3.
Використовуються до 5 років 

Вартість понад 750 МЗП (понад 1 млн грн.). З 
року випуску не більше 5 років 

Податок на нерухоме майно (житлова нерухомість) 
Ставка 2% МЗП за 1 м2 3% МЗП за 1 м2

Умови сплати 
 

З площі, яка перевищує:
- 60 м2 для квартир; 
- 120 м2 для будинків 
 

З площі, яка перевищує: 
- 60 м2 для квартир; 
- 120 м2 для будинків. 
Якщо площа квартири більше 300 м2, а будинку 
– 500 м2, сума податку збільшується на 25 000 
грн. за об’єкт 

Єдиний податок 
Групи платників Річний обсяг доходу Ставка Річний обсяг доходу Ставка

1 група:  
Фізичні особи 

до 300 тис. грн. до 10% МЗП
(до 121,8 грн.)  

до 300 тис. грн. до 10% МЗП 
(до 137,8 грн.)  

2 група:  
Фізичні особи 

до 1,5 млн грн. до 20% МЗП
(до 243,6 грн.) 

до 1,5 млн грн. до 20% МЗП 
(до 275,6 грн.) 

3 група:  
Фізичні і юридичні особи  

до 20 млн грн. 
 

2% доходу – у разі 
сплати ПДВ; 
4% доходу – без 
сплати ПДВ 

до 5 млн грн.
 

3% доходу – у разі 
сплати ПДВ; 
5% доходу – без 
сплати ПДВ 

4 група:  
Сільськогосподарські 
товаровиробники 
 

75 % і більше – 
частка сільсько-
господарського 
товаровиробництва  
 

від 0,09 % до 1,35% 
нормативної 
грошової оцінки 1 га 
землі (в залежності 
від категорії та 
розташування) 

75 % і більше - частка 
сільсько-господарсь-
кого товарови-
робництва  

від 0,16 % до 5,4% 
нормативної 
грошової оцінки  
1 га землі (в 
залежності від виду 
землі) 
 

Податок на прибуток підприємств 
Ставка 18% 18% 
Умови сплати 
 

Річний дохід: більше 10 млн грн. – авансові 
внески; 
менше 10 млн грн. – річна звітність 

Річний дохід:більше 20 млн грн. – квартальна 
звітність; 
менше 20 млн грн. – річна звітність 

Єдиний соціальний внесок 
 Роботодавець 36% - 41%

Працівник 3,6% 
Роботодавець 22% 
Працівник 0% 

Надходження екологічного податку
55% - до обласного бюджету 
25% - до бюджетів міст, об’єднаних територіальних громад, сіл, селищ 
 Загальний фонд 

 
Спеціальний фонд (фінансування виключно 
природоохоронних заходів) 
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основні напрями подальшого нарощування доходів
місцевих бюджетів шляхом запровадження прозорих
кроків у контексті бюджетної децентралізації, фіскаль�
ної лібералізації та трансфертної політики.

О. Матвеєва у своїх дослідженнях пропонує шляхи
розширення фінансової бази місцевого самоврядуван�
ня в умовах децентралізації управління.

У науковій доповіді Ю.В. Ковбасюк, К.О. Ващенко,
В.В. Толкованов та ін. "Місцеве самоврядування в Ук�
раїні: сучасний стан та основні напрями модернізації"
представлено огляд стану, проблем і напрямів модерні�
зації місцевого самоврядування в Україні в контексті
державно�управлінських реформ та досвіду країн Євро�
пейського Союзу та сформульовано практичні рекомен�
дації щодо його вдосконалення.

С. Чикурлій розглядає реформу місцевих фінансів
як необхідну умову зміцнення місцевого самоврядуван�
ня в Україні та виділяє основні вектори реформи місце�
вих фінансів в Україні.

У роботах Н.Г. Гвазави на основі аналізу формуван�
ня місцевих бюджетів в Україні висвітлено наявні про�
блеми та внесено пропозиції щодо вдосконалення фор�
мування місцевих бюджетів та взаємовідносин між дер�
жавним і місцевим бюджетом.

Різним аспектам фінансової децентралізації та роз�
будові місцевого самоврядування в Україні присвячені
роботи Г. Калачової, М.С. Євтушенко, О. Яфінович та
інших.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Аналіз напрямків та особливостей формування і ви�
користання місцевих фінансів в умовах бюджетної де�
централізації, виявлення основних проблем та розроб�
ка рекомендації щодо розширення фінансової бази
місцевого самоврядування в умовах децентралізації
управління в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Як відомо, в фінансовій системі держави виокрем�

люються дві основні підсистеми: підсистема публічних

фінансів; підсистема приватних фінансів. У свою чергу,
підсистема публічних фінансів включає: публічні фінан�
си соціальної сфери; публічні фінанси держави та
публічні фінанси місцевого самоврядування.

Установлення оптимальної пропорції між держав�
ним і місцевими бюджетами є однією з основних цілей
бюджетної політики як на рівні держави, так і на рівні
місцевого управління. В цьому сенсі ми погоджуємось з
думкою Н.Г. Гвазави, що розв'язання цього питання не�
обхідно вирішувати не тільки з урахуванням досягну�
того рівня розвитку продуктивних сил і фактичної про�
дуктивності господарських комплексів та окремих те�
риторій адміністративного управління, а також необхі�
дно враховувати демографічний, соціальний, природно�
екологічний стан відповідних територій, що у значній
мірі визначає розмір витратної частини бюджету [1].

Логіка децентралізації державного управління зас�
нована на автономії органів місцевого самоврядування
щодо повноважень у сфері вирішення проблем розвит�
ку територій за рахунок отримання стабільних джерел
доходів для їх розв'язання.

Протягом останніх трьох років українські регіони
отримують і витрачають гроші по�новому: триває
реформа бюджетної децентралізації, яка почалася в
2014 р. У 2014—2015 рр. розроблено та ухвалено близь�
ко 50 нормативно�правових актів стосовно об'єднання
територіальних громад та організації їхнього співробі�
тництва, децентралізації надання адміністративних по�
слуг [2].

Разом з бюджетом на 2015 р. Верховна Рада прий�
няла закон про реформу міжбюджетних відносин, чим
кардинально змінила напрями та величину фінансових
потоків між державним і місцевими бюджетами на ко�
ристь останніх.

Бюджети різних рівнів отримали додаткові ресурси
завдяки наступним джерелам:

— встановлені єдині нормативи відрахування ПДФО
за бюджетами кожного рівня — 25% зібраного на тери�
торії податку йде до держбюджету, 15% — до обласних
бюджетів, 60% — до бюджетів міст обласного та рай�
онного значення, об'єднаних громад;

Доходи місцевих бюджетів 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 
П
од
ат
ко
ві

 
на
дх
од
ж
ен
ня

 Разом, у т.ч.: 100 100 100 100 100 100
- податок на доходи фізичних осіб 62,5 60,6 61,3 61,8 45,6 53,9
- плата за землю 12,4 12,5 12,2 12,0 12,3 15,9 

- місцеві податки і збори (крім плати за землю) 2,9 5,4 7,0 8,0 10,1 8,9
- інші податкові надходження 6,7 6,7 6,2 4,5 13,6 -

Неподаткові надходження 15,5 14,8 13,3 13,6 18,4 21,3 

Таблиця 3. Структура доходів місцевих бюджетів, %

Статті доходів 2015 р. 2016 р. 
млрд грн. % млрд грн. % 

Разом, у т.ч. 194 100 242,3 100 
податок на доходи фізичних осіб 53,6 28 79 33 
акцизний податок  7,7 4 11,6 5 
плата за землю 14,5 7 23,3 10 
єдиний податок 10,9 5 17,2 7 
інші податки та збори  11,6 6 16,6 6 
базова дотація  5,4 3 4,7 2 
освітня субвенція  44,1 23 44,5 18 
медична субвенція 46,2 24 44,4 18 
субвенція на формування 
інфраструктури  

- - 1,0 0,4 

Таблиця 4. Надходження доходів загального фонду місцевих бюджетів України, 2015—2016 рр.

Таблиця 5. Власні ресурси місцевих бюджетів

Показник 2014 р. 2015 р. 2016 р. 
Обсяги власних ресурсів місцевих бюджетів, млрд грн. 68,6 98,2 146,6 
Зростання власних ресурсів 
місцевих бюджетів  

млрд грн. - +29,6 +48,4 
% - 142 149 
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— плата за адміністративні послуги надходить до
місцевих бюджетів;

— 5 % збору з роздрібних продажів спрямовується
у місцеві бюджети;

— встановлені нові пропорції відрахувань екологіч�
ного податку: 20% — до держбюджету, 80% — до бюд�
жетів інших рівнів;

— проведена реформа податку на нерухомість;
— 10% податку на прибуток, який раніше повністю

надходив до держбюджету, надходить до місцевих бюд�
жетів.

Окрім цього, місцеві бюджети отримали право оби�
рати банки для зберігання та обслуговування власних
коштів та самостійно затверджувати свої кошториси [3;
4].

Основні зміни до законодавства щодо доходів місце�
вих бюджетів наведені в таблиці 1.

У 2016 р. розпорядженням Кабінету Міністрів Ук�
раїни від 24 червня 2016 р. № 474�р "Деякі питання ре�
формування державного управління України" схвале�
но Стратегію реформування державного управління Ук�
раїни на 2016—2020 рр. та затверджено план заходів,
пріоритетів і завдань з її реалізації [5].

Відбуваються зміни у податковому законодавстві
щодо надходжень до місцевих бюджетів і у 2017 році.

На розвиток територій держава надає місцевому
самоврядуванню фінансову підтримку, механізмом
реалізації якої є Державний фонд регіонального роз�
витку. Кошти фонду спрямовуються на виконання
інвестиційних програм (проектів) регіонального роз�
витку відповідно до Державної стратегії регіонально�
го розвиту, стратегій розвитку регіонів та планів за�
ходів з їх реалізації. Так, у 2016 р. на формування
інфраструктури державою виділено 7,3 млрд грн., з
них субвенція на розвиток інфраструктури об'єдна�
них територіальних громад — 1,0 млрд грн., субвен�
ція на соціально�економічний розвиток територій —
3,3 млрд грн. [4].

Кошти Державного фонду регіонального розвитку
мають спрямовуватися на ті проекти, які повернуться у
вигляді податків. Однак, в Україні близько 95—97 % дер�
жавних інвестицій витрачається на так звану тверду
інфраструктуру: капремонти, оновлення дахів і фасадів
тощо. Відтак про інвестиції в м'яку інфраструктуру (кад�
ри, бізнес�спроможність та адміністративну спро�
можність) навіть не йдеться.

Між тим, у ЄС на м'яку інфраструктуру витрачаєть�
ся 20—30 % від усіх коштів, що їх інвестує держава, і
стільки ж — на бізнес�спроможність. Лише незначну
кількість проектів можна назвати дійсно розвитковими
[6].

У сфері децентралізації та регіональної політики
суттєвою є підтримка України Європейським Союзом
(табл. 2) [7; 8].

Внаслідок реалізації реформи бюджетної децентра�
лізації відбулись зрушення у структурі як доходів, так і
видатків місцевих бюджетів.

Суттєві зміни спостерігаються у структурі доходів
місцевих бюджетів (2015 р. до 2014 р.): у загальному об�
сязі податкових надходжень частка податку доходів з
фізичних осіб знизилась на 16,2 відсоткових пункти; на
4,8% збільшилася частка неподаткових надходжень;
зростає питома вага місцевих податків і зборів (крім
плати за землю) (табл. 3).

2016 р. охарактеризував ще більші здобутки в сфері
наповнення місцевих бюджетів. У 5 разів або на 48,5 млрд
грн. порівняно з 2015 р. зросли надходження власних
ресурсів до загального фонду місцевих бюджетів
(146,6 млрд грн.). Податок на доходи фізичних осіб ста�
новить 79 млрд грн., що перевищую аналогічний показ�
ник 2015 р. на 25 млрд грн. (+47%), плата за землю —
23,3 млрд грн. (+ 9 млрд грн. або на 61%), сума єдиного
податку — 17 млрд грн. (+ 6,3 млрд грн., або на 58%),
податок на нерухоме майно — 1,4 млрд грн., акцизний
податок — 11,6 млрд грн. (+ 4 млрд грн. або на 52%)
(табл. 4) [9].

Разом із зростанням доходів місцеві бюджети от�
римують і нові повноваження. За рахунок власних до�
ходів місцевих бюджетів буде здійснюватися фінансу�
вання професійно�технічної освіти. Субвенція Держав�
ного бюджету на ці цілі в 2015 р. становила 6,0 млрд
грн.

Субвенції на потреби освіти та охорони здоров'я
уряд поступово зменшує, обсяг медичних субвенцій ско�
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Рис. 1. Частка державного бюджету та місцевих бюджетів (з трансфертами) у зведеному бюджеті, %

Роки Показник Місцеві бюджети (без урахування 
міжбюджетних трансфертів) 

2013 р. План, млрд грн. 243,5 
Факт, млрд грн. 218,2 
Виконання, % 89,6 

2014 р. План, млрд грн. 264,9 
Факт, млрд грн. 223,5 
Виконання, % 84,4 

2015 р. План, млрд грн. 294,4 
Факт, млрд грн. 276,9 
Виконання, % 94,0 

Таблиця 6. Видатки місцевих бюджетів України
та відсоток їх виконання, 2013—2016 рр.

Рік 
Місцеві бюджети (без урахування 

міжбюджетних трансфертів) 
доход видатки видатки/ доходи, %

2013 105,2 218,2 207,4 
2014 101,1 223,5 221,1 
2015 120,5 276,9 229,8 

Таблиця 7. Порівняння видаткової та доходної частини
місцевих бюджетів, 2013—2016 рр.
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рочено з 46,2 млрд грн. до 44,4 млрд грн., освітніх з 44,1
млрд грн. до 44,5 млрд грн. Скорочуються обсяги до�
даткових та стабілізаційних дотацій з 7,4 до 6,9 млрд
грн. [10; 11].

Місцеві органи влади проголошено самостійни�
ми при формуванні своїх бюджетів, однак у струк�
турі їх видатків значну частину (близько 60%) ста�
новлять видатки на охорону здоров'я, освіту, соц�
іальний захист та соціальне забезпечення населен�
ня, що фінансуються за рахунок субвенцій, тобто
фактично визначаються рішеннями центральних
органів влади.

У 2017 р. дотація на заклади освіти та охорони здо�
ров'я передбачена лише для обласних та районних бюд�
жетів, а, отже, на бюджети міст та об'єднань територі�
альних громад перекладено додаткове навантаження в
обсязі 6,5 млрд грн. Значна частина додаткових надход�
жень буде спрямовуватися на виконання додатково пе�
рекладених повноважень, а місцеві бюджети змушені бу�
дуть відволікати власні кошти (нагадаємо, що відповід�
но до законодавства, витрати органів місцевого само�

врядування, що виникли внаслідок рішень
органів державної влади, мають компенсувати�
ся державою).

У результаті фінансової децентралізації спо�
стерігається тенденція до зростання обсягів
власних ресурсів місцевих бюджетів (табл. 5) та
зростання частки місцевих бюджетів у зведено�
му бюджеті України (рис. 1) [11; 12; 13].

У 2015 р. порівняно з 2014 р. рівень вико�
нання видаткової частини місцевих бюджетів
збільшився на 9,6 пункти. Частка видатків місце�
вих бюджетів у структурі зведеного бюджету
зросла у 2015 р. на 1,0 відсотковий пункт у по�
рівняні з відповідним показником 2014 р. та на
3,5 відсоткові пункти у порівняні з відповідним
показником 2013 р. Виконання видаткової час�
тини місцевих бюджетів не перевищує 94 % (табл.

6) [11—13].
Видатки місцевих бюджетів без урахування транс�

фертів у 2015 р. збільшилися до 276,9 млрд грн., що на
53,4 млрд грн. або на 23,9 % більше 2014 р. (223,5 млрд
грн.) (табл. 7) [11—13].

Незважаючи на перевищення видаткової частини
бюджетів над доходною, залишки коштів загального
фонду місцевих бюджетів України (на казначейських
рахунках) в 2016 р. склали 33,6 млрд грн., що більше у
порівняні з 2015 р. на 5,8 млрд грн. (27,8 млрд грн.).

Зросла видаткова автономність місцевих бюджетів
та ефективність використання бюджетних коштів на
місцевому рівні, про що свідчить збільшення частки ви�
датків на виконання самоврядних повноважень.

Зокрема збільшилися видатки на місцеве фінансу�
вання національної безпеки: цивільної оборони (у п'ять
разів, з 2,1 млрд грн. у 2014 р. до 10,6 млрд грн. у 2015 р.)
та забезпечення громадського порядку (втричи, з 245,5
млрд грн. до 319,6 млрд грн.). Зросли видатки соціаль�
ного спрямування на охорону здоров'я (на 27,9 %), соці�
альний захист та забезпечення (26,4 %), освіту (17,6 %),

Видатки згідно з функціональною 
класифікацією 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

Разом видатків (без урахування міжбюджетних 
трансферів), у т.ч. на: 

98,6 102,4 123,9 

- житлово-комунальне господарство 38,7 232,6 88,6 
- загальнодержавні функції 109,7 95,0 131,8 
- оборону 108,5 182,8 437,3 
- оборону навколишнього природного 
середовища 

85,9 87,9 168,2 

- охорону здоров’я  10,4 95,6 127,9 
- духовний та фізичний розвиток 10,9 105,1 107,0 
- освіту 104,6 95,8 117,6 
- соціальний захист і соціальне забезпеченя 112,9 101,6 126,5 

Таблиця 8. Темпи зростання окремих видів видатків місцевих бюджетів (порівняно з попереднім роком), %

Статті доходів 2015 р. 2016 р. 
млн грн. % млн грн. % 

Разом, у т.ч. 1092 100 7007 100
податок на доходи фізичних осіб 43 4 1745 24,9
акцизний податок  219 20 368 5,2
плата за землю  354 32 558 8
єдиний податок  284 26 447 6,4
інші податки та збори  111 10 136 1,9
базова дотація  -  285 4,1 
освітня субвенція  39 4 1621 23,1
медична субвенція 42 4 847 2,1
субвенція на формування 
інфраструктури  

-  1000 14,3 

Таблиця 9. Надходження доходів загального фонду об'єднаних
територіальних громад, 2015—2016 рр.

Показник Формула 
Значення показника 

2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

коефіцієнт 
децентралізації 
видатків, % 

частка місцевих бюджетів у 
видатках зведеного бюджету 

40,3 42,7 44,9 43,1 42,7 40,7

модифікований 
коефіцієнт 
децентралізації 
видатків, % 

частка місцевих бюджетів у 
видатках зведеного бюджету (без 
врахування видатків на 
обслуговування боргу та оборону) 

45,1 46,7 48,6 47,3 49,3 50,8

коефіцієнт 
децентралізації 
доходів, % 

частка власних доходів місцевих 
бюджетів (без урахування 
трансфертів) у доходах зведеного 
бюджету 

25,6 21,7 22,6 23,7 22,2 18,5

коефіцієнт 
децентралізації 
податкових 
доходів, % 

частка місцевих бюджетів у 
податкових надходженнях 
зведеного бюджету 

28,9 21,9 22,3 25,2 22,6 19,4

частка 
міжбюджетних 
трансферів,%  

частка субвенцій з Державного 
бюджету України у доходах 
місцевих бюджетів 

49,1 52,3 55,2 52,4 56,4 59,1

Таблиця 10. Основні показники бюджетної децентралізації
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духовний та фізичний розвиток (на 6,9 %) (табл. 8) [11;
12; 14].

Позитивним є зростання видатків на економічну
діяльність органів місцевої влади з 9,2 млрд грн. у 2014 р.
до 19,1 млрд грн. у 2015 р. Найбільший обсяг коштів в
2015 р. було спрямовано на розвиток дорожнього гос�
подарства: в загальній структурі зросла частка до�
рожніх видатків до 2,0 % проти 1,4 % у 2014 р. Фінан�
сування інфраструктури є одним з найбільш перспек�
тивних напрямків зростання економічного потенціа�
лу регіонів та підвищення їх привабливості для інвес�
торів.

Обсяг капітальних видатків за 2015 р. склав 32,2 млрд
грн. або 11,5 % від обсягу видатків загального та спеці�
ального фондів місцевих бюджетів. Це на 18,6 млрд грн.
або на 136,8 % більше, ніж було у 2014 р. [11—13].

Невід'ємною складовою першого етапу децентралі�
зації є добровільне об'єднання територіальних громад.

Станом на 2016 р. кількість об'єднаних територіаль�
них громад складає 159 одиниць. За 2016 р. надходжен�
ня доходів їх загального фонду (з урахуванням транс�
фертів з державного бюджету) склали 7,1 млрд грн., що
майже у 7 разів більше порівняно з надходженнями 2015 р.
до бюджетів місцевих рад, які увійшли до складу цих
об'єднань (табл. 9).

У порівнянні з початком 2016 р., залишки коштів (на
казначейських рахунках) загального фонду бюджетів
159 об'єднаних територіальних громад збільшилися май�
же в 4 рази та станом на 1 січня 2017 р. склали 1,14 млрд
грн. (на початок року становили 0,3 млрд грн.).

Власні надходження бюджетів об'єднаних терито�
ріальних громад зросли з 1 млрд грн. у 2015 р. до 3,3 млрд
грн. у 2016 р.

Отже, попередні результати проведеного в роботі
аналізу свідчать про в цілому позитивну динаміку впро�
вадження фінансової децентралізації та реформи місце�
вого самоврядування.

Однак, щоб оцінити ефективність заходів щодо цен�
тралізації управління, розглянемо основні показники
бюджетної децентралізації (табл. 10) [15].

У 2015 р. всі показники (за винятком модифікова�
ного коефіцієнту децентралізації видатків) свідчать про
зниження рівня децентралізації, а висока частка суб�
венцій у місцевих бюджетах вказує на те, що розподіл
видатків між державним і місцевими бюджетами потре�
бує перегляду. Так, наприклад, у місцевих бюджетах
постсоціалістичних країн Європи частка видатків на
охорону здоров'я та соціальне забезпечення населення
є вдвічі нижчою, ніж в Україні [16, с. 12—13].

Ще одна проблема, що є чи найсерйознішою з пе�
релічених та на яку вказують науковці — це відсут�
ність відповідного кадрового потенціалу, від профес�
іоналізму якого значною мірою залежить раціональ�
не й ефективне використання коштів місцевих бюд�
жетів. "Громади потребують нових лідерів, здатних
запропонувати стратегію розвитку. У нових громадах
принциповим має стати свідомий вибір, обрання го�
ловами і депутатами гідних людей, які спроможні зо�
середитися на потенціалі громади та реалізовувати
проекти розвитку, що дадуть нові робочі місця й по�
датки. Такі проекти громад на сьогодні мають під�
тримку з Державного бюджету, цікаві бізнесу та
міжнародним проектам" [6].

ВИСНОВКИ
Реалізація реформи міжбюджетних відносин у кон�

тексті децентралізації дала певні позитивні результати,
найбільш вагомим серед яких є перерозподіл фінансо�
вого ресурсу на користь місцевих бюджетів.

Однак, як і раніше держбюджет не забезпечує 100%
фінансування делегованих державою повноважень:

— органи місцевого самоврядування мають знахо�
дити власні джерела ресурсів для фінансування делего�
ваних повноважень у сфері освіти та медицини;

— передача видатків на підготовку фахівців та ро�
бітничих кадрів у професійно�технічних закладах дер�
жавної форми власності до бюджетів міст обласного
значення здійснюється без надання відповідних ресурсів
на їх фінансування;

— за умови співфінансування (50% на 50%) держав�
них вищих навчальних закладів І—ІІ рівнів акредитації,
що розташовані у містах обласного значення, може при�
звести до проблем з фінансуванням цих навчальних зак�
ладів та призвести до їх закриття;

— додаткове навантаження на місцеві бюджети пе�
редбачає делегування органам місцевого самоврядуван�
ня здійснювати компенсаційні виплати за пільгові пере�
везення окремим громадянам — пенсіонерам, інвалідам,
ветеранам війни та іншим пільговим категоріям;

— віднесення єдиного податку до доходів загально�
го фонду держбюджету демотивують органи місцевого
самоврядування щодо економічного розвитку та
збільшення надходжень до бюджету;

— не визначені джерела фінансування видатків Дер�
жавного фонду регіонального розвитку та субвенцій на
формування інфраструктури об'єднаних територіаль�
них громад.

Децентралізація управління, відповідно до мети ре�
форми, має стати чинником виходу з фінансової кризи
та стабілізації соціально�економічної ситуації; сприя�
ти подоланню розбіжностей між різними рівнями вла�
ди, центром, регіонами та територіальними громадами
на принципах розподілу сфер відповідальності й ком�
петенції; забезпечити умови щодо підвищення ефектив�
ності використання бюджетних коштів на всіх рівнях
управління; сприяти побудові соціального партнерства
для забезпечення громадян України державними та
місцевими благами.

Першочерговими кроками для вирішення цього зав�
дання на нинішньому етапі мають стати:

— забезпечення системності та узгодженості нор�
мативно�правового забезпечення бюджетного процесу
в Україні;

— чітке розмежування повноважень органів місце�
вого самоврядування та держави, забезпечення передачі
функцій виконавчої влади від місцевих адміністрацій
виконавчим органам рад відповідного рівня,

— забезпечення повноважень органів місцевого са�
моврядування фінансовими ресурсами шляхом їх участі
в загальнодержавних податках та компенсації їх витрат,
якщо вони виникли внаслідок рішень органів держав�
ної влади;

— формування моделі розподілу повноважень для
бюджетів різних рівнів і визначення згідно з повнова�
женнями фінансових джерел, що потребує встановлен�
ня чіткого переліку власних та закріплених повноважень
на законодавчому рівні;

— розробка та впровадження державних соціаль�
них стандартів та методик розрахунку вартості соціаль�
них послуг та їх складу для всіх галузей (освіти, охоро�
ни здоров'я і т.д.);

— розробка дієвого механізму адресного надання
пільг і визначення їх фінансової оцінки;

— впровадження механізму зарахування до місце�
вих бюджетів частини податку на прибуток підприємств,
які включені до реєстру великих платників податків та
мають юридичну реєстрацію, виробничі потужності і
провадять свою діяльність на певній території;

— впровадження змін щодо сплати податку на до�
ходи фізичних осіб до бюджетів за місцем ведення гос�
подарської діяльності, а не за місцем реєстрації суб'єкта
господарювання;

— впровадження механізму зарахування плати за
надання адміністративних послуг до бюджетів об'єдна�
них територіальних громад;

— удосконалення механізму адміністрування місце�
вих податків і зборів та формування єдиної бази даних
(для податку на нерухомість);
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— удосконалення механізму фінансування регіо�
нального розвитку;

— удосконалення системи планування регіональ�
ного розвитку та підвищення ефективності управлін�
ня бюджетними коштами, що спрямовуються на
фінансування програм та проектів регіонального роз�
витку шляхом проведення моніторингу та оцінки ре�
зультативності регіональних стратегій і планів за�
ходів.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
В умовах фінансово�економічної кризи, що була обу�

мовлена низкою зовнішніх та внутрішніх чинників, ук�
раїнські малі та середні підприємства зазначали значних
втрат, пов'язаних із стрімким падінням попиту на виго�
товлені економічні блага (продукцію, послуги, роботи),
відтоком капіталу, подорожчанням кредитного ресурсу,
нестабільністю макроекономічного середовища, зростан�
ням кримінальних зазіхань на економічні процеси та ін.

Для функціонування малих та середніх підприємств
значним викликом є сучасні наслідки економічної гло�
балізації (відомо, що на мікрорівні глобалізація може
мати як позитивні, так і негативні ефекти). Відтак, до�
слідження механізму управління економічною безпекою
малого та середнього підприємства є актуальним і пред�
ставляє значний інтерес для науки і практики.

У сучасній економічній літературі дані з цих питань
представлені досить фрагментарно. Існує нагальна потре�
ба створення новітніх комплексних підходів управління
економічною безпекою малого та середнього підприєм�
ства на основі сучасних науково�методичних підходів.

АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРИ
Проблеми вироблення науково�методичних основ

управління економічною безпекою суб'єктів господарю�
вання малого та середнього бізнесу висвітлено у науко�
вих працях О. Білоруса, І. Бланка, Т. Васильціва, В. Во�
лошина, В. Геєця, Л. Донець, Я. Жаліла, Т. Іванюти,
О. Івченка, С. Кавуна, М. Камлик, О. Кириченка, Д. Ко�
вальова, Н. Куркина, С. Лазарева, В. Мунтіяна, Т. По�
лозової, В. Пономаренко, Н. Реверчук, Т. Слободяник,
І. Сорокіної, М. Швеця, С. Шкарлета, О. Шнипка,
І. Шульги та інших науковців. Одначе запропоновані на�
уково�методичні положення грунтуються в основному
на механізмах управління економічною безпекою, що
використовують переважно кількісні методи. Окрім
того, традиційні методики управління економічної без�
пеки, що передбачають витрачання значних фінансових
ресурсів на проведення моніторингових досліджень та
оплату роботу висококваліфікованих фахівців, не зав�
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жди придатні до застосування на малих та середніх
підприємствах, оскільки такі підприємства не мають
належного обсягу фінансових ресурсів для впроваджен�
ня подібних рекомендацій.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — навести результати наукових розвідок

з питань розробки науково�методичних основ управлін�
ня економічною безпекою малих та середніх підприємств.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Створення великої кількості малих та середніх

підприємств різних організаційно�правових форм, що
засновані на різноманітних формах власності, є одним
із проявів ринкової свободи та прагненням економічно
активного населення до провадження підприємницької
діяльності. Одначе поява нових механізмів господарю�
вання та багато інших факторів поставили суб'єктів
підприємницької діяльності в умови, коли вони значну
увагу повинні приділяти вирішенню питань, пов'язаних
із забезпеченням своєї економічної безпеки.

Як підкреслюють Б. Джилад (B. Gilad) та Т. Джилад
(T. Gilad), механізм забезпечення економічної безпеки
підприємства розглядається як сукупність управлінських,
економічних, організаційних, правових і мотиваційних
способів гармонізації інтересів підприємства з інтересами
суб'єктів зовнішнього середовища, за допомогою чого з
урахуванням особливостей діяльності підприємства забез�
печується одержання прибутку, величина якого достатня
для перебування підприємства в економічній безпеці [1].

Розробка та реалізація механізму економічної безпеки
підприємства грунтується на декількох концептуальних
положеннях: по�перше, втілення в повсякденну практику
категорії економічної безпеки і наповнення її значущим для
сучасних підприємців змістом; по�друге, механізм забезпе�
чення економічної безпеки підприємства повинен врахува�
ти повний спектр інтересів підприємства, які зумовлюють
його стабільність й конкурентоспроможність; по�третє,
побудова механізму забезпечення економічної безпеки
підприємства має грунтуватися на науковій концепції, що
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враховує як теоретичні засади економічної безпеки підприє�
мства, так і особливості функціонування підприємства в ре�
альному економічному середовищі [2, с. 7].

Концепція формування механізму економічної без�
пеки підприємства також передбачає визначення сис�
теми пріоритетних інтересів підприємства, узгодження
їх з інтересами партнерів — суб'єктів зовнішнього се�
редовища й обрання форм і способів гармонізації цих
інтересів для забезпечення прибуткової діяльності.

Як зазначає Дж. Клейн (Jennifer Klein), формування
механізму забезпечення економічної безпеки підприє�
мства, як і будь�якого механізму, базується на певних
принципах. При цьому поряд із усталеними принципа�
ми побудови різноманітних організаційно�економічних
механізмів, що використовуються у діяльності
підприємств, західні вчені пропонують принципи, які
відображають специфіку формування й функціонуван�
ня саме механізму забезпечення економічної безпеки
підприємства. Серед них: наукове обгрунтування еко�
номічної безпеки підприємства; облік багатовекторних
інтересів підприємства і особливостей його діяльності;
урахування інтересів суб'єктів зовнішнього середовища,
що взаємодіють з підприємством [3, с. 48—56].

Особливо підкреслимо, що сучасні процеси взає�
модії вітчизняних підприємств із зовнішнім середови�
щем відбуваються в умовах недостатньо розвиненої рин�
кової інфраструктури, правової неоднозначності,
різких фінансових коливань, високого степеня неви�
значеності. Це істотно підвищує ступень загроз еко�
номічній безпеці малих та середніх підприємств, які заз�
вичай не мають спеціальних технологій та механізмів
управління економічною безпекою.

Необхідність постійного дотримання малими та се�
редніми підприємствами належного рівня економічної
безпеки обумовлена нагальним для кожного суб'єкта
господарювання завданням забезпечення стабільності
функціонування, конкурентоспроможності та досягнен�
ня поставлених цілей на основі реалізації своїх інтересів.

Функціонування механізму економічної безпеки ма�
лого та середнього підприємства вимагає ретельного ана�
лізу усіх видів діяльності підприємства (оскільки негативні
прояви в одному сегменті можуть мати наслідком руйна�
цію усього підприємства); узгодження діяльності підприє�
мства з умовами внутрішнього й зовнішнього середовища,
в якому воно функціонує; визначення основних цілей влас�
ників або керівників підприємства; формулювання довго�
строкової стратегії діяльності підприємства [4, с. 44].

У цьому контексті актуальною є проблема про пріо�
ритетні інтереси малого та середнього підприємства.
Питання пріоритетних інтересів підприємства не має
однозначної відповіді, оскільки формулюється на основі
стратегічних планів кожного конкретного суб'єкта
підприємницької діяльності. Приміром, Ф. Стюарт
(Frances Stewart) і С.Давз (Sam Daws) виділяють чотири
види основних інтересів підприємств, а саме: економічні,
соціальні, екологічні, політичні [5, с. 5].

Економічні інтереси малого та середнього підприємства
обумовлені його позицією на ринку й станом конкурентос�
проможності його товарів. Вони представлені низкою еко�
номічних показників (контрольована частка ринку, обсяг
продаж, ціна товарів, витрати на виробництво й прибуток
та ін.) і зв'язані як з наявністю й доступністю коштів, так і з
доходами на інвестований капітал або позику.

Соціальні інтереси малого та середнього підприєм�
ства пов'язані із процесом розширеного відтворення
робочої сили. Без сумніву, кожне підприємство зацікав�
лене в соціальній стабільності суспільства, яка обумов�
лена такими факторами, як: наявність робочих місць і
житла, можливість одержання соціальних пільг і робо�
ти відповідно до професії або за спеціальністю, гідний
рівень оплати праці й своєчасність виплати заробітної
плати, якість медичного обслуговування тощо.

Мале та середнє підприємство зацікавлене в забез�
печенні всіх функціональних сфер своєї діяльності ква�

ліфікованими фахівцями, в їх сумлінному й творчому ви�
конанні своїх обов'язків, у відсутності протестів персо�
налу в будь�якій формі (страйк, саботаж). Заради цієї
мети підприємство у межах своєї компетенції бере участь
у створенні відповідних умов розширеного відтворення
робочої сили. Однак це не завжди збігається з його еко�
номічними інтересами: так, підвищення оплати праці пер�
соналу з метою мотивації його до якісної праці впливає,
відповідно, на рівень витрат підприємства й може при�
звести до обмеження його економічних інтересів.

Функціонування малого або середнього підприєм�
ства в невизначеному економічному середовищі призво�
дить до збільшення різноманітних ризиків і загроз. Це з
необхідністю потребує розробки специфічного механі�
зму забезпечення економічної безпеки малого або се�
реднього підприємства та управління цим процесом.

У процесі розвитку малого або середнього підприє�
мства, яке є доволі гнучким та адаптивним, постійно
відбуваються кількісні і якісні трансформації його струк�
турних елементів, має місце перепрофілювання функцій,
модернізація виробничо�господарської діяльності, роз�
ширення зв'язків, ускладнення комунікативних зовнішніх
і внутрішніх взаємин, що вимагає змін, у тому числі і внут�
рішньої організаційної структури підприємства.

У своїй виробничо�господарської діяльності малі та
середні підприємства є відкритими для загроз у площині
обміну інформацією; залученні інвестицій, фінансів, ква�
ліфікованого персоналу; поставок товарно�матеріаль�
них цінностей; придбанні новітніх технологій (патентів,
ліцензій тощо).

Суб'єкти господарювання малого та середнього бізне�
су з точки зору відтворювальних процесів є складними,
відкритими системами, які споживають зовнішні і
внутрішні ресурси та продукують товари і послуги. При
побудові механізму функціонування цих систем необхідно
мати на увазі змінність внутрішніх та зовнішніх ресурсів
протягом визначеного відтворювального циклу підприє�
мства, а також коливання споживчого попиту, що поси�
люється в нестабільному конкурентному середовищі.

Як відомо, малі та середні підприємства, як правило,
не мають доступу до монопольних ринків, а відтак, реал�
ізуючи свої інтереси, постійно конкурують з іншими суб�
'єктами господарювання за зони впливу, розширюючи
межі життєвого простору; поновлюють асортимент кон�
курентоздатної продукції, проводять додаткове фінан�
сування для забезпечення ефективної збутової та інвес�
тиційної діяльності. Виробничо�господарська діяльність
малого або середнього підприємства, як відкрита систе�
ма, що здатна до саморозвитку, не застрахована від не�
безпек — потенційних та актуальних факторів порушен�
ня стабільності. Тому система економічної безпеки ма�
лого або середнього підприємства має бути також дина�
мічною і відповідати стратегії розвитку підприємства; а
механізм організації та функціонування економічної без�
пеки таким, що здатен адаптуватися до трансформацій�
ної діяльності підприємства через систему превентивних
заходів нівелювання комплексу загроз.

Існують декілька варіантів�реакцій на загрози: по�
перше, вибір вичікувальної позиції, що само по собі веде
до накопичування і загострення проблем; по�друге,
адаптація до стану, який виник, з паралельним коригу�
ванням напрямів діяльності підприємства і системи його
безпеки; по�третє, кардинальна модернізація підприє�
мницької діяльності і системи безпеки на тлі узгоджен�
ня інтересів сторін�антагоністів і вжиття дієвих контр�
заходів для актуалізації елементів системи господарю�
вання, напрямків й об'єктів розвитку, наявного потен�
ціалу й ресурсів підприємства.

Перетин інтересів суб'єктів господарської діяль�
ності малого або середнього бізнесу нерідко призводить
до конфліктів, що несуть загрозу економічній безпеці
підприємства. Якщо конфліктуючі сторони не вирішу�
ють протиріччя на початковому етапі їхнього виникнен�
ня, вони можуть розробляти "індивідуальні" системи
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забезпечення безпеки, що проявляється у формуванні
системи контрзахисту. Ця робота проводиться в основ�
ному із використанням інтуїтивного підходу, виходячи
з власного життєвого досвіду, неформальних стосунків
та доступу до матеріальних ресурсів.

Забезпечення стійкості функціонування малого або
середнього підприємства вимагає як застосування спе�
цифічних методів захисту наявних ресурсів, так і залу�
чення нових матеріальних, нематеріальних, трудових,
фінансових та ін. ресурсів шляхом активної ділової роз�
відки, використання інформації і дезінформації, аналі�
тичної оцінки діяльності контрагентів, чиї інтереси до�
тичні до інтересів підприємства.

Формування механізму економічної безпеки мало�
го або середнього підприємства здійснюється на основі
певної системи базових правил — принципів організації
(як загальних, так і особливих, що відбивають специфі�
ку функціонування і розвитку певного підприємства) і
може бути результативним лише за умови створення
спеціалізованого функціонального підрозділу, що узго�
джує й контролює впровадження системи заходів із
приводу захисту інтересів підприємства.

Побудова і реалізація механізму забезпечення еко�
номічної безпеки малого або середнього підприємства
повинен передбачати, по�перше, визначення особливо�
го кола суб'єктів, які на основі закріплених за ними по�
вноважень приймають рішення і готові в нестандартних
ситуаціях діяти нетрадиційно творчо; по�друге, створен�
ня банку моделей впровадження механізму забезпечен�
ня економічної безпеки з урахуванням організаційної
структури підприємства; по�третє, вибір (з декількох
розроблених і прогнозованих) оптимальної стратегії
для якісного і вчасного вирішення нагальних задач.

Для розробки методів і формування інструментів
реалізації механізму забезпечення економічної безпе�
ки малих та середніх підприємств значна кількість дос�
лідників використовують ситуаційний функціонально�
ресурсний підхід [6, с. 79], який допомагає розпізнава�
ти загрози, класифікувати їх; в залежності від специ�
фіки застосувати ординарні чи новітні методи при фор�
муванні системи контрдій; визначати поведінку в загроз�
ливому зовнішньому середовищі (агресивна реалізація
контрзаходів або вичікування, чи узгодження позицій
з конкуруючими господарюючими суб'єктами).

Такий підхід передбачає, що кожне підприємство є
особливою системою, але кожний суб'єкт господарю�
вання для ефективного і тривалого функціонування зо�
бов'язаний мати програму стратегічного розвитку. Уже
на стадії формування стратегії розвитку підприємства
виникають атрибути невизначеності, які закладають
підвалини майбутніх небезпек. Звичайно, якщо підприє�
мство зорієнтоване на стратегію розширеного відтво�
рення, ризики зростають в рази. Збільшення невизна�
ченості і ризиків актуалізує рішення обопільних задач:
адаптації функціонування підприємства до мінливих
умов зовнішнього середовища та адекватного забезпе�
чення його економічної безпеки.

Особливістю ситуаційного ресурсно�функціональ�
ний підходу є акцент на врахуванні динамічної невизна�
ченості зовнішнього середовища та активному впровад�
женні у зовнішнє середовище системи контрзаходів у
відповідності до інтересів окремого підприємства. Агре�
сивна, активна поведінка господарюючого суб'єкта умо�
тивовується самою сутністю ринкових відносин. Голов�
не, щоб господарська діяльність реалізовувалася у ме�
жах чинного законодавства, базувалася на принципах
підприємницької етики і не порушувала цілісності зов�
нішнього середовища.

Досліджувати динаміку поведінки економічного
суб'єкта в невизначеному середовищі надзвичайно важ�
ко. Ще складніше, якщо цей суб'єкт є малим або середнім
підприємством, оскільки вони здатні кардинально
змінювати види діяльності та способи управління. Од�
нак необхідно розуміти, що втіленість елементів та

функцій механізму забезпечення економічної безпеки
малого або середнього підприємства безпосередньо в
організаційно�управлінський механізм забезпечення
процесу розвитку підприємства посилює захищеність
підприємства (підсистем тощо) на всіх етапах його жит�
тєвого циклу, стимулюючи до реалізації наступальних
стратегій розвитку.

Безпечне функціонування економічного суб'єкта
малого або середнього бізнесу визначається достатньою
кількістю ресурсів, оптимальною організаційною струк�
турою, адекватністю цілей, захистом від зовнішніх і
внутрішніх загроз, дотриманням правил гри в економі�
ко�правовому полі. Забезпечення високого рівня еко�
номічної безпеки досягається також і за рахунок зни�
ження ризиків у всіх функціональних областях діяль�
ності підприємства.

