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ПОЛІТИКА ЕКОНОМІЧНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ: ВІД ВИТОКІВ
ДО НОВИХ ВАРІАЦІЙ ЕКОНОМІЧНОГО ПАТРІОТИЗМУ
V. Panchenko,
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N. Reznikova,
Doctor of Economics, Professor at the Chair of World Economy and International Economic Relations
of Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE POLICY OF ECONOMIC NATIONALISM: FROM ORIGINS TO NEW VERSIONS OF ECONOMIC
PATRIOTISM

У статті досліджуються методологічні засади економічного націоналізму та економічного патріотизму. Вста@
новлюється зв'язок між економічним націоналізмом та економічним патріотизмом. Проведений аналіз змістов@
ного наповнення понять "економічного націоналізму" та "економічного патріотизму" за багатьма класифіка@
ційними ознаками дозволяє констатувати високий потенціал солідаризації цих категорій.
Methodological principles of economic nationalism and economic patriotism are studied in the article. The
relationship between economic nationalism and economic patriotism is established. The analysis of essential meaning
of the concepts of "economic nationalism" and "economic patriotism" by many classification criteria enables to argue
that these categories have high potential of solidarity.
Ключові слова: економічний націоналізм, економічний патріотизм, неопротекціонізм, економічний роз
виток.
Key words: economic nationalism, economic patriotism, neoprotectionism, economic development.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Економічний інтервенціонізм ніколи повністю не
зникав, навіть у країнах, які непохитно підтримували
лібералізацію ринків. У 2005 р. Домінік де Вільпен,
тодішній французький прем'єрміністр, назвав право на
ціональних урядів на відстоювання власних інтересів на
інтегрованих ринках економічним патріотизмом. Беру
чи своє походження від лістівського економічного на
ціоналізму, економічний патріотизм передбачає, що
економічний вибір повинен базуватися на інтересах
кожної окремої країни. Відновлення уваги до даного
поняття в лексиконі політичних еліт ще до "Великої ре
цесії" 2008 року показує глибинні і очевидні протиріччя
між завданнями, що постають в процесі дедалі сильні
шої інтеграції міжнародних ринків, та обмеженими полі
тичними можливостями локальних урядів пропонувати
шляхи їхнього розв'язання.

логії економічного націоналізму, за Т. Неірном, є сти
мул розірвати зачароване коло залежностей, що при
зводять до нерівномірного розвитку капіталізму. 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 націона
лізму, інтерпретуючу її як застарілу та неадаптивну до
вжитку та ставлячи під сумнів використання протек
ціоністських інструментів. Б. Кліфт та К. Вол розгляда
ють економічний націоналізм крізь призму економічно
го патріотизму шляхом адаптації компромісних підходів
до винайдення консенсусу між абстрактними глобаль
ними економічними цілями та політичними зобов'язан
нями урядів на кожній конкретній території. Л. Грін
фельд вважає, що націоналізм створив передумови для
зростання економіки, змусив уряди конкурувати з ме
тою зростання добробуту власної нації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Для Т. Неріна детермінуючим фактором для актуа
лізації економічного націоналізму є нерівномірний роз
виток. Говорячи про останній, автор наближається до
структуралістської інтерпретації "залежності" як недо
статності "справжньої" незалежності від впливу інших
країн, зумовлену низкою внутрішніх і зовнішніх причин.
Націоналізм для Е. Геллнера є суто явищем індустріаль
ної епохи, яка уможливлює забезпечення вихідних умов
для становлення нації. Поштовхом до сповідування ідео

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Економічний націоналізм невиправдано тривалий
час залишався поза дослідницьким ракурсом науковців,
помилково асоціюючись виключно з адаптацією протек
ціоністської політики або, ще радикальніше — з політи
кою, спрямованою до закриття економіки і рухом у бік
побудови її автаркічної моделі. Дослідження теорети
кометодологічних засад економічного націоналізму
дозволить вибудувати таку його аналітичну концепцію,
яка виправдає актуальність його застосування через
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визначення її (концепції) новітніх атрибутивних ознак і актуалізував пошук альтернативних економічному на
в такий спосіб стане приводом до ренесансу економіч ціоналізму версій державного самоствердження.
ного націоналізму.
У світі, що характеризується широкою мережею
режимів економічного управління, політики стикають
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ся, за влучним висловом К. Крауча, з "парадоксом нео
Водночас, намагаючись осучаснити "економічний ліберальної демократії" (цитата за [4]). Їхнє (політиків)
націоналізм", ми наражаємось на небезпеку нехтуван завдання як національних лідерів полягає у забезпеченні
ня націоналістичним змістом ідеології. Більше того, опи реалізації політикоекономічних інтересів власних гро
суючи відповідну йому економічну політику та екстра мадян в умовах складної економічної, правової та регу
полюючи її на ХХІ століття, ми припускаємо допус ляторної взаємозалежності, коли левова частка управ
тимість розгляду ліберальної її версії в контексті націо ління економічними процесами вже не перебуває ви
налістичної парадигми. Такий підхід, на перший погляд, ключно під їхнім контролем. Саме це актуалізує пошук
міг би здатись контроверсійним. Водночас в історії еко альтернативних стратегій економічної політики.
номічної думки є чимало прикладів, які наочно доводять,
Б. Кліфт та К. Вол розглядають економічний пат
що економічні націоналісти, які підпадали під це визна ріотизм крізь призму пошуку компромісних підходів до
чення згідно лістівської інтерпретації, частогусто спо винайдення консенсусу між абстрактними глобальни
відували альтернативні йому переконання. Зокрема не ми економічними цілями та політичними зобов'язання
похитна позиція Ф. Ліста щодо захисту нових галузей ми урядів на кожній конкретній території [6]. Це доз
промисловості являє лише один, щонайменше, з чоти воляє визначити економічний патріотизм як такий, що
рьох окремих стовпів економічних націоналістичних ре діє на користь соціальних груп, компаній та секторів,
комендацій ХІХ — початку ХХ століть. Два інших — які, на переконання локальних політиків, підпадають під
особливості адаптації макроекономічної політики та ре визначення так званих "інсайдерів" на основі їх терито
алізації автаркічно орієнтованої моделі економіки — на ріальної приналежності (у США цей підхід репрезен
ражаються на відверті дискусії на ліберальному тлі гло тує гасло "Купуй Американське", у Великій Британії —
балізації, в той час як четвертий стовп економічного пат "Британські робочі місця — британцям; у Німеччині
ріотизму як ліберальної версії економічного націоналі "Німецьким інвесторам — пріоритет").
зму фактично врівноважив ліберальну риторику вільної
Економічний патріотизм набуває форм економічної
торгівлі та державного втручання.
парціальності: існує бажання сформатувати ринок так,
Сучасники стверджують, що, мовляв, економічний щоб надати привілейовану позицію певним акторам. На
націоналізм є застарілою ідеологією в епоху глобалізації відміну від економічного націоналізму, економічний
і тріумфу ліберальної економічної політики. Але це твер патріотизм не обмежує резидентністю об'єкт, що відно
дження, як правило, передбачає, що ідеологія "старої сяться до "patrie" (вітчизняного бізнесу), бо привілеї
версії" економічного націоналізму не вписується повною стосуються як наднаціонального, так і субнаціонального
мірою в неоліберальну програму політики через невиз рівнів економічних агентів.
нання нею права реалізації чотирьох свобод руху товарів,
Ще у 2004 році у Франції у звіті Гріньона ("The
послуг, робочої сили та знань, намагаючись затиснути їх Grignon Report") рекомендувалось для впровадження
національними кордонами країн. Такий підхід вкотре французьким урядовцям політики так званого "Євро
підтверджує, що "нова версія" економічного націоналіз пейського неоколбертизму" задля реформування
му вимушена виходити за межі його націоналістичного французької дирижистської промислової політики на
змісту по мірі того, як держава розчиняється в глобаль європейському рівні, що дало б змогу відповідати ви
них, регіональних й транснаціональних проектах.
кликам глобалізації, процесам деіндустріалізації і де
Новий економічний націоналізм середини ХХ сто локалізації. Водночас економічний патріотизм розумі
ліття має кілька витоків: один з них є, очевидно, мер ється не як своєрідний французький феномен, але як
кантилізмом, другий — вченням про "національну ізо більш широка тенденція сучасних розвинених економік.
ляцію", яка, якщо залишити осторонь ідеї Аристотеля, Економічний патріотизм виходить далеко за межі "про
починалася ще з Іоганна Готлиба Фіхте. Меркантилі мислового патріотизму" (який свого часу широко впро
стська традиція включає в себе деякі елементи, які важ ваджувався як в США, так і у Франції), і в сучасній еко
ко знову віднайти в первинному вигляді у сучасному світі номічній політиці розвинених країн має більш широке
(наприклад, колоніалізм), втім, регулювання платіжних політичноекономічне значення через стійкі протиріч
балансів і прагнення до повної зайнятості є даністю дня чя, що виникли в капіталізмі ХХІ століття.
сьогоднішнього [5].
Запропонована порівняльна характеристика понять
Економічний націоналізм був породженням свого "економічний націоналізм" та "економічний патріотизм"
часу, забезпечуючи держави, що адаптували його на ставить за мету осучаснення економічного націоналіз
практиці, дієвим інструментарієм досягнення економі му його новітньою версією — економічного патріотиз
чного росту і, що найголовніше, посиленням економіч му — з виокремленням їхніх спільних та відмінних
ної позиції в світі. Маючи в своїй основі ідеологічне ознак (табл. 1).
підгрунтя, економічний націоналізм характеризувався
Таким чином, проведений аналіз змістовного напов
експансійною домінантою, що визначала засоби досяг нення "економічного націоналізму" та "економічного
нення поставлених цілей. Помилково розглядаючись патріотизму" за багатьма класифікаційними ознаками
рядом дослідників як найвища форма протекціонізму дозволяє констатувати високий потенціал солідаризації
здебільшого через переважання тарифних інструментів цих категорій. Попри те, що в наукових колах ці поняття
регулювання зовнішньої торгівлі, він не обмежувався розглядаються в розриві, ми можемо зробити крок до
впливом на останню, але ставав основою стратегій роз їхнього синтезу. Підтримка і сприяння і в першому, і в
витку, спрямованих на досягнення економічної безпе другому випадку виступають основними месседжами.
ки. Ліберальне тло глобалізації не стільки деформува Але якщо за економічного націоналізму мотиваційними
ло існуючий потенціал впливу та особливості реалізації передумовами застосування відповідної політики були
економічного націоналізму, скільки визначило поступо боротьба за краще становище країни у світовій еко
ву трансформацію його змістовних форм.
номічній системі та забезпечення національного розши
Рух у бік інтеграційної взаємодії як на глобально реного відтворення, за економічного патріотизму фун
му, так і на регіональному рівнях, що супроводжувався даментальними цілями виступають відновлення еконо
лібералізацією потоків товарів, капіталу, робочої сили мічного зростання (ЄС) або розвиток експансійного по
та виникненням нових форм міжкраїнової кооперації; тенціалу (США, КНР). І інструменти впливу для цього
зростаючий попит на координаційну політику урядів та обираються відповідні, з врахування потреб і викликів
тиск регуляторного каркасу наднаціональних інституцій часу. Таким чином, економічний патріотизм стає менш
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Джерело: укладено В.Г. Панченком.

Таблиця 1. Порівняльна характеристика понять "економічний націоналізм" та "економічний патріотизм"
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агресивний, менш експансійний за своїм походженням,
ніж економічний націоналізм. Хоча домінантою цілепок
ладання і у першому, і у другому випадку виступають саме
національні економічні інтереси, в епоху транснаціонал
ізації світового господарства, модифікації конкуренції в
суперництво на багатонаціональній арені зміщуються
самі уявлення про національну приналежність капіталу,
навичок, технологій, знань, що не може не впливати на
ерозію приналежності до власне "національного". Це не
могло не позначитись на потенціалі так званої "сили" дер
жави. Якщо за економічного націоналізму саме жорстка
сила визначала місце країни на світовій арені, за економ
ічного патріотизму використовуються елементи "м'якої"
або "розумної" сили. Подібні зрушення визначають і за
пит на заміну екстрактивних інститутів інститутами
інклюзивними, які уможливлюють соціальну інклюзию.
Економічна агресія та війна як специфічний інстру
мент політики економічного націоналізму відійшов у
минуле, натомість замінившись більш гнучкими інстру
ментами відстоювання своїх торгових та комерційних
інтересів на кшталт регіональних торговельних угод
(РТУ). РТУ, за їхньою правовою природою, є винятко
вими преференційними торгівельними угодами між краї
нами, що їх підписали, а тому стає очевидним прагнен
ня бути першим у укладанні угод на нових ринках, що
гарантує дотримання примату власних інтересів над
іншими [1, c. 431]. Така інтерпретація РТУ дозволяє при
пустити його виняткову роль у досягненні економічної
безпеки країни, а отже, виправдовує його як інструмент
політики економічного патріотизму.
Самим фактом свого існування РТУ можуть підвищи
ти попит на протекціонізм як чи не основний інструмент
економічного патріотизму всередині країни. Процес ре
гіональної інтеграції шляхом лібералізації торгівлі на
внутрішньому ринку позитивно впливає на деякі індустрії
та безумовно негативно на інші, отже, галузі промисло
вості, які не отримали переваг від вільної торгівлі в регі
оні, можуть вдаватись до реалізації інструментів протек
ціонізму в якості компенсації. Як наслідок, незадовільне
економічне становище та втрата конкурентоздатності
окремих галузей, постраждалих внаслідок реалізації за
сад регіональної інтеграції, можуть спровокувати більш
гнучке реагування торгових відомств на прояви протек
ціонізму. Фактично в період несприятливих ситуацій та
економічної кризи постраждалі галузі промисловості
звичайно прагнуть протекціонізму, а в більш загальному
сенсі — підтримки уряду — більш виражено, ніж в інших
випадках [1, c. 440]. Окреслений приклад з адаптацією
РТУ візуалізує чи не найвизначнішу відмінність між дво
ма політиками. Якщо за економічного націоналізму суб
'єктом його реалізації виступала виключно держава, то
вже за економічного патріотизму ним може виступати
інтеграційне об'єднання. І, як наслідок, рівень продуку
вання політики може змінюватись від національного до
комунітарного (у випадку інтеграційного об'єднання).
Таке спостереження вкотре наголошує на модифікації
приналежності до "національного". Більше того, зміню
ються й важелі впливу: регуляція, яка була витіснена лібе
ральною дерегуляцією (водночас за умови збереження
цілого каркасу міжнародних інституцій, що, тим не мен
ше, регулювали міжнародні економічні відносини), при
адаптації політики економічного патріотизму заміщуєть
ся так званою селективною ререгуляцією.