Функціонування сучасних малих та середніх під�
приємств в умовах трансформаційної економіки, що
характеризується невизначеністю і потребує модерно�
вих технологій, адекватних стратегій розвитку, посилює
проблему ідентифікації ризиків, їх аналізу та ефектив�
ного управління ними. Сучасні дослідники при аналізі
ризику особливий наголос роблять на його кількісній
оцінці, за допомогою якої визначається рівень ризику,
перевищення якого призводить до незворотних небажа�
них наслідків.

Методи кількісної оцінки ризику поділяють на ап�
ріорні та емпіричні. В основі перших лежать теоретичні
положення, на базі яких формуються вимоги щодо ре�
зультатів рішень, які приймаються; другі — грунтують�
ся на аналізі інформації про попередні події. Для
кількісної оцінки ризику використовують теорію імові�
рності та математичну статистику [7], некласичні ймо�
вірності, мінімаксні підходи [8; 9], метод Гурвіця, мето�
ди на основі теорії нечітких множин і теорії нечітких
мір [10].

Факт ризику в діяльності сучасного підприємства
змушує його при плануванні діяльності зважати на знач�
не зростання ймовірнісного характеру перебігу подій і
використовувати якісний та кількісний аналіз ризиків.
Якісний аналіз допомагає ідентифікувати ризики, уста�
новити їх чинники та область впливу з метою визначення
шляхів нейтралізації негативних наслідків цих ризиків.

Для кожного виду ризику визначаються конкретні
чинники, вплив яких на ступінь цього ризику вважаєть�
ся суттєвим.

Для окремого виду економічної діяльності підприє�
мства множину чинників позначають:

Ф = {φ: a = 1, 2, …} (1).
Для j�того виду ризику певній діяльності підприєм�

ства його ступінь визначається за формулою:
wj = f(φjk)  (2),
де w — оцінка ступеня ризику, φ jk — k�ий чинник j�

того виду ризику.
На основі взаємозв'язків між різними видами ри�

зиків одного напрямку діяльності, С.М. Марущак будує
економетричну симулятивну модель оцінки і прогнозу�
вання рівня ризику на основі прогнозних оцінок окре�
мих чинників ризику [11, c. 110—114]. При наявності
прогнозної оцінки ризиків всіх видів, узагальнену оцін�
ку ризику певного напрямку діяльності дослідник виз�
начає як суму середньозважених оцінок ризику кожно�
го виду за формулою [11, c. 113]:

  ∑
=

⋅=
m

j
jj dwW

1
(3),

де W — оцінка загального рівня ризику, wj  — оцін�
ка ризику j�того виду, d

j
  — вага j�того виду ризику, яка

визначається експертним шляхом, враховуючи зна�
чимість j�того виду ризику.

Така модель дає можливість забезпечити належну
економічну безпеку малого або середнього підприєм�
ства на основі прогнозування загального рівня ризику;
впливу через конкретні управлінські рішення на значен�
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ня внутрішніх чинників з метою досягнення прийнятно�
го (допустимого) для підприємства рівня ризику.

Таким чином, про загрозу економічній безпеці мож�
на говорити, якщо мале або середнє підприємство ви�
черпало адаптаційний потенціал пристосування до зро�
стаючої нестабільності зовнішнього середовища у ме�
жах сталої місії. Практичним відображенням такої си�
туації є істотне погіршення фінансового стану підприє�
мства, зниження рівня конкурентоздатності його про�
дукції, втрата ділової репутації.

ВИСНОВКИ
У процесі розвитку малого або середнього підприє�

мства, яке є доволі гнучким та адаптивним, постійно
відбуваються кількісні і якісні трансформації його струк�
турних елементів, має місце перепрофілювання функцій,
модернізація виробничо�господарської діяльності, роз�
ширення зв'язків, ускладнення комунікативних зовнішніх
і внутрішніх взаємин, що вимагає змін, у тому числі і внут�
рішньої організаційної структури підприємства.

Забезпечення стійкості функціонування малого або
середнього підприємства вимагає як застосування спе�
цифічних методів захисту наявних ресурсів, так і залу�
чення нових матеріальних, нематеріальних, трудових,
фінансових та ін. ресурсів шляхом активної ділової роз�
відки, використання інформації і дезінформації, аналі�
тичної оцінки діяльності контрагентів, чиї інтереси до�
тичні до інтересів підприємства.

Механізм економічної безпеки малого або середнь�
ого підприємства повинен забезпечувати реалізацію
різновекторних стратегій підприємства: як тієї, що на�
цілена на забезпечення ефективного функціонування і
розширення зон впливу підприємства, так і такої, що за
допомогою специфічних методів, прийомів та інстру�
ментів тримає в полі зору діяльність контрагентів і кон�
курентів, що потенційно чи реально загрожують еко�
номічній безпеці підприємства.

Для розробки методів і формування інструментів
реалізації механізму забезпечення економічної безпе�
ки малих та середніх підприємств значна кількість дос�
лідників використовують ситуаційний функціонально�
ресурсний підхід, який допомагає розпізнавати загро�
зи, класифікувати їх; в залежності від специфіки засто�
сувати ординарні чи новітні методи при формуванні си�
стеми контрдій; визначати поведінку в загрозливому
зовнішньому середовищі (агресивна реалізація контр�
заходів або вичікування, чи узгодження позицій з кон�
куруючими господарюючими суб'єктами).

Про загрозу економічній безпеці можна говорити,
якщо мале або середнє підприємство вичерпало адаптац�
ійний потенціал пристосування до зростаючої нестабіль�
ності зовнішнього середовища у межах сталої місії. Прак�
тичним відображенням такої ситуації є істотне погіршен�
ня фінансового стану підприємства, зниження рівня кон�
курентоздатності його продукції, втрата ділової репутації.

ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У подальшому слід провести дослідження щодо роз�
робки малобюджетних, але ефективних інструментів
підтримки економічної безпеки суб'єктів господарюван�
ня малого та середнього бізнесу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних нестабільних умовах сільське господар�

ство, як галузь народного господарства, займає провідне
місце у системі відтворення, тому національна економіка
все більше залежить від його розвитку та сільських тери�
торій загалом. Виникає гостра необхідність формування
цільових орієнтирів та структури стратегії соціально�еко�
номічного розвитку сільських територій в контексті
зміцнення економічної безпеки України, відсутність яких
є суттєвою загрозою національній безпеці України. До цих
орієнтирів відносять базові програмні документи соціаль�
но�економічного розвитку країни.

УДК 330.5
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НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО

ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
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NECESSITY OF THE ECONOMIC DEVELOPMENT STRATEGY FORMING OF AGRICULTURE
OF UKRAINE

У статті на основі систематизації та узагальнення основних наукових підходів до визначення поняття

"стратегія" визначено базові складові стратегії соціально@економічного розвитку сільських територій,

аналіз яких вказує на локально@економічний розвиток українських сільських територій та дозволяє ви@

явити ряд загроз економічній безпеці України. Стійке зростання сільського господарства має велике зна@

чення для підвищення рівня життя народу, а також створення швидкого економічного зростання. Однак,

незважаючи на важливість аграрного сектору, сільське господарство в нашій країні протягом багатьох

років було переважно збиткове і слабо механізоване. Функціонування сільського господарства як систе@

ми забезпечується раціональною організацією, певними організаційними відносинами, активними дія@

ми зі сторони економічних суб'єктів, які є важливими чинниками розвитку сільського господарства. Клю@

човим є необхідність формування в Україні вже у найближчій перспективі інноваційної моделі розвитку

сільського господарства, спроможної забезпечити його стійке прискорене зростання.

In the article, based on the systematization and generalization of the main scientific approaches to the

definition of the "strategy" concept of the basic components of the strategy for the socio@economic development

of rural areas are identified, the analysis of which points to the local economic development of Ukrainian rural

areas and identifies a number of threats to Ukraine's economic security. Steady growth in agriculture is of great

importance for improving the living standards of the people, as well as creating rapid economic growth. However,

in spite of the importance of the agricultural sector, agriculture in our country for many years was mainly

unprofitable and poorly mechanized. The functioning of agriculture as a system is provided by a rational

organization, certain organizational relations, active actions on the part of economic agents, are important factors

in the development of agriculture. The key is the need for the formation in Ukraine in the near future of an

innovative model of agricultural development, capable of ensuring its sustainable accelerated growth.

Ключові слова: економічний розвиток, стратегія, сільське господарство, економічна безпека, інновацій�
на модель розвитку.

Key words: economic development, strategy, agriculture, economic security, innovative development model.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженнями проблем формування стратегій та
елементів стратегічного планування розвитку (підпри�
ємств, територій, держави), займались такі вчені: І. Ан�
софф, В. Геєць, М. Зубець, Я. Жаліло, Ф. Котлер, Г. Мінц�
берг, М. Портер, Дж. Стрикленд, А. Томпсон, А.О. Шу�
бін та ін.

Але у науковій літературі не достатньо висвітлено
особливості формування цільових орієнтирів та струк�
тури стратегії соціально�економічного розвитку
сільських територій в сучасних умовах.
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є наукове обгрунтування теоретико�

практичних засад формування цільових орієнтирів, струк�
тури та базових складових стратегії соціально�економіч�
ного розвитку сільських територій у контексті зміцнення
економічної безпеки національної економіки України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Страте'гія — (дав.�гр. στρατηγία , страта тегів — ранг

вищого керівника військовими підрозділами які мають
марку, тег, прапор, знак та пов'язуеться з талантом уп�
равління стратега полководця вищоі страти) — мистец�
тво керівництва суспільною боротьбою, загальний для
очільника і деталізований в процесі управління план пев�
ної діяльності з ведення цієї боротьби, який є незмінним
в своїй основі охоплює тривалий період, та направле�
ний на досягнення головної, складної цілі [ 6 ]. Страте�
гія соціально�економічного розвитку сільських тери�

торій — це комплексна система заходів, що передбачає
встановлення місії, основних цілей, завдань, засобів,
пріоритетних напрямів розвитку відповідних територій
на засадах сталості у довгостроковій перспективі (по
суті це — довгостроковий генеральний план дій, який є
основним документом для формування тактичних
рішень та пропозицій).

У таблиці 1 згруповано і проаналізовано розвиток
дефініцій поняття "стратегія".

Визначення М. Мескон, М. Альберт і Ф. Хедоурі не
підтримуються новим підходом, який передбачає, що
стратегія є не стільки результатом планування, скільки
результатом усвідомлення стратегічних рішень у про�
цесі поточної діяльності. Спроба вичерпного формулю�
вання терміну "економічна стратегія" була зроблена як
зарубіжними, так і вітчизняними фахівцями (табл. 2).

За словами М.М. Мартиненко, І.А. Ігнатієвої еко�
номічна стратегія направлена на відпрацювання правил

Таблиця 1. Розвиток дефініцій поняття "стратегія"

Рік Науковці Визначення

1961 А.Д. Чандлер "встановлення основних довгострокових цілей і завдань підприємства, прийняття 
курсу дій і розподілу ресурсів, необхідних для виконання поставлених цілей"  

1979 Ш.М. Остер "…зобов’язання діяти певним чином: таким, а не іншим" 

1989 І. Ансофф "стратегія – складна і потенційно міцна зброя, за допомогою якої сучасні фірма може 
протистояти змінним умовам" 

1991 А. Мак Х'юг розглядає стратегію як модель (зразок поведінки) у потоці майбутніх дій або рішень 

1992 М. Мескон, М. Альберт і Ф. Хедоурі детальний всебічний комплексний план, призначений для того, щоб забезпечити 
здійснення місії організації і досягнення її цілей  

1993 М. Портер 
аналіз внутрішніх процесів та взаємодій між різними складовими організації для
того, щоб визначити, як і де додається цінність. При цьому стратегія – це 
позиціонування організації щодо галузевого середовища 

1995 У. Глюк уніфікований, інтегрований і зрозумілий план, розроблений таким чином, щоб бути 
впевненим у досягненні цілей 

1998 Г. Стейнер та Дж. Майер формулювання місії організації, її намірів і цілей, політики, програми та методів 
їхнього досягнення 

1998 А.А. Томпсон і А.Дж. Стрікленд 

стратегія розпадається на безліч конкурентноздатних дій і підходів до бізнесу, від 
яких залежить успішне керування фірмою. Вони пов'язують планові аспекти 
стратегії з поведінковими аспектами підприємства. На їхню думку, стратегія 
визначає, як підприємство буде функціонувати й розвиватися та які саме виробничі, 
підприємницькі, конкурентні й функціональні заходи і дії будуть залучені для того, 
щоб організація досягла бажаного результату та ефекту  

1999 З. Шершньова, 
С. Оборська 

"стратегія – це довгостроковий курс розвитку, спосіб досягнення цілей, який він
визначає для себе, керуючись власними міркуваннями в межах своєї політики"  

2000 Г. Гольдштейн система дій і управлінських підходів, які використовуються для досягнення 
організаційних завдань і цілей 

2001 Г. Мінцберг 
"стратегія є не тільки план, а комплекс рішень та дій". Він стверджує, що стратегія є 
не стільки результатом планування, скільки результатом усвідомлення стратегічних 
рішень у процесі поточної діяльності 

2001 Дж. Б. Куїнн "план, який інтегрує головні цілі організації, її політику та дії у певне узгоджене 
ціле" 

2003 

Управлінський підхід до визначення 
сутності стратегії ліг в основу й 
спільного дослідницького проекту 
"Стратегічні документи соціально- 
економічного розвитку", розробленого у 
2003 р. фахівцями Міністерства 
економіки та з питань європейської 
інтеграції, а також експертами Програми 
розвитку ООН 

у підсумковій аналітичній записці надано одразу три визначення стратегії:  
довгострокова узагальнена сукупність взаємозалежних рішень, що визначають 
пріоритетні напрями розвитку економіки, галузі, регіону тощо; система 
концептуальних цілей та інструментів для їх досягнення... те, що поєднує тактичні 
короткострокові дії у систему, яка забезпечує високий результат... у цілому за 
стратегічний період; – довгостроковий узагальнений план управління обраною 
сферою або системою 

2006 М.М. Мартиненко 
І.А. Ігнатієва 

"стратегія – це набір специфічних правил та орієнтирів, дотримання яких дає змогу 
керівництву організації провести об'єднання усіх напрямків управлінської діяльності 
(процес синергізму) та підпорядкувати їх процесу досягнення спільних цілей.  

Таблиця 2. Розвиток дефініцій поняття "економічна стратегія"

Рік Науковці Визначення

1995 Економічний словник за 
редакцією С. Мочерного 

економічна стратегія – це "довгостроковий курс економічної політики, який передбачає вирішення 
великомасштабних економічних і соціальних завдань" 

2006 М.М. Мартиненко, 
І.А. Ігнатієва 

"економічна стратегія – це загальна стратегія діяльності та поведінки організації, що визначає правила 
та прийоми забезпечення ефективного досягнення стратегічних цілей  

2005 Я. Жаліло 
економічна стратегія – це цілісна система дій суб'єкта, спрямованих на реалізацію мети, завдань та 
пріоритетів його економічного відтворення з урахуванням комплексу впливів ендогенних та 
екзогенних чинників, розрахована на тривалий період 

2007 Л.В. Старшинська економічна стратегія – це ділова концепція організації на певну стратегічну перспективу, що 
представлена у вигляді довгострокової програми дій, які спроможні реалізувати дану концепцію та 
забезпечити організації конкурентні переваги в досягненні цілей. При цьому вирішальним елементом 
розробки та реалізації стратегії є цільова орієнтація у використанні ресурсівї, що у кінцевому 
результаті, приводить до створення конкурентних переваг для організації 
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та прийомів реалізації стратегічних цілей, які засновані
на зацікавленості всіх учасників процесу розробки та
реалізації стратегічних програм в ефективному їх до�
сягненні".

Проаналізувавши визначення поняття "стратегія" та
"економічна стратегія", пропонуємо власне визначення
поняття "стратегія економічного розвитку галузі" як
уніфікованої, інтегрованої і зрозумілої концепції на
певну довгострокову перспективу, що представлена у
вигляді програми дій, на основі процесу синергії, які
спроможні реалізувати цю концепцію та забезпечити га�
лузі конкурентні переваги в досягненні цілей. Відповід�
но цього визначення для кожного із зазначених на�
прямів формування та реалізації стратегії соціально�
економічного розвитку сільських територій виокреми�
мо базові складові за такою схемою (рис. 1).

Пропонується методологічно здійснювати форму�
вання стратегії економічного розвитку сільського гос�
подарства України з урахуванням її зазначених скла�
дових.

Функціонування сільського господарства як систе�
ми забезпечується раціональною організацією, певни�
ми організаційними відносинами, активними діями зі
сторони економічних суб'єктів, які являються важливи�
ми чинниками розвитку сільського господарства. Як
правило, рух сільськогосподарської продукції відбу�
вається на товарному ринку, інфраструктура якого
сприяє "взаємодії між виробниками і споживачами, по�
питом і пропозицією. Від того, наскільки чітким є цей
механізм, значною мірою залежить ефективність фун�
кціонування всієї економіки країни".

Споживчий ринок України на сучасному етапі ха�
рактеризується різноманіттям, складністю і динамічні�
стю технологій сільськогосподарського виробництва,
збільшенням кількості суб'єктів господарювання. Така
ситуація, без сумніву, є позитивною ознакою ринкової
економіки країни.

Основна мета аграрного сектора є досягнення се�
реднього темпу зростання в 15 відсотків на рік протя�
гом найближчих 5 років. Враховуючи важливі стра�
тегічні питання, які повинні бути вирішені, стратегічним
завданням для галузі є: інноваційне, комерційно орієн�
товане і сучасне сільське господарство [5].

Стратегічні напрями підвищення продуктивності
праці, комерціалізації та конкурентоспроможності
сільськогосподарської продукції дозволить більше виходів

сектора до експорту, заробити країні іноземну валюту і
створення робочих місць. Необхідні міцні партнерські
відносини між Урядом, приватним сектором та партнера�
ми з розвитку інших недержавних суб'єктів. Загальносек�
торальний підхід та чітка координація механізмів буде гра�
ти важливу роль в успіху стратегії економічного розвитку
сільськогосподарської галузі України.

Існують певні проблеми та труднощі на шляху до
стійкого економічного розвитку сільськогосподарської
галузі України. Продуктивність і конкурентоспро�
можність культур і розвитку землі стримується: наступ�
ними чинниками:

— неправильна політика і правові рамки, які не по�
вною мірою підтримують приватний сектор розвитку
сільського господарства в умовах лібералізації еконо�
мічного середовища;

— недостатній і поганий стан транспортної і ринко�
вої інфраструктури для обробки харчових продуктів у
міських і сільських районах, у результаті високі рівні
відходів і псування;

— низький рівень сільськогосподарського вироб�
ництва і продуктивності праці внаслідок низького прий�
няття відповідних технологій, високоврожайних сортів
сільськогосподарських культур, недостатнє застосуван�
ня добрив і гною, неефективної обробки грунту і методів
вирощування, а також високої вартості матеріалів і ви�
робничих ресурсів таких, як кредит, іригаційна інфрас�
труктура тощо;

— низька продуктивність досліджень і систем роз�
повсюдження через низькі інвестиції, обмеження на
підбір персоналу, і слабкі досліджень розширення
зв'язків;

— неналежного землекористування та екологічної
політики, які заохочують фрагментацію земель, розши�
рення міської забудови у сільськогосподарські угіддя,
утримання порожніх земель, вирощування на берегах
річок, вирубка лісів і посягання на водозбірні басейни і
водно�болотні угіддя;

— слабка інституційна основа, що призводить до по�
ганої координації різних суб'єктів діяльності після лібе�
ралізації надання послуг;

— недостатній доступ до сільськогосподарської
інформації і технологій, що ведуть до низької вихідної
потужності, обмежений доступ до ринків і вузьких місць
на ринку для різних видів сільськогосподарської про�
дукції, яку країна здатна виробляти;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні складові стратегії розвитку сільського господарства 
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Рис. 1. Декомпозиція складових стратегії соціальноXекономічного розвитку сільських територій

Джерело: адаптовано [5—8].
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— обмежений доступ до кредитів виробникам, не�
зважаючи на добре розвинений фінансовий сектор;

— слабкий інституційний потенціал пояснюється не�
доліками у визначенні навчання і в контролі й оцінці
навчальної роботи, а також високого обороту персо�
налу старшої ланки, які призводять до втрати інститу�
ційної пам'яті та зміни пріоритетів.

Для вирішення цих завдань можна запропонувати
такі заходи, спрямовані на підвищення продуктивності
і конкурентоспроможності сільськогосподарської га�
лузі та підгалузі рослинництва зокрема:

— розроблення та здійснення відповідної політики
і правової бази;

— вдосконалення АПК та доступу на ринки;
— посилення науково�дослідницької діяльності,

розширення та навчання;
— поліпшення використання земель та розвитку

сільськогосподарських культур [1; 3].
Дослідження теоретичного аспекту економічного

розвитку сільськогосподарської галузі на національно�
му та регіональному рівнях дозволило ідентифікувати
основні перешкоди та перспективи економічного роз�
витку сільськогосподарської галузі України: постра�
дянський період (формування ринкової інфраструкту�
ри, господарських структур на засадах різноманітності
форм власності, ринкових засад аграрної політики та
державного механізму регулювання ринку); перехідний
період (формування конкурентного середовища, акти�
візація експорту продовольчих товарів, становлення
фінансово�кредитної системи забезпечення основних
продовольчих галузей та формування ринків основних
видів сільськогосподарської продукції, посилення ло�
кального монополізму переробної промисловості); су�
часний період (поява оптових ринків, інтенсивний роз�
виток торгівельних мереж, розвиток зовнішньоторго�
вельних зв'язків, недосконалість системи державного
регулювання продовольчого ринку).

Протягом останнього століття сільське господар�
ство випробувало важливе збільшення виробництва й
продуктивність у відношенні з обробленою землею в
усьому світі, особливо в країнах з високими рівнями тех�
нологій і фізичного капіталу. В таблиці 3 розглянемо
індикатори світового розвитку за даними Світового бан�
ку.

Перед останнім сторіччям збільшення сільськогос�
подарського виробництва звичайно відбувалося тільки
в результаті збільшення розміру сільськогосподарських
земель, оскільки відбулася зміна від системи сільського
господарства заснованої на природному ресурсі до си�
стеми заснованої на науковому, інноваційному ресурсі.
Дослідження цього перетворення важливо, оскільки
сільське господарство України знаходиться перед ефек�
тами такого соціально�економічного перетворення. Це
перетворення буде переконливо свідчити про важливу

соціально�економічну зміну з тисячами робітників, що
рухаються від аграрних дій до неаграрної зайнятості,
що у багатьох випадках також має на увазі переміщен�
ня від сіл до міст. Витрати взагалі пов'язані з важливи�
ми рухами еміграції від сільських районів до сіл і міст із
більш високими рівнями неаграрного доходу й зайня�
тості, і з можливістю загального вдосконалення рівнів
реального доходу на душу населення для обох категорій
працівників (тих, що отримують дохід від сільського
господарства та тих, що отримують несільськогоспо�
дарський дохід).

Необхідно розглянути та порівняти рівні сільсько�
господарської та несільськогосподарської зайнятості в
Україні. Вирішення проблем для сільського господар�
ства залежать великою мірою від правильної внутріш�
ньої економічної політики й міжнародного співробіт�
ництва, щоб зробити це аграрне перетворення з низь�
кими цінами й істотними пільгами для їхніх жителів. У
такий спосіб, на наш погляд, викликає науковий інтерес
проаналізувати розвиток країн, які раніше випробува�
ли це перетворення, щоб вивчити деякі уроки, які могли
допомогти розвити сприятливу політику.

В Україні, зростання національної економіки тісно
пов'язане із зростанням і розвитком у сільському гос�
подарстві. Це зростання буде забезпечене за рахунок
розширення, тому що є достатньо земель та ефективне
використання технології. Крім того, поширення
сільськогосподарських знань і досліджень за підтрим�
ки уряду. Сталий розвиток сільських територій Украї�
ни тісно пов'язаний з процесами диверсифікації еконо�
мічної діяльності. Адже максимально повне використан�
ня наявних у сільській місцевості кожного регіону нашої
держави природно�кліматичних, людських, земельних
та інших ресурсів означає необхідність їхнього макси�
мально повного збереження і примноження. Тому пер�
шочергова увага в контексті розвитку сільських тери�
торій України та наближення їхніх економік до стан�
дартів ЄС має приділятися створенню умов для розвит�
ку агротуризму та інших напрямів туристичної діяль�
ності в сільській місцевості, формуванню сучасної сис�
теми агроконсалтингу та дорадництва на селі, поширен�
ня мережі автотранспортних підприємств і логістичних
центрів, становленню сучасних систем зв'язку.

Інвестиції є вкрай важливими для зростання
сільськогосподарського сектора. Основні джерела ка�
піталу повинні прийти від приватних інвесторів; дер�
жавні інвестиції не можуть задовольнити потреби, але
можуть виявитися ефективними для стимулювання і
залучення приватних інвестицій у сектор. Інвестиційна
привабливість сільського господарства повинна сприя�
ти все більшій вигоді від інвестицій в аграрний сектор у
середньостроковій і довгостроковій перспективі оскіль�
ки попит на продовольство і інші сільськогосподарські
продукти, як очікується, продовжить рости.

Таблиця 3. Індикатори світового розвитку (Україна)

Джерело: [2; 3].

Індикатори 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. Зміна, %
Експорт сільськогосподарської 
сировини (% експорту товарів) 1,06 0,98 1,25 1,74 2,11 199,06 

Імпорт сільськогосподарської сировини 
(% імпорту товарів) 0,97 0,94 0,97 1,07 1,10 113,40 

Сільське населення (% від загальної 
чисельності населення) 31,12 30,93 30,73 30,52 30,30 97,37 

Зайнятість у сільському господарстві  
(% від загальної зайнятості) 20,26 19,76 20,01 14,77 15,26 75,32 

Зайнятість у сільському господарстві, 
чоловіки (% чоловічої зайнятості) 20,8 20,39 20,71 16,46 17,21 82,74 

Зайнятість у сільському господарстві, 
жінки (% жіночої зайнятості) 19,69 19,09 19,26 12,96 13,13 66,68 

Сільське господарство, додана вартість 
(% ВВП) 9,49 9,05 10,03 11,65 14,03 147,84 

Сільськогосподарські угіддя  
(% земельної ділянки) 71,23 71,25 71,28 71,24 71,24 100,01 
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Широке коло інвестиційних ризиків у сільсько�
му господарстві та інвестиційна політика не повинні
бути спрямовані лише на збільшення інвестицій в
сільське господарство, але і на забезпечення того,
щоб інвестиції носили стійкий характер. Великі
міжнародні інвестори сприяють накопиченню
сільськогосподарського капіталу. Вони можуть ство�
рити робочі місця та залучити фахівців, фінансові
можливості та маркетингові мережі для підвищення
конкурентоспроможності сільськогосподарського
виробництва і виробничо�збутових ланцюгів. Однак
масштабні інвестиції також можуть мати негативні
соціальні та екологічні наслідки. Інвестиційна пол�
ітика, закони і правила повинні бути добре розроб�
лені й ефективно реалізовані, щоб гарантувати, що
такі інвестиції приносять економічні і соціальні вигоди
для країни при одночасному забезпеченні сталого ви�
користання природних ресурсів [8].

У таблиці 4 розглянемо динаміку капітальних інвес�
тицій у сільське господарство України [2].

Основа покращення інвестиційної привабливості
сільського господарства України полягає в наданні допо�
моги в оцінюванні та розробці політики з мобілізації інве�
стицій у сільське господарство для сталого економічного
зростання та розвитку. Залучення інвестицій в сільське
господарство спирається на широкий набір факторів, які
виходять за рамки аграрної політики, в тому числі макро�
економічної політики. Послідовна політика є найважлив�
ішим компонентом сприятливого інвестиційного клімату
для всіх інвесторів, будь вони вітчизняні або іноземні, малі
чи великі. Розглянемо фактори впливу на інвестиційну при�
вабливість сільського господарства України та виділимо
питання для, які повинні бути розглянуті при створенні
привабливих умов для інвесторів та підвищення вигоди
розвитку інвестицій в сільське господарство.

На рисунку 2 показано фактори впливу на інвесту�
вання галузі сільського господарства України.

Якість інвестиційної політики безпосередньо впли�
ває на рішення інвесторів. Прозорість, політика узгод�
женості та відсутність дискримінації може підвищити
довіру інвесторів. Безпечний доступ до природних ре�
сурсів, добре функціонуючий ринок та ефективні меха�
нізми забезпечення виконання контрактів та компен�
сації експропріації також мають важливе значення для
подальших інвестицій в сільське господарство [5].

Попри усталену думку, що сільське господарство є
ризикованим, інвестиції в сільське господарство відзна�
чають зростання, як за рахунок поліпшення прогнозів
прибутковості та інтересам розвитку сільського госпо�
дарства збільшити інвестиції в сектор з метою забезпе�
чення продовольчої безпеки. Сільське господарство
відіграє життєво важливу роль для економічного зрос�
тання і сталого розвитку. Інвестиції у секторі можуть
бути ефективним інструментом скорочення масштабів
убогості і зміцнення продовольчої безпеки.

На обсяг інвестицій в галузі сільського господарства
впливає багато різноманітних факторів ризику. Визна�
чення цих факторів та рівня їх впливу на залучення інве�
стицій викликає необхідність регулярного проведення
досліджень.

Оцінка інвестиційної привабливості галузі сіль�
ського господарства України показала, що протягом
останніх років інвестиційні процеси зазнають зовнішніх
впливів, які виходять за суто економічні межі. Тому інве�
стиційні рішення приймаються суб'єктами господарю�
вання вже не тільки на основі економічних параметрів,
а й з урахуванням соціальних, політичних, національ�
них, культурних факторів. Встановлено, що інвестиційні
процеси в сільському господарстві, протікають на зву�
женій основі, а за своїми домінантними тенденціями і
специфічними рисами вони не мають аналогів у світовій
практиці. Відбувається руйнування базисних основ про�
цесу відтворення, а методи його регулювання не відпо�
відають критеріям економічної ефективності. Нагро�
мадження суперечностей, поглиблення кризових явищ

Таблиця 4. Динаміка капітальних інвестицій у сільське
господарство України

Рік 

Освоєно (використано) капітальних 
інвестицій, у фактичних цінах, млн грн. у % до 

загального 
обсягу Усього 

Сільське господарство, 
мисливство та надання 

пов'язаних із ними послуг 
2012 263727,7 15796,9 6,0
2013 247891,6 16145,9 6,5
2014 204061,7 16754,3 8,2
2015 251154,3 27078,9 10,8
Зміна, % 95,23 171,42 180,00

Джерело: складено автором за даними Державного комітету ста�
тистики України.
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Рис. 2. Фактори впливу на інвестування галузі сільського господарства України

Джерело: власна розробка автора.
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зумовлюють необхідність корекції стратегії економіч�
ного розвитку сільського господарства України, спря�
мованої, зокрема, на кардинальне вирішення проблем
інвестиційної привабливості галузі сільського господар�
ства, що є напрямком подальших досліджень.

ВИСНОВКИ
Стратегія економічного розвитку сільськогоспо�

дарської галузі стане дієздатним документом лише за
умови, якщо в її розробці в національному масштабі
будуть враховані всі її складові та буде задіяно пред�
ставників бізнесу, науки, політики й громадськості, які
укладуть соціальний договір на її підтримку.

Такий підхід дасть змогу, по�перше, здійснити якіс�
ну діагностику ситуації в сільськогосподарському сек�
торі та провести порівняльний аналіз з конкурентами; по�
друге, визначити цілі й пріоритети розвитку (технічно
обгрунтовані та реалізовані), а також необхідні обсяги
їх фінансування; по�третє, встановити ступінь участі дер�
жави в рамках реалізації великих інноваційних проектів,
які допоможуть диверсифікувати сільське господарство.

При реалізації будь�якої, навіть дуже гарної стра�
тегії, завжди знайдеться місце пробам і помилкам. Від
вибору пріоритетів Стратегії розвитку сільського гос�
подарства залежить, чи буде Україна суб'єктом світо�
вої економіки. Щоб не помилитися в цьому виборі, важ�
ливо врахувати базові умови, що можуть стати як ката�
лізаторами, так і бар'єрами на шляху її реалізації [4].
Насамперед це обмежені ресурси і слабкий потенціал
для розвитку. Україна за методом Атласу Світового
банку належить до категорії країн із рівнем доходу ниж�
че середнього у 2015 р. Інвестиції в основний капітал
країни, що характеризують здатність до розвитку, пе�
ребувають на вкрай низькому рівні. Сьогодні — це 13%.

Не можна не зазначити втрату кадрового ресурсу.
Кількість працівників за період з 1998�го по 2015 р. змен�
шилася втричі. Знизилася й продуктивність праці. На
високому рівні залишається енергоємність промисло�
вості: витрата умовного палива на 1 тис. дол. доданої
вартості промисловості в Україні в шість разів переви�
щує середньосвітову і в 11 разів — показник по ЄС.

Необхідно розуміти, що ключовою структурною
проблемою вітчизняної економіки, яка не дозволить
реалізувати ідеї з відродження національної галузі
сільського господарства, залишається недостатній
рівень фінансування розробок і розвитку інноваційно�
го потенціалу сільськогосподарської галузі. Недофінан�
сування, а також недостатність фахівців належної ква�
ліфікації пояснюють слабкі конкурентні позиції галузі
на світовому ринку. Стратегія має передбачати посту�
повий перехід на вищий технологічний рівень операцій,
а також створення й виведення на ринок кінцевих то�
варів національних виробників.

Для України великою проблемою залишається без�
робіття у сільських, і в міських територіях. Сьогодні
спостерігається найменший рівень зайнятості населен�
ня з 2006 р. Обрані напрями розвитку сільського госпо�
дарства мають забезпечити умови для організації нових
робочих місць. Для цього необхідно шукати компроміс
між створенням сприятливого бізнес�клімату для інве�
сторів і нових можливостей для працевлаштування ук�
раїнців. Тому на цьому етапі вибір стратегічних орієн�
тирів повинен сприяти розвитку не тільки високотех�
нологічних виробництв, а й трудомістких видів діяль�
ності, які задіють значну кількість робітників невисо�
кої кваліфікації. В основу стратегічних орієнтирів роз�
витку промисловості має бути покладена інтеграція на�
ціональних господарюючих суб'єктів з метою реалізації
масштабних інноваційних проектів у пріоритетних га�
лузях. Це допоможе розвинути нові конкурентні пере�
ваги у виробничих сферах з вищою доданою вартістю.

Реалізація стратегії має привести до диверсифікації
сільського господарства й створення нових виробництв,
яких досі не було, що забезпечить міжгалузеві струк�

турні зміни та перехід економіки на новий технологіч�
ний рівень. Водночас необхідне посилення існуючих
конкурентоспроможних виробництв, а також іннова�
ційний розвиток їхньої продукції та процесів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Динамічність сфери туризму змушує керівників що�

денно приймати управлінські рішення, серед яких ваго�
ме місце займають питання управління кадрами. Квалі�
фікований персонал виступає запорукою успіху ком�
панії. Вимоги до персоналу та його підготовленості рег�
ламентуються національними стандартами України і по�
садовими інструкціями для персоналу, що фіксують
функціональні обов'язки і встановлені правила роботи
[1].

Але будь�який управляючий готелю або іншого ту�
ристичного підприємства при роботі з персоналом
зіштовхується з масою проблем, які ускладнюються
необхідністю здійснення вибору. Зокрема це відбір
лінійного персоналу, розподіл працівників по робочих
місцях для виконання потрібного обсягу робіт за умови
найменшої трудомісткості, або визначення необхідної
кількості працівників для виконання певного завдання
протягом певного часу. Це лише невелика частка питань,
які виникають у процесі роботи з персоналом. За сучас�
них умов численні методи управління персоналом до�
повнюються використанням інформаційних систем (HR�
systems), які спрощують процес рекрутингу, дозволяють
керувати базою даних кандидатів на посади, зберігати
всю інформацію про кандидатів, вакансії, результати
співбесід, інше.

Істотну роль в обгрунтуванні та прийнятті управлі�
нських рішень щодо організації роботи персоналу мо�
жуть відігравати методи лінійного програмування, які
не вимагають додаткових фінансових вкладень, як інші
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програмні продукти, а для користування якими не по�
трібно спеціального навчання персоналу. Впроваджен�
ня даних методів виявляється корисним при вирішенні
проблем оптимального відбору лінійного персоналу
будь�якого засобу розміщення або ресторану. Виходя�
чи з вищевикладеного, зазначимо, що використання
методів лінійного програмування у процесі роботи з
персоналом є досить актуальним як для майбутнього
менеджера по персоналу, так і управлінця при прийнятті
управлінських рішень.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням управління персоналу присвячені ряд
наукових праць видатних українських економістів, зокре�
ма це праці В.М. Гриньової [2], А.М. Колота [3], Л.І. Ми�
хайлової [4], В.С. Васильченка [5] та ін. Роль персоналу
та оцінку його ефективності на туристичних під�
приємствах розглядають такі вчені як Л.П. Дядечко [6],
І.П. Трегулова [7], Є.В.Агамирова [8], М.А. Жукова [9],
М.І. Кабушкін [10].

Використання методів математичного програмуван�
ня при роботі з персоналом розглядають такі вчені, як
В.В. Вітлінський [11], О.Д. Шарапов [11], М.П Власов
[12], А.І. Кузьмичов [13], А.С. Пелих [14] тощо. Дослі�
дження науковців охоплюють широке коло питань з
управління персоналом та факторів, що впливають на
його ефективність, однак можливість застосування ме�
тодів лінійного програмування у процесі найму та прий�
нятті на роботу залишається недослідженим.
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження: обгрунтуван�

ня доцільності практичного викори�
стання методів лінійного програму�
вання в роботі з персоналом підприє�
мствами туризму та сфери гостин�
ності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Сучасний ринок програмних продуктів пропонує

багато комплексних систем управління персоналом, які
покликані не лише спростити вибір, але і допомогти
прийняти рішення ефективно. Зокрема автоматизовані
програми обліку та управління персоналом (Human
Resource Management System), число яких нині обчис�
люється сотнями, значно підвищують ефективність уп�
равлінських рішень та скорочують час на роботу з до�
кументами. За деякими даними використання сучасних
систем призводить до 60% економії часу на роботу з
документацією по персоналу [15]. Впровадження сис�
тем управління персоналом відбувається і на держав�
ному рівні, зокрема, в Україні було розроблено та реа�
лізовано програму "Управління персоналом на дер�
жавній службі", за якою навчаються керівники служб
управління персоналом обласних державних адмініст�
рацій [16].

Сучасні HR�системи здатні виконувати такі функції,
як підтримка штатного розкладу, кадровий, табельний
облік, розрахунок заробітної плати і інші. Останнім ча�
сом розробниками таких систем значна увага при�
діляється автоматизації найму, управлінню "талантами"
і ефективністю персоналу. За допомогою експертних
систем зіставляються особистісні, професійні та психо�
фізіологічні якості претендентів на заняття вакансії.
Найбільш відомими програмними продуктами по управ�
лінню персоналом, які користуються найбільшим попи�
том в Україні є: "1С: Підприємство", версія 8", "1С:
Підприємство 7.7: конфігурація "Зарплата + кадри для
України" та "Відділ кадрів" пакету Х�DOOR, "Inteam:
Діловодство", програма "PersonPro 2.0" та "PersonPro 2.0
SQL" [17, c. 81].

Перевагами використання даних автоматизованих
програм можна вважати оптимізацію витрат на персо�
нал (однак у більшості випадків призводить до його ско�
рочення), оперативність роботи та підготовки звітів, по�
єднання різних сфер управління персоналом (наприк�
лад, заробітна плата, облік часу, пільги та навчання),
відповідність потребам компанії.

Серед недоліків автоматизованих систем управлін�
ня персоналом більшість авторів називають досить ви�
соку ціну впровадження і підтримки та функціональну
надмірність [17, c. 79]. У зв'язку з останніми зауважен�
нями HR�системи має сенс використовувати тільки для
великих підприємств.

Серед підприємств туристичної галузі знайдеть�
ся немало таких, що не зможуть дозволити собі вит�
рати, яких потребує закупівля і експлуатація систем
управління персоналом. Тому в цій роботі пропо�
нується в якості підтримки рішення під час підбору
персоналу туристичного підприємства, ресторану або
підприємства розміщення використовувати методи
лінійної оптимізації, які не потребують додаткових
витрат.

На теперішній час все більше поширюється викори�
стання математичних методів і моделей в задачах управ�
ління персоналом. Методи теорії ігор, математичне і
імітаційне моделювання, експертні методи, функціо�
нальне моделювання і інші дозволяють підвищувати
ефективність звичних методів управління персоналом
[18]. У різних моделях використовується досить вели�
кий перелік параметрів, за якими оцінюється персонал
під час найму або для оцінки професіональної діяль�
ності. Математичне моделювання в управлінні персона�

лом стає складовою економічної освіти провідних на�
вчальних закладів України [5]. Але більшість практиків,
які працюють в підрозділах управління персоналом,
відштовхує перевантаження методів, що пропонують�
ся, досить складною математичною символікою і терм�
інологією.

Необхідність та доцільність використання матема�
тичних методів в управлінні персоналом туристичними
підприємствами можна пояснити рядом причин:

1. За умови ринкової економіки кожному туристич�
ному підприємству, як і будь�якому суб'єкту госпо�
дарської діяльності, треба самостійно приймати рішен�
ня, тобто робити вибір, а для цього необхідні розрахун�
ки, оцінки і прогнозування. Теорія і практика управлін�
ня вже підтвердила істину: чим складніша, масштабні�
ша та дорожча управлінська ситуація, тим вище ціна
помилки, тим важче спиратися на досвід і інтуїцію, а
тому доцільніше стає застосування математичних ме�
тодів.

2. Обмеженість матеріальних, фінансових, трудових
ресурсів.

Економічна оцінка персоналу, виявлення можливо�
стей зростання його ефективності за допомогою мате�
матичних прийомів є одним з факторів, що компенсу�
ють обмеженість ресурсів.

3. Створені необхідні і достатні умови для застосу�
вання математичних методів, у тому числі забезпечені
хороший рівень комп'ютеризації і відповідна кваліфіка�
ція кадрів на підприємствах сфери гостинності.

Тому при порівняно невеликих витратах на підви�
щення кваліфікації для відпрацювання навичок з поста�
новки завдань, освоєння програм, математичних моде�
лей і при високій швидкості обробки інформації дося�
гається значна економія робочого часу як найважливі�
шого ресурсу управління, так і результатів роботи
підприємства [19, с. 7].

Але більшість практиків, які працюють у підрозді�
лах управління персоналом, відштовхує перевантажен�
ня методів, що пропонуються, досить складною мате�
матичною символікою і термінологією.

Тому нами пропонується використання саме методів
лінійного програмування у процесі роботи з персона�
лом на туристичних підприємствах та підприємствах
сфери гостинності.

Нагадаємо загальний вигляд моделі — задачі про
призначення:
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де F — цільова функція (мінімізація витрат на опла�

ту персоналу);
ijx  — бінарні змінні (x
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призначення не відбулось;
ijc  — коефіцієнти, що характеризують ефективність

призначення на посаду.

Таблиця 1. Вихідні дані для побудови задачі

Показник Категорія 1 Категорія 2 Категорія 3 Категорія 4 

Знання іноземної 
мови не володіє 

англійська, 
початковий 
рівень 

англійська, 
високий рівень дві мови 

Вік за 60 або до 25 50-60 40-50 25-40 
Досвід без досвіду 1 рік 2 роки 3 і більше 
Коефіцієнт 1 0,9 0,8 0,7 
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Необхідна система обмежень, що відображає умо�
ви:

а) кожна робота (посада) повинна бути виконана
одним працівником;

б) кожен працівник може бути притягнутий до однієї
роботи (посади);

в) виконуються умови невід'ємності змінних.
Таким чином, пропонується спосіб набору персона�

лу, який може бути використаний як додатковий до
інших методів, і що має певні переваги в порівнянні з
ними:

— у зв'язку з тим, що цей спосіб припускає матема�
тичну обробку початкових даних претендентів, виклю�
чається неоднозначність інтерпретації отриманого ре�
зультату;

— цільова функція вирішуваної оптимізаційної за�
дачі формулюється як пошук мінімуму фонду заробітної
плати, що дозволяє підприємству економити на оплаті
праці;

— отримання рекомендованого рішення відбуваєть�
ся за допомогою функцій Microsoft Excel, шаблон по�
шуку рішення зберігається в електронному вигляді, лег�
ко використовується і може бути змінений у відповід�
ності з поставленим завданням;

— пропонований спосіб не виключає, а доповнює
будь�які інші, якими зазвичай користуються на
підприємствах підрозділу по управлінню персона�
лом.

В якості прикладу розглянемо використання задачі
про призначення як способу підтримки рішення в про�
цесі набору лінійного персоналу готелю.

Набір лінійного персоналу — не таке вже
рідкісне явище в готелях, наповнюваність яких
схильна до сезонних коливань. У зв'язку з цим
пропонується розглянути задачу про призначен�
ня на прикладі відбору претендентів на вакантні
місця покоївок в готелі. Покажемо задачу про
відбір на 4 вакантних посади (3 — покоївок і 1 —
прибиральниці) серед 7 претендентів. З тих вимог,
що пред'являються до лінійного готельного пер�
соналу, для складання завдання пошуку опти�
мального рішення при наборі персоналу готелю
виберемо основні:

1. Фізична витривалість.
У зв'язку з цією вимогою — об�

меження за віком. Багато готелів
неохоче беруть на роботу занадто
юних покоївок (до 25 років) і лю�
дей пенсійного віку (після 60).

2. Досвід роботи.
Часто досвід роботи в інших

готелях є негативним моментом,
оскільки співробітник повинен
відповідати вимогам саме цього
підприємства, але в цьому випадку
наявність досвіду пропонується
вважати перевагою.

3. Рівень знання іноземної
мови.

За нормами покоївки готелю кате�
горії 4* і 5* повинні володіти хоча б од�
нією іноземною мовою.

У роботі пропонується за результа�
тами співбесіди із претендентами кож�
ну з вимог класифікувати за чотирма
категоріями з відповідними коефіцієн�
тами. У зв'язку з тим, що передбачаєть�
ся мінімізація цільової функції, най�
вищій категорії (найкращий показник)
присвоюється найменший коефіцієнт
(табл. 1).

Відповідно до співбесіди (резюме)
складаються матриці коефіцієнтів за
кожним показником (в цьому випадку —

три матриці). Якщо кількість вакантних посад менше
кількості претендентів в матриці додаються "фіктивні"
посади, таким чином матриця стає квадратною. На ри�
сунку 1 показано матрицю коефіцієнтів, що відповіда�
ють рівню знання іноземної мови кожного з претен�
дентів. Аналогічні матриці будуються й за іншими по�
казниками.

Цільова функція визначається як додаток матриці
ставок, всіх матриць коефіцієнтів за вибраними показ�
никами і матриці, де показується отриманий в резуль�
таті пошуку рішення розподіл вакансій за претендента�
ми. Для пошуку оптимального рішення використовуєть�
ся надбудова "Пошук рішення" в MS Excel. Результат
виглядає так, як показано на рисунку 2.

У відповідності до отриманого рішення, вакантні по�
сади пропонуються претендентам: першому, другому,
п'ятому і сьомому ("1" в відповідних клітинках). А саме,
посади покоївок пропонуються першому, другому і сьо�
мому претендентам, а посада прибиральниці — п'ято�
му. Вакансії інших потрапили в поле фіктивних. Якщо
всім претендентам на певну посаду пропонується одна�
кова ставка, мінімізації витрат на заробітну плату не
відбувається. В цьому випадку оптимальним слід вважа�
ти відбір найкращих претендентів за всіма показниками
одночасно.

У разі обговорення майбутньої заробітної плати з
претендентами під час попередньої співбесіди працеда�
вець може запропонувати різним претендентам різні
ставки, залежно від їх резюме або від категорії номерів,
які їм належить обслуговувати. У такій ситуації може
бути знайдено оптимальний розподіл претендентів за
посадами, що забезпечує мінімізацію витрат на оплату
праці. Відповідні зміни вносяться в матрицю вихідних
даних. Метод може бути використано під час відбору
лінійного персоналу на будь�які інші посади, наприклад,
офіціантів, чергових адміністраторів, фахівців служби
безпеки тощо.

ВИСНОВКИ
У процесі управління персоналом готелю задачі

відбору кадрів або призначення працівників нижчої
ланки на різні види робіт виникають досить часто. Ви�
користання методів лінійного програмування дозво�
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6 0 0 0 0 0 0 1 1 = 1 

7 0 1 0 0 0 0 0 1 = 1 
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Рис. 2. Розподіл вакансій серед претендентів

Рис. 1. Матриця коефіцієнтів у відповідності до знання претендентами
іноземної мови

Претенденти Покоївка Покоївка Покоївка Прибиральниця Фіктивні вакансії 

 Мова       

1 1 1 1 1 1 1 1 

2 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

3 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

4 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

5 1 1 1 1 1 1 1 

6 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
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ляє адаптувати стандартну оптимізаційну задачу про
призначення до конкретної  проблеми відбору
найбільш кваліфікованого персоналу готелю або ре�
сторану водночас з мінімізацією витрат на оплату
праці. В якості методу підтримки рішень цей спосіб
може бути використано паралельно з іншими, не по�
требує додаткових матеріальних витрат і спеціальних
навичок.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Аналіз світового досвіду показує, що на початку

становлення інформаційно�консультаційної діяльності
важливу роль відіграє державна підтримка. Серед важ�
ливих зовнішніх джерел фінансування інформаційно�
консультаційної діяльності в Україні особливе місце
належить грантам і спонсорській допомозі. Тому до�
слідження ролі міжнародної підтримки в становленні і
розвитку дорадництва в Україні є важливим кроком у
підвищенні ефективності діяльності дорадчих служб.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Значний внесок про роль фінансової підтримки до�

радництва на початку їх становлення висвітлено в пуб�
лікаціях В. Баутина, В. Лазовського, Б. Рунова та ін.
Важливу роль у дослідженні впливу міжнародних
грантів і міжнародної технічної допомоги на розвиток
інформаційно�консультаційних служб відіграли праці
О. Бородіної, В. Верби, М. Кропивки, П. Саблука, Р. Шмід�
та та ін. Проте до цього часу не вдалося сформувати за�
гальновизнаних методологічних підходів щодо фінан�
сової підтримки дорадчої діяльності.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою є дослідження ролі міжнародних грантів і

міжнародної технічної допомоги на розвиток інформа�
ційно�консультаційних служб для ефективного інфор�
маційно�консультаційного забезпечення аграрної сфе�
ри в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Кошти на гранти виділяються, в основному, міжна�
родними фінансовими організаціями, спеціальними фон�
дами, урядами і громадськими організаціями зарубіжних
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країн. І робиться це з метою показати переваги існуван�
ня інформаційно�консультаційної служби, зацікавити
уряд у підтримці розвитку цього напрямку діяльності [1].

Гранти на відміну від спонсорської допомоги виді�
ляються на конкурсній основі. У випадку оголошення
тендера конкурсанти мають до встановленої тендерни�
ми комітетами дати надати відповідно оформлену заяв�
ку. Заявка, як правило, включає опис мети і завдань про�
екту, основних результатів, що передбачається одержа�
ти в ході реалізації проекту, заходів і видів діяльності,
які забезпечать досягнення запланованих результатів,
а також необхідних фінансових, матеріальних і трудо�
вих ресурсів, необхідних для виконання всіх заходів.

Гранти не є подарунком, який можна використову�
вати за своїм розсудом. Вони припускають винятково
цільове використання коштів, що виділяються.

Прикладами грантів можуть бути багато програм і
проектів TACIS (технічна допомога СНД), Європейсь�
кого Союзу, Датської консультаційної служби (DAAS),
Німецького уряду тощо [2].

У ряді країн для консультаційної діяльності (США,
окремі землі Німеччини та ін.) найбільшу частку фінан�
сування складають гроші державного бюджету, в інших
(Англія, Шотландія, Голландія та ін.) переважають ко�
мерційні надходження від продажу послуг [3].

Становлення дорадництва в сучасній Україні також
опирається на багатий досвід і підтримку розвинутих в
аграрному відношенні країн світу.

У 1999—2000 роках за активного сприяння Комісії з
питань аграрної політики при Президентові України ця
підтримка набула організованих форм. Започатковують�
ся нові проекти і гранти Європейською комісією та уря�
дами Великобританії, Федеративної Республіки Німеч�
чини, Канади, Данії, Нідерландів, Міжнародної фінансо�
вої корпорації за підтримки уряду Швеції і Канади [4].
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З 1998 р. в межах проекту програми FARM на
Львівщині створилася, а з червня 2000 р. почала само�
стійно функціонувати Львівська аграрна дорадча служ�
ба (ЛАДС). За 2,5 роки 15 радників ЛАДС, які мали про�
фесійну вищу аграрну освіту та певний виробничий
досвід, пройшли навчання дорадчої діяльності у досвід�
чених фахівців з Великобританії (компанія ADAS) та на
практиці побачили, як працюють їх колеги в Англії,
Франції та Польщі.

На початку 2001 року в рамках проекту TACIS
"Підтримка у створенні трьох нових центрів підтримки
приватних господарств" була створена Чернігівська
аграрна дорадча служба.

На початку 2001 року у Херсонській області в рам�
ках розвитку агробізнесу в Україні впроваджується про�
ект Міжнародної Фінансової Корпорації за фінансуван�
ня, наданого Агенствами міжнародного розвитку
Швеції і Канади. Загальна ціль проекту полягає у ство�
ренні сприятливого середовища для розвитку аграрно�
го сектору. В рамках цього проекту також була створе�
на Херсонська дорадча служба.

Реалізацію канадсько�української Програми ре�
формування та модернізації сільськогосподарського
сектора України (FARM) було офіційно розпочато 18
березня 2003 р.

Цілями цієї програми було:
1. Підтримка процесу реформування аграрного сек�

тора та переробної галузі.
2. Сприяння створенню прибуткових господарств та

підвищеного добробуту сільського населення в умовах
ринкової економіки.

3. Залучення громадських організацій аграрного
спрямування до процесу розробки аграрної політики.

Програма FARM сприяла розвитку трьох основних
складових, від яких залежить ефективне реформуван�
ня аграрного сектора України, а саме:

1. Зміцнення інституційних можливостей Міністер�
ства аграрної політики та інших урядових установ.

2. Підтримка розвитку мережі сільськогосподарських
дорадчих служб на національному та обласному рівнях.

3. Сприяння розвитку громадських професійних
організацій в аграрному секторі з метою залучення
сільського населення до процесу прийняття рішень, що
впливають на рівень добробуту селян.

У рамках програми FARM було створено дорадчі
служби в чотирьох областях — Волинській, Рівненській,
Сумській, Дніпропетровській.

У рамках програми FARM було надано підтримку
Національному координаційному і навчальному цент�
ру (НКЦ), який координує створення мережі дорадчих
служб в Україні.

Для впровадження програми FARM був задіяний
грантовий фонд фінансування індивідуальних міні�про�
ектів в аграрній сфері. За такою ж схемою був створе�
ний за проектом USIAD Центр підтримки і навчання
фермерів у Вінницькій області. За цим проектом був та�
кож створений і успішно працює інформаційно�кон�
сультаційний центр "Агро�Таврія".

Одним з підходів створення дорадчих служб із за�
лученням вищих аграрних закладів у Вінницькій, Чер�
каській і Хмельницькій областях був проект технічної
допомоги "Підвищення доходів українських приватних
сільськогосподарських товаровиробників через
сільськогосподарську систему екстеншн", що підтри�
мується Агенством США з міжнародного розвитку. В
цих областях були створені Центри навчання та підтрим�
ки приватних сільськогосподарських виробників при
Вінницькому Державному аграрному університеті,
Подільській Державній аграрно�технічній академії та
Уманській державній академії.

З березня 2002 р. за фінансової підтримки USAID
розпочався проект з поширення досвіду створення до�
радчої служби у Вінницькій області на Хмельницьку і
Черкаську області.

У Донецькій області потужна інформаційно�кон�
сультаційна допомога селянам стала можливою завдя�
ки проектам Міністерства міжнародного розвитку Ве�
ликобританії (ММР), яке підтримувало реформування
сільського господарства області з 1995 р. Саме в межах
проекту постприватизаційної підтримки селян було
створено та інституціалізовано дорадчу службу. За ра�
хунок такої підтримки Донецька дорадча служба вико�
нує в області програму ММР "Підвищення рівня життя
сільського населення України", в рамках якої селяни
мають змогу безкоштовно отримувати суспільно�ко�
рисні послуги.

У 1992 р. почав працювати "Проект технічної під�
тримки України IFC". Програми цього проекту фінан�
сувались урядами Канади, Данії, Японії, Норвегії,
Швеції, Великобританії та США. Вони допомогли ство�
рити близько 600 000 нових компаній, 500 тисяч нових
власників і 700 000 нових робочих місць [5].

На сьогодні в рамках "Програми технічної підтрим�
ки IFC" виконані в Україні наступні проекти: "Молоч�
ний проект у Вінниці", "Овочевий проект у Миколаєві",
"Проект розвитку підприємництва в Україні", "Проект
по корпоративному розвитку", "Фруктовий проект у
Вінниці", "Молочний проект у Винниці".

Таким чином, міжнародні програми технічної допо�
моги зіграли важливу роль у створенні та підтримці до�
радчої діяльності в Україні.

ВИСНОВКИ
Важливу роль на початку становлення інформацій�

но�консультаційних служб в передових країнах зіграла
державна фінансова підтримка. На початку становлен�
ня інформаційно�консультаційних служб в Україні та�
кож зіграли важливу роль міжнародні програми техні�
чної допомоги та міжнародні гранти. В подальшій діяль�
ності необхідно планувати застосовувати також і платні
(комерційні послуги).
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток економічної науки доводить, що навіть

чітко сформоване уявлення про системне забезпечен�
ня сукупного результату на практиці не можливо реа�
лізувати без розвиненої ринкової інфраструктури, яка
забезпечуватиме нормальне функціонування ринкових
відносин. З іншого боку, не менш фундаментальним є
положення про те, що без формування дієвої системи
управління такою інфраструктурою реалізація вищеза�
значеного завдання також не можлива. Адже інфра�
структура яє динамічною системою, функції і завдан�
ня якої безперервно змінюються відповідно до тен�
денцій розвитку та поведінки основних світових і на�
ціональних суб'єктів ринку. Втрата узгодженості цих
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теоретичних узагальнень призводить до накопичення
складнощів у процесах об'єктивізації аналізу економ�
ічного розвитку, нездатності вирішувати як внутрішні
завдання, так і відповідати на зовнішні виклики й заг�
рози.

Повною мірою це стосується інфраструктурного
забезпечення фінансового ринку, який, як різновид
ринку, є формою організації взаємодії продавців і по�
купців фінансових активів. Саме завдяки належно роз�
будованій інфраструктурі з'являється можливість по�
в'язувати окремі відносини та сфери, у яких вони ви�
никають, формуючи при цьому нову якість управління
нею, а відтак, і ефективність фінансового ринку зага�
лом.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Важливість реалізації зазначених взаємозв'язків
привертає увагу багатьох зарубіжних і вітчизняних вче�
них. Зокрема у сфері розвитку фінансового ринку та
його інфраструктурного забезпечення слід виділити
роботи О. Вільямсона, А. Гриценка, Д. Норта, Л. Деві�
са, Д. Даймонда, Дж. Герлі, Р. Квасницької, Ю. Кова�
ленко, В. Корнєєва, С. Науменкової, В. Соболєва, Р. Та�
унсенда, В. Шелудько, І. Школьник, Е. Шоу та багатьох
інших. У них сформовані ключові теоретичні та органі�
заційно�методичні засади функціональної та організа�
ційної побудови фінансового ринку і його інфраструк�
тури, однак, переважно як окремих структурних утво�
рень. При цьому залишається недостатньо реалізовани�
ми потенціал їх діалектичного поєднання та взаємоз�
в'язку. Науковцями наголошується на необхідності
підвищення рівня та якості взаємодії фінансового рин�
ку та його інфраструктури, зокрема на основі пошуку
нових механізмів досягнення результативності і постав�
лених цілей. У складі всього спектру інструментарію ре�
алізації зазначеної взаємодії особливе місце посідають
інституціональні підходи, їх інструментарій щодо забез�
печення розвитку фінансового ринку та його інфраст�
руктури. Водночас очевидно, що отримання вагомих ре�
зультатів у процесі прийняття конкретних рішень у суто
практичній площині потребує їх додаткового науково�
методологічного супроводження.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є з'ясування змісту, місця та ролі

інституціональних підходів у царині розвитку фінансо�
вого ринку та його інфраструктурного забезпечення,
здатних через посилення їх взаємної узгодженості,
сприяти формуванню сприятливого фінансового про�
стору.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Не можна не визнати, що з'ясування змісту та ролі
інституціональних підходів у царині розвитку фінан�
сового ринку та його інфраструктури вимагає першо�
чергового звернення до сутності вихідних понять на�
шого дослідження, а саме: "фінансовий ринок" та
"інфраструктура" та властивостей інституціональної
теорії, що безпосередньо детермінує їх реальне зас�
тосування.

Одним із найбільш поширених трактувань поняття
"інфраструктура", що містяться в економічній літера�
турі, є її представлення як сукупності (системи) різних
за характером, статусом, видом тощо інститутів, що
обслуговують потреби ринку. Подібне трактування
фактично становить головний аргумент щодо викори�
стання інституціонального підходу до розв'язання пи�
тань інфраструктурного забезпечення функціонуван�
ня ринкових відносин, зокрема і на фінансовому рин�
ку. Щодо фінансового ринку, то за існування широко�
го спектра поглядів на його сутність не менш розпов�
сюдженим є погляд на нього як на сукупність інсти�
тутів, серед яких виділяють зокрема групу інститутів
інфраструктури фінансового ринку. Цим також фор�
муються підстави для використання потенціалу інсти�
туційної теорії в процесі розкриття сутності та умов
функціонування фінансового ринку. Відтак, засади
інституціональної теорії постають необхідним підгрун�
тям і при розмежуванні об'єкта аналізу на самостійні,
а саме "фінансовий ринок" та "інфраструктура фінан�
сового ринку", і у випадку їх поєднання у такий об'єкт,
як "інфраструктурне забезпечення фінансового рин�
ку". Саме в останньому випадку, на наш погляд, з'яв�
ляються всі можливості реалізувати потенціал як
інституціональної теорії, так і потенціал носіїв таких
категорій, як інфраструктура та фінансовий ринок в
їх органічній єдності. Це жодним чином не викривлює

природу кожного із виділених об'єктів. Їх розгляд на
певних інституційних засадах дозволяє повніше реалі�
зувати їх функціональне призначення. Саме з таких
позицій здійснимо екскурс щодо змісту таких вихід�
них понять інституційної теорії як інститут, інститу�
ція, організація.

Згідно з положенням фундатора інституціоналізму
Д. Норта інститут, по�перше, це певні правила гри в
суспільстві, тобто придумані людьми обмеження, які
направляють взаємодію людей в певне русло, а по�дру�
ге, це структура, яку люди накладають на свої взаємо�
відносини, визначаючи таким чином стимули, наряду з
іншими обмеженнями (бюджетними, технологічними і
т.д.) окреслюючи межі вибору, а вони, у свою чергу, за�
дають рамки функціонування економіки і суспільства
протягом того чи іншого періоду часу [1, с. 11, 137]. Вза�
галі відносини, що виникають між економічними аген�
тами в процесі їх функціонування потребують залучен�
ня великого кола інститутів і один із постулатів інсти�
туціональної теорії полягає в тому, що якщо різні інсти�
тути в економіці виконують однакові функції, рівень
розвитку економіки, стан суспільства та інші фактори
обумовлюють вибір того чи іншого інституту для досяг�
нення певних цілей [1]. Це положення особливо мето�
дологічне значиме, зважаючи на причинно�наслідкові
зв'язки в системі відносин між учасниками фінансового
ринку. Нерівноважність, стрибкоподібність, циклічність —
це характерні риси таких зв'язків, викликані низкою
внутрішніх та зовнішніх чинників, суттєво ускладнюють
взаємозв'язки між суб'єктами ринку щодо різних ас�
пектів їх діяльності, а в окремих випадках навіть при�
зводять до значних суперечностей та неузгодженостей.
Щодо останніх, то відомо, що сьогодні інтереси фінан�
сового ринку здатні домінувати над інтересами реаль�
ного сектора та суспільними інтересами в цілому.
Звідси дедалі поширеною стає позиція щодо необхід�
ності запровадження більш жорсткого регулювання
фінансового ринку, але обов'язково враховуючи при
цьому еластичність одного сегмента фінансового рин�
ку від іншого. Розглядаючи фінансовий ринок як за�
гальний економічний простір, в якому функціонують
оператори різних видів (банки, фінансові посередни�
ки, пенсійні, страхові компанії тощо), пропонуючи різні
фінансові інструменти і послуги, відзначається пост�
ійна дифузія між ними, що призводить до їх взаємодії.
Такі зв'язки по�різному проявляються на інфраструк�
турній компоненті, інколи закріплюючи неефективні
форми та механізми, що не відповідають інтересам
учасників фінансового ринку.

Повертаючись до питання взаємопов'язаності ок�
ремих сегментів фінансового ринку, слід зазначити, що
еволюція його розвитку, відображена в зарубіжній
літературі, свідчить, що на перших етапах цей ринок
включав банківський, фінансовий і страховий сегмен�
ти. Розділення фінансових інститутів, фінансових
інструментів і ринків було достатньо чітким, а подальші
відмінності відбувалися в межах розділення класів по�
середників. Однак глобалізаційні процеси і трансфор�
мація світової економіки призвели до того, що з часом
межі між цими сегментами розмивалися і це виклика�
ло потребу внесення відповідних змін до організації і
забезпечення функціонування сегментів, яких торкну�
лися певні зміни. При цьому зростала важливість зба�
лансованості між фінансовим ринком та його інфрас�
труктурою не лише в контексті власне структуризації,
але й в частині перегляду чи взаємодоповнення їх
функцій для забезпечення адекватних структурних
зрушень з тим, щоб фінансовий ринок посилював свої
позиції в якості невід'ємного елемента економічного
розвитку.

До причинно�наслідкових зв'язків між окремими
сегментами фінансового ринку важливо додати потре�
бу врахування таких зв'язків також між різними фінан�
совими активами. Перетин окремих сегментів фінансо�
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вого ринку, зокрема внаслідок інтеграції окремих опе�
рацій щодо боргових інструментів, інструментів влас�
ності, а також їх похідних, актуалізувало потребу та�
кого врахування та накладає певні умови і щодо його
інфраструктурного забезпечення. У такому контексті
показовим є взаємопов'язаність ринку грошей і ринку
капіталів, які відображають форму фінансових активів,
а також кредитного ринку і ринку цінних паперів, що
відображають організацію руху таких активів у частині
тих зв'язків, що опосередковують відносини їх учасників
у межах фінансового ринку з подальшим виходом на
його взаємодію з реальним сектором економіки. Вна�
слідок існування причинно�наслідкових зв'язків між
учасниками ринку і між різними фінансовими активами
можливі недостатність і викривлення інфраструктурної
компоненти, що перешкоджають виконанню фінансо�
вим ринком його ролі в системі відтворювальних відно�
син на всіх рівнях економічної системи. Одночасно заз�
начимо на доцільності постійного моніторингу існую�
чих зв'язків для коригування інфраструктурного забез�
печення даних процесів.

У загальному підході ринок грошей — це сфера обі�
гу високоліквідних і низько ризикованих короткостро�
кових фінансових інструментів (казначейські векселі,
короткострокові комерційні векселі), а ринок капіталів —
це сфера обігу довгострокових і безстрокових фінан�
сових інструментів. В основі об'єднання цих ринків ле�
жать властивості фінансових активів, до яких відносять
такі: всі вони (за виключенням похідних інструментів)
охоплюються тим чи іншим грошовим агрегатом, воло�
діють інвестиційними або капітальними властивостями,
а їх основне призначення — бути засобом отримання
(збільшення, збереження) багатства. Водночас, якщо на
кредитному ринку центром координації та концентрації
грошових потоків виступають банки, то на ринку цінних
паперів — фондова біржа. Щодо існуючих взаємозалеж�
ностей, то із зростанням обсягів вільних грошових
коштів розширяються також можливості ринків кре�
дитів і цінних паперів, а із додатковими випусками
цінних паперів — знижується потреба у кредитних ре�
сурсах. Тут також слід враховувати й зміни, що відбу�
ваються під впливом сек'юритизації — перетворення
фінансових активів в цінний папір.

Вважається, що орієнтація на самофінансування та
кредитні механізми здатна забезпечити переважно ек�
стенсивний тип економічного зростання. Небанківські
механізми акумуляції фінансових ресурсів, орієнтовані
на фондовий ринок, несуть у собі ефективніше розмі�
щення та динаміку перерозподілу фінансових ресурсів.
Внаслідок удосконалення технологій контролю за ри�
зиками в процесі акумуляції фінансових ресурсів став
переважати позабанківський сегмент в частині випуску
довгострокових облігацій та, відповідно, зменшилася
участь банківської системи й обсяги банківського кре�
дитування. У цьому контексті можна додати й те, що
нижча, проте стабільна дохідність кредитного механіз�
му, робить більш властивою для нього функцію корот�
кострокового кредитування. І, навпаки, значні ризики
короткострокових вкладень у цінні папери та вища
дохідність їх у довгостроковій перспективі перетворю�
ють їх у привабливий об'єкт для довгострокового інве�
стування. Не можна скидати з рахунку й те, що резуль�
тати діяльності фінансових інститутів знаходяться у
більшій безпеці за умови надання переваги при акуму�
ляції фінансових ресурсів через облігації. У зв'язку з
тим, що власниками облігацій є велика кількість інсти�
туційних інвесторів, банкрутство емітента облігацій не
здійснює відчутного впливу на окремі фінансові інсти�
тути.

Проте проблемне питання втілення подібних шляхів
лежить у площині недостатнього розвитку фондового
ринку у всіх багатогранних аспектах такого розвитку.
Хоча комплексний підхід вимагає розвитку фондового
ринку та паралельно банківського сектора, проте ак�

туалізація розвитку фондового ринку очевидна. Підви�
щення його ефективності та ліквідності, надійності і
достовірності фінансової звітності, стимулювання опе�
рацій на ньому, розширення попиту і пропозиції фінан�
сових інструментів тощо невіддільне від їх забезпечен�
ня розвитком інфраструктурної компоненти.

Таким чином, ідентифікація причинно�наслідкових
зв'язків передбачає врахування низки різноманітних
чинників, які в кінцевому рахунку синтезуються у пев�
них наслідках і в підсумку — викликають потребу неми�
нучих змін в інфраструктурному забезпеченні такої
діяльності.

Повертаючись до сутнісного розуміння поняття
інститут, заслуговує на увагу позиція О. Носової, яка
розглядаючи інститути у трьохвимірному підході, а
саме: 1) як норми та правила; 2) як організації; 3) як стійкі
суспільні структури і явища, робить висновок, що інсти�
тут — це суспільні правила та норми, які або виступа�
ють у своєму власному вигляді або втілюються в орган�
ізаціях та інших суспільних явищах, що мають тривалий,
стійкий чи повторюваний характер [2, с. 8].

А. Гриценко і В. Соболєв у контексті досліджен�
ня ринкової інфраструктури розглядають інститути
як поведінку, що відповідає нормам і правилам та
інститути�установи (організації). На їх думку, інсти�
тути — це установи, що відображають традиції, пра�
вила, норми, звичаї та закони, які ,  знижуючи
кількість інформації, необхідної для індивідуальних
і колективних дій, створюють суспільству умови для
його відтворення [3, с. 54—56]. Цими авторами та�
кож зазначається, що саме інституційна складова
постає найважливішим елементом ринкової інфрас�
труктури.

З наведеного можна зробити по меншій мірі два
важливих висновки. Перший лежить у площині того,
що встановлення загальної природи, сутності та змісту
понять "фінансовий ринок" та "інфраструктура" не�
віддільне від використання інституціонального підхо�
ду. Не допускаючи ототожнення та не вживаючи по�
няття інститут і норми, правила як синоніми, а підкрес�
люючи їх конкретну взаємопов'язаність та спрямо�
ваність на найповніше відображення можна реалізува�
ти сутність окремих положень інституціоналізму як ме�
тодологічного інструментарію. Другий висновок —
засвідчує потребу та важливість збалансованості пе�
реліку та видів застосовуваних інститутів, тобто інфра�
структури, реальному стану економіки та поставленим
цілям.

У зазначеному контексті, а також у контексті мето�
дологічних імперативів формування інфраструктурно�
го забезпечення ринкових відносин, важливо наголоси�
ти на позиції окремих науковців, які цілком обгрунто�
вано підкреслюють відмінності між розглядом інститу�
ціональної економіки, з одного боку, як системи госпо�
дарювання, а з іншого — як основи, методологічної
платформи дослідження [4]. Підкреслюється, що В. Га�
мільтон, який вперше застосував термін "інституціо�
нальна економіка" на зібранні Американської економі�
чної асоціації у 1918 р., зазначав про інституціоналізм
як єдину теорію, здатну об'єднати економічну науку,
показавши як окремі частини економічних систем
співвідносяться з цілим, як розвиваються взаємовідно�
сини між ринком і державою. На відміну від неокласич�
ної теорії, інституціональна теорія досліджує організа�
цію суспільних та економічних відносин на основі ана�
лізу інститутів як спонтанних, так і законодавчо оформ�
лених, їх впливу на поведінку учасників таких відносин,
тобто, обмежень, що здійснюються такими інститута�
ми. В умовах неповної, асиметричної інформації, про що
частково вже йшлося, вагомість таких обмежень�інсти�
тутів лише зростає, оскільки дає можливість швидше
приймати рішення і з меншими затратами. У контексті
вагомості законодавчо оформлених інститутів варто
навести наступне висловлювання: "Задача державного
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регулювання — не допустити розвитку фінансових
інститутів — "абсолютно чорних тіл", які, немов "гарячі
ножі", розрізають фінансовий "пиріг" на свою користь"
[5, с. 4].

Фінансовий ринок — це також і інституціональне
середовище, у якому діють економічні агенти, учасни�
ки фінансового ринку, керуючись і реалізуючи фор�
мальні і неформальні обмеження, а також маючи мож�
ливість створення або брати участь у створенні нових
чи перегляді існуючих інститутів. Це узгоджується з
постулатами неоінституціоналістичної теорії, зокре�
ма з принципом "методологічного індивідуалізму",
сутність якого полягає у тому, що в реальній дійсності
жодні колективні організації (держава, фірма, полі�
тичні партії тощо) не можуть самостійно, без окремих
їх членів, існувати. У такому зв'язку до загальноприй�
нятих правил додаються й власні внутрішні обмежен�
ня, дотримуватися яких зобов'язані члени таких орга�
нізацій [6, с. 15]. Взаємодія окремих індивідів та інсти�
туційного середовища як сукупності (згідно з Д. Нор�
том та Л. Девісом [7]) основних політичних, соціаль�
них і юридичних правил�інститутів описується трирів�
невою схемою, яку запропонував О. Вільямсон, а саме
як "індивід — інституційні угоди — інституційне сере�
довище", яка відображає як прямий, так і зворотній
зв'язок та відбувається через інституційні угоди або
контракти.

Це узгоджується також із класичним визначенням
інституту, наданого теоретиком інституціоналізму
В. Гамільтоном, який підкреслював, що інститути вста�
новлюють межі та форми людської діяльності, тобто
функціонують у формі певних відносин. З позиції вик�
ладеного можна пояснити можливість виходу певних
інститутів�організацій за межі свого традиційного при�
значення. Так, Ю. Коваленко, посилаючись на тра�
диційну теорію фінансового посередництва Дж. Герлі і
Е. Шоу, зазначає, що, наприклад, небанківські фінан�
сові посередники могли б виконувати функції банків за
певних умов, а відштовхуючись від нової теорії фінан�
сового посередництва, яка базується на роботах Р. Та�
унсенда, Д. Даймонда та ін., відмічає, що банки, можуть
виходити за межі своїх традиційних функцій і "…спро�
можні розв'язувати специфічні інформаційні та спону�
кальні проблеми взаємодії власників і споживачів фінан�
сового капіталу краще за небанківські фінансові уста�
нови" [8].

Вищезазначене актуалізує потребу оптимального
вибору видів інфраструктури для створення відповідних
організаційно�регулятивних умов функціонування і до�
сягнення поставлених цілей, на що зверталася увага
вище. Цим буде забезпечене адекватне розуміння фінан�
сового ринку як механізму торгівлі на окремих, але
пов'язаних ринках, конкретними видами фінансових
активів під впливом попиту і пропозиції на них, обов'яз�
ковими атрибутами якого є чіткі правила торгівлі, на�
явність професійних учасників та розвинена інфра�
структура, яка забезпечує мінімальні витрати і макси�
мальну надійність укладання угод, а в підсумку — ста�
лий соціально�економічний розвиток держави та її гро�
мадян.

Відносини продавця та покупця в ході торгівлі на
фінансовому ринку опосередковують численні суб'єкти
його інфраструктури. Особлива роль в інфраструктур�
ному забезпеченні належить інститутам — фінансовим
посередникам, за допомогою яких відбувається переда�
ча фінансових ресурсів від тих, хто їх заощаджує до тих,
хто їх використовує. Основна функція фінансових по�
середників полягає у забезпеченні клієнтів фінансови�
ми продуктами та послугами з більшою ефективністю,
ніж вони могли отримати від своїх безпосередніх опе�
рацій на фінансових ринках [9, с. 51]. Відтак, на передній
план виходять питання інституційної інфраструктури та
її співвідношення з багатосегментним фінансовим рин�
ком.

Слід зазначити, що первинні учасники ринку —
продавці і покупці — не мають безпосереднього відно�
шення до формування інституційного середовища
функціонування фінансового ринку. Така позиція є
фактично усталеною, хоча і спостерігається (у дея�
ких випадках чітко, а в деяких — опосередковано)
віднесення окремими науковцями цих учасників рин�
ку до інститутів [10, с. 4], а також і вищенаведені по�
няття інститутів фінансового ринку здатне свідчити
про те, що це питання не знайшло свого однозначно�
го розв'язання. Дійсно, можна знайти аргументи тому,
що первинні учасники фінансового ринку відносять�
ся до неінституційних учасників і головний з них той,
що мета їх діяльності лежить в іншій площині. Інша
справа — інституційні учасники, діяльність яких без�
посередньо спрямована на підтримку та розвиток
інфраструктури, за допомогою якої забезпечується
діяльність первинних учасників фінансового ринку.
Коріння розв'язання подібної суперечності можна
віднайти у тому, що відносини продавця та покупця в
ході торгівлі на фінансовому ринку забезпечують
інститути як спеціального, так і загального призна�
чення.

Разом з тим, нами повністю поділяється думка
В. Прокопенко, яка досліджуючи функціонування рин�
ку нерухомості, дійшла висновку про те, що "Виокрем�
лення лише інституційних учасників як інституційної
інфраструктури ринку призводить до викривлення уяв�
лення про неї зокрема та ринок у цілому" та продовжи�
ла його тим, що "…оцінити стан інфраструктури ринку
без аналізу сегментів попиту та пропозиції" — важко .
До цього можна лише додати наступне. По�перше, те,
що отримані оцінки за такого підходу не будуть відоб�
ражати реальний стан з витікаючими з цього наслідка�
ми стосовно управління нею та перспектив розвитку.
По�друге, слід враховувати й певну умовність поділу
учасників на інституційні та не інституційні, адже
"…інститути діють і через неінституційних учасників
ринку (і покупець, і продавець забезпечують виконання
встановлених правил для досягнення своїх цілей на рин�
ку) [11, с. 76—77].

Певною мірою підтвердженням аргументованості
подібних висновків слугує й позиція Н. Мацелюх, яка
наголошує на солідарності зобов'язань всіх фінансових
інструментів, а саме "…забезпечити кінцевому кредито�
ру приріст наданих їм у користування (тимчасове або
постійне) реальних грошових коштів, в розмірах, прий�
нятних для обраного фінансового активу" [12, с. 23].
Природно, що при вирішенні таких завдань не може
стояти осторонь вся інфраструктурна мережа функці�
онування фінансового ринку.

Продовжуючи досліджувати це питання, можна
зробити однозначний висновок про необхідність при
розгляді інфраструктурного потенціалу забезпечення
розвитку фінансового ринку, враховувати усіх учасників
фінансового ринку як суб'єктів, що "солідарно" форму�
ють такий потенціал. При цьому важливо те, що такий
підхід жодним чином не нівелює потребу розмежуван�
ня "…власне ринку та його інституційної інфраструк�
тури", яку "…можна визначити як систему інститутів та
учасників, що забезпечують їх імплементацію, спрямо�
вану на забезпечення функціонування ринку…" [11, с.
194].

Водночас те, що поділ учасників фінансового ринку
на інституційних та неінституційних визнається певною
мірою умовним, жодним чином не заперечує потребу
при формуванні цілісного інфраструктурного забезпе�
чення враховувати їх відмінності, цілі та напрями впли�
ву на фінансовий ринок у цілому.

ВИСНОВКИ
Для найповнішого виявлення інфраструктурного

потенціалу забезпечення розвитку фінансового ринку
застосування інституціональних підходів як методоло�
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гічного інструментарію слід вважати особливо продук�
тивним.

По�перше, за такого розгляду, учасники фінансо�
вого ринку постають не просто тими суб'єктами, які
приводять у дію та оптимізують процеси купівлі�про�
дажу фінансових активів. Їх позиціонування як інсти�
тутів цього ринку, на нашу думку, підкреслює їх роль,
здатність та вагомість у вирішенні питання створення
інституційно організованої системи відносин на фінан�
совому ринку, що, відповідаючи глибинній сутності цьо�
го ринку, становить запоруку його подальшого успіш�
ного розвитку. На це додатково вказує й та обставина,
що одне із основних завдань інститутів полягає саме в
узгодженні інтересів усіх ринкових учасників.

По�друге, подібне позиціонування відповідно по�
шириться та позитивно відіб'ється й на розвитку окре�
мих сегментів фінансового ринку, що становить не�
від'ємну умову їх успішного розвитку, враховуючи спе�
цифіку і різноманітність фінансових інструментів (ак�
тивів) та багатосегментність такого утворення як
фінансовий ринок. Тут варто наголосити на позиції Д.
Норта, який зазначав, що "…інститути не обов'язково
— і навіть далеко не завжди — створюються для того,
щоб бути соціально ефективними чи, принаймні, фор�
мальні правила, створюються скоріш для того, щоб
слугувати інтересам тих, хто займає позиції, які доз�
воляють впливати на формування нових правил" .
Відтак, це стосується ефективності не лише діючої, але
й перспективної взаємодії окремих індивідів та інсти�
туційного середовища.

По�третє, це сприятиме підвищенню загального ста�
тусу інфраструктури, яка не зводиться лише до інсти�
туційних елементів. Протилежна позиція обмежує
інфраструктурну гнучкість фінансового ринку та відда�
ляє нас від цілісності й завершеності інфраструктурно�
го забезпечення фінансового ринку, потреба в якому,
особливо зважаючи на те, що окремі компоненти інфра�
структури фінансового ринку сьогодні відносяться до
найменш розвинених кількісно і якісно відповідно до
загально ринкових вимог, постає в ряду найактуальні�
ших завдань. Адже важко спростувати ту обставину, що
рівень розвиненості інфраструктури фінансового рин�
ку значною мірою обумовлює ступінь зрілості цього
ринку.

По�четверте, це відкриває реальні шляхи для наро�
щування інфраструктурного потенціалу як джерела
потужності фінансового ринку щодо виконання його
багатоаспектних функцій для задоволення його влас�
них потреб (первинних мотивів) і потреб суспільства в
цілому.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Спорт як соціальний інститут, нарівні з інститута�

ми освіти, сім'ї, держави грає помітну роль у соціумі,
надаючи інструменти соціалізації, соціальної мобіль�
ності, формує життєві стратегії людей. Спортивні за�
ходи, перемоги команд і окремих спортсменів служать
інструментом формування внутрішнього і зовнішнього
іміджу держави, демонструють можливості країни. Крім
того, спорт сьогодні є бізнесом, який може приносити
прибуток [1]. Світовий досвід свідчить про тісний взає�
мозв'язок масовості спорту і рівня досягнень спорт�
сменів вищої кваліфікації. Тобто спортивні результати,
що демонструють провідні спортсмени, особливо в по�
пулярних видах спорту, служать ефективним засобом
популяризації активних занять фізичною культурою і
спортом серед широких верств населення.

Актуальність і доцільність проведеного досліджен�
ня обумовлені необхідністю доцільного і ефективного
розвитку індустрії як професійного, так і масового
спорту в Україні. Але щоб розуміти, яким шляхом вар�
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This article shows the situation of the Physical Education sphere in Ukraine. The necessity of purposeful and
effective development of the Olympic Games results analysis is carried out and the management models and financing
the Physical Education sphere in Olympic Games countries@winners is generalized. The issues of searching for sources
of financing the Physical Education sphere are thoroughly studied in this article as well as the problem of organizing
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то розвивати спорт в нашій країні і чи можна від цього
отримати прибуток, потрібно проаналізувати саму си�
туацію в спортивній сфері. Показовим буде досвід Олі�
мпійських ігор, адже результати на Олімпіаді не тільки
відображають розвиток спорту в країні, але можуть та�
кож розглядатися як індикатор загального стану еко�
номіки. За основу аналізу в роботі використано резуль�
тати Олімпійських Ігор у Ріо�де�Жанейро. Виступи на�
ших спортсменів яскраво говорять, що політика для
розвитку фізичної культури і спорту в Україні відсутня
і потребує реформування.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Аналіз джерельної бази дозволяє зробити висновок,

що проблемі фінансування галузі фізичної культури і
спорту присвячено низку праць, де вивчається лише ок�
ремі аспекти питання. Зокрема Н.С. Сітнікова у своїх
статтях досліджує зарубіжний досвід фінансування
Олімпійського руху та його стан в Україні [13], С.В. Ні�
кітенко проаналізував основні показники галузі "фізич�
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на культура та спорт" в Україні та висвітлив позитивні і
негативні тенденції її розвитку [14], С. Запорожець вба�
чає основними проблемами, що перешкоджають розвит�
ку українського спорту, застарілу систему управління,
хронічний дефіцит коштів і зародковий стан спортив�
ної індустрії [12], окремі автори такі, як Д. Губенко,
Є. Крепел [2], І. Левенштейн [4], проводять аналіз фінан�
сування українського спорту через приклад результатів
Олімпійських Ігор — 2016, взаємозв'язок масового
спорту із професійним спортом описаний у праці А. С.
Ваторопіна, Л. С. Аристова [1], а напрями процесу роз�
витку професійного спорту всередині країни і перспек�
тиви процесу інтеграції національного спорту в міжна�
родну систему висвітлила Н.В. Бачинська [15]. Проте
практично немає узагальнюючих наукових праць, в яких
би розглядалися питання джерел фінансування спорту
та проблеми функціонування організацій спортивної
сфери в умовах економічної кризи в Україні. Отже, ви�
щезазначена проблема залишається недостатньо роз�
робленою й маловивченою.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Мета дослідження — охарактеризувати на прикладі

результатів Олімпійських Ігор — 2016 спортивні систе�
ми успішних країн, висвітлити проблеми фінансування
українського спорту та системи в цілому та можливості
використання зарубіжного досвіду в нашій країні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Олімпіада�2016 у Ріо�де�Жанейро офіційно завер�
шилася 21 серпня 2016 року. Погашення олімпійського
вогню принесло українській збірній невтішні результа�
ти — здобутки вітчизняних спортсменів (дві золоті ме�
далі, п'ять срібних та чотири бронзові нагороди) стали
найгіршим виступом жовто�блакитної команди на літніх
Іграх в історії країни. У загальному заліку Україна ста�
ла 31�ю, її обійшли, зокрема, пострадянські Узбекис�
тан та Казахстан, а також невеликі острівні країни Куба
та Ямайка [2]. Але що слугувало першопричиною для
такого незадовільного наслідку?