Втім, політика економічного націоналізму завжди була
орієнтована на стратегічний захист довгострокових націо
нальних економічних інтересів. В той час, як політика еко
номічного націоналізму частіше обслуговує саме тактич
ний захист короткострокових національних економічних
інтересів, хоча у випадку застосування політики економі
чного патріотизму на рівні інтеграційних об'єднань (на
приклад, ЄС) здатна демонструвати далекоглядність (виз
нання необхідності застосування нових інтеграційних
форм в ЄС, наприклад, шляхом створення Фіскального
Союзу, Банківського Союзу, Бюджетний Союз).
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Аналізуючи економічний націоналізм та економіч
ний патріотизм з точки зору природи державних інтер
венцій, слід відзначити, що в першому випадку держава
виступає активним актором у визначенні пріоритетів
розвитку, тоді як у другому — держава виступає суб'єк
том, що вимушений відповідати на виклики, породжені
ззовні (за класичного економічного патріотизму). Вод
ночас за ліберального економічного патріотизму, дер
жава позиціонується як суб'єкт, який не лише віддзер
калює в своїй політиці існуючі реалії міждержавного
діалогу та реагує на умови наднаціонального регулю
вання, але й виступає активним актором у визначенні
пріоритетів розвитку.
Окреслене дозволяє констатувати модифікацію на
прямів пріоритизації секторів економіки та їх свідомо
го розвитку дихотомними засобами "стимулювання —
експансія" або "протекціонізм — вільний ринок". Еко
номічний патріотизм став новою версією економічного
націоналізму, замінивши протекціонізм як основний
інструмент зовнішньоекономічної політики на більш
широкий інструментарій впливу — неопротекціонізм.
Анонсовані в макроекономічній політиці як розвинених
країн, так і тих, що розвиваються, заходи щодо стиму
лювання економічного розвитку на тлі рецесійних тен
денцій в світовій економіці підпадають під поняття "нео
протекціонізму".
На відміну від "класичного" протекціонізму, що ви
користовувався в політиці економічного націоналізму,
спрямованого на захист національних виробників, ок
ремих галузей економіки, залежно від їхньої значущості
і політичної сили зацікавлених кіл, неопротекціонізм як
інструмент економічного патріотизму має в своєму ар
сеналі інструментарій, що стає реакцією на нові викли
ки "нової норми" світової економіки. В оновленому виг
ляді, змінюється акцент у самому цілепокладанні: не
стільки захищеність від іноземної конкуренції у своїй
країні, скільки стимулювання економічної активності у
відповідь на скорочення сукупного попиту ставиться в
обов'язок останньому. Таким чином, саме цілі відстою
вання економічного суверенітету (для країн, що розви
ваються) або боротьба за збереження (для розвинених
країн) чи поширення економічного впливу (для країн,
що розвиваються) стають домінантами трансформації
класичного протекціонізму в неопротекціонізм.
Якщо економічний націоналізм зразка кінця ХІХ—
початку ХХ століття носив здебільшого проциклічний
характер (чому сприяли великі хвилі протекціонізму),
то економічний патріотизм сам по собі уособив потре
би в антициклічному регулюванні та впорядкуванні про
цесів, що виходили зпід контролю урядів під впливом
так званих провалів глобалізації. Національноорієнто
ваний вектор економічного націоналізму доповнюєть
ся глобальною домінантою порядку денного, який виз
начає фундаментальні засади міждержавного діалогу
зразку ХХІ століття, а саме врахування екологічного
імперативу і відстоювання соціальної інклюзивності.
Змінюється і вид застосовуваної економічної екс
пансії. Якщо за політики економічного націоналізму до
мінувала товарна експансія (що забезпечувала дієву сис
тему примусу, здатність спонукати залежну країну до
прийняття економічних і політичних рішень, які супере
чать її національним інтересам і послуговують інтересам
країниекспансіоніста), активна фінансова експансія (що
фактично знищує незалежність економіки, а через це і
суверенітет країниоб'єкта впливу країниадаптанта пол
ітики економічного націоналізму) та активна трудова
експансія (так відбувалось за колоніального періоду,
коли ініціювалось наповнення країниадаптанта політи
ки економічного націоналізму низько кваліфікованими
іноземцями, що переїжджають до неї на постійне місце
проживання; такі дії були спрямовані на підпорядкуван
ня економіки і політики іншої країни інтересам країни
адаптанта політики економічного націоналізму), то вже
за політики економічного патріотизму використовують
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ся модифіковані механізми товарної експансії (через сти
мулювання експансії зарубіжних ринків товарами транс
національного походження, додана вартість від створен
ня яких осідає в країніпоходження ТНК та країніадап
танті політики економічного націоналізму), пасивної
фінансової експансії (створює можливість впливу з боку
країниадаптанта політики економічного патріотизму, не
використовуючи безпосереднього управління; викорис
товує тиск борговими зобов'язаннями), а також пасив
ної трудової експансії (повільне наповнення ринку праці
країниадаптанта політики економічного патріотизму
робітниками іншої країни, які прибувають лише на заро
бітки; не завжди використовується для збільшення за
лежності іншої країни, частіше — для поліпшення стану
власної економіки і соціального клімату в країні).
ВИСНОВОК
Спосіб реалізації економічного прориву залежить від
історичного контексту та цілого комплексу вихідних даних,
які не можливо продублювати десь ще. Впровадження в
термінологічний оборот поняття "економічний патріотизм"
дозволить синтезувати, а не зіштовхнути між собою фун
даментальні інтенції націоналізму і лібералізму. Забезпечен
ня держави інструментарієм задоволення нагальних потреб
суспільства виживання, безпеки, сталого розвитку — саме
через статус цих потреб, характер необхідності, важливості
та усвідомлення рангу їхньої "державності", дає підставу
побачити національні інтереси країни як генетичну основу
економічного націоналізму і лібералізму.
Економічний націоналізм та економічний патріо
тизм, серед іншого, об'єднує ще й те, що попри викори
стовуваний прикметник "економічний", вони завжди
виходили за межі регулювання економічних процесів,
виступаючи відповіддю на "політичне замовлення" сво
го часу. ХХІ століття має чимало доказів на підтверд
ження висловленої тези. Немов реакція на усвідомлен
ня неспроможності ринку встановити нову рівновагу в
умовах розбалансованої світової економіки та зроста
ючої конкуренції за крихти попиту в умовах скорочен
ня обсягів світової торгівлі, затребуваним серед держав
них функціонерів стало використання елементів політи
ки націоналізму в економіці.
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EVOLUTION OF EU ECONOMIC DEVELOPMENT INTELLECTUALIZATION

У статті досліджено еволюцію інтелектуалізації економічного розвитку Європейського Союзу. Про@
аналізовано завдання Європейського Союзу в інтелектуально@інноваційній сфері. Розроблено системну
модель еволюційних періодів інтелектуалізації економіки ЄС. Визначено основні фактори, що вплинули
на прискорену інтелектуалізацію економіки Європейського Союзу. Проаналізовано різновекторний ха@
рактер інтелектуалізації європейської економіки протягом усього часу існування ЄС. Досліджено основні
етапи інтелектуалізації економіки ЄС, а саме: становлення європейської моделі інтелектуалізації еконо@
міки, перехід до постіндустріального суспільства, корпоративізація авторських прав, правова регламен@
тація економічної діяльності, так званий "Лісабонський провал", секторальна і горизонтальна диференц@
іація. Визначено, що розуміння потреби і бачення власних стратегічних інтересів, формування відпові@
дальних інституцій, створення інструментів, регулювання, розроблення фінансових механізмів реалі@
зації; інтеграція до глобальних мереж, глобальна інтелектуальна адсорбція є основними елементами ак@
тивізації політики, що реалізується в ЄС.