На ОІ — 2016 медалі завойовували спортсмени з
87 країн. Найбільша кількість нагород — у команд з
США, Великобританії, Китаю і Росії, які і на минулих
Олімпіадах показують гарні результати і знаходяться в
топі. Далеко не скрізь олімпійців стимулюють велики�
ми грошима. Так, у США сума винагороди за олімпійсь�
ке золото не змінювалася з 1984 року і становить 25 тис.
дол. Росія на Ігри — 2016 встановила такі призові:
золото — 4 млн руб. (62,3 тис. дол.), срібло — 2,5 млн
(38,9 тис. дол.), бронза — 1,7 млн (26,5 тис. дол.). При�
зові за золото Ріо у Франції — $ 56 тис., Китаю — $ 50 тис.,
Німеччини — $ 20 тис. А ось Великобританія взагалі не
виплачує своїм олімпійцям призові, як і Швеція чи Нор�
вегія. Але в Великобританії топ�спортсмени щомісяця
члени олімпійської команди отримують стипендію 20—

30 тис. фунтів стерлінгів ($ 26,2—39,3 тис.). У той же час
деякі країни з великими призовими зайняли в Ріо до�
сить скромні місця в загальному заліку. Наприклад,
гроші Киргизстану залишилися взагалі незатребувани�
ми. Тобто прямого зв'язку між розміром стимула і ре�
зультатом немає, тут працюють інші фактори.

 Що стосується України, то грошову винагороду
було призначено від держави для чемпіонів і призерів
Ріо — 2016 в розмірі 125 тис. дол., срібним призерам —
80 тис. дол., бронзовим призерам — 55 тис. дол., як і на
минулій Олімпіаді в Лондоні (табл. 1).

Якщо проаналізувати таблицю 1, то можна просте�
жити негативну тенденцію до зменшення кількостей
медалей, в той самий час, коли призові для олімпійців
все зростають, порівняно з Атлантою — 1996, коли був
показаний найкращий результат на перших Іграх, де
Україна брала участь як самостійна збірна. Отже, мож�
на зробити висновок, що фінансовий стимул не є основ�
ним фактором успіху вдалого виступу.

Далі розглянемо, як працюють спортивні системи в
різних країнах, зазначивши, що це особливо цікаво в
світлі того, що на вершині таблиці загального заліку Ріо —
2016 виявилися країни, що представляють різні підходи
до розвитку фізичної культури і спорту. Це США, Ве�
ликобританія, Китай і Росія — країни, які стабільно
домінують на літніх Олімпіадах. У кожному разі інте�
рес представляють принципи підтримки масового
спорту та спорту вищих досягнень — у співвідношенні
державного фінансування і альтернативних джерел, а
також способи регулювання процесів [6].

В американському професійному спорті, який ке�
рується комерційно�спортивним напрямом, основною
метою є отримання максимальних прибутків, а спортив�
ний результат розглядається як засіб досягнення мети,
а отже, професійний спорт визначається як специфічна
сфера бізнесу, де товаром є видовище, яке є результа�
том діяльності всіх команд ліги. Американська система
менеджменту в професійному спорті розглядає його як
галузь дозвілля, яка конкурує з іншими видами розваг
[7].

Виділимо такі позитивні фактори, які сприяють ус�
пішному розвитку спорту в американській системі осві�
ти:

— наявність "зірок" саме в шкільних і студентських
командах викликає підвищений інтерес у глядачів і при�
вертає їх до лав уболівальників;

— професійні ліги зацікавлені в розвитку шкільних
і студентських ліг, бо вони є базою для вибору спорт�
сменів;

— спонсорів залучають шкільні та студентські ліги,
що дає можливість за допомогою маркетингу домогти�
ся економічної вигоди в просуванні свого продукту;

— в США вибудувана дуже чітка система організації
спорту, яка дозволяє відбирати найсильніших з великого
кількості спортсменів і ефективно використовувати і
примножувати економічні ресурси [1].

Таблиця 1. Порівняльна таблиція розмірів призових українських олімпійців (тис. $)
та кількості завойованих медалей за час незалежності України

Джерело: побудовано автором на основі [4; 5].
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Атланта – 1996 50 9 30 2 20 12 9 
Сідней – 2000 50 3 30 10 20 10 21
Афіни – 2004 100 8 70 5 50 9 13
Пекін – 2008 100 7 70 5 50 15 12
Лондон – 2012 125 6 80 5 55 9 14 
Ріо-де Жанейро – 
2016 125 2 80 5 55 4 31
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Але головною особливістю цієї системи є те, що
Олімпійський комітет США (USOC) працює без будь�
якого державного фінансування. Організація отримує
доходи від спонсорів і перерозподіляє ці кошти між
окремими спортивними федераціями. Принцип розпо�
ділу фінансування простий: хто виграє медалі, той і
отримує більше грошей. Це є негативним фактором, бо
в результаті багаті федерації стають ще багатшими,
іншим же не дістається майже нічого.

На відміну від США, Великобританія фінансує ті
галузі спорту, де найбільш вірогідний шанс отримання
медалей. У британських спортсменів одна мета — пере�
вершувати власні результати, досягнуті на попередніх
іграх, які відбиваються на їх прибутковості. Найчасті�
ше професіонали можуть отримати за рік до 33500 євро
[8]. Спортивна система в Великобританіїї є прикладом
чіткої системі, яка розумно поєднує державну підтрим�
ку масового спорту з великими приватними вливання�
ми в спорт вищих досягнень, що і підтверджуть видатні
успіхи спортсменів Великобританії на Іграх в Ріо від
держави питаннями спорту займається урядовий депар�
тамент культури, медіа та спорту. Гроші на спортивні
цілі розподіляються по дев'яти округах країни, де кері�
вники міністерських філій в тісному зв'язку з місцеви�
ми громадськими структурами, приватними спонсора�
ми і професійними спортивними клубами забезпечують
створення умов для занять населення спортом. Безліч
британців займається в клубах за видами спорту, спла�
чуючи внески, що дає поштовх масовому спорту, особ�
ливо, враховуючи той факт, що любителі в таких клу�
бах можуть тренуватися разом з олімпійцями. А в по�
пулярних у Великобританії видах спорту працюють
гроші приватних інвесторів. Увага медіа, інтерес рекла�
модавців і платоспроможною публіки, відпрацьовані
маркетингові підходи, — все це забезпечує високий
організаційний і спортивний рівень [5].

Держава відіграє важливу роль у всіх суспільних
сферах Китаю, в тому числі в спорті. Вона підтриує ідео�
логію сучасного китайського спору вищих досягнень,
планує, організовує, регулює, контролює і фінансує
його розвиток, і може бути позначений як державний
спорт за прикладом колишнього Радянського Союзу.
Залучення адміністративного ресурсу є обов'язковим у
розвитку спорту в Китаї на різних рівнях. В уряді вирі�
шують, як саме бюджет розподіляється по "потрібним"
видів спорту через адміністративні департаменти щоро�
ку. Притому є система, згідно з якою кожна спортивна
програма може претендувати на розвиток — за підтрим�
ки уряду [9]. Одним з аспектів розвитку спортивного
життя в Китаї також є нагляд за спортивною діяльні�
стю, яка пов'язана зі збільшенням нагляду за показни�
ками результативності спортивних досягнень, за охо�
роною здоров'я в вищих, середніх і початкових навчаль�
них закладах. Кожний освітній ступінь, починаючи з
молодшої школи і закінчуючи вищими навчальними зак�
ладами, має в Китаї свої певні завдання з розвитку
фізичної культури і спорту. Китайське телебачення та�
кож підключено до процесу формування здорової нації
в Китаї, завданням якого є створення високоякісного
кінопродукту, спрямованого на популяризацію ідеї роз�
витку фізичної культури і спорту серед широких мас
населення [10].

У китайській спортивної системі нині здійснюються
чотири різні моделі розвитку талантів. Югуо Тіжі —
національна система, яка фінансується державою і ок�
ремими державними установами. У цій моделі спортсме�
ни віддають 50% своїх доходів від премій і стипендій в
федерації і на забезпечення спортивної підготовки. Вен�
джу — модель названа на честь південного китайського
міста, який відомий економічним зростанням і його по�
зитивним ставленням до експериментів капіталістичного
характеру: фінансування даної моделі здійснюється
обласними та місцевими управліннями, включаючи
підприємства, громадські організації та приватних осіб,

які беруть участь в її фінансуванні. Всі вони надають
маркетингові проекти з заснованими преміями спорт�
сменам. Чінхуа — модель названа на честь елітного уні�
верситету в Пекіні, який її розробив і запровадив у прак�
тику: основними джерелами фінансування тут є універ�
ситети, підтримувані підприємствами. Це відображаєть�
ся на освітньому напрямку і, частково, на маркетинго�
вих проектах і преміях спортсменам. Вона сприяє не
тільки фінансової підтримки талантів, а й проводить
модель подвійної кар'єри, а саме освіта і спорт вищих
досягнень. ДінДжунхуі — модель названа на честь най�
відомішого китайського снукер�майстра (бильярдиста):
фінансування спортсмена здійснюється власною сім'єю
[11].

Спортивна система в Російській Федерації так само,
як і в Україні, зберігає рудименти радянської організації
спорту — головним чином, у сильному державному
управлінні спортом і збереженні системи ДЮСШ та
ДСО. Так само, як і у нас, російський Мінспорту по�
вністю замикає на себе управління дитячим і масовим
спортом, спортом вищих досягнень, керує роботою на�
ціональних спортивних федерацій. Але є різниця в масш�
табах фінансових вливань. Бюджет Мінспорту на 2016 рік
склав 69,6 млрд руб. (за поточним курсом трохи більше
$ 1 млрд), у той час як бюджет Міністерства спорту Ук�
раїни — 1,42 млрд грн. ($ 53,3 млн).

Так само, як і у нас, в популярні види спорту (на�
самперед — ігрові,як от футбол) в РФ інвестують олі�
гархи. А якій федерації олігархи з тих чи інших причин
надають фінансову допомогу, там і російські спортсме�
ни показують хороші результати. Стабільні міжнародні
успіхи спортсменів Росії базуються на великих людсь�
ких ресурсах і грошових вливань, обумовлених тим, що
для Росії поняття спортивного престижу дуже важли�
во [6].

Але модель професійного спорту, який складаєть�
ся в Україні, має глибокі відмінності,свою специфіку, і
ті фактори успіху, що успішно працюють в цих країнах,
можуть бути зовсім недоречними в українських реаліях.
Але деякі заходи з зарубіжного досвіду з урахуванням
нашої дійсності можуть стати тим самим "важелем" як�
існого реформування.

Головні проблеми, які перешкоджають розвитку
українського спорту, це застаріла система управління,
активне проникнення у сферу фізичної культури і
спорту ринкових відносин, хронічний дефіцит коштів і
зародковий стан спортивної індустрії, що спричинюють
гостру невідповідність між намаганням держави зберег�
ти провідну роль у забезпеченні життєдіяльності сфе�
ри і ії обмеженими ресурсними можливостями [12].

Формування фінансових ресурсів Олімпійського
руху в Україні здійснюється з різних джерел, які по�
діляються на дві основні групи — бюджетні та поза�
бюджетні. До джерел першої групи належать витрати
державного бюджету України, а також кошти регіо�
нальних і місцевих бюджетів. Держава, використовую�
чи податкові пільги, пряме або непряме фінансування,
дотації під конкретні програми віддає частину бюджет�
них коштів на підтримку та розвиток Олімпійського
руху з регіональних та місцевих бюджетів У умовах,
коли витрати на підготовку збірних команд до Олімп�
ійських ігор сталивисокими Національний олімпійський
комітет (НОК) зіткнувся з серйозними фінансовими
труднощами, і тому , звичайно, без фінансової підтрим�
ки підняти рівень Олімпійського руху в Україні буде
дуже важко [13].

Фінансова політика держави у галузі фізичної куль�
тури і спорту не сприяє її динамічному розвитку, бо си�
стема управління спортом в Україні є залишками ста�
рої радянської системи з вкрапленням капіталістичних
елементів, наприклад, спонсорство, маркетинг. За роки
незалежності державне управління спортом здійснюва�
лося в рамках різних відомств (держкомітети, держ�
служби, міністерства, змішані з тематики з питаннями
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молоді, сім'ї, туризму і т. п.). При цьому український
спорт не має ні належного фінансування, ні раціональ�
ного підходу до розподілу фінансів. Закон фактично є
єдиним джерелом законодавчого регулювання фізкуль�
турно�спортивних відносин в Україні за умови, що всі
інші нормативно�правові акти повинні бути з ним
змістовно узгодженими

У Радянському Союзі ставлення до спорту було
серйозним. Для тоталітарної держави було важливо
ростити якомога більше здорових молодих людей як
потенційних солдатів і через спортивні успіхи на міжна�
родних змаганнях піднімати свій імідж. Радянська сис�
тема розвитку спорту була продуманою і ефективною
за допомогою великої державної підтримки. Крім того,
спорт був і соціальним ліфтом, і джерелом добробуту, і
можливістю побачити світ.

В Україні всі комерційні позиції, пов'язані зі
спортом, працюють дуже слабо. Це обумовлено перш
за все загальною бідністю країни. Медійні права вели�
ких доходів не приносять, а пропонувати небагатому
населенню платні трансляції нераціонально. Так само,
як і дорогі квитки на змагання. Культура пропаганди
спорту знаходиться на низькому рівні: Українські мас�
медія часто віддають перевагу інформаціям про "роз�
кручених" зарубіжних зірок і змагання, залишаючи на
другому плані досягнення вітчизняних спортсменів [12].
Друга сторона медалі — убогий стан об'єктів спортив�
ної інфраструктури. В Україні катастрофічно мало ста�
діонів, спорткомплексів, басейнів та інших арен сучас�
ного рівня. Винятками є футбольні стадіони, а також
кінні центри, гольф�клуби та інші об'єкти, які є власні�
стю меценатів.

Організація структури державного управління сфе�
ри фізичної культури та спорту має не повною мірою
забезпечує ефективне використання наявної матеріаль�
но�технічної бази, що спричинює її застарілість і не
відповідність вимогам. Проблемою залишається
відсутність власної спортивної бази у шкіл, адже на
оренду потрібних споруд витрачається левова частка
коштів і залишається надто мало на навчально�трену�
вальну роботу. Дефіцит коштів і нерозвиненість інфра�
структури спонукають багатьох сильних українських
спортсменів і тренерів міняти громадянство і добувати
медалі для інших країн [14]. В Україні ситуація з права�
ми, квитками і мерчандайзингом не йде ні в яке порівнян�
ня зі світовою практикою. В середньому лише 10% ви�
трат покриваються за рахунок прибуткових статей.
Наші клуби в 1990�і роки стали власністю тих чи інших
бізнесменів, і звідси пішли як їх скромні успіхи, так і
серйозні проблеми [12].

На думку деяких фахівців, якщо допомога держави
або місцевих органів влади перевищує 20—30% загаль�
ного бюджету професійної організації (команди, клу�
бу), то це вже лжепрофесіоналізм. Основний принцип
розвитку професійного спорту — його доходи повинні
покривати витрати. Не випадково в ряді країн розроб�
ляються законопроекти про заборону муніципальним
радам виділяти кошти на утримання професійних ко�
манд і клубів [15]. А Україна, в той же час, замість того
щоб залишити за державою масовий спорт, а спорт ви�
щих досягнень віддати профільним федераціям, клубам
і Національному олімпійському комітету, продовжує
підтримувати жорстке державне управління спортом.

Отже, потрібно відштовхуватися від комерційного
принципу в організації професійного спорту, але пара�
лельно розвивати масовий за державної підтримки.
Звідси можна вивести модель, при якій масовий спорт в
Україні стане тим спортивним резервом, який дозволить
відбирати кандидатів у професійні клуби і збірні коман�
ди країни, в той час як "спорт вищих досягнень" займе
своє місце в ринковій економіці, тільки дотримуючись
її правил: споживач буде вибирати кращих, якісних і
доступних, інвестор — вкладати фінансові ресурси в
успішний бізнес.

Моментальний перехід на нову модель можливий,
але при наявності великих витрат. Такий перехід, особ�
ливо в умовах економічної кризи в країні, напруженої
ситуації на Донбасі, відсутності професіоналів і вели�
кого впливу політиків, плачевно позначиться і на самій
індустрії спорту і на більшості фахівців. Поступове ж
виключення елементів, що створюють труднощі, зло�
вживання і непрофесіоналізм з індустрії, можуть при�
вести до створення умов для впровадження нової мо�
делі спорту в Україні. Для вирішення вищеописаних про�
блем необхідно, по�перше, запросити до управління
сферою культури молодих фахівців з хорошою освітою,
з новими ідеями, вони повинні володіти навичками в
менеджменті, знаннями ринкової економіки. Також
дати їм можливість формувати свою команду і в той же
час нести відповідальність за свій сектор роботи. Вирі�
шальним з точки зору розвитку масового спорту буде
не стільки рішення конкретного чиновника чи директи�
ва міністерства, скільки якийсь громадський тренд, який
буде виступати елементом тиску на владу. Він в Україні
існує (зростає кількість фітнес�клубів, благодійних ма�
рафонів), але цей рух ще не набрав критичної маси, яка
б була здатна відстоювати цю позицію [16].

Держава має активно впливати на формування по�
питу на спортивно�оздоровчі послуги і формувати
відповідний механізм впливу на суспільство, який вклю�
чає філософські, морально�етичні, соціально�психо�
логічні, економічні та інші засоби, які спонукають лю�
дей до активних занять фізичною культурою і спортом
[17].

Щоб оживити масовий спорт та залучити до нього
людей можна впровадити наступні заходи. По�перше,
обов'язкове залучення до спорту у вищих навчальних
закладах та на робочих місцях; промо�акції на вулиці
(проведення міні�естафет, спортивних конкурсів);
зустрічі з відомими спортсменами міста, області, краї�
ни організація флешмобів перед майбутніми змагання�
ми; використовування нових інноваційних методик у
викладанні фізичної культури, мета яких — пробудити
інтерес до спорту; будівництво спортивних майданчиків
у дворах і мікрорайонах.

По�друге, необхідно провести інституційне рефор�
мування на основі принципу автономії спортивних
організацій, відтворивши при цьому вертикальні і гори�
зонтальні зв'язки між усіма суб'єктами спортивної сфе�
ри. Така система, яка базується на зрозумілих і устале�
них правил функціонування, буде зрозуміла і приваб�
лива для інвестицій, як приватних, так і інституціональ�
них. Отже, необхідно відкрити спорт для інвестицій: як
в спортивні змагання, так і в об'єкти спортивної інфра�
структури.

По�третє, потрібно переорієнтувати систему з утри�
мання об'єктів на розвиток людей. Така система буде
працювати, якщо на місцевому рівні буде впроваджена
адресна система фінансування масового спорту. За да�
ними Міністерства молоді та спорту, на масовий спорт
в Україні витрачається 3 млрд грн., а кількість людей,
що займаються, становить близько 500 тис. чоловік. При
цьому річний абонемент у більшість спортивних клубів
коштує від 2500 до 3500 грн., середня ціна становить
3000 грн.

Якщо використовувати ці ж 3 млрд грн. наших з вами
грошей для фінансування масового спорту, але вклю�
чити в нього створені і що тільки створюються спортивні
клуби, отримаємо наступне: 3 млрд грн. ділимо на се�
редню ціну абонемента в 3 тис грн., і отримуємо вже
1 млн людей, що займаються, тобто в два рази більше,
ніж зараз. І це при тих же витратах [18].

Також є варіант, який включає перетворення
більшості спортивних шкіл в приватний бізнес, але за�
раз він виглядає непривабливо для малого бізнесу,
враховуючи платоспроможність населення та інші об�
ставини. Тобто підприємець бере приміщення, вкладає
в інвентар, наймає тренерів і заробляє з оплати батьків.
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Але у держави є тисячі безкоштовних приміщень: це і
діючі школи, і непотрібні адміністративні будівлі, і за�
недбані об'єкти. Владі нічого не варто віддати їх людям,
які хочуть займатися розвитком спорту, і просто конт�
ролювати, щоб об'єкти використовувалися за призна�
ченням.

Школа не платить за приміщення — цього вже до�
статньо, щоб обійтися без дотацій з держбюджету, які
підуть на створення велодоріжок, вуличних майданчиків
і парків, де інші, хто не хоче професійно займатися
спортом, можуть просто підтримувати свою фізичну
форму. Завдяки пільгам на комуналку, оплаті батьків
хоча б 600—700 грн. на місяць і великий компенсації про�
фесійних клубів школа може дозволити собі купувати
сучасний інвентар, їздити на змагання, збори, тренерські
стажування і отримувати непоганий прибуток. Все це,
статус приватної власності і проста ринкова конкурен�
ція стимулюють школи працювати ефективніше, випус�
кати чемпіонів, а не просто проїдати бюджетні гроші.
Підприємці, які відкривають зараз підпільні зали ігро�
вих автоматів або кіоски з цигарками та алкоголем,
цілком можливо, задумаються про спортклуби [19]. Не
працює в Україні і таке звичне у світовій практиці дже�
рело фінансування як спортивні лотереї, гральний
бізнес, букмекерські контори. Це не агітація за азартні
ігри, але ж частина відрахувань могла б йти на спорт, а
це можуть бути колосальні суми, які при правильному
їх використанні можуть працювати на спортивні цілі, в
тому числі — на розвиток спортивної інфраструктури.

Якщо говорити про залучення грошей в український
спорт через маркетингове управління, потрібно перей�
ти від просто створення змагань до створення спортив�
них подій, бо саме вони у світовій спортивній індустрії
мають маркетинговий потенціал для світових брендів.
Якісні спортивні події цікаві тим, що рекламна інфор�
мація про продукт, розміщена в період їх проведення
змагань, потрапляє безпосередньо кінцевому спожива�
чеві продуктів, тій цільовій аудиторії, що здатне зібра�
ти спортивна подія, організоване на хорошому видовищ�
ному та інформаційному рівні [20].

Саме створивши систему спорту, захищену від зовн�
ішнього управління і орієнтовану на створення якісних
спортивних подій, український спорт, може розкрити
свій маркетинговий потенціал і стати цікавим для гло�
бальних світових брендів, а також залучити інвестиції.

Завдяки цьому у практику спортивної діяльності
залучаються все більше учасників і відповідно зроста�
ють шанси на виявлення серед них нових талановитих
спортсменів, які у перспективі зможуть підвищити свої
спортивні досягнення.

ВИСНОВКИ
Таким чином, аналіз поганого виступу українських

олімпійців в Ріо�2016 та порівняння спортивних систем
різних країн дає змогу висвітлити вади фінансової по�
літики в сфері спорту та проблеми в спортивній системі
Україні. Ними є залишки радянської тоталітарної сис�
теми управління, повна залежність від державного
фінансування при дефіциті бюджету, занедбаність
інфраструктури, нерозвиненість комерційного сектору,
відсутність стимулювання в законодавстві України сти�
мулювання національного бізнесу до інвестування в
спорт. Звідси, з урахуванням всіх недоліків можна ви�
вести модель, при якій залишити за державою масовий
спорт, а спорт вищих досягнень віддати профільним
федераціям, клубам і Національному олімпійському
комітету. Щоб така модель успішно функціонувала по�
трібно розробити комплекс заходів щодо розвитку в
Україні:

— Проведення інституційного реформування на ос�
нові принципу автономії спортивних організацій.

— Залучення нового покоління управлінських
кадрів, що володіє навичками в менеджменті, знаннями
ринкової економіки.

— Заснування нової державної політики щодо ви�
ховання спортсменів, щоб оживити масовий спорт за
допомогою комплексу певних заходів.

— Впровадження адресної системи фінансування
масового спорту.

— Перетворення більшості спортивних шкіл у при�
ватний бізнес.

— Налагодження такого джерело фінансування
спорту, як спортивні лотереї.

— Розкриття ринкового потенціалу федерацій че�
рез маркетингове управління.

Поступово викорінивши всі вади системи, які упо�
вільнюють розвиток індустрії ставши повноправним
гравцем світової індустрії спорту український спорт
може стати одним із чинників розвитку української еко�
номіки за рахунок іноземних інвестицій, отримавши нові
джерела фінансування для свого розвитку і поширен�
ня.
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В статье исследованы и проанализированы возможности увеличения экспортного потенциала Ис@

ламской Республики Иран в условиях глобализации мировой экономики. Так, автор, изучая особеннос@
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globalization of the world economy are explored and analyzed in the article. Thus, the author, studying the

features of the export@import potential of the Islamic Republic of Iran, the country's foreign economic relations,
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Иран занимает площадь 1 648 тысяч кв. км. С севе�
ра страна омывается Каспийским морем, с юга — Оман�
ским и Персидским заливами. Протяженность сухо�
путной границы Ирана составляет 5440 километров, а
протяженность береговой линии в Персидском заливе
и на Каспии более 2440 километров. На севере Иран
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граничит с Туркменией (992 километра), Азербайджа�
ном (611 километров) и Арменией (35 километров). На
западе — с Ираком (1458 километров) и Турцией (499
километров). На востоке — с Афганистаном (936 ки�
лометров) и Пакистаном (909 километров). По состо�
янию на 2016 год численность населения Ирана состав�
ляла 82,8 миллионов человек [1]. Структура занятости
иранского населения: более 48% трудоспособных
граждан заняты в сфере услуг, 33,4% — в промышлен�
ном секторе и около 18,6% — в сельскохозяйственной
отрасли [2]. Уровень безработицы в 2016 году соста�
вил 10,7 процентов [1]. После того, как была свергну�
та монархия, Иран был провозглашен исламской рес�
публикой. Это произошло 1 апреля 1979 года. На ре�
ферендуме, который был проведен 2—3 декабря 1979
года, была одобрена конституция ИРИ. Через десять
лет, в 1989 году, в конституцию были внесены некото�
рые поправки.

В качестве основного внешнеполитического факто�
ра, оказывающего влияние на внутреннюю экономичес�
кую ситуацию в республике, выступают односторонние
санкции, которые введены в отношении Ирана страна�
ми ЕС и США. Наряду с этим, после прихода нового
правительства были активизированы переговоры груп�
пы 5+1 по проблеме ядерного досье Ирана. На протя�
жении 2015 года было проведено множество раундов
переговоров. В итоге, в июле 2015 года в Вене состоя�
лось подписание Всеобъемлющего соглашения по иран�
ской ядерной программе между Ираном и "Шестеркой".
Этим соглашением предусмотрено снятие санкций с
ИРИ.

Экспортно�импортный потенциал ИРИ
Если мы проведем анализ экономической стратегии

развития Ирана за последние пять — семь лет, то смо�
жем увидеть, что фактически Иран развивался в усло�
виях санкций (так наз. "экономика сопротивления"), что
предусматривало опору на внутренний рынок при еди�
новременном сокращении уровня зависимости от экс�
порта нефти и нефтепродуктов. Воздействие действу�
ющих международных санкций на инфляционную со�
ставляющую и экономику республики заставило власть
проводить политику "экономики сопротивления", с ак�
центом на социальном аспекте. С этой целью продол�
жался курс на максимальное самообеспечение, импор�
тозамещение, защиту внутреннего рынка и националь�
ного производителя, в т. ч. через предоставление льгот
и субсидирование.

Структура экономики Ирана является довольно ди�
версифицированной. Большую часть в структуре ВВП
занимает сфера услуг — около 50%; горная добыча и
промышленность — 41%; сельскохозяйственная отрасль
— 9% [2].

Согласно данным, представленным Таможенной
администрацией Ирана, в 1394 г. (21 марта 2015 г. —
20 марта 2016 г.) импорт составил 41,4 миллиарда дол�
ларов, а экспорт — 42,4 миллиарда долларов (без учета
газа и нефти) [2].

Картина экспортно�импортного потенциала Ислам�
ской Республики Иран представлена следующим обра�
зом.

Согласно данным, представленным Таможенной
администрацией Ирана, в качестве основных партнеров
Ирана в 1394 году (21 марта 2015 г. — 20 марта 2016 г.)
по ненефтяному экспорту выступали:

— Китай (7,2 миллиардов долларов; 1393 г. — 7,4 мил�
лиардов долларов);

— Ирак (6,2 миллиардов долларов; 1393 г. — 6,1 мил�
лиардов долларов);

— ОАЭ (4,9 миллиардов долларов; 1393 г. — 3,9 мил�
лиардов долларов);

— Индия (2,5 миллиардов долларов; 1393 г. — 2,4 мил�
лиардов долларов);

— Афганистан (2,5 миллиардов долларов; 1393 г. —
2,3 миллиардов долларов).

Обратим внимание на структуру экспорта Ирана:
— топливно�энергетические товары и минеральное

сырье — 62,3%;
— промышленная продукция — 20,1%;
— сельскохозяйственное сырье и продовольствен�

ные товары — 6,7%;
Основные статьи экспорта — сжиженный пропан и

бутан, сырая нефть, метанол, черные металлы, битум,
полиэтилен, мочевина, фисташки [2].

Основные партнеры Ирана по импорту (1394 г.):
— Китай (10,4 миллиардов долларов; 1393 г. — 12,5 мил�

лиардов долларов);
— ОАЭ (7,8 миллиардов долларов; 1393 г. — 12,1 мил�

лиардов долларов);
— Южная Корея (3,6 миллиардов долларов; 1393 г.

— 4,3 миллиардов долларов);
— Турция (3,0 миллиардов долларов; 1393 г. — 3,8 мил�

лиардов долларов);
— Швейцария (2,5 миллиардов долларов; 1393 г. —

2,3 миллиардов долларов).
Обратим внимание на структуру импорта Ирана:
— промышленная продукция — 69,6%;
— сельскохозяйственное сырье и продовольствен�

ные продукты — 27,2%;
— топливно�энергетические товары и минеральное

сырье — 3,1%.
Основные статьи импорта — легковые автомобили

и иной моторный транспорт, пшеница, соевый шпрот,
рис, кукуруза, LCD�панели и LED�панели, ячмень, те�
лефонные аппараты, черные металлы [2].

В 2015 году Правительство Х. Рухани, которое на�
чало свою деятельность в сентябре 2013 года, продол�
жило реализацию мер, направленных на стабилизацию
внутреннего экономического положения в стране. Ожи�
дание скорейшего снятия санкций сыграло положитель�
ную роль в стабилизации курса национальной валюты
Ирана и повышении деловой активности. Центральный
банк и министерство экономики и финансов Ирана смог�
ли взять под контроль ситуацию на внутреннем рынке.
Это позволило в течение года постепенно снизить инф�
ляцию. В итоге, в 2015 году инфляция сократилась до
15,1 процентов. Чтобы преодолеть риски низкого тем�
па роста и высокого уровня инфляции, МВФ рекомен�
дует Ирану проведение строгой денежно�кредитной
политики, направленной на уменьшение дефицита бюд�
жета и снижение темпов инфляции [3].

Таблица 1. Основные страныXимпортеры иранских ненефтяных товаров в 2015 г.*

Источник: годовой обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической деятельности Исламской Рес�
публики Иран в 2015 году [2].

Примечание: * без учета экспорта сырой нефти, керосина, топочного мазута, природного газа и газового конденсата.

Страна 
Стоимость, 
млн долл. 
США 

Вес,  
тыс. тонн 

Доля в экспорте, % Изменения по сравнению с 
предыдущим годом, % 

по стоимости по весу по стоимости по весу 
Китай 7227 25576 20,21 32,97 -23,0 -14,02 
Ирак 6204 14445 17,35 18,62 -4,33 -17,22 
ОАЭ 4922 8580 13,77 11,06 21,11 40,1 
Афганистан 2573 4027 7,2 5,19 3,29 18,65 
Индия 2529 6083 7,07 7,84 -0,16 23,66 
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Внешнеэкономические связи ИРИ
Иран имеет членство в различных региональных и

международных организациях, в частности, в Органи�
зации экономического сотрудничества (ОЭС), Исламс�
кой "восьмерке" D�8 (Бангладеш, Индонезия, Малайзия,
Нигерия, Турция, Египет, Иран, Пакистан), Организа�
ции стран�экспортеров нефти (ОРПЕК), Движении не�
присоединения (ДН). Кроме того, Иран выступает в ка�
честве наблюдателя при ШОС.

В связи с имеющимися ограничениями на межбан�
ковское взаимодействие, в качестве основных торговых
партнеров Ирана выступают азиатские страны. К ним
относятся такие страны, как Ирак, Турция, Южная
Корея, Индия, ОАЭ и Китай.

Как свидетельствуют данные таблицы 1 и 2, среди
основных стран�импортеров иранских ненефтяных то�
варов в 2015 году лидировали Китай, Ирак и ОАЭ; в то
время как среди основных стран�экспортеров товаров
в Иран Китай продолжает занимать первое место, а за
ним следуют ОАЭ и Республика Корея.

Отметим, что в качестве приоритетного направле�
ния внешней торговли услугами Ирана выступает экс�
порт ИТУ (инженерно�технические услуги) по строи�
тельству разных инфраструктурных объектов в сосед�
них странах. В качестве основных импортеров таких
услуг выступают:

"Ирак (возведение трубопровода для транспорти�
ровки природного газа с месторождения Южный Парс
в южные регионы страны);

"Пакистан (участвует в строительстве газопровода
"Мир");

"Таджикистан (возведение ГЭС "Сангтуда�2" и авто�
мобильного тоннеля "Истиклоль") и др.

Также стоит подчеркнуть, что руководство Ирана
намеревается превратить страну в транспортный узел,
который будет соединять страны Средней Азии со стра�
нами Африки, Ближнего Востока и Юго�Восточной
Азии. С этой целью проводятся работы по строитель�
ству железнодорожных путей, которые будут соеди�
нять северную часть республики с южными портами.
Регулярно проводятся переговоры с руководством
Афганистана и Таджикистана по поводу строительства
железной дороги между странами с возможным выхо�
дом на территорию Кыргызстана.

Экономические перспективы
Иран запланировал расширение своего присутствия

на газовом рынке. Так, уже к 2021 году планируется эк�
спортировать около 80 млрд куб. м газа в год в страны
Азии и Европы. При этом к 2019 году, после ввода в эк�
сплуатацию всех фаз газового месторождения "Южный
Парс" и освоения других газовых месторождений, ко�
торые принадлежат исключительно Ирану и находятся
в совместной собственности с близлежащими государ�
ствами, объем добычи газа в стране будет достигать не
менее 1 млрд куб. м в день [4].

Отметим, что в настоящее время правительство Ирана
реализует программу укрепления и модернизации метал�
лургической и горнорудной промышленности. Исходя из
данной программы, уже к 2025 году мощности металлурги�
ческих предприятий Ирана по выплавке стали будут дости�
гать 55 миллионов тонн, из которых 47 млн тонн составят

мощности по выплавке металла посредством прямого вос�
становления. В целях обеспечения металлургической про�
мышленности необходимым сырьем планируется создание
мощностей по производству 14 миллионов тонн кускового
железа и 69 миллионов тонн окатышей.

Правительство Ирана продолжает активно разви�
вать и оказывать поддержку сельскохозяйственному
сектору. В целях обеспечения продовольственной безо�
пасности республики, Минсельхоз ИРИ совместно с
министерством торговли, рудников и промышленности
Ирана проводит государственную политику с целью
увеличения эффективности производства, защиты и
поддержания отечественных производителей, стимули�
рования экспорта и регулирования импорта.

В энергетической сфере отдельное внимание уделе�
но реконструкции и модернизации действующих мощно�
стей, развитию ВИЭ (возобновляемые источники энер�
гии) и строительству новых электростанций. В целях
обеспечения электроэнергией сельских поселений, рас�
полагающихся в отдаленных районах и труднодоступных
местностях, где строительство новых энергетических
сетей является экономически нецелесообразным, приме�
няются фотоэлектрические панели и солнечные батареи.

Отдельное внимание руководство республики уде�
ляет развитию инновационных технологий в разных
экономических отраслях. Так, исходя из целей, обозна�
ченных в стратегическом плане перспективного разви�
тия республики (2005—2025 гг.), к 2025 году Иран дол�
жен превратиться в регионального лидера в сфере со�
временных технологий.

Перспективы и возможности участия ИРИ в проек�
тах регионального значения

Трубопроводная система обладает особым значени�
ем для Ирана, выступающего в качестве крупного экс�
портера нефти и обладающего крупнейшими в мире за�
пасами газа. Обладая развитой внутренней системой
газо� и нефтепроводов, Иран имеет сегодня лишь два
экспортных газопровода — в Армению и Турцию, а так�
же один импортный газопровод — из Туркменистана.
Фактически газопровод проложен до границы с Пакис�
таном. Также ведется строительство газопровода в
Ирак. По трубопроводам, протяженностью 8,6 тыс. км
перекачивается сырая нефть (от нефтепромыслов к
НХК и НПЗ), продукты нефтепереработки (более 8 тыс.
км), газ — 20,8 тыс. км, газовый конденсат — 1 тыс. км.

 В целом Иран можно рассматривать как стратегичес�
кий транспортный коридор между Европой и Азией не
только с позиции его географического положения, но и с
точки зрения степени развития транспортной системы.

В связи с этим, необходимо рассмотреть позиции
ИРИ как возможного участника проекта под названи�
ем "Новый шелковый путь".

Еще не так давно участие Ирана в указанном проек�
те категорически отвергалось Соединенными Штатами
и ставилось под сомнение странами Европейского Со�
юза. Так, к примеру, в 2011 году помощник госсекрета�
ря США Роберт Блейк заявил, что ни один элемент стра�
тегии "Нового Шелкового пути" не предусматривает
подключения Ирана к данной программе [5].

Однако после соглашения по иранской ядерной про�
грамме с "шестеркой", подписанного в июле 2015 года в

Страна Стоимость, 
 млн долл. США 

Вес,  
тыс. тонн 

Доля в импорте, % 
Изменения по 
сравнению с 

предыдущим годом, % 
по стоимости по весу по стоимости по весу 

Китай 10456 5077 25,2 14,48 -17,88 -7,95 
ОАЭ 7837 6314 18,88 18,0 -36,0 -24,32 
Республика Корея 3682 1955 8,87 5,57 -16,63 13,59 
Турция 3013 2601 7,26 7,42 -23,07 -27,03 
Швейцария 2539 5,474 6,12 15,61 4,96 -2,24 

Таблица 2. Основные страныXэкспортеры товаров в Иран в 2015 г.

Источник: годовой обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической деятельности Исламской Рес�
публики Иран в 2015 году [2].
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Вене, ситуация кардинально изменилась. Один из вари�
антов Шелкового пути проходит через территорию
Ирана, а после снятия санкций Иран стал наиболее эф�
фективным каналом связи между Китаем и Европой.
Так, в октябре 2015 года парламентом Ирана было одоб�
рено заключенное в Вене в июле 2015 года соглашение с
"шестеркой" по ядерному вопросу. Парламент Ирана
согласился с принципом Х. Роухани в том, что "проиг�
равших нет". Очевидно, что ИРИ будет стремиться к
вхождению в проекты, которые могут увеличить его
региональный авторитет. До подписания вышеуказан�
ного соглашения, в апреле 2015 года Ираном была по�
дана заявка о получении членства в АБИИ (Азиатский
Банк Инфраструктурных Инвестиций), основной целью
создания которого выступает финансирование проек�
тов "Экономического пояса Шелкового пути". Так, Иран
вошел в число 57 стран, подписавших Соглашение о со�
здании данного банка в июне 2015 года, и стал одним из
акционеров этого банка (15808 акций на 1,58 миллиар�
дов долларов). Некоторые круги в Иране рассматрива�
ют участие в этом банке в качестве возможности ослаб�
ления влияния американского капитала на Иран после
отмены санкций. Несмотря на то, что президент ИРИ
заявил, что не существует никаких преград для присут�
ствия американских компаний в Иране, Верховный ли�
дер ИРИ (рахбар) А. Хаменеи отметил, что Соединен�
ные Штаты в будущем могут пытаться влиять на безо�
пасность, политику, культуру и экономику Ирана [5].

Иран рассматривает Шелковый путь в качестве вы�
годного проекта с точки зрения геополитических и эко�
номических интересов, в т. ч. с точки зрения проблем
безопасности. В рамках данного проекта Иран может
быть вовлечен как часть морского пути, сухопутного
коридора или энергетического моста.

Иран, используя сложившиеся транспортные систе�
мы, может принять реальное участие в данном проекте.
Через территорию Ирана проходит транспортный кори�
дор Трасека, или Азия�Европа (коридор соединяет Китай
и Германию). Целесообразным видится продление транс�
портного коридора, который соединяет между собой Во�
сточную и Южную Азию и проходит от границ Турции и
Ирана через Индию и Пакистан до границы с Бангладеш,
и далее в ЮВА. Кроме того, возможно подключение стро�
ящегося транспортного коридора между Ираном и Ира�
ком к Шелковому пути. Иранский участок, находящийся
в процессе строительства, будет завершен в 2017 году, а
иракский (около 550 километров) — в 2018 году.

Достаточно эффективным может стать участие Ира�
на в проекте "Шелковый путь" через СЭЗ (специальные
экономические зоны), которые созданы Ираном по пе�
риметру своих границ, в основном, на побережье Пер�
сидского залива и Каспия. Фактически под проект
"Шелковый путь" создается две новые СЭЗ — в Бушере
и Джаске. В Джаске запланировано создание второго
по объему терминала по экспорту газа и нефти (после
терминала Харк).

Интересам Ирана отвечают планы Китая в части
строительства скоростной железной дороги в рамках
проекта Южной ветки "железнодорожного Шелково�
го пути", который планируется проложить через тер�
риторию Ирана и Центрально�азиатских стран. Напом�
ним, что в новом проекте железной дороге отводится
особое значение. При этом Ирану необходимо прини�
мать во внимание то, что в результате реализации про�
екта в регионе увеличится влияние Китая. Китай важен
для Ирана, прежде всего, в качестве покупателя иранс�
кой нефти и потенциального покупателя газа. Даже в
период наложения санкций, Китай продолжал оставать�
ся одним из ключевых инвесторов Ирана, включая са�
мые разные отрасли экономики страны (см. табл. 1 и 2).
Китай активно сотрудничает с иранскими бизнес�эли�
тами, поэтому усиление китайского влияния может рас�
сматриваться некоторыми в качестве возможного про�
тиводействия усилению влияния американского и евро�

пейского капитала после отмены наложенных в отно�
шении Ирана санкций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
После появления тренда на оздоровление отноше�

ний между Западом и Ираном произошло заметное про�
движение совместных экономических проектов. Соглас�
но оценкам МВФ [3], экономика Ирана в ближайшее
время начнет восстанавливаться вследствие снятия ча�
сти экономических санкций и в связи с уменьшением
напряженности в мировом сообществе относительно
ядерной программы Ирана. Наряду с этим, чтобы со�
здать экономическую стабильность и привлечь инвес�
тиции, Иран нуждается в проведении экономических
реформ. В обратном случае существуют риски продол�
жения таких тенденций, как высокий темп роста инф�
ляции и низкий темп роста экономики. В целом, за по�
следние годы роль и место Ирана в условиях глобали�
зации мировой экономики все более усиливается и ста�
новится особенно значимой.
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ВВЕДЕНИЕ
В сложных условиях рыночной экономики проек�

тирование системы производства, в первую очередь,
должно опираться на качественные признаки. Резкое
изменение и увеличение спроса на рынке, конкурент�
ная борьба за рынки сбыта готовой продукции выводит
на первый план вопросы управления производством то�
варов и их качеством. Поэтому, вне зависимости от фор�
мы собственности, маркетинговая деятельность на каж�
дом предприятии должна быть эффективно организо�
вана и особое внимание при этом необходимо уделять
комплексному исследованию рынка, оценке возможно�
стей предприятия, а также разработке стратегической
программы его развития. Путем научно�исследователь�
ских и опытно�конструкторских разработок необходи�
мо изучать спрос на рынке, ассортимент продукции, а
также жизненный цикл и уровень конкурентоспособ�
ности продукции.

Для достижения определенных успехов в этой сфе�
ре необходимо комплексно подходить к вопросам под�
готовки производства, проектирования технологичес�
ких процессов, организации производственного процес�
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са, организационной структуры предприятия, вопросам
формирования системы менеджмента качества и выяв�
лению факторов, оказывающих влияние на качество.

СОВРЕМЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

На современном этапе развития, в Исламской Рес�
публике Иран проблема эффективности промышленно�
го производства и вопросы управления качеством про�
дукции имеют особую актуальность. В стране разрабо�
тана общая программа механизма реализации управле�
ния качеством промышленного производства. Большое
значение имеет внедрение опыта развитых стран в сфе�
ре управления качеством. Во всех сферах промышлен�
ного производства осуществляется внедрение между�
народных стандартов типа ИСО 9000�2000 и другие. В
высших учебных заведениях страны осуществляется
подготовка высококвалифицированных кадров в сфере
инноваций и управления качеством продукции. Техни�
ческие Условия (ТУ) используемые в сфере промышлен�
ного производства, повсеместно заменяются государ�
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ственными, отраслевыми и международными стандар�
тами. Обновляются нормативные методики отраслево�
го характера, необходимые в сфере повышения качества
продукции. Улучшается информационное обеспечение
по качеству производства.

Как отмечает Н.М. Мамедова [1], глобальными це�
лями промышленной политики Ирана, исходя из поло�
жений Перспективного плана развития страны (2005—
2025 гг.), Комплексного плана развития отечественной
науки, программ Организации развития и модерниза�
ции промышленности при Министерстве промышленно�
сти ИРИ, можно считать следующие: обеспечение ста�
бильного экономического роста, полной занятости, по�
строение диверсифицированной экономики (для сниже�
ния ее зависимости от нефти), повышение конкурентос�
пособности отечественного производства, расширение
ассортимента ненефтяного экспорта, поддержка высо�
котехнологичных производств, наращивание возмож�
ностей частного сектора.

Однако, необходимо отдавать предпочтение эффек�
тивной организации менеджмента по качеству при осу�
ществлении инновационных процессов, внедрении про�
ектов, освоении новой продукции, модернизации суще�
ствующей продукции, при перевооружении и реструк�
туризации производства. Ниже приведена разработан�
ная нами концепция управления качеством (см. рис. 1).

При формировании системы менеджмента качества
необходимо держать в центре внимания вопросы потре�
бительского спроса, лидерства руководителя, привле�
кательности системы управления, качества ресурсов,
правдивости используемой информации, вопросы орга�
низации контроля над качеством и другие. На большин�
стве предприятий Ирана придерживаются принципов,
предусмотренных стандартами ИСО�9004�2001. Мы счи�
таем, что логические результаты этих принципов дол�
жны найти свое отражение в обобщенной модели сис�
темы менеджмента качества, при этом преимущество не�
обходимо отдавать методам системного и процессуаль�
ного подхода. Необходимо беспрерывное улучшение си�
стемы менеджмента качества для достижения опреде�

ленных позиций в условиях конкуренции на мировом
товарном рынке.

По различным объективным и субъективным причи�
нам, в Иране в широком ассортименте все еще не произ�
водится конкурентоспособная на мировом рынке про�
мышленная продукция. При оценке уровня качества раз�
личной продукции использование различных коэффици�
ентов и индексов качества дает возможность разработ�
ки более действенных организационно�технических мер
и предотвращает производство бракованной продукции.
Для достижения успехов в этой сфере необходима пра�
вильная организация системы контроля качества.

В условиях глобализации конкурентоспособность от�
расли играет огромную роль в обеспечении качества про�
мышленной продукции. Система свободной конкуренции
подразумевает такие условия, когда правовой базис част�
ной хозяйственной деятельности основывается на свободе
личности, частной собственности и малом участии государ�
ства в определении материального и формального содер�
жания продаж. Согласно международным стандартам, кон�
куренция подразделяется на абсолютную конкуренцию и
конкуренцию. Абсолютная конкуренция наблюдается в тех
отраслях, где большинство компаний производят аналогич�
ную продукцию или услуги, и каждая компания может вновь
перепрофилировать свою продукцию в другие сферы.
Обычно, в сферах с абсолютной конкуренцией не существу�
ет государственного регулирования. Если в этих сферах
действует небольшое количество компаний, то и конкурен�
ция характеризуется другими параметрами.

В отраслях промышленности существуют следую�
щие виды конкуренции:

1. "Абсолютная" конкуренция между компаниями.
2. Монополистическая конкуренция.
3. Внутрифирменная конкуренция.
Абсолютная конкуренция подразумевает, что при

выходе на рынок, компании не имеют связи друг с дру�
гом и свободно борются между собой за покупателя.
Такого вида конкуренция наблюдается, например, меж�
ду американскими фермерами на рынке сельскохозяй�
ственной продукции.
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Рис. 1. Принципиальная схема концепции современной системы управления качеством

Рис. 2. Основные принципы формирования системы менеджмента качества
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Известно, что каждый товар, который вывели на
рынок, вначале проходит процедуру определения сте�
пени удовлетворения спроса. Так, каждый покупатель
покупает такую продукцию, которая полностью может
удовлетворить его потребности в ней. Масса покупате�
лей стремится покупать такую продукцию, которая, по
сравнению с товарами конкурентов, наиболее подходит
ей с точки зрения удовлетворения общественных по�
требностей. Поэтому конкурентоспособность промыш�
ленной продукции можно определить, сравнивая ее с
другими товарами, произведенными в этой отрасли.
Другими словами, конкурентоспособность есть понятие
относительное, и она показывает связь с рынком. Од�
нако каждый покупатель имеет свои методы оценки для
обеспечения своих потребностей, поэтому конкурен�
тоспособность характеризуется индивидуальными па�
раметрами.

Нельзя забывать, что качество промышленной про�
дукции и ее конкурентоспособность — это совершенно
различные понятия. Говоря о качестве товара, мы под�
разумеваем сумму особенностей товара, обеспечиваю�
щих определенные потребности на него. Конкуренто�
способность промышленной продукции определяется
особенностями, представляющими определенный инте�
рес для ее покупателей. Параметры товара, остающие�
ся за пределами этих особенностей, при оценке конку�
рентоспособности не должны учитываться. Поэтому
повышение норм, стандартов и правил не улучшает кон�
курентоспособность изделия. Потому, что с точки зре�
ния покупателя, эти повышения всегда отражаются на
цене товара, а, следовательно, не очень выгодны поку�
пателю. Повышение конкурентоспособности продукции
должно основываться на принятии решений по созда�
нию и расширению новых производственных мощнос�
тей. Выпуск неконкурентоспособной продукции приво�
дит к огромным потерям материальных и финансовых
средств. Изучение конкурентоспособности промышлен�
ных товаров на рынках должно проводиться постоян�
но и систематизировано. Это позволит своевременно
заметить снижение показателей. Таким образом, мож�
но вовремя принять то или иное оптимальное решение:
остановить производство товара, модернизировать его,
перейти на другой рынок и т.д.

Известно, что как только какой�либо товар выво�
дится на рынок, он начинает терять свою конкуренто�
способность. Это такой процесс, который можно замед�
лить, но остановить его невозможно. Поэтому новая
продукция должна быть спроектирована по такому гра�
фику, чтобы при серьезных потерях конкурентоспособ�
ности предыдущего товара, можно было бы обеспечить
выход на рынок нового товара. Другими словами, кон�
курентоспособность новых товаров должна иметь опе�
режающий и долгосрочный характер. Для этого, необ�
ходимо уделять особое внимание не только улучшению
технических параметров промышленной продукции, но
и снижению цен на нее.

Параметры, характеризующие конкурентоспособ�
ность товара, подразделяются на следующие группы:

1. Технические параметры.
2. Экономические параметры.
3. Организационные параметры.
При анализе конкурентоспособности промышлен�

ной продукции используются следующие параметры:
классификационные, конструктивные, нормативные,
эргонометрические и эстетические.

Конструктивные параметры отражают технические
и конструктивные решения, присущие товару. Норма�
тивные параметры показываю соответствие товара стан�
дартам, нормам и правилам. Товары, не удовлетворяю�
щие этим требованиям, не могут быть допущены к экс�
плуатации.

Эргономические параметры демонстрируют соот�
ветствие товара человеческому организму и надежность
деятельности комплекса человек — машина. Эстетичес�

кие параметры отражают идею единства формы и со�
держания предмета, создают положительные и отрица�
тельные эмоции. Эти параметры играют главную роль в
оценке потребления.

К экономическим параметрам относятся следующие
элементы:

1) транспортные расходы;
2) расходы на топливо;
3) зарплата работникам;
4) расходы на сервис и покупку запасных частей к

оборудованию;
5) расходы на страхование товара;
6) налоги;
7) другие расходы.
На рынке абсолютной конкуренции число покупа�

телей и продавцов настолько много, что они не имеют
возможности управлять рынком. На таком рынке воз�
врат товара каким�либо продавцом, или вообще не вы�
ведение им товара на рынок, или отказ какого�либо по�
купателя от покупки какого�либо товара не оказывает
никакого влияния на цену товара на рынке. То есть, чис�
ло продавцов и покупателей настолько велико, что ник�
то из них не имеет возможности изменить цену товара
и обстановку на рынке. Это условие называется усло�
вием независимости.

Согласно исследованиям [2], на европейском рынке
природного газа в ближайшие годы будет усиливаться
конкуренция со стороны потенциальных экспортеров
— Туркмении, Ирана, Нигерии, России и стран Ближ�
него Востока.

Отметим, вход и выход на рынок абсолютной кон�
куренции полностью свободный. Нет ни одного усло�
вия, которое могло бы препятствовать этому. Каждый
покупатель или продавец может свободно войти на ры�
нок и выйти из него. Это называется условием свобод�
ного входа�выхода. Подразумевается, что на рынке аб�
солютной конкуренции все товары одинаковые и одно�
го качества. Например, если речь идет о холодильниках,
то они должны быть одного размера и качества. Одна�
ко, если будет разница в цене, это нельзя связывать с
качеством, потому что, как уже говорилось ранее, на
рынке абсолютной конкуренции качество товаров оди�
наковое. Это называется условием идентичности. Ры�
нок абсолютной конкуренции одинаково открытый. То
есть, структура рынка такова, что и продавцы, и поку�
патели полностью информированы о том, какой товар
и где продается. Это называется условием открытости.

Для того, чтобы выявить слабость и мощь конкурен�
тоспособности промышленных компаний, эксперты
предлагают составление карты стратегических групп.
Этот метод позволяет в целом создавать впечатление о
компаниях, входящих в эту сферу. В особенности, это
имеет значение, когда число компаний, входящих в эту
сферу, очень большое и их сложно сравнивать по от�
дельным показателям.

Для внедрения этого метода компании, входящие в
эту сферу, располагаются на одной карте по несколь�
ким основным показателям, по которым их можно срав�
нивать. Здесь за основной критерий берется цена това�
ра, объем производства, объем рынка продаж, качество
товара, число покупателей, себестоимость товара, га�
рантийный срок и т.д., а компании располагаются в по�
рядке убывания этих показателей. Таким образом, вы�
является место компании (высокий уровень, средний
уровень, низкий уровень) и определяется уровень кон�
курентоспособности между ними.

В промышленном бизнесе, выявление краткосроч�
ных и долгосрочных стратегических планов конкурен�
тов является одним из главных условий сохранения кон�
курентоспособности. Изучение и анализ направлений
деятельности конкурентов, составляет основу опреде�
ления правильной стратегии каждого предприятия.
Кроме того, изучение и анализ стратегии конкурента
помогает выявить слабые и сильные стороны каждого
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предприятия и устранить имеющиеся недостатки в снаб�
жении, техническом уровне, в сфере маркетинга, а так�
же качества товара.

Цели и стратегии конкурентов можно характери�
зовать при помощи следующих групп показателей:
объем конкуренции (местная, региональная, нацио�
нальная, международная, глобальная), стратегическая
цель (стать самым первым, лидером; догнать лидера;
стать одним из трех передовых предприятий), увели�
чить собственный удельный вес на рынке (стать основ�
ным предприятием на рынке, устранить конкурента и
занять более высокие позиции), уровень конкурентос�
пособности (крепкий, достаточный, дает возможность
работать, высокий, средний), стратегическое положе�
ние (в основном атакующий, оборонительный, риско�
вый), стратегия конкуренции (являться лидером на
рынке по снижению расходов, находиться на подъе�
ме, работать на особо требовательных покупателей,
достичь технологического превосходства, повысить
ассортимент).

Очень часто, предприятия, сильно рискуют, вступая
в конкурентную борьбу с более крупным и авторитет�
ным предприятием, вкладывают все свои средства в рас�
ширение производства, в новые рынки, а также закупку
новых, более мощных технологий, не достигают своих
целей, проигрывают и уходят из этой сферы. Опреде�
лим основные факторы, которые позволяют сохранить
конкурентоспособность на рынке. Имеются в виду те
факторы, правильная оценка которых в конечном ито�
ге, приводит к повышению позиции предприятия в кон�
курентной борьбе. Эти факторы можно определить,
сравнивая показатели самого предприятия с показате�
лями лидирующего предприятия.

В зависимости от сферы производства, эти показа�
тели можно определить различными способами. В це�
лом, это опыт проведения научно�исследовательских
работ, возможности совершенствования производ�
ственных процессов, возможности выпуска новой про�
дукции. К производственным факторам относятся вы�
пуск продукции с более низкими производственными
расходами, выпуск более высококачественной продук�
ции, расположение производства вблизи источников
сырья, высокий уровень производительности труда и др.
Большую роль играют также хорошие возможности в
распределении продаж, оптовые и розничные рынки
продаж, низкий уровень расходов на продажу товара,
быстрая доставка покупателям, маркетинговые услуги,
включающие точную и качественную систему продаж,
услуги по уходу и техническому обслуживанию, широ�
кий спектр высококачественных услуг по упаковке и
дизайну товара. Эти факторы обеспечивают победу в
конкуренции.

В Послании участникам круглого стола "Глобали�
зация и справедливость в свете идей имама Хомейни"
посол ИРИ в РФ Голам�Реза Ансари отмечал: "...Не
только мир ислама, но и в целом мир Востока должен
быть хорошо информирован о процессе глобализации...
процесс глобализации не должен быть заострён исклю�
чительно на вопросе получения выгоды; он не должен
быть отделён от задач, связанных с моралью и духов�
ностью, которые сегодня являются серьёзной необхо�
димостью для всего человечества" [3, с. 11—12].

Не секрет, что в условиях глобализации конкурен�
ция на мировых рынках растет. Компании, достигшие
успеха на международном рынке, выходят на рынки
других стран. Многие из них создают свои филиалы в
странах, имеются дешевые трудовые ресурсы. Они вне�
дряют самые современные мировые новшества и техно�
логии, имеющиеся в своей сфере и таким образом, вы�
игрывают конкуренцию на рынке, предлагая высокока�
чественные товары по самой низкой цене. Другие же
предприятия не выдерживают усиленной конкуренции,
постоянно повышающийся спрос потребителей, снижа�
ют производственные мощности, что приводит к умень�

шению объема продажи товаров и, соответственно, при�
были.

Растущая конкуренция приводит к тому, что более
слабые предприятия вынуждены уходить с рынка. В от�
расли остаются только сильные и способные выдержать
конкуренцию, мощные предприятия. В таком случае,
предприятия, имеющие более слабую стратегическую
программу, некоторое время стараются выжить при
помощи экстенсивного развития, но в конечном итоге
они становятся банкротами, теряют рынки сбыта и за�
крываются.

Конкуренция может быть межгосударственной и
национальной. При межгосударственной конкуренции,
идет борьба за выход какой�либо продукции на миро�
вой рынок, более высокие продажи или превращение
этого государства в монопольного производителя ка�
кой�либо продукции. В глобальной конкуренции, все
национальные рынки связаны между собой по условиям
образования цен и конкуренции. Поэтому в таком слу�
чае существует единый глобальный межгосударствен�
ный рынок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, оценка конкурентоспособности

фирмы на конкретном рынке или в его сегменте долж�
на быть основана на анализе ее технологических, про�
изводственных, финансовых возможностей и маркетин�
говом исследовании. А это поможет выявить потен�
циальные возможности фирмы и позволит подготовить
и осуществить конкретные меры, способные обеспечить
сохранение конкурентоспособности компании.

Подводя итог вышесказанному, необходимо отме�
тить, что в Иране, в условиях рынка, все промышлен�
ные предприятия, в том числе предприятия приоритет�
ных отраслей промышленности, должны перейти на ус�
ловия работы по международным стандартам ИСО.
Необходимо получение сертификата (монограммы)
этой организации для производства конкурентоспособ�
ной на мировых рынках продукции. Необходимо вер�
нуть утраченные позиции на восточных рынках и про�
должать борьбу за ближайшие и далекие рыночные сег�
менты. Это единственный путь экономического разви�
тия Ирана в будущем.
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ВВЕДЕНИЕ
Экономика Ирана является крупнейшей среди всех

стран ОПЕК и Западной Азии. Вплоть до 1970�х годов
Иран был преимущественно аграрным государством. В
начале 1970�х годов правительством шахского премьер�
министра Амир�Аббаса Ховейды при помощи западных
компаний (в основном, американских) проводило актив�
ную индустриализацию экономики, модернизацию су�
ществующего производства в целях удовлетворения
внутренних потребностей государства. Новый курс эко�
номики, который был провозглашен руководством ИРИ,
бал направлен на экономическую независимость респуб�
лики от стран Запада. После 1990�х годов в стране про�
исходило активное развитие инфраструктуры, прежде
всего, транспортной. Иран был покрыт сетью качествен�
ных автомагистралей. При этом ж/д транспорт по�пре�
жнему занимал небольшую долю в общем объёме транс�
портных перевозок. В этот период новое развитие по�
лучило машиностроение. В Иране есть несколько соб�
ственных заводов по производству автомобилей, напри�
мер, IKCO (Iran Khodro Industrial), Kish Khodro, Bahman
Autos, Kerman Khodro, Saipa, Pars Khodro. В целом, в
последние несколько лет иранская автомобильная про�
мышленность увеличивается довольно быстрыми тем�
пами.

Современное состояние промышленности Ирана.
Основные отрасли иранской промышленности: бу�

мажная, текстильная, нефтехимическое и химическое
производство, пищевая промышленность, тяжелое и

УДК 338.45:621

Ага Хома Абдулрахман,
диссертант, Институт экономики НАН Азербайджана

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ИРАН (НА ПРИМЕРЕ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЯ "SAIPA")

Agah Homa Abdolrahman,

Dissertant of Institute of economics of Azerbaijan NAS

DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE MACHINE@BUILDING INDUSTRY OF THE ISLAMIC
REPUBLIC OF IRAN(ON THE EXAMPLE OF "SAIPA" AUTOMAKER)

В статье исследованы и проанализированы направления развития машиностроительной промышленности Ис@
ламской Республики Иран, на примере автопроизводителей, в частности компании SAIPA. Так, автор, изучая совре@
менное состояние промышленности Ирана, а в особенности автомобилестроения как ведущей отрасль транспортно@
го машиностроения ИРИ приходит к объективному выводу о том, что до конца десятилетия республика может стать
важнейшим региональным центром автомобилестроения. Как отмечается в статье, в связи с большим количеством
создаваемых рабочих мест, развитой системы автодорог хорошего качества и некоторых других факторов, автомо@
бильная промышленность всегда пользовалась большой поддержкой со стороны иранского правительства. В статье
также исследована деятельность Организации Промышленного Развития и Обновления Ирана (IDRO), которая в
свою очередь постоянно уделяет особое внимание росту иранского машиностроения и оборудования.

The directions of the development of the machine@building industry of the Islamic Republic of Iran, on the example of
automakers, in particular SAIPA, are explored and analyzed in the article. Thus, the author, studying the current state of the
Iranian industry, and especially of the automobile industry, as the leading branch of the transport engineering industry of the
Islamic Republic of Iran, comes to the objective conclusion that by the end of the decade the republic can become the most
important regional center of the automotive industry. As noted in the article, in connection with the large number of jobs
created, a developed system of high quality roads and some other factors, the automobile industry has always enjoyed great
support from the Iranian government. The article also examines the activities of the Industrial Development & Renovation
Organization of Iran (IDRO), which in turn constantly pays special attention to the growth of Iranian engineering and equipment.

Ключевые слова: машиностроительная промышленность, Иран, автомобильная промышленность, автомо�
билестроение, автопроизводитель, Организация Промышленного Развития и Обновления Ирана, SAIPA, IDRO.

Key words: machine building industry, Iran, automobile industry, automotive industry, automaker, Industrial
Development and Renovation Organization of Iran, SAIPA, IDRO.

транспортное машиностроение, автомобильная, метал�
лургическая, горнодобывающая отрасли.

Каждая из этих отраслей промышленности Ирана
обладает своими особенностями, связанными, в первую
очередь, с ролью государства и государственных пред�
приятий в отрасли, и зависит от важности конкретной
отрасли для национальной экономики.

Согласно данным, предоставленным председателем
Совета директоров Организации Промышленного Раз�
вития и Обновления Ирана (IDRO), Мансура Моазза�
ми, в сентябре 2016 года иранским правительством был
принят ряд специальных мер, направленных на стиму�
лирование экономики республики. Свыше 160 триллио�
нов риалов (около 5 миллиардов долларов) было выде�
лено для оказания помощи более 10 тысячам компаний
Ирана, имеющих проблемы с ликвидностью [2].

Согласно данным Конференции ООН по развитию и
торговле (UNCTAD), ежегодный приток прямых зарубеж�
ных инвестиций в Иран составлял около 2,4 млрд долла�
ров на протяжении 2005—2007 гг. В период 2011—2014 гг.
данный показатель возрос до 3,5 миллиардов долларов,
несмотря на действующие санкции в отношении Ирана [2].

По сообщению информационного агентства IRNA,
со ссылкой на замглавы Иранской организации малых
предприятий и промышленных парков (ISIPO) г�на Фар�
шеда Мокими, за прошедший 1395 иранский календар�
ный год (с марта 2016 по март 2017 г.) в Иране было за�
пущено 2411 промышленных проектов, благодаря кото�
рым было создано 38 400 новых рабочих мест [3].
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Количество рабочих мест в 2016 году увеличилось на
20% в сравнении с 2015 годом. Как подчеркнул замглавы
ISIPO, в предыдущем году был подписан 4031 контракт с
инвесторами по всей республике, что на 19% превышает
уровень предыдущего года. В ближайшее время запла�
нировано подписание 4550 новых контрактов с инвесто�
рами и запуск 3400 промышленных проектов.

Правительством выдано свыше 15 тысяч разрешений
на сооружение промышленных объектов с инвестиция�
ми в 1,16 квадриллиона риалов (около 30,7 млрд дол.) за
11 месяцев предыдущего иранского года. Это свидетель�
ствует о росте количества заявок и повышении объема
инвестиций на 13,5 процентов в сравнении с аналогич�
ным периодом предыдущего года.

Промышленный сектор — основа движущей силы роста
иранской экономики на протяжении первых 3�х кварталов
предыдущего иранского года, который завершился 20 марта
2017 года. Такие данные о росте ВВП Ирана, обнародован�
ные Статистическим центром республики, подтверждают,
что рост промышленного сектора составил 10,5 процентов.
При этом, по заявлению ЦБ Ирана, рост иранской экономи�
ки составил 11,9 процентов в течение 3�х кварталов. Таким
образом, промышленный рост составил 5,8 процентов [3].

Основные промышленные отрасли, обеспечивающие
максимальный прирост добавленной стоимости и заня�
тость населения:

— пищевая промышленность;
— специальное и тяжелое машиностроение;
— транспортное машиностроение;
— химическая промышленность;
— металлургия и горная добыча.
Организация Промышленного Развития и Обновле�

ния Ирана (IDRO)
Организация Промышленного Развития и Обновле�

ния Ирана (IDRO) играет существенную роль в разви�
тии промышленности Ирана [4].

Данная организация была создана в 1967 году в це�
лях ускорения процесса индустриализации страны и
развития сектора промышленности.

В последние несколько лет в согласии с политикой
приватизации республики, IDRO прилагала значитель�
ные усилия для приватизации своих аффилированных
предприятий. Продолжая политику приватизации и сни�
жая свою роль холдинговой компании, IDRO сосредо�
тачивает свое внимание на важнейших задачах, стремясь
стать агентством промышленного развития.

Деятельность IDRO сосредоточена в таких сферах:
— оказание содействия иностранным и местным

инвестициям с миноритарными пакетами акций, кото�
рые принадлежат IDRO (меньше 50 процентов акций), с
особым упором на новые, экспортоориентированные и
высокотехнологичные отрасли;

— реструктуризация существующих отраслей про�
мышленности посредством участия авторитетных зару�
бежных компаний с целью передачи новых технологий,
а также для увеличения ненефтяного экспорта ИРИ;

— содействие развитию генподрядной деятельнос�
ти с участием частного сектора Ирана и надежных за�
рубежных компаний�партнеров;

— вспомогательные и консультационные услуги за�
рубежным инвесторам;

— приватизация действующих дочерних предприятий.
Основные достижения 50�летней истории IDRO:
— для завершения производственной цепочки со�

зданы многочисленные инженерные, производственные
и промышленные предприятия;

— осуществляется управление тяжелой промыш�
ленностью;

— осуществляются ключевые проекты в сфере тя�
желой промышленности;

— налажено сотрудничество по осуществлению
ключевых национальных проектов (в частности, строи�
тельство нефтехимических и нефтегазовых заводов,
сооружение электростанций);

— укреплен потенциал национальных транспортных
(морских, железнодорожных, автомобильных) про�
мышленных отраслей;

— проводится реконструкция старых национальных
промышленных отраслей;

— разрабатываются необходимые передовые техно�
логии;

— проводятся исследования в сфере развития и при�
кладные исследования;

— формируются и развиваются связи с исследова�
тельскими центрами и университетами;

— развиваются общенациональные возможности
для заключения генеральных контрактов;

— осуществляется управление промышленными мега
проектами, в т. ч. Южный Парс в сотрудничестве с круп�
нейшими национальными и иностранными партнерами;

— поставляется высокотехнологичное промышлен�
ное оборудование для ключевых национальных про�
мышленных отраслей, в т. ч. для нефтехимической, неф�
тегазовой отрасли и электростанций;

— осуществляется локализация ноу�хау для реали�
зации и управления мега проектами;

— осуществляется передача акций крупных компа�
ний и приватизация отраслей;

— расширяются сферы участия на международном
рынке;

— привлекается международное сотрудничество в
сфере инвестиций, проводятся технологические иссле�
дования и реализуются промышленные проекты;

— оказывается поддержка горнодобывающим и
промышленным предприятиям;

— принимается участие в разработке стратегии и
политики развития промышленности;

— реформируется структура управления и осуще�
ствляется подбор компетентных менеджеров для управ�
ления промышленными проектами и компаниями;

— планируются и реализуются комплексные планы
развития промышленных национальных менеджеров.

IDRO уделяет большое внимание росту националь�
ного оборудования и машиностроения.

Автомобилестроение — ведущая отрасль транспор�
тного машиностроения Ирана.

Иранская автомобильная промышленность — вто�
рая по величине в стране после газовой и нефтяной про�
мышленности. Автомобильная промышленность состав�
ляет около 10 процентов ВВП республики [2].

Согласно данным, предоставленным Международ�
ной Организацией Производителей Транспортных
Средств (МОПТС), Иран в 2016 году находился на 14 мес�
те в мире по количеству произведенного легкового ав�
тотранспорта (свыше одного миллиона авто).

В связи с большим количеством создаваемых рабо�
чих мест, развитой системы автодорог хорошего каче�
ства и некоторых других факторов, автомобильная про�
мышленность всегда пользовалась большой поддерж�
кой со стороны иранского правительства.

В сфере развития автомобильной промышленности
правительство Ирана ставит перед собой амбициозные
цели в рамках стратегии развития республики до 2025 года.
Исходя из плана развития отрасли, утвержденного в
2009 году, к 2025 году в Иране должно производиться
не меньше 3 миллионов легковых авто и 120 тысяч ком�
мерческих автомобилей ежегодно [2].

В общей сложности, Ираном произведено 1,3 мил�
лионов авто в прошлом году, завершившемся 20 марта
2017 года. Иран планирует увеличить этот показатель
до полутора миллионов уже к концу текущего года.
Произведя в 2016 году свыше миллиона авто, Иран мо�
жет ранжироваться среди ведущих государств мира по
показателям роста производства автотранспорта [2].

Традиционно, автомобильная промышленность
Ирана развивалась с освоением сборки и последующей
локализации производства продукции крупных миро�
вых автоконцернов (в частности, "Ивеко", "Вольво" и
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"Даймлер") в сфере производства грузовых автомоби�
лей и таких автоконцернов, как "Рено Ниссан" и "Пежо
Ситроен" в сфере легковых авто.

Сегодня большинство заводов Ирана являются площад�
ками, на которых осуществляется сборка иностранной ав�
томобильной техники. Различия существуют лишь в степе�
ни локализации. К автомобилям, характеризующимся вы�
сокой степенью локализации, относятся легковые авто,
которые уже давно освоены крупнейшими автомобилест�
роительными предприятиями Ирана (например, "Ситроен
Ксантия", "Сайпа" ("Киа Прайд"), "Пежо 206", "Пежо 405").

Среди грузовых автомобилей практически полнос�
тью локализованным производством можно назвать
лишь грузовой автотранспорт, выпускаемый под мар�
кой "Хавар", представляющий собой "Мерседес Бенц"
линейки 1970�х годов. Принимая во внимание давний
опыт сотрудничества, в стране налажено производство
узлов и деталей именно для этих брендов. Разработан�
ные в последние несколько лет собственные легковые
авто такие, как "Сайпа Тиба", "Иран Ходроу Рунна" и
"Иран Ходроу Саманд", представляют собой последу�
ющее развитие освоенных моделей зарубежных авто.

В качестве основных производителей легкового ав�
тотранспорта выступают такие автомобилестроитель�
ные предприятия, как "Сайпа" и "Иран Ходроу". На про�
тяжении последних десятилетий компания "Иран Ход�
роу" успешно сотрудничает с несколькими концернами,
в числе которых "Сузуки", "Рено Ниссан" и "Пежо Сит�
роен". На заводах предприятия осуществляется выпуск:

— рестайлинговой версии "Пежо 405", адаптирован�
ной к иранскому рынку под маркой "Пежо Парс";

— "Пежо Роа";
— "Пежо 206" и "Пежо 206 седан";
— "Пежо 207";
— "Рено Логан" (под маркой "Тондар 90");
— собственная разработка "Рунна", спроектирован�

ная на базе "Пежо 206 седан";
— "Сузуки Гранд Витара";
— собственная разработка "Саманд" (модификации

"Сарир" и "Сорен").
Также запланировано производство "Сузуки Киза�

ши" и развитие "Саманд" — легкового автомобиля "Дана".
Компания "Сайпа" — основной партнер концерна

"Рено Ниссан" в ИРИ. Выпуском легкового автотранс�
порта занимаются компании "Парс Ходроу" и "Сайпа".
На предприятиях концерна осуществляется выпуск ав�
томобилей "Сайпа" разной модификации ("Киа Прайд"
производится на основе лицензии, приобретенной у
"Киа"), а также "Рено Меган", "Ситроен Ксантия", "Нис�
сан Рониз", "Ниссан НП 300", "Ниссан Кашкай", "Рено
Логан" (Тондар 90), "Ниссан Теана", "Ниссан Максима".

Промышленная группа "Керман Ходроу" включает
в себя компании "Ходроусазан Раин", "Ходроусазан
Бам" и "Керман мотор", которые занимаются сборкой и

реализацией легковых авто "Хафей Лобо" и "Лифан", а
также устаревших моделей "Грейт Уолл Си 30", "Хен�
даи Авене" (Элантра) "Хендаи Верна".

Компания "Дайар Ходроу", выступающая в качестве
официального партнера бренда "Грейт Уолл" в Иране,
занимается производством автомобилей "Грейт Уолл
Дир". В ближайшее время "Дайар Ходроу" планирует
начать собирать автомобили "Грейт Уолл Уингл".

Компания "Загрос Ходроу" — официальный дист�
рибьютор и партнер малазийского бренда под названи�
ем "Протон".

Производством грузовых автомобилей занимаются
компании "Керман Ходроу", "Бахман", "Сайпа Дизель",
"Иран Ходроу Дизель".

Компания "Иран Ходроу Дизель" занимается выпус�
ком грузовых автомобилей Khavar 2624, Khavar 1924 и ки�
тайских тягачей Dongfeng под иранским брендом. Компа�
ния также занимается выпуском грузовых автомобилей
малой грузоподъемности Hyundai Mighty и Khavar 608.

Согласно данным, предоставленным иранскими
СМИ, в ноябре 2016 года местной полицией была пре�
кращена выдача регистрационных знаков для автомо�
билей, которые были произведены на территории США.
Это коснулось не только автомобилей американских
брендов, но и автомобилей европейских и японских ком�
паний, собираемых на территории США.

Иранские власти считают, что отказ от американской
продукции и товаров, включая автомобили, позволит рес�
публике укрепить стратегию "экономики сопротивления".

Согласно данным, приведенным в газете Donya�e�
Eqtesad, иранская автомобилестроительная фирма Iran
Khodro (IKCO) и китайские сборщики автомобилей в
Иране имеют меньшие показатели в сравнении с компа�
нией SAIPA [2]. Как отмечается в материалах, на про�
тяжении 11 месяцев 1395 иранского года, доля IKCO на
автомобильном рынке Ирана снизилась на 4 процента.
В это же время, доля фирмы SAIPA увеличилась на
3,5 процента в сравнении с таким же периодом прошлого
года. Частные производители автомобилей, в частности,
Bahman Motor, Kerman Motor и MVM, занимающиеся
сборкой и производством южнокорейских и китайских
моделей авто в сотрудничестве с материнскими органи�
зациями, также снизили свою долю на 1,6 процентов. В
настоящее время доля рынка, занятая этими компания�
ми, составляет около 7,4 процентов. Согласно инфор�
мации, приведенной в газете, два наиболее крупных
иранских производителя автомобилей SAIPA и IKCO
занимают около 87,3 процентов автомобильного рынка
Ирана. За рассматриваемый период доля IKCO состав�
ляла 49,4% (в прошлом году этот показатель составлял
53,5%). SAIPA увеличила свою долю на рынке на 3,5 про�
цента, охватив 37,9 процентов насыщенного националь�
ного автомобильного рынка. Кроме того, в докладе от�
мечается, что доля импортных автомобилей на автомо�

 Страна Легковые автомобили Коммерческие / Грузовые автомобили Всего 
1 Китай 24420744 3698050 28118794 
2 Япония 7873886 1330704 9204590 
3 Германия 5746808 315754 6062562 
4 США 3934357 8263780 12198137 
5 Южная Корея 3859991 368518 4228509 
6 Индия 3677605 81136 3758741 
7 Испания 2354117 531805 2885922 
8 Мексика 1993168 1604294 3597462 
9 Бразилия 1778464 377892 2156356 
10 Великобритания  1722698 93924 1816622 
11 Франция 1626000 456 1626456 
12 Чехия 1344182 5714 1349896 
13 Россия 1124774 179215 1303989 
14 Иран 1074000 9071 1083071 
 Всего 62530794 16860313 79391107 

Таблица 1. Производство легковых и грузовых автомобилей в 2016 году

Источник: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers, 2016 Production Statistics, Retrieved from http://www.oica.net/
category/production�statistics/
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бильном рынке Ирана возросла на 1,6 процентов.
Привлекательные схемы продаж, новые модели авто и
отличное послепродажное обслуживание дали импорте�
рам возможность занять 5,18% доли авторынка Ирана [2].

Свыше 233 тысяч авто Peugeot было произведено в
Иране на протяжении 2016 года на основе лицензии ав�
топроизводителя. Немного ранее Peugeot начал выпла�
ту компенсаций Ирану за вывод капитала из страны до
снятия санкций Европейского Союза. В 2012 году ком�
пания Peugeot приостановила продажи в Иране. В этот
период против республики был введен ряд международ�
ных санкций, распространившихся и на автомобильный
сектор. В январе 2016 года, сразу после снятия между�
народных санкций, Iran Khodro и PSA Peugeot Citroеn
подписали соглашение о создании совместного пред�
приятия, которое будет производить автомобили пос�
леднего поколения в ИРИ. На основе данного соглаше�
ния в производство автомобилей в ИРИ на протяжении
ближайших 5�ти лет будет инвестировано свыше 400 мил�
лионов евро. Контрактом предусмотрены инвестиции
Peugeot в модернизацию платформ, в частности на ос�
новном заводе компании Iran Khodro, находящемся
вблизи Тегерана.

Согласно данным, предоставленным информагент�
ством Tasnim News, общее количество транспорта, про�
изведенного в Иране на протяжении первых 9�ти меся�
цев прошлого 1395 иранского календарного года (начав�
шегося 20 марта 2016 года), показывает рост на 39,1 про�
центов в сравнении с тем же периодом предыдущего
года [1].

В период с 20 марта по 20 декабря 2016 года в Иране
было произведено более 950 тысяч транспортных
средств разного типа, включая автобусы, легковые и
грузовые автомобили. Общий объем производства се�
данов за 9 месяцев составил 881935, что на 40,9 процен�
тов превышает уровень аналогичного периода 2015 года.
Так, за 11 месяцев на территорию Ирана было импор�
тировано запчастей и автомобилей на сумму свыше 2,3 млрд
долларов. За рассматриваемый период было импорти�
ровано 61077 авто, сметная стоимость которых соста�
вила 1,6 млрд долларов.

Отметим, что осенью текущего 2017 года планиру�
ется выпуск первой продукции совместного ирано�азер�
байджанского автозавода в Нефтчалинской промыш�
ленной зоне. Такое заявление было сделано информа�
ционным агентством Trend со ссылкой на иранского
посла в Азербайджане Д. Джахангирзаде [5]. Послом
был отмечен высокий уровень экономического сотруд�
ничества между Ираном и Азербайджаном и выражена
уверенность в еще большем укреплении экономических
отношений между этими странами.

В предыдущем году между иранским автопроизво�
дителем Iran Khodro и азербайджанской компанией
Azeurocar было подписано соглашение о создании со�
вместного автозавода в Нефтчалинской промзоне. На
заводе будут производиться автомобили таких марок,
как Samand, Soren, Rana и Dena. По предварительным
оценкам, стоимость проекта составит 15 млн долларов,
а ежегодная мощность — 10 тысяч авто.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Иранская автомобильная промышленность — вто�

рая по величине в стране после газовой и нефтяной про�
мышленности. Автомобильная промышленность состав�
ляет около 10 процентов ВВП республики. Сегодня
большинство заводов Ирана являются площадками, на
которых осуществляется сборка иностранной автомо�
бильной техники. Различия существуют лишь в степени
локализации. После заключения исторического согла�
шения по иранской ядерной программе многие автопро�
изводители "толпятся" у входа на сулящий большие
прибыли авторынок Ирана. Согласно источникам, не�
мецкие и французские автоконцерны массового секто�
ра, построившие значительный бизнес в Иране до вве�

дения санкций, возглавят наступление на этот рынок [6].
В то же время, конкуренты, в том числе недорогие ки�
тайские марки, не нашедшие спроса на развитых авто�
мобильных рынках других стран, появились в Иране,
чтобы заполнить образовавшуюся после введения сан�
кций пустоту. В целом, судя по динамике промышлен�
ного производства до конца этого десятилетия Ислам�
ская Республика Иран может стать важнейшим регио�
нальным центром автомобилестроения.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
ТА ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ

В Україні активно здійснюється перехід до серед�
ньострокового бюджетного планування. Зокрема в
2017 році ухвалена на засіданні Кабінету Міністрів Ук�
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ECONOMIC@MATHEMATICAL METHODS OF THE MEDIUM@TERM FORECASTING OF VALUE
ADDED TAX IN UKRAINE

У статті визначається місце середньострокового прогнозування в Україні на шляху до впровадження се@
редньострокового бюджетного планування. Проаналізовано усі найбільш популярні та результативні методи
прогнозування, які застосовуються у світі. Досліджено їхні переваги та недоліки, а також можливості застосу@
вання в Україні. Зазначено основні проблеми, що виникають під час спроб запровадження поширених методів
прогнозування. Визначено, що головною з проблем є якість та обмеженість вхідної статистичної інформації,
якої часто недостатньо для побудови робочої моделі прогнозу. За таких умов, було запропоновано певні мето@
ди середньострокового прогнозування, що найкраще підійдуть для вирішення виявлених проблем та дадуть
якісні прогнози.

У процесі дослідження було виявлено дві найбільш ефективні моделі. Лінійна багатофакторна з фіктив@
ною змінною та факторними змінними (кінцеві споживчі витрати, середня заробітна плата). Степенева бага@
тофакторна модель з фіктивною змінною та факторними змінними (кінцеві споживчі витрати, індекс спожив@
чих цін). Такі моделі показали непогані результати та свою конкурентну спосібність у процесі середньостро@
кового прогнозування податку на додану вартість в Україні.