This article deals with evolution of EU economic development intellectualization. The main tasks of EU in
intellectual and innovative sphere were analyzed. The model of intellectualization periods were worked out. The
multisectoral character of the intellectualization of the European economy throughout the lifetime of the EU has
been analyzed. The main stages of intellectualization of the EU economy, namely, the formation of the European
model of the intellectualization of the economy, the transition to a post@industrial society, the corporatization of
copyright, the legal regulation of economic activity, the so@called "Lisbon dip", sectoral and horizontal
differentiation, are explored.
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ЄС.
Key words: intellectualization, evolution development, information technologies, EU intellectual area.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завершення, впродовж 1970—1980х рр., промисло
вого етапу розвитку країн Західної Європи та їх перехід
до постіндустріальної моделі зростання, багато у чому
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виявилися доволі суперечливим для багатьох з них, адже
це, фактично, означало глибинну трансформацію пост
кейнсіанської моделі, наслідком чого мало б стати зап
ровадження низки неоліберальних заходів, до виконан
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ня яких далеко не всі були готовими. Розвиток креатив
ного суспільства та перехід від індустріального до
інформаційного розвитку, що супроводжувався появою
новітніх технологій стали основними напрямками діяль
ності ЄС.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
З ПРОБЛЕМИ
Дослідження інтелектуалізації економіки ЄС про
водили у своїх наукових працях такі зарубіжні і вітчиз
няні вчені: Волес В., Сведсен Г., Джоунс Р., Мусис Н.,
Нугент Н., Зубченко Л.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою дослідження є аналіз динаміки інтелектуа
лізації європейської економіки та обгрунтування етапів
інтелектуалізації економіки ЄС.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Використання новітніх інформаційнокомунікатив
них технологій, перехід від індустріального до інфор
маційного суспільства, поява та розвиток креативно
го капіталу стали фундаментальними напрямами діяль
ності ЄС у сфері інтелектуалізації відтворювального
процесу кінця ХХ—поч. ХХІ століття. Основними
організаційноекономічними заходами того періоду
стали:
— опрацювання персональних даних та охорона
приватного життя в телекомунікаційному секторі, на
самперед в цифровій мережі інтегрального обслугову
вання (ISDN), а також у мобільних публічних мережах,
що передбачалося Директивами 1995го [1] та 1997го рр.
[2].
— створення Європейського дослідницького про
стору [3], важливим контентом якого R. Jones вважає
формування так званих технологічних лагів (інвестиції,
учасники, фрагментації), які визначали їхню по
слідовність та існуючу секторальну основу [4, р. 325—
326].
— розвиток та стимулювання Європейського циф
рового контенту (ЄЦК) [5]. Основними сферами взає
модії в межах ЄЦК були визначені: сфера інформати
зації державного менеджменту, мовної та культурної
адаптації, динамізація ринку. В основі реалізації цієї
амбітної, в цілому, програми лежали розвиток культу
ри, технологій, креативності та можлива їх комерціалі
зація;
— стимулювання електронної торгівлі, головною
метою чого стало скорочення посередників, запровад
ження нової моделі розв'язання онлайн спорів, запро
вадження та широкий доступ використання права елек
тронного підпису [6];
— розвиток та модернізація телекомунікаційних
мереж та доступу до послуг, що в них створюються [7].
Початок ХХІ століття був ознаменований швидки
ми, проте не завжди вдалими, з боку основних євро
структур, змінами в європейській економіці з числен
ними суперечностями на національнонаднаціонально
му рівні взаємодії, що було викликано різним рівнем тех
нологічного розвитку країн ЄС, диференційованим ха
рактером інвестування НДДКР, національною специ
фікою виробництва і, разом з тим, доволі суперечливим
сприйняттям інновацій, що надходили. Разом з тим, фак
тично всі держави ЄС сходилися на думці про нагальну
потребу колективного захисту інтелектуальної влас
ності, загальна графічна модель якої відтепер склада
лася з шести основних компонентів: патенти, дизай
нерські права, виконавчі права, авторські права, торгові
марки та права на базу даних. Кожен з цих секторів по
требував чіткого юридичного визначення та розроблен
ня економічних механізмів захисту трансформованої в
конкретні вироби або ж послуги інтелектуальної праці.
Основні завдання Європейського Союзу в інте
лектуальноінноваційній сфері на період 2000го —
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2010го років вдалося, на нашу думку, встановити
російській дослідниці О. Буториній. Йдеться насам
перед про таке:
— забезпечення достатньої пропозиції висококва
ліфікованої робочої сили;
— підвищення якості досліджень, що фінансуються
державним сектором; посилення зв'язків з бізнесом;
— створення сприятливого клімату для нових ком
паній, в основі діяльності яких лежать інноваційні тех
нології (стартами);
— ефективний та цілеспрямований захист інтелек
туальної власності;
— розроблення загальних правил конкуренції, зок
рема тих, що сприяють інноваціям;
— розвиток інструментів фінансового ринку, кот
рий дозволяє покращити фінансування [8, с. 355].
Втім, зазначені вище напрями подальшої трансфор
мації ЄС ідентифікували лише прагнення угруповання
покращити процес розвитку інтелектуального капіта
лу, захисту прав споживачів та відстояти, у правовий
спосіб продуцентів товарів та послуг, адже експорт
піратських копій на територію Європейського Союзу
суттєво зростав.
Основні устрімління Європейського Союзу того
часу були скеровані на досягнення інноваційного про
риву, основою чого, на думку Н. Мусиса, був перехід
від лінеарної моделі запровадження новацій, що іден
тифікуються "ізольованістю інноваційного акту" [9, с.
322] до так званого інтерактивного процесу, котрий
грунтується переважно на верхніх фазах його здійснен
ня, тобто на застосуванні високих технологій, а також
частково на нижніх — ринкових, де головними тренда
ми виступають глобальний попит і глобальна пропози
ція. Основним науковим методом, що був покладений в
основу нової інноваційної стратегії став метод відкри
тої координації. Попри те, що він вперше був розроб
лений наприкінці 1990х рр. і зазвичай означав один із
підходів за N. Nugent, до макроекономічного регулю
вання, то вже у березні 2000го року в удосконаленому
вигляді він був використаний при розробці Лісабонсь
кої стратегії [10, р. 297]. Амбіційний характер зазначе
ної вище стратегії був багато у чому невиправданим,
адже планувалося, що впродовж наступних десяти років
ЄС може не лише наздогнати своїх основних конку
рентів — США і Японію в технологічній та комуні
каційній сфері, а й суттєво випереджати їх. Зробити це
не збільшуючи відсоток відшкодування національних
бюджетів було надзвичайно важко. Одні країни підви
щували "планку" фінансування НДДКР, як, приміром,
Швеція, і доводили її до рівня 4,0%, натомість інші —
Мальта, Кіпр, Болгарія, Румунія, були глибоко переко
нані у тому, що цього робити не варто, адже бюджет
ний дефіцит, критична норма урядових боргів та значні
соціальні проблеми в економіці як "нових", так і "ста
рих" членів ЄС ускладнювали реалізацію глобальних
планів Європейської Комісії. Серед інших проблемних
моментів реалізації Лісабонської стратегії були такі:
значна "розпорошеність" цілей (їх налічувалося 28 ос
новних та 120 додаткових), повністю реалізувати які
було нереально; нечітка визначеність сфер відповідаль
ності основних євроструктур: початок економічної кри
зи в Європі, котрий виявився найбільш відчутним в пе
ріод 2002—2003 рр. і організаційно збігся з початком ре
алізації Стратегії. Подальші спроби інституцій ЄС "вря
тувати" Лісабонську стратегію виявилися марними і та
кими, що потребували суттєвої корекції, головним чи
ном, фінансової і організаційної. Втім, попри всю недо
сконалість цього документу, він мав й певні переваги,
адже спирався на важливий ресурс Шостої, а з часом й
Сьомої рамкової угоди (Seventh Framework Programme
European Community for Research, Technological
Development), що діяла протягом семи років (2007—
2013). Водночас слід зазначити, що а в розділі "Співро
бітництво" в ній було вже чітко виокремлено новий на
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прям — інформаційні і комунікативні технології. Ще
одним позитивним елементом реалізації Стратегії слід
вважати, на думку Л. Зубченко, фундаментальну роль
малих і середніх підприємств (SME), яких налічувалося
у 2005 р. близько 23 млн одиниць і створювалось близь
ко 50% ВВП ЄС. Саме на них були скеровані заходи щодо
зменшення кількості обмежувальних дій та формально
стей [11, с. 2].
ВИСНОВКИ
Основними факторами, що вплинули на приско
рену інтелектуалізацію економіки Європейського
Союзу були: падіння попиту на продукцію базових
галузей, яка ще у 1950—1960 рр. вважалися основою
європейської індустріальної моделі; поява нових
секторів національних економік, що потребували
значного припливу інтелектуального ресурсу; зрос
таюча конкурентоспроможність провідних євро
пейських ТНК, які вели масштабну патентну роботу
і виступали глобальними інноваторами; зростання
ролі університетської освіти, котра з часом перетво
рилась у своєрідний інноваційний клуб з розгалуже
ними світовими зв'язками та механізмом комерціал
ізації; суттєва підтримка НДДКР з боку національ
них та наднаціональних структур; спрощена модель
трансферу інновацій від дослідницьких центрів до
корпорацій.
Динаміка інтелектуалізації європейської еконо
міки протягом усього часу існування ЄС не була
стійкою, а такою, що мала різновекторний, в окремі
часи, характер, що відображалося на окремих краї
нових і секторальних результатах розвитку, зокре
ма на ефективності інноваційної політики взагалі.
Основними етапами інтелектуалізації економіки ЄС
є такі: становлення європейської моделі інтелекту
алізації економіки (1957—1970 рр.), перехід до по
стіндустріального суспільства (1970—1980 рр.),
корпоративізація авторських прав (1980—1990 рр.),
право ва рег ламентація еко номічної ді яль ності
(1990—2000 рр.), так званий "Лісабонський провал"
(2000—2010 рр.), секторальна і горизонтальна ди
ференціація (розпочався у 2010 р. і триває зараз).
Основними елементами активізації політики що ре
алізуються в ЄС є розуміння потреби і бачення влас
них стратегічних інтересів, формування відпові
дальних інституцій, створення інструментів, регу
лювання, розроблення фінансових механізмів реа
лізації; інтеграція до глобальних мереж, глобальна
інтелектуальна адсорбція.
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COUNTERACTION TO POLICE ORGANIZED CRIME AS A THREAT TO THE ECONOMIC SECURITY
OF ENTERPRISES

У статті визначено роль та місце Національної поліції України в протидії системній організованій злочинності як
загрозі економічній безпеці підприємств, проаналізовано вплив організованої злочинності на внутрішні та зовнішні
загрози держави в системі економічної безпеки підприємств, національної безпеки країни та суспільства.
The article defines the role and place of the National Police of Ukraine in counteracting systematic organized crime as a
threat to the economic security of enterprises, analyzes the impact of organized crime on the internal and external threats of
the state in the system of economic security of enterprises and national security of the country and society.
Ключові слова: Національна поліція, національна безпека, економічна безпека, економічна безпека підприємств,
організована злочинність.
Key words: National Police, National Security, Economic Security, Economic Security of Enterprises, Organized Crime.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Організована злочинність у сфері економіки є одним з
найбільш загрозливих видів злочинності. Результати її фун
кціонування дуже негативно впливають фактично на усі га
лузі існування суспільства й загрожують національній та
економічній безпеці держави.
Розглядаючи питання щодо протидії поліцією орга
нізованій злочинності як загрозі економічній безпеці
підприємств, можна сказати таке, що економічна безпека
підприємств як один із видів забезпечення безпеки бізнесу
займає одне з головних місць національної безпеки держа
ви. Протидію організованій злочинності економічній безпеці
підприємств забезпечують різні державні органи виконав
чої гілки влади, одна з яких Національна поліція України.
Особлива значимість економічної безпеки підприємств обу
мовлюється рядом факторів як зовнішнім, так і внутрішнім
характером. Ця необхідність і важливість економічної без
пеки підприємств виникає з існуючої реальності зацікавлень
особистостей бізнесового ринку, їх гонитва до збільшення
доходів, що активізує створення груп організованої злочин
ності для віджимання або привласнення незаконним спо
собом бізнесу конкурента. Тому останні в свою чергу ство
рюють приватні конкуренто спроможні фірми, агенції з еко
номічної безпеки для надання послуг з охорони приватних
підприємств, або ж звертаються з повідомленнями до
підрозділів Національної поліції, які займаються виявлен
ням груп організованої злочинності економічного спрямо
вання щодо забезпечення їм законних умов ведення бізне
су.
Нестабільний економічний стан у державі досить різко
і несподівано змінює діяльність підприємств, а в деякі пе
ріоди майже до кризових умов їх виживання.
Усе це потребує від суб'єктів господарювання держави
вироблення адекватної економічної політики, безпечної
економічної поведінки на ринку, поєднання правил раціо
нальності і розумного ризику у своїй економічній діяльності.
Суть економічної безпеки підприємств полягає в їхній без
пеці від посягань організованих злочинних груп на їхній
бізнес. А відповідати за спокій економічної безпеки під
приємств як і на внутрішньому, так і на міжнародному рівні
зобов'язані правоохоронні органи держави і в тому числі
Національна поліція України.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Незважаючи на велику кількість публікацій, присвяче
них протидії організованій злочинності, що вчиняється в
пріоритетних галузях економіки, питання протидії поліцією
організованій злочинності як загрозі економічній безпеці
підприємств досліджували відомі українські науковці:
К. Антонов, О. Бандурка, А. Берлача, В. Василинчук, В. Ор
тинський, В. Литвиненко, В. Лебеденко, І. Сервецький,
М. Перепелиця, В. Пчолкін, В. Франчук, та ін., але ретель
ний аналіз опублікованих праць свідчить, що з багатьох важ
ливих питань немає єдиної думки. Підсумки мають диску
сійний характер і потребують подальшого дослідження.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження протидії поліцією групам
організованої злочинності як загрозі економічній безпеці
підприємств та національній безпеці держави.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Економічне збагачення теперішнього суспільства нероз
ривно пов'язане із запобіганням різноманітним загрозам,
котрі найбільше набувають свого розповсюджування у пе
ріод реформування економічної системи держави. Поміж
інших небезпек набули поширення складні та загрозливі для
нашої країни такі соціальноекономічні події: корупція на всіх
щаблях державного управління, організована злочинність з
її проникненням у систему економічних відносин, тіньова
економіка і особливо її кримінальна складова, та ін.
Вагоме місце серед зазначеного посідає "відмивання
коштів" як механізм забезпечення діяльності негативних
економічних відносин, відтворення економічного потенціа
лу організованої злочинності тощо.
Щодо поняття "відмивання коштів" характеризують як
тіньову соціальноекономічну подію, підвалиною якого є
приховування протизаконного походження доходів, ви
кривлення інформації про характер їхнього походження,
місцезнаходження, розташування, рух, справжню прина
лежність та права володіння на такі доходи.