Визначено, що імовірні похибки прогнозних даних в Україні часто спричинені широким спектром зовнішніх
факторів впливу, яких в Україні, на жаль, дуже багато. До них можна віднести: нестабільну економіко@пол@
ітичну ситуацію, постійні зміни законодавчої бази, великий сектор тіньової економіки та інше. Задля уник@
нення серйозних похибок потрібно постійно проводити спостереження за зовнішнім середовищем та комп@
лексно аналізувати результативність побудованих моделей.

The article analyzes the medium@term forecasting in Ukraine as a part of implementing of the medium@term
budgetary framework in Ukraine. In the research were analyzed all the most common and effective forecasting methods
that are used in the world, were determined their advantages and disadvantages and the possibility of the
implementation them in Ukraine. In the article described basic problems that arise when any researcher tries to
introduce in Ukraine one of the common methods of forecasting. It was determined that the main problem is the
quality and the limited of incoming statistical information, which is often not enough to build a good working forecast
model. Under these conditions, have been proposed some medium@term forecasting methods that the most useful and
best working in Ukraine.

In the process of researching were found two the most efficient models. The first one is the linear multi@factor
model with a dummy variable and factor variables (final consumption expenditure, the average wage). The second
one is the non@linear multi@factor model with a dummy variable and factor variables (final consumption expenditure,
consumer price index). These models have shown good results and their competitive position against other methods
of VAT medium@term forecasting in Ukraine.

It was determined that the forecast accuracy in Ukraine too low, because of a wide range of external influences.
There are unstable economic and political situations, ongoing changes in the legal framework, a large shadow economy
etc. In order to avoid serious errors in forecasting, the authorities need to constantly carry out monitoring of the
environment and constantly analyze performance of built forecasting models.

Ключові слова: середньострокове бюджетне прогнозування, податок на додану вартість, економіко�ма�
тематичні методи та моделі.

Key words: medium�term budget forecasting, value added tax, economic�mathematical methods and models.

раїни від 08.02.2017 року "Стратегія реформування си�
стеми управління державними фінансами на 2017—2020
роки", а також прийнято  Закон України "Про внесення
зміни до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положен�
ня" Бюджетного кодексу України (щодо запроваджен�



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

89www.economy.in.ua

ня середньострокового бюджетного планування)". Важ�
ливою частиною впровадження середньострокового
бюджетного планування є створення підходів до над�
ійного планування доходів державного бюджету, що не
може бути здійснене без суттєвого покращення мето�
дології прогнозування податкових надходжень і зокре�
ма надходжень з податку на додану вартість.

На сьогодні методик прогнозування податкових
надходжень, зокрема і податку на додану вартість, є
дуже багато, усі вони відповідають певним критеріям.
Вибір методів залежить, насамперед, від цілей прогно�
зу та мети його застосування, періоду на який складаєть�
ся прогноз, доступності інформації, її достовірності та
оцінці точності прогнозу. Розрізняють два основних
напрямки прогнозування: аналітичний підхід визначен�
ня закономірностей економічного розвитку та еконо�
міко�математичні методи прогнозування.

У рамках цієї статті будуть розглянуті саме еконо�
міко�математичні методи прогнозування як більш точні,
об'єктивні та математично обгрунтовані, ті що найкра�
ще підходять для середньострокового прогнозу. Важ�
ливо розуміти, що результат процесу прогнозування
досить суттєво залежить не лише від вибраного методу
прогнозу, а й від якості базової вхідної інформації, її
наявності, кількості та достовірності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Відомі економіко�математичні мето�

ди та моделі, що широко використову�
ються в усьому світі, в українських реал�
іях не завжди дають бажаних резуль�
татів. Окрім обмеженої доступності по�
даткової інформації, існує низка
зовнішніх факторів, що вливаються на
якість прогнозу податку на додану
вартість в Україні, що навіть при ідеальній
економіко�математичній моделі, прогноз
може давати неточності.

Процес прогнозування сильно уск�
ладнюється обмеженістю інформації, її
малодоступністю та відмінностями через
розбіжності показників, що надаються
різними органами державної влади. Тому
вже на цьому етапі можуть виникати
труднощі при виборі специфікації, побу�

дові моделі прогнозу та подальшого забезпечення не�
обхідної точності розрахунків.

Статистична інформація Держкомстату, Мінеконо�
міки та Казначейства України є вкрай обмеженою, не�
повною та нечіткою, про що відзначають багато вітчиз�
няних науковців [3, с. 79—80]. Все це достатньо сильно
впливає на процес прогнозування, гальмує його та ста�
вить під сумнів його результати.

За умов обмеженої інформації, для середньостро�
кового прогнозування зазвичай прийнято використову�
вати трендові моделі, в яких достатньо знати лише тренд
надходження ПДВ за певний період (2000—2015 роки)
(табл. 1).

На рисунках 1, 2 зображено приклади трендових
моделей, рівняння їх тренду та коефіцієнт детермінації
(моделі побудовані за допомогою програми MS Office
Excel).

Аналіз трендових моделей показує, що найбільш
точними є лінійний та поліноміальний тренд. У них
відсутня гетероскедастичність, вони мають суттєвий
коефіцієнт детермінації 0,95 та 0,96 відповідно. За до�
помогою отриманих рівнянь цих трендів можна зроби�
ти прогноз ПДВ на 2016—2019 роки (табл. 2).

Проте проста перевірка на прикладі 2016 року, по�
казує, що трендові моделі є недостатньо надійним

Рік 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Надходження 
ПДВ, млн грн. 9516,5 10348 13471 12598 16734 33804 50397 59383 

Рік 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Надходження 
ПДВ, млн грн. 92083 84597 102752 130094 138827 128269 139024 178452 

Таблиця 1. Надходження податку на додану вартість за 2000—2015 роки

Джерело: складено автором на основі даних Державної статистичної служби України [5—7].

y = 11587x - 23468
R2 = 0,9512
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Рис. 1. Лінійний тренд надходження ПДВ

y = 301,9x2 + 6454,7x - 8071,3
R2 = 0,962
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Рис. 2. Поліноміальний тренд надходження ПДВ
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інструментом. Знаючи фактичні надходження податку
на додану вартість у 2016 році, які склали 235,5 млрд грн.
[4], можна зробити висновки, що прогноз і фактичні дані
сильно відрізняються. Отже, трендові моделі не можуть
врахувати кризові явища та надати достатньо надійний
прогноз, а тому їх використання в умовах України, на
жаль, проблематично.

У світовій практиці на сьогодні використовується
велика кількість статистичних та економіко�математич�
них методів та моделей для прогнозування бюджетних
надходжень. Для того, щоб обрати один із методів про�
гнозу, потрібно його економічно інтерпретувати, об�
грунтувати, перевірити математичну достовірність та
реальну дієвість використання, а не лише отримати чис�
лові результати.

Одними із найбільш дієвих та використовуваних ме�
тодів прогнозування є метод ковзного середнього, екс�
поненціального згладжування, парні та множинні рег�
ресії. Перші два методи є вкрай важливими, але, в ос�
новному, для короткострокового прогнозування, їх
прогноз здійснюється на один часовий проміжок впе�
ред, а тому прогнозування в середньостроковій перс�
пективі ними зробити не вдається. Проте в комплексі
як додатковий показник для звірки результатів з пер�
шим роком середньострокового прогнозу, їх викорис�
товувати можна.

Важливо зауважити, що серед науковців нема єдиної
думки щодо найкращого методу прогнозування. В кон�
кретних ситуаціях, кожен із методів має свої переваги
та недоліки. Але, все ж таки, головні критерії вибору
виділити можна: достатньо висока точність прогнозу;
економічна достовірність результату; функціональна
простота та ясність принципу побудови моделі; низька
затратність як у часовому, так і фінансовому плані. Ке�
руючись цими критеріями, під час дослідження еконо�
міко�математичних моделей середньострокового про�
гнозування податку на додану вартість, нами особлива
увага зверталась на множинні регресії.

Перед побудовою будь�якої моделі спершу потрібно
визначити та проаналізувати ендогенні змінні, які мо�
жуть впливати на прогнозований показник, оцінити та
обрати найбільш значущі фактори впливу. Зробити це
можна за допомогою коефіцієнта кореляції. На відміну
від трендових моделей, множинні регресії, окрім трен�
ду Y досліджують фактори впливу X

n
.

Досліджуючи економічний
зміст факторів впливу на ПДВ,
нами визначено, що найбільш до�
цільно для побудови моделі мно�
жинної регресії, як фактори вико�
ристати кінцеві споживчі витрати
домогосподарств та некомерцій�
них підприємств (далі КСВ, їх
можна вважати базою оподатку�
вання податку на додану вартість),
індекс споживчих цін (далі ІСЦ,
нами використовувалось значення
зміни індексу не до попереднього
року, а до базисного, для того щоб
більш чітко відслідковувати тен�
денцію зміни цін), та показник се�
редньої заробітної плати.

Не менш важливим у прогно�
зуванні є визначення базисного
періоду. Вважається, чим ширший
базисний період, тим краще. Про�
те це не завжди так, враховуючи
українські реалії, коли має місце
непередбачуваний вплив зовніш�

ніх чинників на результат, а також, нестабільність по�
літично�економічного середовища. Трендові та лінійні
багатофакторні моделі є ідеальними інструментами про�
гнозу для стабільної економіки із чітко вираженими тем�
пами росту. Щодо степеневої (нелінійної) багатофак�
торної моделі, то вона враховує імовірність відхилення
тенденції в певних межах.

В умовах України, за відсутності стабільного еко�
номічного середовища, вибір базисного періоду є склад�
ний, адже за будь�яких умов будуть присутні роки не�
передбачуваних змін, спричинених чи то внутрішніми
політично�економічними кризами, чи незалежними зов�
нішніми факторами.

Провівши дослідження результативності кожної
із багатофакторних моделей, аналізуючи можливості
найбільш точного прогнозування податку на додану
вартість в Україні, комбінуючи між собою різні фак�
тори впливу, порівнюючи лінійні та нелінійні регресії,
змінюючи базисний період, було вирішено ввести в
модель прогнозування фіктивну змінну. Таким чином,
за її допомогою в моделі можна відзначити зміни в
лінії тренду спричинені кризовими явищами. Тобто,
коли в країні відбувся спад реального ВВП, фіктивна
змінна є ненульовою, а в той період, коли спаду не
було, а зафіксовано ріст реального ВВП, це вважаєть�
ся за норму і фіктивна змінна в цей рік вважається
нульовою.

Серед різноманітних комбінацій множинних рег�
ресій виділено дві основні моделі. Лінійна багатофак�
торна з такими факторними змінними як кінцеві спо�
живчі витрати та середня заробітна плата. Степенева ба�
гатофакторна модель з факторними змінними: кінцеві
споживчі витрати та індекс споживчих цін. При моде�
люванні були проведені усі стандартні тести щодо ви�
значення адекватності моделі, мультиколінеарності, ге�
тероскедастичності та автокореляції.

Розглянемо процес побудови багатофакторної
лінійної моделі прогнозування. Загалом багатофактор�
на лінійна регресія має вигляд:

 (1).
У таблиці 3 представлено дані щодо надходжень

ПДВ, кінцевих споживчих витрат та середньої заробіт�
ної плати за 2000—2015 роки. Фіктивна змінна "0" — озна�
чає ріст реального ВВП в Україні в зазначений рік; "1" —

Таблиця 2. Прогноз ПДВ на 2016—2019 роки за допомогою моделей тренду

Рік 2016 2017 2018 2019 
Надходження ПДВ, млн грн. (лінійний ряд) 173511 185098 196685 208272 
Надходження ПДВ, млн грн. (поліноміальний ряд) 188908 205929 223554 241783 

Т Y X1 X2 X3 

 ПДВ, 
млн грн. 

КСВ, 
млн грн. 

Середня з/п, 
грн. Фіктивна змінна 

2000 9516,5 96315 230 0 
2001 10348 116277 311 0 
2002 13471 128786 376 0 
2003 12598 150794 462 0 
2004 16734 184946 590 0 
2005 33804 257351 806 0 
2006 50397 324556 1041 0 
2007 59383 429619 1351 0 
2008 92083 589739 1806 0 
2009 84597 588812 1906 1 
2010 102752 725888 2239 0 
2011 130094 915514 2633 0 
2012 138827 1011190 3026 0 
2013 128269 1109761 3265 1 
2014 139024 1133749 3480 1 
2015 178452 1338835 4195 1 

Таблиця 3. Надходження ПДВ, КСВ та середня заробітна плата
за 2000—2015 роки

Джерело: складено автором на основі даних Державної статистичної служби України
[5— 7].
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спад реального ВВП. За допомогою програми MS Office
Excel та інструменту Регресія (Сервіс�Аналіз даних�Рег�
ресія) отримаємо шукані значення коефіцієнтів b

0
, b

1
,

b
2
, b

3
 та зможемо побудувати рівняння регресії:

b
0

�3351,14;
b

1
�0,04;

b
2

60,89;
b

3
�18315,75.

(2).
Коефіцієнт детермінації: .
Отже, можемо стверджувати що майбутні розра�

хунки отримані за допомогою такого рівняння регресії
будуть достатньо точними, оскільки вплив вибраних
факторів на результуючу змінну Y складає 99%, а вплив
інших факторів складає 1%.

Тенденцію надходження податку на додану вартість
прогнозних значень (Y

розрах
) та фактичних (Y) протягом

2000—2015 років представлено на рисунку 3.
Співвідношення фактичних даних до прогнозних

наведені в табл. 4.
Розрахуємо прогноз надходження ПДВ на 2016—

2018 роки за допомогою отриманого рівняння регресії
(2) на основі прогнозних даних, розроблених Міністер�
ством економічного розвитку і торгівлі України [2]
(табл. 5).

Прогнозне значення податку на додану вартість в
Україні на 2016 рік спрогнозовано в межах 223365—
241680 млн грн. (песимістичний та оптимістичний про�

гноз відповідно). Фактичне значення надходження
ПДВ в 2016 році склало 235505 млн грн. [4], що на 2,56%
менше від оптимістичного прогнозного значення. Пла�
новий показник ПДВ на 2017 рік зазначений в Держав�
ному бюджеті України складає 293103 млн грн. [1], що
на 0,9% більше від оптимістичного, визначеного модел�
лю.
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Рис. 3. Надходження податку на додану вартість(млн грн.) прогнозних значень (Yрозрах) та фактичних (Y) протягом
2000—2018 років

Таблиця 4. Фактичні та прогнозовані надходження ПДВ
протягом 2000—2015 років

 Факт, 
млн грн. 

Прогноз, 
 млн грн. Факт/Прогноз 

2000 9516,5 6839,18 139,15%
2001 10348 10980,8 94,24%
2002 13471 14443,3 93,27% 
2003 12598 18808,4 66,98%
2004 16734 25249,9 66,27%
2005 33804 35534,8 95,13%
2006 50397 47182,6 106,81%
2007 59383 61897,8 95,94%
2008 92083 83261,7 110,59%
2009 84597 71072 119,03%
2010 102752 104235 98,58%
2011 130094 120716 107,77% 
2012 138827 140857 98,56%
2013 128269 133191 96,30%
2014 139024 145332 95,66%
2015 178452 180747 98,73%

Таблиця 5. Прогнозування ПДВ на 2016—2018 роки

 Т X1 X2 X3 Прогноз 
КСВ, млн грн. Середня з/п, грн. Фіктивна змінна ПДВ, млн. грн. 

Очікуване 2016 1560400 5039 0 241680(о) 
1560400 5039 1 223365(п) 

Сценарій 1 
2017 

1787200 5988 0 290484(о) 
1787200 5988 1 272168(п) 

Сценарій 2 1779000 5954 0 288738(о) 
1779000 5954 1 270423(п) 

Сценарій 1 
2018 

1971500 6825 0 334151(о) 
1971500 6825 1 315835(п) 

Сценарій 2 1966800 6776 0 331354(о) 
1966800 6776 1 313038(п) 
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Наступною моделлю взятою до розгляду є багато�
факторна степенева (нелінійна) регресія, яка має виг�
ляд:

   (3),
(4),

    (5).
Побудуємо таблицю з розрахунковими даними, де

вже зазначені фактичні дані ПДВ, кінцеві споживчі ви�
трати та індекс споживчих цін за 2000—2015 роки (табл.
6). Фіктивна змінна "1" — означає ріст реального ВВП в
Україні в зазначений рік; "2" — спад реального ВВП.

За допомогою програми MS Office Excel інструмен�
ту Регресія (Сервіс — Аналіз даних — Регресія) отри�
маємо такі дані:

b
0'

�5,29;
b

1
1,25;

b
2

�0,1;
b

3
�0,23.

Таблиця 6. Вхідні данні для побудови багатофакторної нелінійної регресії

Джерело: складено автором на основі даних Державної статистичної служби України [5—7].

Т Y X1 X2 X3 Ln(Y) Ln(X1) Ln(X2) Ln(X3)

 ПДВ,  
млн грн. 

КСВ,  
млн грн. 

ІСЦ, 
млн грн. 

Фіктивна 
змінна     

2000 9516,5 96315 100,0% 1 9,16 11,48 0,00 0,00
2001 10348 116277 106,1% 1 9,24 11,66 0,06 0,00
2002 13471 128786 105,5% 1 9,51 11,77 0,05 0,00
2003 12598 150794 114,1% 1 9,44 11,92 0,13 0,00
2004 16734 184946 128,1% 1 9,73 12,13 0,25 0,00
2005 33804 257351 141,3% 1 10,43 12,46 0,35 0,00
2006 50397 324556 157,7% 1 10,83 12,69 0,46 0,00
2007 59383 429619 183,9% 1 10,99 12,97 0,61 0,00
2008 92083 589739 224,9% 1 11,43 13,29 0,81 0,00
2009 84597 588812 252,6% 2 11,35 13,29 0,93 0,69
2010 102752 725888 275,6% 1 11,54 13,50 1,01 0,00
2011 130094 915514 288,3% 1 11,78 13,73 1,06 0,00
2012 138827 1011190 287,7% 1 11,84 13,83 1,06 0,00
2013 128269 1109761 289,1% 2 11,76 13,92 1,06 0,69
2014 139024 1133749 361,1% 2 11,84 13,94 1,28 0,69
2015 178452 1338835 517,5% 2 12,09 14,11 1,64 0,69
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Рис. 4. Надходження податку на додану вартість(млн грн.) прогнозних значень (Yрозрах) та фактичних (Y) протягом
2000—2018 років

Таблиця 7. Фактичні та прогнозовані надходження ПДВ
протягом 2000—2015 років

 Факт, 
млн грн. 

Прогноз,  
млн грн. Факт/План 

2000 9516,5 9021,49 105,49%
2001 10348 11360,3 91,09%
2002 13471 12921,3 104,25%
2003 12598 15628,9 80,61% 
2004 16734 19964,1 83,82%
2005 33804 29929,3 112,95%
2006 50397 39615,5 127,22%
2007 59383 55483,6 107,03%
2008 92083 80956,1 113,74% 
2009 84597 68053,3 124,31%
2010 102752 103002 99,76%
2011 130094 137209 94,81%
2012 138827 155459 89,30%
2013 128269 148739 86,24% 
2014 139024 149521 92,98%
2015 178452 177873 100,33%
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Відповідно до формули регресії ми знайшли Ln(b
0'
),

тому знаходимо логарифм від b
0'
 і отримуємо b

0
 = 0,005.

Отже, рівняння регресії матиме такий вигляд:

 (6).

Коефіцієнт детермінації: .
Можемо стверджувати що майбутні розрахунки от�

римані за допомогою рівняння регресії будуть до�
статньо точними, адже вплив досліджуваних факторів
на показник Y складає 98%, а вплив інших менше 2%.

Тенденцію надходження податку на додану вартість
прогнозних значень (Yрозрах) та фактичних (Y) протя�
гом 2000—2015 років можна побачити на рисунку 4.
Співвідношення фактичних даних до прогнозних наве�
дені в таблиці 7.

Аналізуючи таблицю 7, можна оцінити середнє
відхилення факт/план, яке складає 100,87%. Це свідчить
про те, що в середньому фактичне значення перевищу�
вало прогнозне на 0,87%.

Розрахуємо прогноз надходження ПДВ на 2016—
2019 роки за допомогою отриманого рівняння регресії
(6) на основі прогнозних даних розроблених Міністер�
ством економічного розвитку і торгівлі України [2]
(табл. 8).

Прогнозний показник надходження податку на до�
дану вартість на 2016 рік, отриманий за допомогою бага�
тофакторної нелінійної моделі є в межах 212802—249821
млн грн., а фактичні надходження в 2016 році склали
235505 млн грн. [4] Похибка оптимістичного прогнозу від
фактичного склала 5,73%. Плановий показник надход�
ження ПДВ на 2017 рік зазначений в Державному бюд�
жеті України складає 293103 млн грн. [1], що на 0,29%
менше від оптимістичного прогнозу на основі моделі.

ВИСНОВКИ
Відзначимо, що багатофакторні регресійні моделі є

важливим інструментом прогнозування в світі, вони да�
ють достатньо точні прогнози. Неточності, що виника�
ють в умовах України, спричинені широким спектром
факторів впливу, яких, на жаль, дуже багато. До них
можна віднести: часті кризові явища; нестабільну еко�
номіко�політичну ситуацію; постійні зміни законодав�
чої бази; великий сектор тіньової економіки, що не дає
повної та достовірної інформації. Що стосується подат�
ку на додану вартість, то додатково на результативність
прогнозу впливає існування великої кількості пільг, не�
законних схем уникнення сплати та накручування сум
відшкодування тощо. Задля уникнення серйозних по�
хибок потрібно постійно проводити спостереження за
зовнішнім середовищем та комплексно аналізувати ре�
зультативність побудованих моделей.

Отже, питання вибору того чи іншого методу про�
гнозування серед науковців залишається відкритим.
Існує велика кількість суперечок з приводу того, яка ж
модель прогнозування є найкращою, але на жаль, не має
жодної ідеальної моделі, яка б мала абсолютно досто�
вірний прогнозний результат. У різних моделей будуть
свої плюси і мінуси, а тому кожна правильно створена
модель має право на існування. На сьогодні необхідно
продовжувати пошук застосовних методів прогнозуван�
ня доходної частини бюджету України з метою успіш�

ного впровадження середньострокового бюджетного
планування.
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Таблиця 8. Прогнозування ПДВ на 2016—2018 роки

 Т X1 X2 X3 Прогноз 
  КСВ, млн грн. ІСЦ Фіктивна змінна ПДВ, млн грн.

Очікуване 2016 1560400 590,47 % 1 249821 (о) 
1560400 590,47 % 2 212802 (п) 

Сценарій 1 
2017 

1787200 638,30 % 1 293951 (о) 
1787200 638,30 % 2 250393 (п) 

Сценарій 2 1779000 651,29 % 1 291689 (о) 
1779000 651,29 % 2 248466 (п) 

Сценарій 1 
2018 

1971500 673,41 % 1 330737 (о) 
1971500 673,41 % 2 281729 (п) 

Сценарій 2 1966800 700,79 % 1 328475 (о) 
1966800 700,79 % 2 279802 (п) 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Відповідно до статті 42 Конституції України [3] ве�

дення незабороненої законом підприємницької діяль�
ності є конституційним правом людини і громадянина.
Особа або особи, які поставили за мету здійснювати гос�
подарську діяльність, мають право обрати будь�яку
організаційно�правову форму юридичної особи або ж
працювати як фізична особа�підприємець. Зокрема в
статті 45 (організаційні форми підприємництва) Госпо�
дарського кодексу України [1] визначено, що підприє�
мництво в Україні здійснюється в будь�яких організа�
ційних формах, передбачених законом, на вибір підприє�
мця. Вибір форми організації підприємницької діяль�
ності визначається об'єктивними умовами — сферою
діяльності, метою власника, наявністю грошових коштів,
кількістю учасників, розміром статутного капіталу, пе�
ревагами та недоліками різних форм підприємництва
тощо. При цьому згідно зі статтею 47 Господарського
кодексу України державою гарантується всім підприє�
мцям, незалежно від обраних ними організаційних форм
підприємницької діяльності, рівні права та можливості
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для залучення і використання матеріально�технічних,
фінансових, трудових, інформаційних, природних та
інших ресурсів.

Ураховуючи, що підприємцям надано право само�
стійно обирати організаційну форму бізнес�структур, а та�
кож те, що інноваційні перспективи економіки України не
в останню чергу залежать від тенденцій, які склалися без�
посередньо в системі організаційно�правового структуру�
вання бізнесу, доцільно проаналізувати, який вклад у на�
ціональну економіку здійснюють різні організаційні струк�
тури. Це особливо важливо, оскільки співвідношення між
організаційно�правовими формами віднесені до важливих
соціальних пропорцій суспільного виробництва.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематика удосконалення інституціональних,

виробничих та організаційних процесів в суспільстві
завжди займала провідне місце в наукових працях відо�
мих економістів, зокрема, Д. Рікардо, Ж.�Б. Сея, Л. Мі�
зеса, Ф. Найта, Ф. Хайєка, Г. Саймона, Г. Беккера. Тео�
ретичні питання управління різними формами господа�
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рюючих суб'єктів досліджено в роботах зарубіжних вче�
них: І. Ансоффа, П. Друкера, Л. Конторовича, Д. Кор�
наи, К. Менара, Ю. Львова, Дж. Хікса, А. Шаститко. Пи�
тання формування інституціонального середовища фун�
кціонування різних організаційних форм відображено
у працях Т. Веблена, Дж. К. Гелбрейта, Дж. Коммонса.
Важливий вклад в удосконалення системи управління
організаційними формами підприємств та їх об'єднань
внесли вітчизняні вчені: О. Амоша, М. Білопольський,
І. Булєєв, А. Гальчинський, В. Геєць, М. Чумаченко,
А. Чухно та інші.

На думку науковців, необхідність дослідження
організаційно�правових форм підприємств зумовлена
особливостями економічних і соціальних функцій
підприємства в економічній системі, а саме: функцій то�
варовиробника, що задовольняє суспільні потреби в
продукції, роботах і послугах [6, с. 196—197]. Важ�
ливість аналізу суті поняття "організаційно�правова
форма юридичної особи" також зумовлена його впли�
вом на системність правового регулювання інституцій�
них засад розвитку суспільства, оскільки встановлення
чіткої і зрозумілої системи організацій створює належ�
ну основу інституційних змін, зокрема відповідної інсти�
туалізації економічного розвитку [5].

МЕТА СТАТТІ
Мета статті: здійснити аналіз економічних про�

порцій вкладу в розвиток національної економіки орган�
ізаційних структур у залежності від їх розмірів, а саме
великих, середніх, малих та мікропідприємств.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Для впровадження в Україні стратегії структурної

перебудови національної економіки необхідно визначити
не тільки, які пріоритетні галузі необхідно розвивати та
надавати їм державну підтримку, а й які організаційно�
правові форми підприємництва необхідно стимулювати та
створювати для їх ефективної роботи економічні, інсти�
туціональні та правові основи. В Україні найбільш поши�
реною організаційно�правовою формою є товариства з об�
меженою відповідальністю (далі ТОВ). Як свідчать дані
таблиці 1, їх кількість за 1996—2015 рр. збільшилася в 3,3
рази з 147,7 тис. до 488,2 тис. одиниць. Товариств з додат�
ковою відповідальністю набагато менше, оскільки вони
передбачають покладання на учасників додаткової відпо�
відальності за борги товариства при ліквідації.

Кількість акціонерних товариств за 1996—2015 рр.
зменшилася з 30,9 тис. до 15,6 тис. одиниць. Таких по�
ширених у світі організаційних форм, як корпорації,
консорціуми, концерни в Україні налічується дуже мала
кількість. Причому, кількість концернів за попередні
20 років зменшилася з 353 до 195 одиниць. Корпорацій

на початок 2016 року було 560 одиниць, а консорціумів
— лише 66 одиниць.

Оцінюючи тенденції організаційного структуруван�
ня бізнесу слід врахувати, що господарські одиниці роз�
різняються між собою за правовими, фінансово�еконо�
мічними та організаційно�управлінськими ознаками. Пра�
вовий статус підприємства має велике значення, оскіль�
ки він визначає, як формується стартовий капітал, хто та
в якому розмірі несе відповідальність за його зобов'язан�
нями, кому належить право укладати угоди, яким чином
розподіляються доходи (прибутки), хто вирішує питан�
ня господарської діяльності тощо. Крім того, організац�
ійно�правова форма юридичної особи визначає внутрішні
відносини та організаційну структуру, порядок прийнят�
тя рішень, сферу відповідальності.

При виборі такої поширеної форми господарської
діяльності, як товариство з обмеженою відповідальністю,
бізнес�середовище приваблює, що: кількість учасників
ТОВ може бути незначною (навіть одна особа); сума за�
реєстрованого статутного капіталу може бути навіть
одна гривня; існує свобода в розподілі прибутків та прий�
нятті рішень в процесі управління. Як правило, товари�
ство з обмеженою відповідальністю орієнтоване на
суб'єктів малого підприємництва. У свою чергу великі
підприємства створюються за допомогою таких органі�
заційно�правових форм об'єднання великого капіталу, як
акціонерні товариства, корпорації, консорціуми, концер�
ни, холдинги, промислово�фінансові групи, картелі, тре�
сти, синдикати, асоціації, а також транснаціональні кор�
порації за участю зарубіжних господарюючих суб'єктів.

Для того, щоб зробити висновок про ефективність
організаційних структур в Україні, проаналізуємо про�
порції, які склалися в сфері діяльності суб'єктів госпо�
дарювання, які відрізняються між собою за розмірами.
Враховуючи те, що органи офіційної статистики не
оприлюднюють показники діяльності підприємств в за�
лежності від організаційно�правових форм господарсь�
кої діяльності, аналіз доводиться робити на основі по�
казників роботи малих, середніх і великих підприємств.
При цьому висновки щодо аналізу показників діяльності
підприємств в залежності від розмірів, можна застосо�
вувати також для оцінки результатів роботи організа�
ційних структур, оскільки в Україні більше 95 % підпри�
ємств належить до суб'єктів малого бізнесу. А найбільш
поширеною організаційно�правовою формою є товари�
ства з обмеженою відповідальністю, які орієнтуються
на малий бізнес. Причому кількість ТОВ з 1996 р. зрос�
ла втричі до 500 тис. одиниць.

До мікропідприємств відносяться суб'єкти підприє�
мницької діяльності будь�якої форми господарювання,
в яких середня кількість працівників за фінансовий рік
не перевищує 10 осіб, а річний дохід не більше 2�х млн

 1996 р. 2000 р. 2004 р 2007 р. 2010 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р.
Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю  

147738 221905 302942 381205 374752 420817 448537  453931 488205 

Акціонерні товариства  30922 34942 34571 31993 21157 17973 17344  15893  15571 
Асоціація  1902 2516 2679 2953 2172 2246 2290  2203  2260 
Корпорація  332 609 798 849 637 618 604  565  560 
Консорціум  51 57 77 84 62 65 66  64  66 
Концерн  353 380 397 400 238 216 210  193  195 
Товариство з 
додатковою 
відповідальністю  

718 719 694 730 655  1249  1298  1311  1336  

Приватне 
підприємство  

111644 192168 237980 270331 223159 217934 217209  201917 201788 

Повне товариство  1640 1997 1988 1948 1483 1444 1442  1337  1361 
Командитне 
товариство  

653 799 694 654 419  421  417  384  387  

Державне 
підприємство  

14158 9965 7752 7213 4750 4519 4395  4042  4019 

Таблиця 1. Динаміка кількості суб'єктів господарювання України за організаційноXправовими формами, одиниць

Джерело: систематизовано на основі [7].
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євро. До малих підприємств відносяться підприємства,
де кількість працівників не більше 50 осіб, а обсяг дохо�
ду (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) не перевищує 10 млн євро. До великих підпри�
ємств відносяться підприємства, де середня кількість
працівників за фінансовий рік перевищує 250 осіб, а об�
сяг доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) за рік перевищує 50 млн євро. До середніх
відноситься решта підприємств.

Порівняння динаміки показників за 2010—2015 рр.
в розрізі великих, середніх, малих та мікропідприємств
(табл. 2) дає підстави зробити висновок, що великі та
середні підприємства мають кращі результати, ніж малі.
Зокрема, при тому, що великі підприємства в загальній
кількості підприємств посідають лише 0,1—0,2%, вони
створили робочі місця для 30—32% працюючого насе�
лення, забезпечили найвищий рівень заробітної плати,
виробили та реалізували 40—42% від всього обсягу про�
дукції в країні.

Середні підприємства в загальній кількості під�
приємств посідають лише 4—5,5%, але на них працює
до 44% активного населення. Ними реалізується близь�
ко 42% продукції (табл. 3). Таким чином, можна кон�
статувати певні переваги для національної економіки,
які вона одержує від діяльності великих та середніх
форм організації підприємницької діяльності.

Малі ж підприємства при тому, що становлять 95% від
загальної кількості підприємств, створили робочі місця для
27% зайнятого населення, забезпечили 16—18% реалізації
продукції від загальних обсягів по країні (табл. 4).

Мікропідприємства, займаючи в загальній кількості
підприємств 80—85%, реалізують лише 5—6% продукції,
але при цьому одержують 12—20% від загальної суми
збитків по всій економіці (табл. 5).

Узагальнені дані таблиць 6—11 показують про�
порції, які склалися між підприємствами в 2015 р. в за�
лежності від їх розмірів в частині використання активів,
власного капіталу, капітальних інвестицій, обсягів реа�
лізованої продукції, створеної доданої вартості, утво�
рених боргів (поточних і довгострокових зобов'язань),
одержаних прибутків (збитків).

У таблиці 6 показані диспропорції показників по
кількості підприємств в залежності від розмірів, зайня�
тих працівників та витрат на персонал. Якщо кількісні
показники великих і середніх підприємств практично
кореспондують між собою, то на малих підприємствах
є явний дисбаланс. Зокрема, як організаційні утворен�
ня їх налічується майже 96% в загальній структурі, а

кількість зайнятих лише 27%, при цьому витрати на пер�
сонал становлять лише 16%, що свідчить про низький
рівень заробітної плати (або її приховування) та незнач�
ний розмір відрахувань в соціальні фонди. Загалом ці
пропорції свідчать про небезпечні для економіки Украї�
ни тенденції подрібнення бізнесу.

З позицій оцінки впливу організаційного структу�
рування бізнесу на економіку України можна зробити
висновки, що через помилки в приватизації та нераціо�
нальний вибір організаційних форм бізнесу в Україні
відбулося: подрібнення промислових комплексів та зву�
ження можливостей випуску кінцевої продукції; руй�
нація територіально�виробничих структур та регіональ�
ної кооперації; погіршення позицій України на внутрі�
шньому і зовнішніх ринках високотехнологічної про�
дукції; нерівномірність концентрації суб'єктів велико�
го, середнього та малого підприємництва за регіонами;
зменшення організаційних структур індустріального
типу та великого капіталу; розпорошення ресурсів та
деконцентрація капіталу для інноваційного розвитку;
збільшення частки тіньової економіки та нестандартної
зайнятості.

Тому, на наш погляд, пріоритетним завданням є сти�
мулювання розвитку великого та середнього підприєм�
ництва. Важливе значення експерти надають розвитку
корпорацій, тобто великого бізнесу [10]. На думку А. Су�
хорукова та Т. Крупельницької, "…реальна корпорати�
зація може відновити зруйновані коопераційні зв'язки та
замкнені виробничо�технологічні цикли, повніше задія�
ти виробничі потужності, концентрувати капітали різних
розмірів, права на майно і об'єкти інтелектуальної влас�
ності та здійснювати реалізацію масштабних інвестицій�
них та інноваційних проектів…". Проведене досліджен�
ня підтверджує думку експертів. Так, пропорції основ�
них виробничих показників (табл. 7) є свідченням досить
значного вкладу в розвиток національної економіки ве�
ликих і середніх підприємств. Зокрема доданої вартості
вони разом створюють майже 85%.

На великих підприємствах працює 29% від всіх пра�
цівників, при цьому обсяг реалізованої продукції дося�
гає 40%, а доданої вартості — 43%. На малих підприєм�
ствах працює 27%, але створюється 16% доданої вар�
тості. З них на мікропідприємствах працює 12%, але до�
даної вартості створюється лише 5%. Це є свідченням
дуже низької продуктивності значної кількості функ�
ціонуючих дрібних організаційних структур. Диспро�
порції також спостерігаються в розрізі задіяних активів
і власного капіталу підприємств в залежності від роз�

Таблиця 2. Пропорції вкладу великих підприємств у розвиток економіки України, % до відповідного показника

Джерело: дані таблиць 2—12 систематизовано та розраховано на основі [8].

 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Кількість підприємств 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 
Кількість зайнятих працівників 30,2 31,4 32,4 32,2 30,4 29,0
Витрати на персонал 45,3 45,7 45,4 46,5 43,6 41,2
Обсяг реалізованої продукції 
(товарів, послуг) 41,6 44,5 41,9 42,4 41,8 39,8 
Капітальні інвестиції  45,2 40,4 50,0 48,0 48,9 46,5 
Фінансові результати до 
оподаткування:     

 
 

Прибуток  39,2 51,3 39,1 42,3 34,7 27,2 
Збиток 33,9 28,1 34,7 30,6 34,0 34,1

Таблиця 3. Пропорції вкладу середніх підприємств у розвиток економіки України, % до відповідного показника

 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Кількість підприємств 5,5 5,5 5,5 4,8 4,7 4,4
Кількість зайнятих працівників 42,6 41,7 40,9 40,7 42,8 44,2
Витрати на персонал 40,7 38,6 38,9 37,6 41,0 42,7
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) 41,5 40,3 42,1 41,0 41,3 42,0 
Капітальні інвестиції  38,6 41,8 33,9 34,1 35,4 36,7
Фінансові результати до оподаткування:   
Прибуток  46,2 34,3 44,9 38,8 44,3 48,2
Збиток 34,0 41,2 36,9 36,8 37,9 37,8
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мірів (табл. 8). Зокрема при низькій частці у створеній
доданій вартості малих підприємств (16%) та реалізо�
ваній продукції (18%), малі підприємства розпоряджа�
ються 26% всіх активів в національній економіці (з них
необоротними активами в обсязі 21%, оборотними —
31%). Тому можна зробити висновок, що малими
підприємствами активи використовуються менш про�
дуктивно, ніж великими та середніми.

Що стосується власного капіталу, то на середніх
підприємствах від загальної величини власного капіта�
лу в національній економіці сконцентровано 17% капі�
талу, на малих — 16,8%, що разом майже вдвічі менше,
ніж на великих підприємствах. На великих підприєм�
ствах здійснюється реальна концентрація капіталу. Крім
того, власний капітал використовується на формуван�
ня необоротних активів, а частина прибутку спрямо�
вується на капіталізацію.

Явні диспропорції також спостерігаються в частині
співвідношення обсягу реалізованої продукції та утво�
рених зобов'язань (боргів) малими підприємствами
(табл. 9). При тому, що ними реалізовано лише 18,2 %
продукції, утворено 25% довгострокових та 32 % корот�
кострокових боргів в цілому по економіці. Тобто на
кожний відсотковий пункт реалізованої продукції ма�
лими підприємствами в загальній структурі реалізова�
ної продукції по Україні припадає 3 в.п. поточних та дов�
гострокових зобов'язань. У великих підприємств на
кожний відсотковий пункт реалізованої продукції при�
падає 1,8 в.п., на середніх — 1,7 в.п. поточних та довго�
строкових зобов'язань.

Малими підприємствами порівняно із обсягами ре�
алізованої продукції отримано значно більше збитків,
ніж великими та середніми підприємствами (табл. 10).
Мають місце глибокі диспропорції, які полягають у

тому, що малі підприємства при реалізації лише 18%
продукції в загальних обсягах реалізації по Україні,
володіють та розпоряджаються 31% всіх оборотних ак�
тивів в національній економіці, і при цьому отримують
значні збитки, які в загальній структурі займають 28 %.
На малі підприємства припадає 32% поточних зобов'я�
зань, тобто боргів, які необхідно сплатити постачаль�
никам, робітникам, державі у вигляді податків та зборів.

З огляду на такі тенденції можна відмітити, що певний
дефіцит оборотних коштів відчувають саме великі підприє�
мства, оскільки величина їх оборотних активів практично
збігається з величиною активів малих підприємств, а обся�
ги реалізації продукції вдвічі більші (табл. 11).

Також про наявні диспропорції свідчить групуван�
ня необоротних активів і власного капіталу за кількістю
найманих працівників (табл. 12).

Найбільш предметно це представлено за даними
2015 р., коли різко зменшилася частка власного капіта�
лу на підприємствах з кількістю осіб до 9 працюючих,
та від 50 до 49 працюючих. На підприємствах з кількістю
працюючих понад 250 осіб власний капітал становить
понад 50 % (у 2015 році — 75,8 %) у загальній структурі.

Аналіз структурних пропорцій показав, що підприє�
мницьке середовище свою господарську діяльність
здійснює переважно в малих організаційних формах та
обирає організаційно�правову форму у вигляді това�
риств з обмеженою відповідальністю. Цьому сприяють
ознаки, які характерні для товариств з обмеженою
відповідальністю, зокрема: засновниками та учасника�
ми товариства з обмеженою відповідальністю можуть
бути як фізичні, так і юридичні особи, як резиденти, так
і нерезиденти; дозволяється реєстрація з одним учас�
ником, а максимальна кількість може досягати 100 осіб.
До основних ознак можна віднести й те, що учасники

Таблиця 4. Пропорції вкладу малих підприємств у розвиток економіки України, % до відповідного показника

 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Кількість підприємств 94,3 94,3 94,3 95,0 95,2 95,5
Кількість зайнятих працівників 27,2 26,9 26,7 27,1 26,8 26,8
Витрати на персонал 14,0 15,7 15,7 15,9 15,4 16,1
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) 16,9 15,2 16,0 16,6 16,9 18,2
Капітальні інвестиції  16,2 17,8 16,1 17,9 15,7 16,8
Фінансові результати до оподаткування:   
Прибуток  14,6 14,5 16,0 18,9 21,0 24,6
Збиток 32,1 30,7 28,5 32,6 28,1 28,2

Таблиця 5. Пропорції вкладу мікропідприємств в розвиток економіки України, % до відповідного показника

 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Кількість підприємств 79,3 78,7 78,5 81,0 81,8 82,8
Кількість зайнятих працівників 10,5 10,1 10,3 10,7 11,5 11,7
Витрати на персонал 4,5 5,1 5,5 5,7 5,0 5,3
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) 5,4 4,8 5,1 5,3 5,5 6,0
Капітальні інвестиції  5,0 3,8 5,3 4,3  4,9 4,6
Фінансові результати до оподаткування:   
Прибуток  4,7 5,0 5,7 7,2 8,0 8,5
Збиток 16,9 15,7 15,7 20,2 15,0 12,4

Таблиця 6. Пропорції кількісних показників підприємств за розмірами в 2015 р.,
% до відповідного показника по Україні

 Великі Середні Малі з них мікро- 
підприємства 

Кількість підприємств 0,1 4,4 95,5 82,8 
Кількість зайнятих працівників 29,0 44,2 26,8 11,7 
Витрати на персонал 41,2 42,7 16,1 5,3 

Таблиця 7. Пропорції основних виробничих показників підприємств за розмірами в 2015 р.,
% до відповідного показника по Україні

 Великі Середні Малі з них мікро- 
підприємства 

Кількість зайнятих працівників 29,0 44,2 26,8 11,7 
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) 39,8 42,0 18,2 6,0 
Частка у доданій вартості 43,1 41,2 15,7 4,8 
Капітальні інвестиції  46,5 36,7 16,8 4,6 
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товариства з обмеженою відповідальністю несуть відпо�
відальність за його зобов'язаннями в обмеженому об�
сязі. Однак назва товариства з обмеженою відповідаль�
ністю не означає обмеження відповідальності товари�
ства як суб'єкта підприємницької діяльності перед парт�
нерами певними розмірами майна або грошових коштів.
ТОВ як юридична особа несе відповідальність усім своїм
майном. Але існує обмеження відповідальності саме для
учасників, які несуть ризик збитків виключно в межах
своїх внесків до статутного капіталу. При цьому додат�
кові вимоги до учасників не висуваються, тому стягну�
ти з них будь�які додаткові суми (на відміну від повного
чи командитного товариства) неможливо.