Коли в державі відсутній будьякий контроль, то це не
одмінно породжує зростання груп організованої злочин
ності чи будьякої іншої злочинності у сфері економічної
діяльності підприємства і, як наслідок, до порушення стану
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спокою у господарській та соціальній системі держави. Це
дає причину до різкого суспільного розчарування населен
ня за рівнем достатку, зростає більше випадків антисоціаль
ного поводження, розпалюється боротьба між громадськи
ми класами, що виходить за межі правового поля. За умов
незаконного збагачення інших це приводить до різких соці
альний незгод із великим кримінальним потенціалом.
За теперішніх умов фінансова сфера організаційно
сформованого злочинного угруповання не може бути без
злагодженого механізму легалізації своїх злочинних при
бутків. Гроші кримінального походження мусять легалізо
вуватися, щоб унеможливити встановлення конкретних зло
дійських джерел їх походження, та для збільшення фінан
сової бази та впливу організованої злочинності в законно
му секторі економіки держави.
Організована злочинність створюється і розвивається
за законами ринку, де головною ціллю є дохід. Підтримуєть
ся отриманням прибутку будьякими незаконними метода
ми, навіть реалізацією заборонених законом товарів та по
слуг (торгівлею наркотиками, сексуальними послугами,
азартними іграми тощо) [1].
Які ж функції правоохоронних органів, а саме Націо
нальної поліції щодо протидії організованій злочинності як
загрозі економічній безпеці підприємств.
Законодавство України у сфері протидії організованій
злочинності базується на Конституції України і складаєть
ся з: Кримінального, Кримінальнопроцесуального, Митно
го кодексів України, законів України "Про Національну
поліцію України", "Про оперативнорозшукову діяльність",
"Про організаційноправові основи боротьби з організо
ваною злочинністю", "Про Службу безпеки України", "Про
прокуратуру", "Про державну фіскальну службу України",
інших законі та нормативноправових актів, прийнятих на
їх виконання, а також міжнародних договорів, згода на обо
в'язковість яких надана Верховною Радою України [2].
Структурні підрозділи Національної поліції відповідно
до чинного законодавства України здійснюють свою
діяльність у зазначеній сфері та протидіють організованій
злочинності в області економіки. Вони мають право збира
ти, накопичувати і зберігати інформацію про протиправну
діяльність у сфері економіки, а також про осіб, які до неї
причетні.
Боротьба з організованою злочинністю економічного
спрямовання полягає у трьох головних напрямах: це загаль
на організація діяльності; профілактика злочинності; право
охоронна діяльність, яка здійснюється спеціально уповнова
женими на це державними органами і цілеспрямована на за
безпечення в економічній галузі країни законності та право
вого порядку, захист прав та свободи людини, так і колек
тивів, організацій та установ, а також держави в цілому.
Основна функція поліції полягає у забезпеченні вико
нання єдиної ефективної державної політики у сфері запо
бігання та нейтралізації внутрішніх загроз національній без
пеці, викорінення організованої злочинності, зміцнення за
конності та правопорядку. Національна поліція України
повинна трансформуватися на потужний державний ме
ханізм гарантування внутрішньої, зокрема економічної без
пеки держави.
Одним з основних структурних підрозділів Національ
ної поліції України є Департамент захисту економіки, який
займається економічною безпекою держави. В його
діяльність входить боротьба з корупцією й хабарництвом у
економічній сфері, яка має стратегічне значення для еконо
міки держави, та серед посадових осіб органів державної
влади і самоврядування; протидія корупційним правопору
шенням і правопорушенням, пов'язаним з корупцією. Участь
у формуванні та забезпеченні реалізації державної політи
ки у сфері боротьби із злочинністю, захисту економіки та
об'єктів права власності.
Виявлення, запобігання та припинення злочинів у сфері
економіки, у тому числі вчинених суспільно небезпечними
організованими групами та злочинними організаціями, які
впливають на соціальноекономічну і криміногенну ситуа
цію в державі та в окремих її регіонах. Встановлення при
чин і умов, які сприяють вчиненню правопорушень у сфері
економіки, та вжиття заходів щодо їх усунення.
Департамент захисту економіки Національної поліції
України згідно із законодавством України здійснює опера
тивнорозшукову діяльність.
У своїй діяльності Департамент захисту економіки ке
рується Конституцією та законами України, актами Прези
дента України та Кабінету Міністрів України, а також інши
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ми актами законодавства України, прийнятими відповідно
до Конституції та законів України, у тому числі норматив
ноправовими актами МВС та Положенням "Про Департа
мент захисту економіки Національної поліції України" [3].
Важне значення для запобігання організованій злочин
ності в сфері економіки держави набувають заходи загаль
носоціального характеру. Їх необхідно спрямувати на чітке
визначення діяльності держави в регулюванні економічних
відносин та економікоправової політики; правового захи
сту державного й недержавного секторів економіки; ство
рення чіткої ринкової інфраструктури, яка б забезпечила
рівні можливості для реалізації творчої здібності різних
суб'єктів підприємницької діяльності; державний та гро
мадський контроль за дією підприємницьких структур; роз
поділ повноважень між центральними й місцевими органа
ми влади в регулюванні економічних процесів.
Питання боротьби з організованою злочинністю у га
лузі економічної практики за останні роки набули міжна
родного характеру. Вони активно впливають на різні сфери
життєдіяльності суспільства та держави, їх формування все
активніше перетинають кордони, створюючи, справжні, ана
логії транснаціональних організацій, зайнятих криміналь
ним бізнесом.
Щодо міжнародної взаємодії правоохоронних органів,
то тут існує спільний наказ Міністерства внутрішніх справ
України, Генеральної прокуратури України, Служби без
пеки України, Державної фіскальної служби України, "Про
затвердження Інструкції та порядок використання право
охоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в
Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів",
котрі з ціллю покращення співпраці правоохоронних органів
України з правоохоронними департаментами іноземних
держав у рамках Міжнародної організації кримінальної
поліції Інтерполу, встановлено шляхи їх співпраці щодо
підвищення якості боротьби з криміналітетом. Ця вище
вказана Інструкція була розроблена відповідно до норма
тивноправової бази України, яка дає можливість співпра
цювати Національному Центральному бюро Інтерполу Ук
раїни з Генеральним секретаріатом Інтерполу зарубіжних
держав щодо розкриття та розслідування злочинів, які ви
ходять за межі України не тільки кримінального спрямуван
ня але й економічного [4].
Діяльність поліції, яка веде боротьбу з економічною
злочинністю, визначається своєрідними завданнями, яка
повинна діяти законно, всебічно об'єктивно та професійно
щодо профілактики та розкриття злочинів у сфері еконо
міки. Будьякі грубі порушення вимог закону тягнуть за со
бою дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відпо
відальність.
ВИСНОВКИ
Отже, першочерговим завданням підрозділів поліції для
боротьби з організованою злочинністю у сфері економіки є
запобігання злочинності в економічній діяльності держави,
створення умов добросовісної конкуренції, виявлення та
викриття злочинів у найбільш криміногенних і вагомих для
держави підприємствах.
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мических развитий. В основу методологического осмысливания проблемы унитарности государства по@
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methodological comprehension of unitarily problem of the state is laid down the law of dualities determining
the set of positive and negative properties of unitarily. The author focuses on the problems of national conflict
and peace, sobornost relations and sustainable development.

Ключевые слова: унитарность государства, закон дуализма, институциональная ловушка, рисксобытие,
соборность.