Слід підкреслити, що обмежена відповідальність
завдає значних проблем для кредиторів, оскільки стає
дуже проблематичним покриття боргів товариства лише
за рахунок його майна на фоні відсутності додаткової
відповідальності за зобов'язаннями товариства його
учасників, які повністю сплатили свої частки, та обме�
ження відповідальності учасників розмірами несплаче�
ної частки, які ще не повністю сплатили свої внески.

До основних ознак, що приваблює бізнес у ТОВ мож�
на віднести також спрощену систему управління підприє�
мством, відсутність законодавчо встановлених вимог до
складання та подання звітності, її опублікування, що,
наприклад, є обов'язковим для акціонерних товариств.
Якщо ТОВ не є емітентом облігацій підприємства, воно
не зобов'язано публікувати звіти про фінансово�госпо�
дарські результати діяльності. Крім того, якщо товари�
ство не належить до монополістів на ринку, відсутній
контроль з боку антимонопольних органів за створен�
ням, діяльністю, реорганізацією та ліквідацією ТОВ, а
також за придбанням значних часток у статутному фонді.

Слід звернути увагу, що перші ТОВ були створені
наприкінці XIX ст. німецькими юристами на вимогу
дрібного підприємництва. Для цього вони створили нову
організаційно�правову форму, яка поєднувала в собі
найбільш привабливі для дрібного бізнесу ознаки повно�
го товариства (обмеженість руху учасників, закритість,
обов'язковість вирішення важливих питань за рішенням
усіх учасників) і акціонерного товариства (обмеженість
ризику учасників сплаченими внесками, необхідність
утворення органів управління, участь членів в управлінні
підприємством залежно від розміру його внесків тощо).
Як вже зазначалося, ТОВ є організаційною формою
функціонування переважно малого бізнесу, хоча й на�
лежить до числа так званих "об'єднань капіталів".

В Україні найбільша увага приділяється стимулю�
ванню розвитку малого та середнього підприємництва.
Так, у 2012 р. був прийнятий Закон України від
22.03.2012 № 4618 "Про розвиток та державну підтрим�
ку малого і середнього підприємництва в Україні" [2],
де визначені принципи та напрями політики, інститути
розвитку малого і середнього підприємництва, заходи
державної підтримки тощо. У 2013 році Урядом Украї�
ни розпорядженням від 28.08.2013 №641 була схвалена
Концепція Загальнодержавної програми розвитку ма�
лого і середнього підприємництва на 2014—2024 рр.
Широко вживаються заходи в сфері дерегуляції госпо�
дарської діяльності. У 2014—2016 рр. кількість необхід�
них дозволів скоротилася на 40 %, а кількість видів гос�
подарської діяльності, що підлягають ліцензуванню —
на 46 %, суттєво також зменшилася кількість перевірок.

У травні 2017 р. на засіданні Уряду було схвалено
нову Стратегію розвитку малого і середнього підприє�
мництва в Україні на період до 2020 р. [9]. Варто підкрес�

Таблиця 8. Пропорції активів та власного капіталу підприємств за розмірами в 2015 р.,
% до відповідного показника по Україні

 Великі Середні Малі з них мікро-
підприємства 

Частка у доданій вартості 43,1 41,2 15,7 4,8 
Обсяг реалізованої продукції  39,8 42,0 18,2 6,0 
Активи, всього  43,0 30,5 26,5 14,4 
Необоротні активи  54,0 24,3 21,8 12,8 
Оборотні активи  32,4 36,6 31,0 15,9 
Власний капітал  66,1 17,1 16,8 11,5 

Таблиця 9. Пропорції із фінансових зобов'язань підприємств за розмірами в 2015 р.,
% до відповідного показника по Україні

 Великі Середні Малі з них мікро- 
підприємства 

Обсяг реалізованої продукції  39,8 42,0 18,2 6,0 
Довгострокові зобов'язання  39,4 35,5 25,1 11,7 
Поточні зобов'язання  31,6 36,0 32,4 17,1 

Таблиця 11. Найбільші диспропорції показників діяльності підприємств за розмірами в 2015 р.,
% до відповідного показника по Україні

 Великі Середні Малі з них мікро-
підприємства 

Кількість підприємств 0,1 4,4 95,5 82,8 
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) 39,8 42,0 18,2 6,0 
Частка у доданій вартості  43,1 41,2 15,7 4,8 
Оборотні активи  32,4 36,6 31,0 15,9 
Власний капітал  66,1 17,1 16,8 11,5 
Поточні зобов'язання (поточні борги) 31,6 36,0 32,4 17,1 
Фінансові збитки  34,1 37,8 28,2 12,4 

Таблиця 10. Пропорції фінансових результатів підприємств за розмірами в 2015 р.,
% до відповідного показника по Україні

 Великі Середні Малі з них мікро-
підприємства 

Обсяг реалізованої продукції 39,8 42,0 18,2 6,0 
Фінансові результати до оподаткування:  
Прибуток  27,2 48,2 24,6 8,5 
Збиток 34,1 37,8 28,2 12,4 
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лити, що в урядових документах зазначається, що Стра�
тегія розвитку малого та середнього бізнесу до 2020 р.
буде мати зв'язок із програмними та стратегічними до�
кументами, що перебувають в процесі розробки, зокре�
ма, із Стратегією розвитку високотехнологічних галу�
зей до 2025 р., Національною експортною стратегією,
Стратегією розвитку промислового комплексу до 2025 р.,
Енергетичною стратегією до 2035 р. Але, на нашу дум�
ку, з огляду на диспропорції, які було виявлено на ос�
нові аналізу структурних показників діяльності малих,
середніх і великих підприємств, необхідно було спочат�
ку розробити Стратегію розвитку промислового комп�
лексу та високотехнологічних галузей, експортну, енер�
гетичну стратегії та інші програмні документи, які виз�
начають перспективи інноваційного розвитку України
та посилення її конкурентоспроможності на світовому
ринку. А вже потім розробляти стратегію розвитку ма�
лого бізнесу, який необхідно інтегрувати в діяльність
індустріальних, великих компаній.

Як показало проведене дослідження, велике
підприємництво в Україні не отримало належного роз�
витку. Натомість політика підтримки дрібного бізнесу
стрімко активізується. Про це свідчить законодавчі
ініціативи щодо розроблення окремого проекту закону
№ 4666 "Про товариства з обмеженою та додатковою
відповідальністю" [4], який був ухвалений Верховною
Радою України в першому читанні в грудні 2016 р., та в
червні 2017 р. винесений на друге читання. Законода�
вець мотивує це тим, що сьогодні товариства з обмеже�
ною відповідальністю є однією з найбільш розповсюд�
жених організаційно�правових форм ведення бізнесу.
Водночас, окрім норм Цивільного та Господарського
Кодексів України, правовідносини в частині створення
та функціонування товариств з обмеженою відповідаль�
ністю, регулюються Законом "Про господарські това�
риства", прийнятим ще в 1991 р.

У проекті закону "Про товариства з обмеженою та
додатковою відповідальністю" запроваджується інсти�
тут корпоративних договорів, який є стандартною за�
кордонною практикою. За висновками законодавців
корпоративний договір буде допомагати у розв'язанні
проблем розподілу повноважень між учасниками това�
риства з обмеженою відповідальністю. Виключення
учасника із ТОВ передбачено лише в судовому поряд�
ку. На думку законодавців, це допоможе ввести більш
гнучку систему регулювання корпоративного управ�
ління в ТОВ, що дозволить захистити права міноритаріїв
та забезпечити заходи з антирейдерства. Також у про�
екті закону "Про товариства з обмеженою та додатко�
вою відповідальністю" закріплюється можливість фор�
мувати наглядову раду із незалежних членів.

Із огляду на виявлені диспропорції та деформації в
частині організаційного структурування бізнесу, викли�
кає занепокоєння норми проекту закону, які стосують�
ся мінімального розміру статутного капіталу та зняття
обмежень щодо кількості учасників ТОВ. Так, законо�
проектом не встановлюється мінімальний розмір статут�
ного капіталу. До червня 1999 р. існувала вимога для
ТОВ щодо статутного капіталу в розмірі 625 мінімаль�
них заробітних плат, до кінця 2009 р. вимоги щодо ут�
ворення статутного капіталу були визначені в розмірі

100 мінімальних заробітних плат. З січня 2010 р. цей
поріг було знижено до 1 розміру мінімальної заробіт�
ної плати. З червня 2011 р., переслідуючи мету спрощен�
ня процедури започаткування підприємництва, взагалі
відмінено мінімальний розмір статутного капіталу, а
також скасована необхідність внесення не менше 50%
внесків засновниками на момент держаної реєстрації
ТОВ. Таким чином, розмір статутного капіталу ТОВ
законодавством не визначений. Це провокує розпилен�
ня капіталу, його деконцентрацію. Приміром, у Феде�
ративній Республіці Німеччина, де ТОВ є розповсюдже�
ною організаційною формою бізнесу, мінімальний
розмір статутного фонду становить 25 тис. евро. Хоча в
проекті закону визначається, що вкладом учасника то�
вариства можуть бути гроші, цінні папери, інше майно,
однак це не стимулює учасників вкладати кошти в ста�
тутний капітал. Є такі ТОВ, в яких статутний фонд за�
реєстрований в обсязі навіть одна гривня (або тисяча
гривень).

Також викликає занепокоєння норма проекту зако�
ну, яка стосується зняття обмежень на кількість учас�
ників товариства. Сьогодні кількість учасників ТОВ
може бути до 100 осіб. Якщо зняти обмеження, то це
відкриє можливість акціонерним товариствам змінити
організаційно�правову форму на ТОВ. На нашу думку,
це призведе до згортання великого бізнесу. Натомість
необхідно проводити активну державну політику, що
запобігатиме розукрупненню великих підприємств, які
порівняно з малими мають більші перспективи нарощу�
вати обсяги виробництва за рахунок "економії від мас�
штабу". Слід врахувати, що товариства з обмеженою
відповідальністю орієнтовані на суб'єктів малого
підприємництва, у той час як акціонерні товариства є
правовою формою об'єднання великого капіталу, яке
досі в Україні не отримало належного розвитку. Тому,
на нашу думку, ухвалення самостійного закону про ТОВ
може призвести до згортання великого бізнесу, який
відіграє ключову роль у сфері інноваційного розвитку
національної економіки.

ВИСНОВКИ
Незважаючи на те, що динаміка економіки та її інду�

стріально�інноваційний розвиток не в останню чергу
залежать від процесів об'єднання підприємств та утво�
рення різних організаційно�правових форм господарю�
вання, на даний час тенденції, що впливають на мотива�
цію підприємств до виробничо�технічного, організацій�
ного й економічного об'єднання з метою збільшення
обсягів виробництва, підвищення якості продукції та
рівня її конкурентоспроможності, досліджуються не�
достатньо. Конкурентоспроможні організаційні струк�
тури повинні сприяти формуванню інноваційної моделі
розвитку економіки України. Тому в Україні важливим
завданням є модернізація економіки не лише на базі тех�
ніко�технологічних змін, а й раціоналізації процесу ут�
ворення різних організаційних структур, здатних ство�
рювати інноваційний продукт. Для забезпечення інно�
ваційного розвитку національної економіки, необхідно
стимулювати створення великих підприємств, які об'єд�
нуються у формі акціонерних компаній, холдингів, кор�
порацій, кластерів. За допомогою акціонерних това�

Роки 

Підприємства з 
кількістю найманих 

працівників 
до 9 осіб 

Підприємства з кількістю 
найманих працівників 

від 10 до 49 осіб 

Підприємства з кількістю найманих 
працівників від 50 до 249 осіб 

Підприємства з кількістю найманих 
працівників 250 осіб і більше 

необоротні 
активи 

власний 
капітал необоротні активи власний 

капітал 
необоротні 
активи власний капітал необоротні 

активи власний капітал 

2012 16,8 20,4 11,7 10,5 16,9 15,6 54,6 53,5 
2013 17,9 19,2 12,3 10,9 17,4 17,2 52,4 52,7 
2014 21,5 19,8 10,6 5,5 15,3 14,2 52,6 60,5 
2015 15,7 8,1 9,7 6,8 11,2 9,3 63,4 75,8 

Таблиця 12. Групування необоротних активів і власного капіталу за кількістю найманих працівників,
% до відповідного показника по Україні
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риств можна залучити до участі в них широкі верства
населення. Акціонерні товариства можна створювати в
різних сферах (промисловість, сільське господарство,
транспорт, фінансова система, інвестиційна діяльність),
а також в державному, комунальному, приватному сек�
торах економіки.

За результатами проведеного дослідження запро�
поновано концептуальні засади раціоналізації органі�
заційно�правових форм господарювання в економіці
України, які містять ресурсний, організаційний, управ�
лінський, індустріальний напрями.

Організаційно�правовий напрям раціоналізації:
— зміна пропорцій між малими, середніми та вели�

кими підприємствами;
— стимулювання розвитку великих акціонерних то�

вариств;
— проведення активної правової політики щодо об'єд�

нань підприємств та утворення кластерів;
— забезпечення співробітництва в сфері інновацій

між державою, наукою, малим, середнім, великим під�
приємництвом.

Управлінський напрям раціоналізації організаційних
форм:

— забезпечення моніторингу показників у розрізі
організаційно�правових форм господарювання та оці�
нки їх вкладу в національну економіку;

— розроблення програм інтеграції суб'єктів малого
і середнього підприємництва в інноваційні і технологічні
кластери;

— організація інфраструктури підтримки індуст�
ріального підприємництва.

Ресурсний напрям раціоналізації організаційних
форм:

— консолідація державних і приватних ресурсів для
інноваційного розвитку;

— концентрація фінансових ресурсів для підвищен�
ня капіталізації економіки;

— застосування інструментів фінансової підтрим�
ки інновацій (надання грантів, фінансових гарантій, пря�
мого інвестування інновацій);

— збільшення експортної діяльності малого і серед�
нього підприємництва;

— зменшення частки тіньової економіки та нефор�
мальної зайнятості.

Індустріальний напрям раціоналізації організацій�
них форм:

— формування вертикальних і горизонтальних кор�
порацій, у т.ч. за участю держави;

— створення інтегрованих корпоративних структур
у наукомістких галузях;

— розвиток промислових кластерів на основі дивер�
сифікації міжсекторальних зв'язків;

— формування державного замовлення на продук�
цію кластерів;

— участь муніципальної влади в капіталі корпорацій
та кластерів;

— стимулювання суб'єктів малого і середнього під�
приємництва до використання наукоємних, ресурсо� та
енергозберігаючих інноваційних технологій.

Важливість раціоналізації процесу утворення та
функціонування різних організаційно�правових форм у
національній економіці зумовлена тим, що організацій�
но�правова форма — це зафіксована нормами права
єдність організаційних і економічних засад діяльності
суб'єкта підприємництва. Досягти позитивних резуль�
татів та сталого розвитку національної економіки мож�
на за рахунок стимулювання на державному рівні та�
ких організаційних форм, які здатні забезпечити висо�
ку інноваційну активність підприємств та конкурентос�
проможність національної економіки на світовому рівні.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Організаційно�економічний механізм можна роз�

глядати як дієвий інструмент формування базису та роз�
витку багатьох економічних об'єктів та суб'єктів еко�
номіки. Задоволення соціально�економічних потреб
населення залежить від організаційних, економічних
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FUNCTIONS OF THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM FOR THE DEVELOPMENT
OF AIC THE REGIONS

У статті обгрунтовано функціонали організаційно@економічного механізму розвитку АПК регіонів.

Встановлено, що організаційна складова організаційно@економічного механізму передбачає виконання

таких функцій щодо розвитку АПК регіонів, як: управління, контролю, планування, координації, регла@

ментуюча та інтеграційна функцій. Організаційна складова повинна забезпечувати взаємозв'язок та взає@

модію між сферами, суб'єктами АПК, місцевою та державною владою. До економічної складової механі@

зму відносяться: фінансова, компенсаційна, інноваційна, соціальна, оцінювання та прогнозування, спо@

живча функція організаційно@економічного механізму. Економічна складова спрямована на забезпечен@

ня процесу розвитку АПК регіонів та держави в цілому.

Обгрунтовано, що функціонали організаційно@економічного механізму розвитку АПК регіонів одно@

часно виступають як самостійними, так і є об'єднаними між собою цілями розвитку АПК регіонів та його

суб'єктів. Спрямованість функціоналів організаційно@економічного механізму розвитку АПК регіонів на

вирішення конкретних завдань та досягнення поставлених цілей сприяють отриманню позитивного ефек@

ту від дії всього механізму. Функціонали організаційно@економічного механізму розвитку АПК мають

об'єктивний характер та обумовлені цілями розвитку АПК регіонів, а також є відносно самостійними та

однорідними.

The article substantiates the functionalities of the organizational and economic mechanism for the

development of agroindustrial region complexes. It was established that the organizational component of the

organizational and economic mechanism involves performing such functions in relation to the development of

the agroindustrial region complex, such as: management, control, planning, coordination, and regulating and

integration functions.

Organizational component should provide interconnection and interaction between spheres, subjects of

agrarian and industrial complex, local and state authorities. The economic component of the mechanism include:

financial, compensation, innovation, social, evaluation and forecasting, consumer function of the organizational

and economic mechanism.

The economic component is aimed at ensuring the process of development of agroindustrial region complexes

and the state as a whole.

It is substantiated that the functional of the organizational and economic mechanism of development of

agroindustrial region complexes simultaneously act as separate and united with each other goals of development

of agroindustrial region complex and its subjects. The focus of functional organizational and economic mechanism

of regional agroindustrial development to solve specific problems and achieve their goals contributes to reap the

benefits of all the action mechanism. Functional of organizational and economic mechanism of agroindustrial

development with the objective nature and objectives due to agricultural development regions are relatively

independent and homogeneous.

Ключові слова: організаційно�економічний механізм, функціонали, АПК, регіон, розвиток, функції.
Key words: organizational and economic mechanism, functional, agrobusiness, region, development, functions.

важелів та інструментів, спрямованих на системоутво�
рюючі галузі економіки. Все це підкреслює актуальність
розробки теоретико�методичних засад створення
відповідних механізмів впливу. Гармонізація взаємодії
організаційних та економічних складових створюють
відповідний дієвий механізм, який сприяє розвитку еко�
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номіки та його суб'єктів. Сучасні умови розвитку су�
спільних відносин, прискорення соціально�економічних
процесів вимагає нових підходів до вирішення економіч�
них проблем. Цьому сприятиме розробка теоретико�ме�
тодичних засад організаційно�економічного механізму.

Питанням організаційно�економічного механізму
розвитку АПК регіонів присвятили свої праці такі науков�
ці, як: В. Андрійчук, М. Дем'яненко, С. Кваша, В. Кашин,
І. Лукінов, М. Малік, С. Мочерний С. Навроцький, В. Олій�
ник, О. Онищенко, Б. Пасхавер, П. Саблук, П. Стецюк
та ін.

Але, незважаючи на велику кількість публікацій,
функціонали організаційно�економічного механізму
досі залишається дискусійними, що, у свою чергу, впли�
ває на невизначеність розробки дієвого інструментарію
організаційно�економічного механізму.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є визначення функціоналів

організаційно�економічного механізму розвитку АПК
регіонів. Для досягнення поставленої мети було визна�
чено функціонали організаційної та економічної скла�
дової організаційно�економічного механізму.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Організаційно�економічний механізм розвитку АПК

регіонів є невід'ємною частиною господарського меха�
нізму, але відрізняється своєю специфікою щодо роз�
витку АПК, а саме сукупністю методів, важелів, інстру�
ментів, об'єктів, суб'єктів тощо.

Організаційно�економічний механізм розвитку АПК
розкриває свою дію через функції, під якими розуміють
стійкий спосіб активної взаємодії речей, при якому зміна
одних об'єктів або процесів спричиняє зміну інших, що
відбувається в межах конкретної цілеспрямованої
діяльності між суб'єктами та об'єктами через прямі та
зворотні зв'язки між ними.

Організаційно�економічний механізм виконує певні
функції. Вивчення літературних джерел [1, с. 66; 2, с. 70;
3, с. 39; 4, с. 39; 5, с. 126; 6, с. 46; 7, с. 62; 9, с. 98; 10, с. 89;
11, с. 115] дало можливість визначити функціонали

організаційно�економічного механізму по відношенню
до розвитку АПК (див. рис. 1);

— управління (ресурсна, стимулююча) — забезпе�
чує розподіл та перерозподіл ресурсів механізму між
сферами АПК та його суб'єктами з метою підвищення
ефективності їх діяльності, сприяє залученню, розпод�
ілу та використанню ресурсів регіону у сфери АПК, вра�
ховує державну та регіональну підтримку суб'єктів
АПК;

— контролю — реалізується на основі інформації
щодо розвитку АПК, її сфер та суб'єктів, дозволяє кон�
тролювати механізм залучення ресурсів та отримані
результати;

— планування — управління розвитком АПК через
встановлення стратегічних цілей та завдань, розробки
стратегічних напрямів розвитку АПК та його суб'єктів
з урахуванням наявних та потенційних ресурсів;

— координації — координує дії суб'єктів АПК ре�
гіонів та органів місцевої влади, що сприяє отриманню
синергетичного ефекту від їх взаємодії;

— регламентуюча — здійснюється переважно адмі�
ністративними методами, полягає у забезпеченні вико�
нання нормативно�правових актів, передбачає регла�
ментацію здійснення діяльності в АПК, встановленні
норм дотримання рівня економічної безпеки діяльності
в АПК та країні в цілому;

— інтеграційна — сприяє взаємодії суб'єктів АПК,
у тому числі з органами державної та місцевої влади,
встановленню взаємовигідних взаємозв'язків між ними,
дозволяє усвідомити інтеграційні та глобалізаційні про�
цеси, визначити та усунути перешкоду на шляху розвит�
ку АПК.

До функціоналів організаційно�економічного меха�
нізму відносяться функції:

— споживча — спрямована на забезпечення різно�
манітних потреб як населення, так і економічних су�
б'єктів.

— інноваційна — орієнтована на модернізацію АПК
регіонів, розвиток та впровадження інноваційних тех�
нологій та розвиток АПК на інноваційній основі в ціло�
му;
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Рис. 1. Функції організаційноXекономічного механізму розвитку АПК регіонів

Джерело: запропоновано автором.
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— фінансова — забезпечує сприятливі умови для
залучення інвестиційних ресурсів за умов диверсифі�
кації їх джерел;

— компенсаційна — сприяє нівелюванню соціально�
економічних диспропорцій між регіонами, різниці у до�
ходах між працівниками різних сфер АПК за рахунок
різних стратегічних заходів, програм розвитку АПК;

— соціальна — проявляється у підвищенні прести�
жу діяльності у сільському господарстві, підвищенні
життєвого рівня населення регіонів, соціальній спрямо�
ваності розвитку сфери інфраструктури АПК тощо;

— оцінювання та прогнозування — на основі адек�
ватної оцінки фактичних та потенційних можливостей
АПК здійснюється прогнозування розвитку сфер АПК
та АПК регіонів в цілому з урахуванням тенденцій еко�
номічного розвитку країни.

Організаційна складова механізму передбачає вико�
нання таких функцій щодо розвитку АПК регіонів, як:
управління, контролю, планування, координації, регла�
ментуюча, інтеграційна. Організаційна складова повин�
на забезпечувати взаємозв'язок та взаємодію між сфе�
рами, суб'єктами АПК, місцевою та державною владою.
До економічної складової механізму відносяться: фінан�
сова, компенсаційна, інноваційна, соціальна, оцінюван�
ня та прогнозування, споживча функція організаційно�
економічного механізму. Економічна складова спрямо�
вана на забезпечення процесу розвитку АПК регіонів
та держави в цілому.

ВИСНОВКИ
Всі зазначені функціонали організаційно�економі�

чного механізму розвитку АПК регіонів одночасно ви�
ступають як самостійними функціями, так і є об'єдна�
ними між собою функціоналами цілями розвитку АПК
регіонів та її суб'єктів. Спрямованість функціоналів
організаційно�економічного механізму розвитку АПК
регіонів на вирішення конкретних завдань та досягнен�
ня поставлених цілей сприяють отриманню позитивно�
го ефекту від дії всього механізму. Функціонали орга�
нізаційно�економічного механізму розвитку АПК мають
об'єктивний характер та обумовлені цілями розвитку
АПК регіонів, а також є відносно самостійними та од�
норідними.

Зазначені організаційна та економічна складові ме�
ханізму, виконуючи свої функції, утворюють цілісний
організаційно�економічний механізм розвитку АПК,
який на практиці сприяє розвитку суб'єктів та сфер АПК.

Подальшим напрямом дослідження є визначення
перешкод розвитку АПК регіонів та розроблення дій
організаційно�економічного механізму щодо їх елімі�
нації відповідно до встановлених функціоналів органі�
заційної та економічної складової організаційно�еко�
номічного механізму розвитку АПК регіонів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблема розробки та впровадження ефектив�

них заходів регулювання інвестиційної безпеки ви�
давничо�поліграфічної галузі обумовлена критично�
низьким рівнем інвестиційної безпеки галузі, з од�
ного боку, а з іншого — вкрай важливим значенням
галузі як для економічного, так і соціального роз�
витку. Оцінка стану інвестиційної безпеки галузі як
засіб індивідуалізації стану є ключовим фактором та
відправною точкою регулювання інвестиційної без�
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INVESTMENT SECURITY ESTIMATION AT PUBLISHING AND PRINTING INDUSTRY AS THE MAIN
FACTOR OF THEIR REGULATION

Визначальною складовою механізму регулювання інвестиційної безпеки галузі є оцінка стану її інве@

стиційної безпеки, яка дає можливість сконцентруватися на розробці та впровадженні заходів, спрямо@

ваних на подолання загроз. Оцінка стану інвестиційної безпеки необхідна для контролю результатив@

ності дій, направлених на покращення стану інвестиційної безпеки. Протягом 2012—2015 років стан інве@

стиційної безпеки видавничо@поліграфічної галузі за ресурсно@функціональним та прибутково@інвести@

ційним підходом діагностовано як кризовий, особливо в книговиданні та книгодрукуванні. Основними

загрозами інвестиційної безпеки книговидання та книгодрукування є зниження платоспроможного по@

питу населення, згортання книготорговельної мережі, падіння курсу національної валюти, недоступність

кредитів, значне зношення основних засобів у поліграфії, недовантаження виробничих потужностей та

електронне книжкове піратство. Ідентифікація загроз інвестиційної безпеки книговидання та книгодру@

кування лягла в основу індикаторної моделі оцінки стану інвестиційної безпеки. Окрім діагностики кри@

тично@низького рівня інвестиційної безпеки книговидання та книгодрукування, індикаторна модель доз@

воляє сконцентрувати зусилля регулювання інвестиційної безпеки на підтримці значень індикаторів на

необхідних, з точки зору безпеки, рівнях.

The main part of mechanism of investment security regulation at industry is the estimation of its investment

security situation, which permit to focus on development and implementation the efforts for overcoming the

dangers. The estimation of the investment security situation is necessary for control the efficiency of the actions

pointed at optimization investment security situation. During 2012—2015 years investment security situation in

printing and publishing industry was diagnosed as crisis situation especially at booking publishing and printing.

The main dangers of investment security at book printing and publishing industry are decreasing of people

paying capacity, closing up of the book@trade system, decreasing of hryvnia's exchange rate, production

undercapacity, huge depreciation level of fixed assets and electronic piracy. Identification of the investment

security at book publishing and printing dangers was provided the basis for the indicator model. Apart from

diagnostic of low@crisis investment security level in book publishing and printing industry the model empowers

to concentrate the efforts of investment security regulation on supporting values of indicators on necessary

levels in the context of investment security.

Ключові слова: інвестиціна безпека галузі, загрози, видавничо�полігафічна галузь, індикатор, індикатор�
на модель.

Key words: industry's investment security, dangers, publishing and printing industry, indicator, indicator model.

пеки: після ідентифікації конкретних загроз та оці�
нки сили їх впливу можна розробити і запровадити
ефективні заходи підвищення інвестиційної безпеки
галузі, а також є "лакмусовим папірцем" ефектив�
ності впровадження заходів з регулювання інвести�
ційної безпеки.

Подолання кризи у видавничо�поліграфічній галузі
вимагає розробки ефективної індикаторної моделі оцін�
ки рівня інвестиційної безпеки на предмет врахування
основних загроз.
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АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемі оцінки інвестиційної безпеки на рівні
підприємства, галузі та країни в цілому, присвятили
роботи численні іноземні та вітчизняні науковці такі,
як З. Варналій [2], В. Воробйов [1], С. Капітула [12], В. Ки�
риленко [3], Г. Козаченко [6], О. Ляшенко [6], О. Мель�
ников [1], Є. Олєйніков [5], І. Піх [1], В. Пономарьов [6],
А. Сухоруков [9], А. Турило [10], С. Штангрет [1] та інші.
Аналіз наукових робіт зазначених авторів свідчить про
відсутність єдиного підходу до оцінки інвестиційної без�
пеки на рівні підприємства, галузі та країни в цілому.
Крім того, науковцями не приділено достатньої уваги
особливостям оцінки інвестиційної безпеки окремих
галузей національного господарства.

НЕ ВИРІШЕНІ РАНІШЕ ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ

Комплексне розв'язання проблеми гарантування
інвестиційної безпеки національного господарства ви�
магає розробки та запровадження ефективних заходів
забезпечення інвестиційної безпеки на рівні окремих
галузей економіки. Не розроблено індикаторних моде�
лей оцінки інвестиційної безпеки галузі, які би врахо�
вували специфічні загрози галузі, і могли би викорис�
товуватися для оцінки ефективності заходів з регулю�
вання інвестиційної безпеки.

ФОРМУЛЮВАННЯ
ЦІЛЕЙ СТАТТІ

Метою статті є вдосконалення методичного інстру�
ментарію оцінки стану інвестиційної безпеки видавни�
чо�поліграфічної галузі як необхідної передумови її
ефективного регулювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Продовжуючи ідеї представників підходу узгоджен�
ня економічних інтересів, інвестиційну безпеку галузі
за якісними характеристиками можна трактувати як
стан довгострокової захищеності економічних інтересів
господарюючих суб'єктів галузі в інвестиційній сфері від
загроз, за якого в довгостроковому періоді не відбу�
вається переходу в кризовий стан, який характеризуєть�
ся збитками великого масштабу, втратою конкурентосп�
роможності та гальмуванням відтворювальних процесів
у галузі. За кількісними характеристиками інвестицій�
на безпека галузі — це міра довгострокової збалансо�

ваності економічних інтересів господарюючих суб'єктів
галузі в інвестиційній сфері та відповідності внутрішнь�
ому та зовнішньому середовищу, за якої в довгостро�
ковому періоді не відбувається переходу в кризовий
стан, який характеризується збитками великого масш�
табу, втратою конкурентоспроможності та гальмуван�
ням відтворювальних процесів у галузі.

На підставі того, що економічна безпека галузі обу�
мовлена економічною безпекою господарюючих суб'єк�
тів галузі, а економічна безпека підприємства поділяєть�
ся на операційну, інвестиційну та фінансову, вбачаємо
за доцільне в складі економічної безпеки галузі виок�
ремлювати три складові: операційну, інвестиційну та
фінансову (рис. 1). Операційна безпека галузі характе�
ризує стан економічної безпеки господарюючих
суб'єктів галузі в процесі здійснення операційної діяль�
ності у короткостроковому періоді. Інвестиційна без�
пека галузі визначає стан економічної безпеки
підприємств галузі як суб'єктів інвестиційної діяльності
в довгостроковому періоді.

Як фінансові результати підприємств галузі обумов�
лені фінансовими результатами операційної та інвести�
ційної діяльності, фінансова безпека галузі визначаєть�
ся станом операційної та інвестиційної безпеки госпо�
дарюючих суб'єктів галузі. З іншого боку, наявність до�
ступних дешевих джерел фінансування безпосередньо
впливає на віддачу від операційної та фінансової діяль�
ності, і відповідно, фінансова безпека галузі в значній
мірі визначає стан операційної та інвестиційної безпе�
ки підприємств галузі. На нашу думку, як операційна,
так і інвестиційна безпека галузі має аспекти, які пов'я�
зані зі здійсненням господарської діяльності підпри�
ємств: маркетинговий, логістичний, виробничий, со�
ціальний (кадровий), інформаційний, тощо.

Протягом 2012—2015 років у видавничо�пол�
іграфічній галузі діагностовано критично�низький
рівень інвестиційної безпеки, про що свідчить збит�
ковість галузі у 2014—2015 роках, рекордне падіння про�
дуктивності праці, фондовіддачі основних засобів та
зростання зносу основних засобів до 96%. Особливо
кризовою склалась ситуація у книговидавництві, де спо�
стерігається значне падіння випуску книг на душу насе�
лення, при зростанні частки навчально�методичної літе�
ратури понад 50%. Книговидавнича галузь є соціально
значущою сферою, яка у значній мірі визначає інтелек�
туальний потенціал нації, є ключовим фактором інно�
ваційного розвитку економіки та забезпечення інфор�
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Рис. 1. Інвестиційна складова економічної безпеки галузі

Джерело: розроблено автором.
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маційної безпеки. Для оптимізації стану інвестиційної
безпеки видавничо�поліграфічної галузі, передусім, не�
обхідно розробити комплекс заходів із покращення ста�
ну інвестиційної безпеки книговидавництва та полі�
графії. Основні загрози книговидавництва та поліграфії
пов'язані з падінням платоспроможного попиту насе�
лення, згортанням книготорговельної мережі, падінням
курсу національної валюти, недоступністю кредитів для
фінансування інвестиційної діяльності, значним фізич�
ним зношенням основних засобів, недовантаженням
виробничих потужностей та електронним піратством.

Виявлені сім основних загроз інвестиційної безпе�
ки книговидавництва та поліграфії негативно впливають
на рівень рентабельність операційної діяльності у дов�
гостроковому періоді, і відповідно знижують рівень
інвестиційної безпеки. Гоместатичність, невразливість
економічних інтересів підприємств книжкової підгалузі
в інвестиційній сфері до загроз пов'язана передусім з
тим, що певна частка виробничих потужностей
підприємств книжкової поліграфії буде завантажена не�
залежно від впливу загроз, а обумовлено це щорічним
випуском навчально�методичної літератури та соціаль�
но значущих видань за рахунок бюджетних коштів. Для
оцінки сили впливу загроз на інвестиційну безпеку кни�
говидавництва та поліграфії розроблено набір індика�
торів (табл. 1). Вагомість впливу окремих індикаторів
(субіндикаторів) на інтегральний рівень інвестиційної
безпеки книговидавництва та поліграфії, а також рівень
гомеостатичності (15%) оцінено за допомогою експертів
з проблем видавничо�поліграфічної галузі та інвести�
ційної безпеки (табл. 2).

Важливим етапом побудови моделі оцінки інвести�
ційної безпеки книговидавництва та поліграфії є об�
грунтування оптимальних величин індикаторів, яким
відповідає рівень інвестиційної безпеки "1" та критич�
них величин індикаторів, які відбивають рівню інвести�
ційної безпеки "0". Частка витрат на продукти харчу�

вання у сукупних витратах домогосподарства в розви�
нених країнах Європи не перевищує 20—25%, отже, за
оптимальне значення відповідного індикатору прийня�
то значення 25%, згідно з Методичними рекомендація�
ми щодо розрахунку рівня економічної безпеки Украї�
ни, критичне значення індикатору становить 50% [4].

Оптимальному стану інвестиційної книговидавниц�
тва та поліграфії відповідає 7 книжкових магазинів на
100 тис. населення, а критичному стану — 0,5 книжко�
вих магазинів на 100 тис. населення. Оскільки книго�
видавництво та поліграфія відноситься до матеріало�
містких: матеріальні витрати в операційних витратах
галузі перевищують 60%, перевищення рівня інфляції
вигід (за рівнем індексу цін на книжкову та газетну
продукцію) над рівнем інфляції витрат (за рівнем цін
на папір та інші імпортні матеріали) більш ніж у два
рази веде до значних збитків підприємств книжкової
поліграфії, і вони потрапляють у зону абсолютної не�
безпеки. За результатами 2014—2015 років підприєм�
ства видавничо�поліграфічної галузі понесли значні
збитки. Таким чином, оптимальне значення відношен�
ня індексу девальвації національної валюти до індексу
зростання цін на книжкову та газетну продукцію до�
рівнює "1", а критичне — "2" (табл. 2). Доступність кре�
дитних ресурсів для фінансування інвестиційної діяль�
ності висока за умови перевищення рентабельності над
величиною кредитної ставки. Прийнято, що безпечно�
му стану інвестиційної безпеки книговидавництва та
поліграфії відповідає ситуація, коли рівень операцій�
ної рентабельності на 5% перевищує рівень кредитних
ставок, кризовому стану інвестиційної безпеки відпо�
відає випадок, коли розмір кредитної ставки на 5% пе�
ревищує величину операційної рентабельності. Про�
міжному стану інвестиційної безпеки (рівень інвести�
ційної безпеки дорівнює 50%) відповідає сценарій, коли
спостерігається рівність кредитних ставок та опера�
ційної рентабельності (табл. 2).

Таблиця 1. Загрози та індикатори інвестиційної безпеки книговидавництва та поліграфії

Джерело: розроблено автором.

№ Загрози інвестиційної безпеки Індикатори інвестиційної безпеки 

1 Падіння платоспроможності населення знижує попит на 
видавничо-поліграфічну продукцію  

Частка витрат на продукти харчування у сукупних витратах 
домогосподарства (y1), % 

2 Згортання книготорговельної мережі Кількість книжкових магазинів на 100 тис. населення (y2)

3 Падіння курсу гривні і зростання собівартості видавничо-
поліграфічної продукції  

Відношення індексу девальвації національної валюти до 
індексу зростання цін на книжкову та газетну продукцію (y3) 

4 Недоступність кредитних ресурсів для фінансування 
інвестиційної діяльності  

Різниця між середньорічною операційною рентабельністю у 
поліграфічній промисловості та вартістю кредитів (y4), % 

5 
Недовантаження виробничих потужностей поліграфічних 
підприємств 

Відношення обсягу інвестицій в основний капітал до 
первинної вартості основних засобів у поліграфічній 
промисловості (y5), % 

6 Високий рівень морального старіння та фізичного зношення 
основних засобів поліграфічної промисловості 

Коефіцієнт зносу основних засобів у поліграфічній 
промисловості (y6), % 

7 Електронне піратство внаслідок правової незахищеності 
обороту електронних видань 

Відношення частки людей, які читають електронні книги до 
частки людей, які за них платять (y7), % 

Таблиця 2. Вихідні данні для побудови моделі оцінки інвестиційної безпеки книговидавництва та поліграфії

Джерело: розроблено автором.

№ 
 

Індикатори інвестиційної безпеки книговидавництва та поліграфії 
 

Вагомість 
впливу, % 

 

Величини 

оптим. (xопт) 
критична

(xо) 

1 Частка витрат на продукти харчування у сукупних витратах 
домогосподарства (y1), % 20 25 50 

2 Кількість книжкових магазинів на 100 тис. населення (y2) 10 6 0,5 

3 Відношення індексу девальвації національної валюти до індексу 
зростання цін на книжкову та газетну продукцію (y3) 

15 1 2 

4 Різниця між середньорічною операційною рентабельністю у 
поліграфічній промисловості та вартістю кредитів (y4), % 10 5 -5 

5 Відношення обсягу інвестицій в основний капітал до первинної 
вартості основних засобів у поліграфічній промисловості (y5), % 7,5 8 3 

6 Коефіцієнт зносу основних засобів у поліграфічній промисловості 
(y6), % 7,5 20 90 

7 Відношення кількості людей, які читають електронні книги до 
кількості людей, які за них платять (y7) 

15 1 10 

8 Гомеостатичність до впливу загроз інвестиційної безпеки (y8) 15 - - 
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Оптимальному стану інвестиційної безпеки книго�
видавництва та поліграфії відповідає відношення обся�
гу інвестицій в основний капітал до первинної вартості
основних засобів у поліграфічній промисловості на рівні
7%, а критичному стану — 4% відповідно. Критичне зна�
чення коефіцієнту зносу основних засобів у книгови�
давництві та поліграфії прийнято на рівні 90%, а опти�
мальне значення становить 20% (табл. 2). Повна
відсутність електронного книжкового піратства відпо�
відає безпечному стану інвестиційної безпеки книгови�
давництва та поліграфії, а відношення кількості людей,
які читають електронні книги до кількості людей, які за
них платять відповідно дорівнює одиниці. Ситуація коли
кількість людей, які читають електронні книги переви�
щує кількість людей, які за них платять у 10 і більше
разів, характеризується кризовою, для стану інвести�
ційної безпеки (табл. 2).

Приймаючи до уваги вагові коефіцієнти часткових
індикаторів інвестиційної безпеки книжкової полі�
графії, інтегральний показник інвестиційної безпеки
книговидавництва та поліграфії обчислюється за фор�
мулою 1:

15,015,0075,0075,01,015,01,02,0 7654321 +++++++= уyyyyyyy (1).
Індикатори кількості книжкових магазинів на 100 тис.

населення (y
2
), різниця між середньорічною операцій�

ною рентабельністю у поліграфічній промисловості та
вартістю кредитів (y

4
) та відношення обсягу інвестицій

в основний капітал до первинної вартості основних за�
собів у поліграфічній промисловості (y

5
) відносяться до

стимуляторів, а значення відповідних індикаторів ви�
значається формулою 2.
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До індикаторів дестимуляторів належать показни�
ки частки витрат на продукти харчування у сукупних
витратах домогосподарства (y

1
), відношення індексу де�

вальвації національної валюти до індексу зростання цін
на книжкову та газетну продукцію (y

3
), коефіцієнт зно�

су основних засобів у поліграфічній промисловості (y
6
)

та відношення кількості людей, які читають електронні
книги до кількості людей, які за них платять (y

7
), а зна�

чення відповідних індикаторів можна розрахувати за
формулою 3.
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У цілому, протягом досліджуваного періоду 2012—
2015 років спостерігається погіршення значень всіх інди�
каторів інвестиційної безпеки книговидавництва та полі�

графії. Критичного значення досяг знос основних за�
собів у поліграфічній промисловості: якщо у 2012 році
коефіцієнт фізичного зносу становив 59%, то у 2015 його
значення зросло до 96%, що може спричинити простої
обладнання (табл. 3), зростання витрат на ремонт та
поточне обслуговування основних засобів.

Кількість книжкових магазинів на 100 тис. населен�
ня протягом досліджуваного періоду 2012—2015 року
залишалась незначною відносно Європейського рівня і
мала тенденцію до зниження. Згідно з даними GfK
Ukraine, отриманими у 2013—2014 роках, 13% респон�
дентів віком 15—59 років читали протягом трьох місяців
книжки в електронному форматі, але тільки 1% купува�
ли, а ситуація у 2015 році не покращилася. Динаміка ха�
рактеристичних значень часткових індикаторів інвести�
ційної безпеки книговидавництва та поліграфії протя�
гом 2012—2015 років представлена в таблиці 3.

Приймаючи до уваги довгостроковий характер інве�
стиційної безпеки, для оцінки її рівня у книговидав�
ництві та поліграфії виведено середні значення індика�
торів за період 2012—2015 років, які покладено в осно�
ву оцінки рівня інвестиційної безпеки (табл. 4). Виходя�
чи з того, що протягом досліджуваного періоду серед�
ня частка витрат на харчування у сукупних витратах до�
могосподарства перевищувала 50%, значення відповід�
ного субіндикатора інвестиційної безпеки дорівнює
нулю (табл. 4). Приймаючи до уваги, що у 2012—2015
роках середня вартість кредитів терміном від 1 до 5 років
перевищувала середню рентабельність операційної
діяльності на 13,6%, відповідний субіндикатор інвести�
ційної безпеки дорівнює нулю і свідчить про немож�
ливість залучення українських кредитних ресурсів до
фінансування інвестиційної діяльності підприємств
книговидавництва та поліграфії (табл. 4). На сам кінець,
протягом досліджуваного періоду з 13 людей, які чита�
ли електронні книги, лише одна людина сплачувала за
електронні книги, що демонструє широкомасштабне
електронне піратство, яке руйнує книжковий ринок.

За запропонованою індикаторною моделлю інтег�
ральний показник рівня інвестиційної безпеки книгови�
давництва та поліграфії визначено на критично�низько�
му рівні 25%:

2,0075,033,0075,001,018,015,038,01,002,0 +×+×+×+×+×+×=y
25,015,0015,0 =+×+ .

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що інвес�
тиційна безпека книговидавництва та поліграфії протя�
гом досліджуваного періоду 2012—2015 років характе�
ризується критично�небезпечним рівнем і вимагає опе�
ративної розробки та впровадження ефективних заходів
гарантування інвестиційної безпеки.

Заходи державного регулювання книговидавницт�
ва та поліграфії мають бути направлені на нейтраліза�
цію загроз інвестиційної безпеки, які пов'язані пере�
дусім з електронним книжковим піратством та знижен�
ням кількості книжкових магазинів. Приймаючи до ува�
ги падіння платоспроможного попиту на книжкову про�
дукцію, актуальним напрямом державного регулюван�
ня залишаються заходи, спрямовані популяризацію та

№ Індикатори інвестиційної безпеки книговидавництва та поліграфії 2012 2013 2014 2015 

1 Частка витрат на продукти харчування у сукупних витратах 
домогосподарства (y1), % 50,1 50,1 51,9 53,1 

2 Кількість книжкових магазинів на 100 тис. населення (y2) 3,3 3,5 2,9 2,1 

3 Відношення індексу девальвації національної валюти до індексу 
зростання цін на книжкову та газетну продукцію (y3) 

0,98 0,99 1,78 1,06 

4 Різниця між середньорічною операційною рентабельністю та 
відсотковою ставкою за кредити (y4), % -8,4 -9,6 -18,8 -17,7 

5 Відношення обсягу інвестицій в основний капітал до первісної вартості 
основних засобів у поліграфічній промисловості (y5), % 10 9 1,4 1,3 

6 Коефіцієнт зносу основних засобів у поліграфічній промисловості (y6), % 0,59 0,60 0,90 0,96 

7 Відношення кількості людей, які читають електронні книги до частки 
людей, до кількості людей, які за них платять (y7) 

13 13 13 13 

Таблиця 3. Величини індикаторів інвестиційної безпеки книговидавництва та поліграфії протягом 2012—2015 років

Джерело: систематизовано автором на базі [7; 8].
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збільшення доступності книги, а також націлені на сти�
мулювання експорту та витіснення імпорту видавничо�
поліграфічної продукції.

ВИСНОВКИ
Протягом 2012—2015 років у видавничо�полігра�

фічній галузі діагностовано критично�низький рівень
інвестиційної безпеки, що пов'язано з погіршенням клю�
чових показників: зниженням продуктивності праці та
фондовіддачі, катастрофічним фізичним зношенням та
моральним старінням основних засобів, і в цілому збит�
ковістю галузі в 2014—2015 роках.

Для ефективного забезпечення інвестиційної безпе�
ки галузі фахівці повинні перебувати в стані постійного
очікування сигналів з боку зовнішнього та внутрішньо�
го середовища щодо появи загроз, отримувати своєчасні
достовірні оцінки інвестиційної безпеки, і запускати у
дію адекватні управлінські рішення регулювання інвес�
тиційної безпеки. Оцінка інвестиційної безпеки галузі
дозволяє швидко отримати оцінку реальної картини,
відрізнити дійсне від бажаного за допомогою експерт�
них оцінок, індикаторів, непрямих свідчень, тощо. Для
того, щоб розширити коло осіб, які здатні адекватно
користуватися такими інструментами необхідна розроб�
ка спеціальних моделей діагностики інвестиційної без�
пеки галузі. Наріжним каменем у побудові моделей оц�
інки інвестиційної безпеки галузі є повна ідентифікація
загроз, які відповідно до структури галузі можна под�
ілити на загрози, обумовлені з владою споживачів, по�
стачальників, наявною конкуренцією в галузі, входжен�
ням нових конкурентів та пов'язані з товарами�субсти�
тутами. Лише на основі якісних моделей діагностики
стану інвестиційної безпеки галузі стає можливою роз�
робка, обгрунтування та впровадження ефективного
комплексу регулювання інвестиційної безпеки галузі з
використанням програмно�проектного підходу.
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Таблиця 4. Середні величини індикаторів інвестиційної безпеки книжкової поліграфії підгалузі
протягом 2012—2015 років

Джерело: складено автором за даними таблиці [3].

№ Індикатори інвестиційної безпеки книжкової поліграфії xi yi 
1 Середня частка витрат на продукти харчування у сукупних витратах домогосподарства (y1), % 51,3 0 
2 Кількість книжкових магазинів на 100 тис. населення (y2) 2,95 0,38

3 Відношення індексу девальвації національної валюти до індексу зростання цін на книжкову та 
газетну продукцію (y3) 

1,82 0,18 

4 Різниця між середньорічною рентабельністю у поліграфії та вартістю кредитів (y4), % -13,6 0 

5 Відношення обсягу інвестицій в основний капітал до первинної вартості основних засобів у 
поліграфічній промисловості (y5), % 5 0,33 

6 Середній коефіцієнт зносу основних засобів у поліграфічній промисловості (y6), % 0,76 0,2 

7 Відношення кількості людей, які читають електронні книги до частки людей, до кількості 
людей, які за них платять (y7) 

13 0 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Використання земельних ресурсів у сільському гос�

подарстві не відповідає вимогам збалансованого приро�
докористування. Значна частина сільськогосподарських
земель через надмірну розораність, інтенсивні процеси
деградації та опустелювання втратила економічну ро�
дючість. Екологічний стан залучених у сільськогоспо�
дарське використання земель настільки погіршився, що
тепер, оскільки земельні ресурси в агробізнесі виступа�
ють як засіб виробництва, від них залежатиме як еко�
номічний стан господарюючих суб'єктів, так і продо�
вольча безпека країни. Існуюча система управління зе�
мельними ресурсами не здатна забезпечувати умови зба�
лансованого землекористування в умовах ринкової еко�
номіки та потребує негайних змін.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Вагомий внесок у розвиток теоретико�методичних

та прикладних наукових досліджень з основ управлін�
ня земельними ресурсами зробили вітчизняні науковці
економісти�аграрники, зокрема: В.Г. В'юн [1], М. Ла�
вейкін [2], А.М. Третяк [3] А.Я. Сохнич [4] у своїх пра�
цях висвітлювали наукові і методичні основи управлін�
ня земельними ресурсами; В. Горлачук [5], Ю.Г. Гуцу�
ляк [6] працювали над науково�методичними засадами
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управління земельними ресурсами в умовах ринкової
економіки; В.М. Будзяк [7], В. Горлачук, О.М. Гаркуша,
В. Г. В'юн [8], досліджували питання управління земле�
користуванням: економіко�екологічними та управлінсь�
кими аспектами; О.В. Лазарєва [9], працювала над про�
блемою інноваційного управління сільськогосподарсь�
ким землекористуванням тощо. Однак, незважаючи на
вивчення цієї проблематики, дослідження, які безпосе�
редньо стосуються управління збалансованим землеко�
ристуванням, розкриті не в повній мірі.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є поглиблення теоретико�методолог�

ічних аспектів формування управління збалансованим
сільськогосподарським землекористуванням.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Швидке виснаження земельних ресурсів обумовле�

но надмірними темпами експлуатації, що перевищують
можливості їх відтворення. Однією з основних причин
виникнення цієї проблеми є відсутність ефективної си�
стеми управління збалансованим землекористуванням
в умовах трансформації земельних відносин України до
ринкового типу. Тому сьогодні потрібна не лише модер�
нізація використання земельних ресурсів, а й сільсько�
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господарського землекористування шляхом формуван�
ня системи управління збалансованим землекористуван�
ням. Така система управління отримає конкурентні пе�
реваги завдяки гнучкості прийняття управлінських
рішень щодо розораності угідь, складу та їх структури,
системи сівозмін, заходів з охорони земель та грунтів.

Управління збалансованим сільськогосподарським
землекористуванням повинно базуватися як мінімум на
розробці стратегії розвитку форм та способів викорис�
тання сільськогосподарських угідь. Одні науковці ро�
зуміють під процесом управління організацію певних
видів робіт, інші — реалізацію певних заданих та набу�
тих функцій, а ще інші — регулювання землегосподарсь�
кою та виробничою діяльністю.

Власне остання модель системи управління земле�
користуванням направлена переважно на підтримання
вже існуючих норм та стандартів в сільськогосподарсь�
кому землекористуванні. Забезпечити максимальну
ефективність використання земель сільськогосподарсь�
кого призначення можливо лише за допомогою як пря�
мих, так і опосередкованих управлінських дій та заходів.
При цьому повинен здійснюватися безперервний обмін
інформацією між суб'єктами управління різних рівнів та
різного статусу.

Зворотну реакцію на ті чи інші управлінські дії слід
узгоджувати із основним напрямом (напрямами) вико�
ристання земель. Це, з одного боку, забезпечує вико�
нання поставлених цілей, а з іншого — вимагає постійно�
го корегування заходів, які ці цілі реалізують. Необхід�
но управляти як складовими об'єкта, тобто сільгоспуг�
іддями чи окремими земельними ділянками, так і земель�
ними відносинами. В такому випадку земельні відноси�
ни повинні максимально відображати головні керуючі
дії та заходи або ж, навпаки, заходи повинні максималь�
но узгоджуватися із відповідними земельними відноси�
нами.

Оскільки регулювання ми беремо за основну функ�
цію управління, то державне регулювання управлінням
сільськогосподарським землекористуванням повинно
стати базою для динамічного та поступального розвит�
ку процесу збалансованого сільськогосподарського
землекористування. При цьому важливо вдало підібра�
ти адекватні методи та прийоми регулювання управлін�
ня землекористуванням, які поєднували б в собі як сти�
мулюючі, так і примусові аспекти. Проте стимулюючі
до екологозбалансованого сільськогосподарського зем�
лекористування методи та прийоми повинні домінува�
ти над відповідними примусовими методами.

Щодо застосування різних методів та прийомів слід
дотримуватися певної етапності. Так, зокрема, доціль�
но розпочинати із адміністративних методів, а закінчу�
вати відповідними економічними методами регулюван�
ня управління землекористуванням [8, с. 86—124]. Та�
кож доцільно застосовувати і різного роду правові та
юридичні обмеження такі, як метод регулювання управ�
ління землекористуванням. Це дозволить більш комп�
лексно і всебічно залучити до управління всіх суб'єктів
земельних відносин, а також охопити максимальну
кількість управлінських прийомів.

Позитивні зміни в регулюванні управління сільсько�
господарським землекористуванням часто обмежуюся
якісними змінами у стані земельних ресурсів та якісни�
ми змінами у самому процесі землекористування. Тому
важливо спочатку об'єктивно оцінити всі можливі та
потенційні якісні зміни як в землекористуванні, так і в
земельних ресурсах, а вже після цього розробляти управ�
лінські рішення та дії .

Регулювання управління сільськогосподарським
землекористуванням слід пов'язувати із основними су�
б'єктами�землекористувачами і землевласниками та
їхніми інтересами. Базовими суб'єктами землекорис�
тування повинні бути сільськогосподарські землекори�
стувачі, об'єднані територіальні громади та держава.
При цьому сільськогосподарських землекористувачів

слід поділити на три групи. Перша група — крупні
сільгосппідприємства та структури. Друга група — се�
редні сільгосппідприємства і, третя група — сімейні фер�
мерські та особисті селянські сільгосппідприємства.

Всі ці групи виконують різні функції в суспільному
та сільськогосподарському значенні та мають різні мас�
штаби сільськогосподарського землекористування,
проте необхідним є встановлення пріоритетності су�
спільних інтересів над їхніми власними інтересами щодо
форм, способів та напрямів використання земель
сільськогосподарського призначення. При цьому основ�
ною і єдиною для всіх функцією повинні стати обгрун�
тування та дотримання засад збалансованого сільсько�
господарського землекористування.

Досягнення збалансованого сільськогосподарсько�
го землекористування за допомогою системи регулю�
вання управління землекористування можливе лише при
розв'язанні певних завдань. Такими завданнями є: ди�
ференціація як земель, так і сільськогосподарських зем�
лекористувань, як у розрізі природно�кліматичних зон,
так і в розрізі видів сільськогосподарських угідь; дифе�
ренціація прилеглої до земель сільськогосподарського
призначення території.

Також пропонується підвищувати мотивацію сіль�
ськогосподарських землекористувачів щодо ефективно�
го та збалансованого землекористування шляхом зап�
ровадження відповідних нормативно�правових, інфор�
маційно�оцінювальних, виробничо�економічних, земле�
впорядних та еколого�економічних заходів. Також не�
обхідно розробляти та впроваджувати заходи щодо
максимального освоєння наявного земельно�ресур�
сного потенціалу територій та потенціалу економічних
і земельних відносин.

Важливою складовою системи регулювання управ�
ління сільськогосподарським землекористуванням була
і залишається інноваційно�інвестиційна складова щодо
ефективного використання сільськогосподарських угідь
[6, с. 48—64]. Така складова повинна не лише забезпе�
чити високоефективне використання земель сільсько�
господарського призначення, але й суттєво підвищити
продуктивність земель і землекористувань.

Система регулювання управлінням збалансованим
сільськогосподарським землекористуванням повинна
бути багатофункціональною і вирішувати максимальну
кількість завдань з метою задоволення інтересів всіх
суб'єктів�землекористувачів. Така багатофункціо�
нальність також проявляється і у багаторівневості фун�
кціонування регулювання і управління землекористу�
ванням. Так, необхідно додатково організувати систе�
му регулювання управлінням землекористуванням об'єд�
наними територіальними громадами на найнижчому
місцевому або локальному рівні.

Нині потребує суттєвого удосконалення і існуюча
система регулювання управлінням землекористування
на регіональному рівні, за якої максимально врахову�
ватимуться регіональні і зональні особливості сільсько�
господарського землекористування [4, с. 78—95].

Загалом регулювання управлінням збалансованим
сільськогосподарським землекористуванням слід
здійснювати за основними правомочностями, а саме: ре�
гулювання набуття у власність земель, регулювання
користування землями, регулювання розпорядження
землями та регулювання охороною земель (рис. 1).

Таке регулювання повинно враховувати юридичну
специфіку суб'єктів землекористувачів та здійснювати�
ся окремо для юридичних та фізичних осіб. При цьому
юридичні особи в особі об'єднаних територіальних гро�
мад повинні набути всі права комунальної власності на
землі сільськогосподарського призначення в межах
своїх нових територій, в тому числі і, за межами відпо�
відних населених пунктів.

Важливою складовою системи регулювання управ�
лінням збалансованим сільськогосподарським землеко�
ристуванням є регулювання управлінням охороною зе�
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мель та відтворенням грунтів [1, с. 175—213]. Таке ре�
гулювання повинно враховувати вже існуючі обмежен�
ня та обтяження в сільськогосподарському землекори�
стуванні. Перше обмеження пов'язане із видами цільо�
вого використання сільськогосподарських угідь у межах
категорії земель сільськогосподарського призначення.
Друге обмеження стосується природоохоронних та са�
нітарних норм і вимог до землекористування. Третє об�
меження зумовлено сервітутними відносинами. Нарешті
четверте обмеження пов'язане із встановленим режи�
мом землекористування.

Регулювання управління збалансованим землекори�
стуванням одночасно відноситься до управління проце�
сами, які відбуваються при використанні земель
сільськогосподарського призначення, а також до управ�
ління землями та земельними ресурсами. Також існує
ще третя складова управління, а саме управління діяль�
ністю суб'єктів�землекористувачів. Тобто йдеться про
природниче, виробниче та землевпорядкувальне управ�
ління. В основі природничого стоїть охорона та відтво�
рення земель і грунтів. В основі виробничого — еконо�
мічно ефективне використання земель, а в основі зем�
левпорядкувального — оптимізація земель і землеко�
ристувань [7].

Найскладнішою для реалізації існуючих управ�
лінських методів та прийомів із представлених складо�
вих є природниче управління. Це зумовлено тим, шо при�
родні системи і, зокрема екосистеми вже мають влас�
ний внутрішній регулятор свого розвитку, а саме
здатність до самовідновлення і саморегуляції. Іншими
словами розглядаючи цю складову загальної системи
управління необхідно використовувати такі методи і
прийоми, які б дозволили зберегти або відновити само�
регулюючу здатність природних екосистем. Втрата са�
морегулюючої здатності екосистем веде до того, що
ефективне управління використанням таких екосистем
можливе лише при постійному їх підживленні як ресурс�
ному, так і енергетичному.

Тобто позитивним і успішним управління землеко�
ристуванням в природничому розумінні буде або за

мінімального втручання, або за значного втручання у
стан земельних ресурсів. Проте в останньому випадку
таке управління не буде довговічним, а саме рано чи
пізно від нього потрібно буде відмовитись і, відповід�
но, перейти на адаптивне управління сільськогоспо�
дарським землекористуванням. Яскравим прикладом
такого адаптивного сільськогосподарського землеко�
ристування є органічне землекористування [10, с. 126—
148]. Відповідно при органічному сільськогосподарсь�
кому землекористуванні в частині природничого управ�
ління відбувається пристосування всіх виробничих та
технологічних процесів до відповідних природних про�
цесів, які найбільшою мірою впливають на продук�
тивність земель сільськогосподарського призначення
та продуктивність сільськогосподарських культур.

Система регулювання управлінням збалансованим
сільськогосподарським землекористуванням, в цілому,
зазнає впливу зовнішніх та внутрішніх чинників. Обидві
групи чинників можуть бути як стихійними, так і ціле�
направленими. Відповідно для кожної із чотирьох скла�
дових необхідно розробляти свої шляхи і засоби щодо
їх досягнення. Проте однією із основних цілей ефек�
тивної системи регулювання управління збалансованим
землекористуванням повинно стати встановлення нор�
мального раціонального або збалансованого стану зе�
мельних та інших природних ресурсів. Поряд з цим по�
винно формуватися конкурентне середовище сільсько�
господарського землекористування, як на окремо
взятій території, так і в Україні в цілому.

Власне конкурентоспроможність сільськогоспо�
дарського землекористування повинна проявлятися,
насамперед, у конкурентоспроможності організацій�
но�правових форм господарювання в кожному регіоні.
Нині господарства Київської області за обсягами ва�

лового виробництва сільськогосподарської продукції
входять у трійку найбільших виробників України, а за
обсягами виробництва на душу населення — у шістку
кращих. Київщина залишається одним із лідерів в країні
по вирощуванню зернових культур. Всього в області
працює понад 2 000 сільгосппідприємств.

У 2013 році сільгосппідприємства Київської області
отримали рекордний за останні сто років урожай зер�
нових та зернобобових культур, а саме понад 3 млн тонн
при середній урожайності 56,3 ц/га [11, c. 1]. Щороку в
області близько 1,4 млн тонн зерна використовується
на задоволення внутрішніх потреб, а решту продається
за її межами. Це при тому, що майже 1,7 млн тонн зерна
область може зберігати в себе, а 521 тонну на добу пе�
реробляти на 18 борошномельних підприємствах. Зага�
лом населення області споживає близько 84 тис. тонн
борошна.

Ще більш успішніше сільгосппідприємства Київсь�
кої області вирощують овочі. Протягом року в Київській
області збирають понад 500 тис. тонн овочів при се�
редній врожайності більше 200 ц/га, що більше, а ніж у
двічі перевищує внутрішні потреби регіону. Плодоово�
чеву продукцію зберігають на майже ста об'єктах у
кількості близько 220 тис. тонн, при потребі у 300 тис.
тонн.

В структурі посівних площ Київської області у 2016 році
домінували зернові та зернобобові культури [12]. За�
гальна посівна площа сільгоспкультур в Київській об�
ласті становила 1150,9 тис. га. З цієї площі зернові та
зернобобові культури займали 392 тис. га, або 34 %,
технічні — 322,1 тис. га, або 28 %, картопля та овочі —
122 тис. га, або 11 %, а інші — 314,8 тис. га. Для прикла�
ду, загальна площа посівів зернових і зернобобових
культур в Бориспільському районі становила понад
12,2 тис. га [13]. При цьому під озиму пшеницю відведе�
но 9,2 тис. га, або 75,4 %, ярий ячмінь — майже 1,7 тис.
га, або 13,9 %, озимий ячмінь трохи більше 0,4 тис. га,
або 3,4 %, озиме жито майже 0,4 тис. га, або 3,3 %, овес —
0,3 тис. га, або 2,5 %, та інші сільгоспкультури. При цьо�
му закупівельні ціни лише сприяють вирощуванню
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найбільш виснажливих сільгоспкультур в районах Киї�
вської області. Зокрема закупівельні ціни на: пшеницю
2 класу у серпні 2016 року становили всього 3859 грн./
т, ячмінь — 3390 грн./т, кукурудзу — 4100 грн./т, тоді
як на ріпак — 10600 грн./т.

Оптимальним для центрального Лісостепу вважа�
ються такі культури як овес, кукурудза, пшениця,
ячмінь, цукрові буряки, горох, просо та соняшник. При
традиційному сільськогосподарському землекористу�
ванні в Київській області щороку витрачається 1,2 тис.
тонн засобів захисту за рослинами, які включають
0,8 тис. тонн гербіцидів, 0,1 тис. тонн інсектицидів,
1,8 тис. тонн фунгіцидів тощо. Також потрібно майже
50 тис. тонн поживних речовин, а також органічних доб�
рив та ведення відповідних сівозмін.

ВИСНОВКИ
Таким чином, основною метою регулювання управ�

ління збалансованим сільськогосподарським землеко�
ристуванням повинно стати підвищення екологічної,
економічної та соціально�виробничої ефективності зем�
лекористування при збереженні земельно�ресурсного
потенціалу. Для цього необхідно удосконалювати рин�
кову інфраструктуру використання земель сільськогос�
подарського призначення. Однією із базових основ
сільськогосподарського землекористування повинна
залишатися система державного землеустрою тери�
торії.

Водночас, регулювання управлінням збалансованим
сільськогосподарським землекористуванням у Київсь�
кій області повинно бути направлене, насамперед, на
вирішення продовольчої безпеки не лише населення
регіону, але й певною мірою населення країни, при�
наймні по зернових і зернобобових культурах та ово�
чах, де є найбільші успіхи і, відповідно, найбільші перс�
пективи. Разом з цим доцільно збільшувати кількість
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
Необхідно створювати більш сприятливі інвестиційні
умови та забезпечувати сільгоспвиробників дешевими
кредитами, особливо під купівлю сільгосптехніки.

Оскільки основними виробниками більшості видів
сільськогосподарської продукції досі залишаються
дрібні сільгоспвиробники, то необхідно прийняти ре�
гіональну та загальнодержавну програму розвитку фер�
мерських або сімейних фермерських господарств, а та�
кож збільшити площі складів та холодильних устано�
вок призначених для зберігання сільськогосподарської
продукції, а також необхідно розробити та реалізувати
дієві заходи щодо охорони земель та підвищення родю�
чості грунтів у регіоні.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За сучасних умов промислове місто виступає локо�

мотивом розвитку як на регіональному, так і національ�
ному рівнях функціонування економіки. Це обумовле�
не тим, що, з одного боку, промислове місто акумулює
ресурси, є центром генерації нових знань завдяки нау�
ковому та освітньому потенціалу, фінансових ресурсів
та інноваційної інфраструктури, тобто є джерелом інно�
ваційного розвитку, "виробником та "постачальником"
креативних ідей, а з іншого боку, промислове місто є
"споживачем" технологічних, організаційних, маркетин�
гових інновацій, які використовуються для місцевого
управління та вирішення найважливіших проблем.

Зміни, що відбуваються в національній економіці, а
також активізації процесів її реформування, безпосе�
редньо знаходять свій прояв і на регіональному та місце�
вому рівнях, що проявляється у технологічному розвит�
ку матеріального виробництва, формах його організації,
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NEOINDUSTRIAL FACTORS OF THE INDUSTRIAL CITY DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF
DECENTRALIZATION

Статтю присвячено виокремленню неоіндустріальних чинників в умовах децентралізації. Виокремлено та
згруповано фактори неоіндустріалізації залежно від характеру впливу: позитивні та негативні. До позитив@
них віднесено: зниження частки сектору матеріального виробництва зростання сфери послуг і наукових досл@
іджень, активізація наукових досліджень та їх впровадження, зростання наукомістких галузей у структури
матеріального виробництва, збільшення частки населення, що має вищу освіту та підвищення її якості,
збільшення інвестицій в людський капітал, розвиток малого бізнесу, поглиблення поділу праці, формування
"бренду" міста, розвиток аутсорсингу. Серед негативних факторів найважливішими є зростання кваліфікац@
ійного безробіття, обумовлене зростаючими вимогами до робочої сили, зростання структурного безробіття,
що обумовлено зникненням цілих професійних напрямів і падінням попиту на продукцію багатьох галузей
сфери матеріального виробництва, нерівномірність розподілу ресурсів, несправедливий розподіл доходів та
значна поляризація у суспільстві. Визначено, що вектор розвитку промислового міста повинен формуватися
на основі базису, який складається з трьох "субвекторів": інновації, знання, інформаційні технології. На ос@
нові отриманих результатів автором зроблено висновок, що врахування неоіндустріальних чинників дає мож@
ливість розвиватися інтенсивним шляхом за рахунок компліментарності інформаційно@комунікаційних тех@
нологій та людського капіталу.

The article is devoted to the allocation of neoindustrial cincw the context of decentralization. It is isolated and
grouped factors neoindustrial depending on the nature of the impact: positive and negative. The positive are: the
reduction of the share of the productive sector growth of services sector and scientific research, enhancing research
and implementation of science intensive industries in the structure of material production, the increase in the share of
population with higher education and improve its quality, increase investment in human capital, small business
development, the deepening division of labor, the formation of the "brand" of the city, the development of outsourcing.
Among negative factors the most important are an increase in the qualification of unemployment due to increasing
demands on the workforce, the growth of structural unemployment, due to the disappearance of entire professional
fields and falling demand for the products of many industries of material production, the unequal distribution of
resources, inequitable distribution of income and significant polarization in society. It is determined that the vector of
development of the industrial city must be formed on the basis of the basis, which consists of three "subsectors":
innovation, knowledge, information technology. On the basis of the obtained results the author concluded that taking
into account neoindustrial factors provides an opportunity to develop through intensive due to the complementarity
of ICT and human capital.

Ключові слова: децентралізація, екологічна компонента, економічна компонента, індикатори, мульти�
плікативна модель, соціальна компонента, сталий розвиток, промислове місто.
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соціально�економічних відносинах та взаємодії на ос�
нові комунікації та інформатизації. Модифікується
міжнародний поділ праці і пов'язані з ним організаційні
структури виробництва і торгівлі, в яких динамічно ви�
никають нові "полюси зростання" і нові аутсайдери.

У зв'язку із цим виникає необхідність виокремлен�
ня неоіндустріальних чинників розвитку промислового
міста в умовах децентралізації.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Про провідну роль процесів неоіндустріалізації та
вагомий внесок неоіндустріальних чинників у розвиток
промислового міста, свідчить значна кількість наукових
досліджень українських та зарубіжних вчених. Концеп�
туальні основи неоіндустріальної парадигми заклали
зарубіжні вчені: Дж. Ріфкін, П. Марш, К. Андерсон [1—
3] та інші.
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Теоретичні положення неоіндустріалі�
зації розглянуті в працях таких українських
вчених, як А. Амоша, Ю. Бажала, О. Білору�
са, В. Геєця, А. Задої, В. Ляшенко, Е. Прушк�
івської, Д. Турко, Л. Федулової, А. Чухна [4—
8] та інших.

Незважаючи на значну кількість теоре�
тичних та практичних досліджень розвитку
міст, залишаються не визначеним питання
виокремлення неоіндустріальних чинників
промислового міста в умовах децентралізації.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
На сучасному етапі спостерігається активізація роз�

витку процесу неоіндустріалізації, який є особливо
складним для промислових міст внаслідок одноліній�
ності їх розвитку.

З економічної точки зору "неоіндустріалізація" —
це явище, що сприяє новому розвитку продуктивних сил
на основі високотехнологічних та наукомістких процесів
виробництва, підгрунтям для якого є нове інституціо�
нальне середовище [6, с. 193].

Зауважимо, що неоіндустріалізація, як будь�який
економічний процес, може мати як позитивний, так і не�
гативний вплив на розвиток міста. За цим критерієм си�
стематизацію факторів неоіндустріалізації можна пред�
ставити у вигляді таблиці 1.

Якщо розглядати прояв процесів неоіндустріалізації
на сучасному етапі, то слід зазначити, що вектор роз�
витку промислового міста повинен формуватися на ос�
нові базису, який складається з трьох "субвекторів":
інновації, знання, інформаційні технології (рис. 1).

Представлений на рисунку 1 субвектор "інновації"
передбачає створення ефективної інноваційної інфра�
структури, яка складається із фірм, дослідних центрів,
університетів, аналітичних центрів, університетів та
інших організацій, які будуть сприяти інтенсифікації
зростання знань, їх адаптації до місцевих потреб та
створенню нових технологічних рішень. Невід'ємною
частиною є субвектор "знання", основою якого є, що
високий рівень і якість освіти та кваліфікації, що сприяє
створенню, обміну та використанню знань. Субвектор
"інформаційні технології" передбачає створення до�
ступної інформаційної інфраструктури, яка значно
оптимізує та підвищує ефективність комунікації, роз�
повсюдження та обробки інформації. Таким чином, нео�
індустріальний розвиток промислового міста в умовах
децентралізації нами було представлено у вигляді век�
тору (ф.1):

( )ітзiD ,,  (1).
Зауважимо, що для функціонування промислового

міста і його майбутнього розвитку ці субвектори повинні
діяти односпрямовано. Це означає, що їх взаємодія

грунтується на досягненні стратегічної цілі — форму�
вання "розумного" міста (рис. 2).

На рисунку 1 нами визначено, що стратегічною ме�
тою розвитку на місцевому рівні є формування "розум�
ного міста". Як зазначає вчений Скалій І. [10] термін "ро�
зумне місто" означає інтелектуальне місто, місто роз�
витку високих технологій, науки та освіти. Вчений ви�
окремив наступні ознаки "розумного міста":

— здійснює інвестиції в людський і соціальний ка�
пітал;

— здійснює інвестиції в транспортну систему та ко�
мунікації;

— дотримується параметрів сталого розвитку;
— підтримує високі стандарти життя;
— розумно використовує природні ресурси;
— здійснює врядування за широкої участі громадян.
Слід зазначити, що на сучасному етапі в країнах ЄС

активізується діяльність щодо створення "розумних
міст" за різними напрямами, які реалізуються через
розробку відповідних проектів. Наприклад, проект FP�
7 project "PLEEC"78, фінансований ЄС. Він реалізуєть�
ся у шести містах Європи: Ескільстуна (Eskilstuna) у
Швеції, Юваскюля (Jyvаskylа) і Турку (Turku) у Фін�
ляндії, Сантьяго�де�Компостела (Santiago de Compos�
tela) в Іспанії, Сток�он�Трент (Stoke�on�Trent) у Вели�
кобританії, Тарту (Tartu) в Естонії. Ці міста були відіб�
рані за такими критеріями:

— кількість населення, що проживає у місті, стано�
вить 100—500 тис. осіб;

— місто має щонайменше один університет, щоб ви�
ключити з переліку міста із початково низькою базою
знань;

— кількість населення, яке може приїжджати у
місто з різними цілями — не більше 1000 тис. осіб, щоб
виключити з проекту великі міста.

Метою цього проекту є залучення коштів для роз�
витку міста. А для цього необхідно підвищувати якість
життя, оскільки інвестори при виборі точки вкладення
інвестицій керуються не тільки привабливістю міста для
ведення бізнесу, але і рівнем комфортності проживан�
ня. Тому "розумне місто" — це місто, у якому модерні�

Група факторів Фактори
ПОЗИТИВНІ зниження частки сектору матеріального виробництва 

зростання сфери послуг і наукових досліджень
активізація наукових досліджень та їх впровадження
зростання наукомістких галузей у структури матеріального виробництва  
збільшення частки населення, що має вищу освіту та підвищення її якості 
збільшення інвестицій в людський капітал
розвиток малого бізнесу
поглиблення поділу праці 
формування «бренду» міста
розвиток аутсорсингу

НЕГАТИВНІ зростання кваліфікаційного безробіття, обумовлене зростаючими вимогами до робочої сили 
зростання структурного безробіття, що обумовлено зникненням цілих професійних напрямів і 
падінням попиту на продукцію багатьох галузей сфери матеріального виробництва 
нерівномірність розподілу ресурсів 
несправедливий розподіл доходів та значна поляризація у суспільстві

Таблиця 1. Фактори неоіндустріалізації

Джерело: складено автором за даними [9, с. 32].

 

 

 

 

ПРОМИСЛОВЕ МІСТО 

Знання 

Інновації 

Інформаційні 
технології

Рис. 1. Базис розвитку промислового міста в умовах
неондустріалізації

Джерело: побудовано автором самостійно.
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зована міська економіка, здійснюється ефективна забу�
дова території, розвивається житлово�комунальне гос�
подарство, електроенергетика, транспорт, медицина,
освіта. Також це місто, яке активно проводить свій брен�
динг.

В якості прикладу можна навести також розробки
з метою перетворення мегаполісу Сан�Хосе (США, штат
Каліфорнія) на розумне місто, яким будуть управляти
комп'ютери. Вся система буде побудована на "хмарній
технології". Комп'ютери з численними сенсорами
візьмуть на себе управління інфраструктурою міста.
Система "розумного міста" дозволяє відслідковувати
найменші зміни в житті міста, помічаючи зміни в авто�
мобільному трафіку, утворення дорожніх заторів, заб�
руднення повітря, споживання електроенергії і води,
шумовий вплив, а також безліч інших деталей. Отрима�
на інформація обробляється найпотужнішими комп'ю�
терами, які оперативно реагують на ситуацію і переда�
ють дані співробітникам муніципальних служб. Це доз�
волить швидко вирішити будь�які нагальні проблеми.

Проект "Хмарна технологія", який є частиною аме�
риканської урядової програми "Виклики для Розумної
Америки" [11], мета якої — зробити міста максимально
зручними для життя. "Хмарна технологія" передбачає
доступність інформації для громадян та муніципаліте�
ту. Система міста побудована на захищеній від зовніш�
нього втручання хмарній технології [12]. Глобальна
міська інформаційна система вплине на життя мегапо�
ліса та його мешканців. Зокрема, за допомогою досто�
вірної інформації про екологічне становище у тому чи
іншому районі стане можливим визначати його пре�
стижність та вартість житла.

Однак, як зазначають дослідники, технології розум�
ного міста — поєднання фізичного міста, інтерактивно�
го міста і цифрового міста — автоматично не можуть
вирішити проблеми міста, вони лише створюють
підгрунтя для управління ним. Це реалізується через —
ефективність виробництва, задоволення потреб грома�
дян, правову систему, що в свою чергу дає можливість
забезпечення соціального прогресу вищого, ніж він був
би при використанні традиційних технологій управлін�
ня містом [13].

На думку фахівців, "розумне місто" в Україні повин�
не уособлювати такі риси:

— поєднувати інформаційно�комунікаційні техно�
логії управління містом і сильне самоврядування за ши�
рокої участі громадян;

— дотримуватися принципів сталого розвитку;
— мати креативне та інноваційне керівництво міс�

том;
— значну увагу приділяти питанням якості освіти та

виховання наукової інтелігенції [10].
Серед інших завдань формування "розумного міста" —

створення й оновлення елементів електронного атласу
міста, здатного слугувати практичним інструментом
планування забудови й розвитку території, атласу ка�
піталізації як землі та нерухомості, так і диференційо�
ваних людських ресурсів. Такий атлас є необхідним за�
собом оцінки ресурсів.

Тобто основою функціонування "розумного міста"
є неоіндустріальні чинники розвитку, а його головним
результатом виступає підвищення якості життя — си�

стеми розселення та забезпечення громадян
житлом, а також узгодження розвитку економі�
чної, соціальна та екологічної сфери.

На основі вищезазначеного, можна підсуму�
вати, що активізація процесів децентралізації
посилює прагнення міста до досягнення макси�
мального рівня незалежності і самодостатності.
Це питання безпосередньо стосується особливо
промислового міста, яке характеризується дом�
інуванням у структурі економіки промисловості
за показником ВДВ та кількістю зайнятих. Для
подолання однолінійності у розвитку промисло�

вого міста необхідним є пошук нових рушійних сил, ос�
новою яких є знання та інформація, сучасні інформац�
ійно�комунікаційні технології, тобто чинники неоінду�
стріалізації.

Не викликає сумнівів те, що використання неондуст�
ріальних чинників сприяє зміцненню економіки промис�
лового міста та досягненню стратегічних цілей, а саме:

— створення "розумного міста" — це місто, яке роз�
вивається і управляється на основі знань та інновацій,
що проявляється у взаємодії теоретичних знань, при�
кладних досліджень й інновацій з економічним зростан�
ням і розвитком;

— забезпечення сталого розвитку: створення еко�
номіки на основі трьох "китів": економічна, екологічна і
соціальна складова. Для промислового міста — це мож�
ливість створити стійку та конкурентоспроможну еко�
номіку й досягли лідерських позицій у розробці нових
процесів і технологій, включаючи екологічно чисті тех�
нології;

— забезпечення всеосяжного зростання: сприяння
підвищенню рівня зайнятості населення, досягнення
соціальної і територіальної збалансованості. Це забез�
печує створення для населення нових можливостей за
допомогою досягнення високого рівня зайнятості, інве�
стицій у людський капітал, зменшення рівня бідності,
збалансування попиту та пропозиції на ринку праці, які
разом сприяють єдності суспільства і досягненню соці�
альної справедливості.

На нашу думку, ефективне використання впливу
неоіндустріальних чинників на розвиток промислового
міста, можливо досягти за рахунок формування систе�
ми напрямів діяльності, які визначать стратегію розвит�
ку міста. Використовуючи досвід країн ЄС [14], доціль�
но виокремити наступні ключові ініціативи:

— створення "Інноваційного Союзу" для покращен�
ня умов та можливостей фінансування досліджень й
інновацій, щоб гарантувати, що інноваційні ідеї будуть
використані в товарах і послугах, що сприятиме еконо�
мічному зростанню і створенню нових робочих місць;

— формування сприятливого освітнього простору
для посилення результативності освітніх систем і зба�
лансування попиту та пропозиції на ринку праці;

— розробку "плану розвитку і впровадження сучас�
них інформаційно�комунікаційних технологій" у всі
сфери життєдіяльності міста, що дає можливість участі
у загальному інформаційному просторі;

— розробка програми щодо "раціонального вико�
ристання ресурсів" з метою досягнення сталого розвит�
ку та ресурсної незалежності;

— "індустріальна політика, спрямована на глобалі�
зацію", яка сприяє поліпшенню умов бізнес�середови�
ща, особливо для розвитку середнього і малого бізне�
су, для підтримки розвитку потужної і стійкої промис�
лової бази в умовах посилення глобалізаційних викликів
і жорсткої конкуренції;

— розробка плану щодо "розвитку нових здібнос�
тей і збільшення кількості робочих місць" з метою мо�
дернізації ринку праці, створення можливостей отри�
мувати нові знання та навички, щоб розширити мож�
ливість працевлаштування, досягти оптимального
співвідношення між попитом і пропозицією на ринку
праці, включаючи трудову мобільність;

Знання 

Інформаційні технології 

Інновації 
РОЗУМНЕ  

МІСТО 

Рис. 2. Формування "розумного" міста під впливом
неоіндустріальних чинників
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— визначення пріоритетів "політики боротьби з
бідністю" для поширення соціальної та територіальної
взаємодії, досягнення високого рівня соціально�еконо�
мічного розвитку.

Реалізація вище окреслених ініціатив сприяє побудові
"розумного міста" [10], особливими рисами якого є такі:

— поєднання інформаційно�комунікаційних техно�
логій управління містом і сильне самоврядування за ши�
рокої участі громадян;

— дотримання принципів сталого розвитку;
— креативне та інноваційне керівництво містом;
— забезпечення високої якості освіти та виховання.
Зазначимо, що вище виокремлені ініціативи базують�

ся на використанні неоіндустріальних чинників, без яких
неможливо досягти сталого розвитку міста, забезпечи�
ти його конкурентоспроможність на регіональному, на�
ціональному та світовому рівні. Враховуючи обмеженість
ресурсів, яких недостатньо для задоволення постійно
зростаючих потреб людства, врахування неоіндустріаль�
них чинників дає можливість розвиватися інтенсивним
шляхом за рахунок компліментарності інформаційно�
комунікаційних технологій та людського капіталу.

ВИСНОВКИ
Узагальнимо, що для промислового міста в умовах

активізації процесів децентралізації необхідним є вра�
хування впливу неоіндустріальних чинників на розви�
ток економіки. На сучасному етапі неможливо уявити
"розумне місто" без знань, інновацій та інформаційно�
комунікаційних технологій, які, з одного боку, визна�
чають рівень конкурентоспроможності, а з іншого —
створюють ефективне господарське середовище для
економічних суб'єктів та належні умови життя для насе�
лення.
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