Key words: unitarily of the state, the law of dualism, institutional trap, riskevent, soonest.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Распад Советского Союза и появление на карте мира
Украины как нового и независимого государства, с од
ной стороны, кардинальным образом изменил полити
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ческую архитектуру Европы, а с другой, — поставил
множество вопросов, прежде всего, перед украинским
народом, связанных с преодолением большого числа
сложностей развития и трансформации общества.
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В этом контексте перед учёными и специалистами
в области общественных отношений и институцио
нальных трансформаций стоят задачи творческого ос
мысливания современных событий и рисков в разви
тии нового государства. Одним из наиболее важных
аспектов новой ситуации в развитии Украины явля
ется усложнение и обострение противоречий, конф
ликтов и кризисных ситуаций, порождающих доста
точно опасные рисковые события, имеющие в своей
основе большое множество причин — внутреннего и
внешнего характера — национальные, религиозные,
социальные, экономические, политические, техноло
гические.
Этим проблемам посвящено множество работ, к
числу которых, прежде всего, следует отнести рабо
ты [1—3], где рассматриваются актуальные вопросы
институциональных преобразований и перехода Ук
раины в состояние управляемого устойчивого разви
тия.
К числу важных проблем перехода Украины на
путь устойчивого развития следует отнести вопросы
совершенствования системы государственного обус
тройства, направленного на гарантированное укреп
ление устоев государства в условиях критических си
туаций, которые в настоящее время могут его подсте
регать.
По нашему мнению, одной из таких проблем, за
служивающих особого внимания, следует рассмат
ривать проблему унитарности Украины, которая
была принята за основу формирования нового госу
дарства.
К сожалению, в отечественной литературе недо
статочно исследована эта проблема, прежде всего,
как проблема институциональной ловушки, которая
таит в себе весьма вероятные и опасные рисковые со
бытия.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЙ
Исходя из изложенных выше предпосылок в насто
ящей работе поставлена цель рассмотреть некоторые
ключевые вопросы методологического осмысливания
проблемы унитарности обустройства государства как
институциональной рискловушки.
В контексте целей исследования под рискловушкой
будем понимать некоторые неэффективные устойчивые
нормы (институты) в обществе, приобретающие само
поддерживающийся характер и провоцирующие опас
ные риски в развитии государства.
ИЗЛОЖЕНИЕ
ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Одним из дискуссионных (и, безусловно, интерес
ных в научном плане) вопросов экономической и в це
лом национальной безопасности государства является
идеология унитарности в обустройстве государства.
История развития цивилизации показывает, что разви
тие рода человеческого идёт от унитаризма к соборно
сти (в широком понимании), территориальным класте
рам ("земли", "общины", "штаты", "кантоны" и т.д.); с
увеличением масштабности объекта (по территории,
многонациональности) всегда возрастает уровень кон
фликтогенности при тех или иных формах его унитари
зации.
С точки зрения всеобщего закона дуализма (двой
ственности) любая унитаризация ведёт к двум следствия
[4; 5]: 1) "объединению" объекта; 2) его "упрощению" и
снижению его качества, т.е. снижения уровня своеоб
разного "биоразнообразия" (точнее — социоэкономи
ческого и политического разнообразия" как главного
фактора устойчивости и выживаемости системы, осо
бенно в условиях "жестких" экономических, со
циальных и политических кризисов).
Проблема унитарности в последние годы приобрела
исключительно актуальный характер, в т.ч. и для Укра
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ины, Конституция которой, принятая в 1996 г., утверж
дает, что "Украина является унитарным государством"
[6, ст. 3].
Следует признать, что ведущая идеологема унитар
ности в Конституции Украины создаёт вполне опреде
лённые (и во многом — очевидные) проблемы конфлик
тогенного характера, так как унитаризация государства
таит в себе как очевидные (открытые), так и неочевид
ные (скрытые) негативные последствия для жизни на
селения, социальноэкономического развития и судьбы
государства.
Через унитарные периоды развития к федерально
му обустройству прошли многие ныне ведущие страны
мира — США, Германия, Россия, Канада, Испания,
Швейцария и др.
Процветающий ныне Сингапур (по количеству на
селения близкий Киеву), активно продвигает многооб
разие форм организации и обустройства государства, в
том числе и в государственной языковой политике (в
Сингапуре используется три государственных языка —
английский, китайский, малайский).
Унитарность провоцирует разнообразные рисковые
ситуации и события, которые условно можно опреде
лить как институциональные рискловушки [7]. В общем
случае рискловушка — это субъект опасности, отри
цающий одноимённый субъект безопасности. Объектом
рискловушки может стать человек, государство, обще
ство. Понятийнокатегориальную сущность подобных
рискловушек в контексте унитарности можно предста
вить следующим образом.
Понятие "ловушка" в институциональном контек
сте обычно рассматривается как неэффективная (или
мало эффективная) устойчивая норма (неэффектив
ный институт), имеющая самподдерживающий харак
тер [8].
В этом случае "рискловушка" может интерпрети
роваться как неэффективная самоподдерживающая
ся норма, неэффективный институт, таящие в себе
(или провоцирующие) какиелибо прямые или косвен
ные опасности, угрозы, вероятности причинения вре
да устойчивому развитию или национальной безопас
ности.
В другом случае понятие "рискловушки" связыва
ется с тем, что если происходит какоелибо изменение
какойто нормы (института), но оно не затрагивает
трансформации правил по другим институтам, то все
гда создаётся тупиковая ситуация (ловушка) для про
ектируемого решения негативных задач.
Другими словами, отсутствие необходимой согла
сованности по всему комплексу прямых и обратных свя
зей институциональной системы регулирования пре
допределяет институциональные ловушки, и как след
ствие — опасные рисковые события [9].
Унитарная форма государственного устройства Ук
раины, отказывающаяся от определения в составе го
сударства какихлибо единиц децентрализованного ха
рактера таит в себе весьма серьёзные риски для успеш
ной консолидации и развития украинской гражданской
нации, развития культурной, языковой и религиозной
самобытности всех коренных народов и национальных
меньшинств Украины.
Унитарность также предопределяет значимые
риски для экономического развития регионов и на
циональной безопасности Украины. (По мнению не
которых отечественных и зарубежных экспертов,
наши неудачи и потери на востоке Украины — потеря
Крыма и война на Донбассе были в определённой сте
пени обусловлены экстремисткой политикой унита
ризма).
Принцип унитаризации противоречит фундамен
тальной основе любой развивающейся системы (эко
номической, социальной и др.) — основе сохранения и
воспроизводства биоразнообразия (социоразнообра
зия).
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Согласно Конвенции ООН о биологическом разно
образии (1996 г.) и "Стратегического плана в области
сохранения и устойчивого использования биоразнооб
разия на 2011—2020 годы" (принят в 2010 г.), биоразно
образие определяется как неотложный императив со
временного развития.
Этот императив в полной мере относится к пробле
ме сохранения и использования оценки биоразнообра
зия как необходимого условия устойчивого развития в
условиях разнообразных социоэкологоэкономичес
ких рисков.
Считаем необходимым особо подчеркнуть, что
упорно отстаиваемые идеологемы унитаризма в Укра
ине, находятся в противоречии с Конституцией Укра
ины, утверждающей государственное содействие кон
солидации и развитию украинской нации, развитию
культурной, языковой и религиозной самобытности
всех народов Украины, реализации принципов поли
тического, экономического и идеологического много
образия [6, ст. 11, 15]. В данном случае налицо реали
зуется отказ от основных аксиом понятия "унитарное"
пространство, определяемого по законам логики и
математики.
В этом плане представляет интерес проанализиро
вать понятие "унитарное пространство". В общем слу
чае под "унитарным пространством" понимается про
странство, в котором выполняются аксиомы ассоциа
тивности, дистрибутивности и комуникативности [10].
В унитарном пространстве эти аксиомы выполняются и
для таких точек, как объекты социальноэкономичес
кого характера. Проводимая в настоящее время поли
тика децентрализации показала ограниченность терми
на "унитарность" применительно к Украине. Нарушение
аксиом унитарности доказало необходимость отхода от
закрепления этого понятия в Конституции Украины, так
как из объединяющей конституционной нормы эта нор
ма превратилась в институциональную ловушку. Оче
видно, что от узкого понятия "унитарность" необходи
мо переходить к более широкому понятию "собор
ность".
Указанные выше положения Конституции Украи
ны [6, ст. 11, 15] в полной мере идентичны современ
ной идеологии соборности, а не унитарности. По на
шему мнению, конституционное утверждение импера
тива формирования Украины в качестве соборного го
сударства, как одной из высших национальных ценно
стей, позволит раз и навсегда эффективно решить про
блемы консолидации украинского общества, укрепле
ния гражданского согласия на земле Украины, укреп
ления демократического, социального, правового го
сударства.
Соборность в данном случае понимается как:
1) концепция общественного устройства на принци
пах храмовой общины, которая зародилась в России, где
была заменена на тоталитарную коллективистскую мо
дель "единая фабрика" [11, c. 421];
2) духовная общность народа, многих совместно
живущих людей, предполагающая единение людей как
в религиозной, так и в мирской сфере.
"Соборная" сущность этого явления была хорошо
раскрыта в знаменитом романе "Собор" известного
украинского писателя Олеся Гончара.
В настоящее время понятие "соборность" трактует
ся значительно шире, охватывая весь уклад жизни, ком
плекс моральноэтических норм внутри сообщества,
которые (нормы) безоговорочно осуждают индивидуа
лизм, стремление отдельного человека и отдельных со
циальных групп противопоставить себя общности бо
лее высокого порядка — страны.
По существу становление гражданской нации в
Украине отражает её потенциальную соборность.
Принцип соборности в развитии Украины в
противоположность унитарности, в полной мере
соответствует политике и культуре Евросоюза, в
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систему которого, наконец, ассоциирована и Ук
раина.
Секретом европейского мирного сосуществования,
соседства и экономического процветания является:
а) не кто кого как кого любит, и какому богу поклоня
ется, а бережное сохранение большого разнообразия —
исторического, лингвинистического, национально
культурного, производственноэкономического и ино
го разнообразия;
б) высокая степень децентрализации во всех стра
нах Евросоюза, в том числе в тех, которые условно (по
языку) считаются унитарными, например, в Испании,
которая в административнотерриториальном отноше
нии делится на 50 провинций, входящих в 17 автоном
ных сообществ (например, автономии Каталония,
Страна Басков, Галисия и Андалузия обладают более
высокой степенью автономии по сравнению с осталь
ными);
б) решение всех внутренних конфликтных и кризис
ных проблем любого характера осуществляется только
с применением "мягкой" силы, исключительно с помо
щью судебноадминистративного давления, СМИ, а так
же путем совместной договоренности даже при карди
нальных различиях договаривающихся сторон — все
этой является фундаментальным базисом ведения об
щего Дела.
В заключительной части настоящей работы подчер
кнём следующее.
Одной из важных движущих сил устойчивого раз
вития и прогресса государства является оптимально
организованное и активно функционирующее социо
разнообразие общества, которое по аналогии с биораз
нообразием в биосфере отвечает фундаментальному
закону устойчивости — сообщества с высоким разно
образием более устойчивы, чем простые сообщества с
низким разнообразием [12, с. 46].
При этом абсолютно правомерен, так называемый
в экологической теории закон системного сепаратиз
ма, который тесно связан с законом биоразнообра
зия и смысл которого заключается в следующем [12,
с. 48]:
— разнокачественные составляющие системы все
гда структурно независимы;
— между ними существуют как функциональная
связь, так и взаимопроникновение элементов, не лиша
ющих целостностей, входящих в систему, структурной
самостоятельности при общности цели — сохранение
устойчивости развития системы;
— каждый элемент системы "не заинтересован" в
ухудшении работы других элементов (органов), так как
все они тесно связаны друг с другом гуморальной и об
щей судьбой.
Одним словом, как в свое время сказал великий клас
сик И. Гете "природа в своей свободной игре мало за
ботится о перегородках, создаваемых ограниченными
людьми".
В контексте вышеизложенного также следует обра
тить внимание на сопутствующие движущие силы устой
чивого развития общества, а именно:
а) неизбежные социальноэкономические, культур
ные и иные противоречия, прогрессивная (разумная,
толерантная) деятельность большого множества со
циальных субъектов, направленная на их разрешение —
побудительные силы этой деятельности (потребности,
интересы и др.);
б) эффективное материальное производство — глав
ная общеисторическая движущая сила развития обще
ства;
в) социальнополитическое и мировоззренческое
единство гражданской (политической) нации, рассмат
ривается как интегрирующая движущая сила, усилива
емая творческой деятельностью человека;
г) духовные движущие силы, общечеловеческие цен
ности, патриотизм и интернационализм (к сожалению,
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ENERGY SECURITY AND DIVERSIFICATION OF ENERGY RESOURCES

Досліджено сутнісний зміст поняття "енергетична безпека", який збагачено інтеграційним поєднан@
ням ознак захищеності та стійкості. Для забезпечення енергетичної безпеки України запропоновано стра@
тегії розвитку ринків енергоресурсів, наголошено на необхідності подальшого енергетичного співробіт@
ництва України з країнами Євросоюзу, визначено диверсифікацію джерел постачання країни первинни@
ми енергоресурсами як умову енергонезалежності країни, зазначено необхідність впровадження та роз@
витку відновлювальних джерел енергії, що дозволить зменшити частку традиційних енергоносіїв в енер@
гозабезпеченні держави.
This article studies essence of the concept "energy security", which also is a combination of the security and
stability peculiarities. To ensure the energy security of Ukraine author had suggested strategies of energy resource
markets development, had emphasized the necessity of further energy cooperation with the EU countries, had
defined diversification of the primary energy sources supply as a condition of the Ukrainian energy independence,
had indicated the necessity of the introduction and development of renewable energy sources that would reduce
the share of conventional energy sources in the energy supply of Ukraine.
Ключові слова: енергетична безпека, захищеність, стійкість, диверсифікація енергоресурсів.
Key words: energy security, security, sustainability, diversification of energy resources.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Індустріальний етап світогосподарського розвитку,
що тривав упродовж останніх 200 років, характеризу
вався переважно екстенсивним типом використання
природноенергетичних ресурсів у процесі суспільного
виробництва, що має об'єктивні граничні межі їх експ
луатації, обумовлені фізичними обсягами розвіданих
ресурсних запасів. Він має своїм закономірним на
слідком агресивно активне втручання людини у функ
ціонування природних екосистем, порушення їх рівнова
ги, а нерідко і фактичне їх руйнування. На кінець ХХ ст.
рівень руйнування природних екосистем охопив понад
60% території Землі і значною мірою поширився на ак
ваторію Світового океану і навіть на космічний простір.
На сьогодні наслідком зростаючої вичерпності не
відновлювальних енергетичних ресурсів стало суттєве
загострення ключової глобальної суперечності еконо
мічного розвитку — між інтересами глобальних енер
гетичних ТНК у подовженні життєвого циклу паливно
вуглецевої моделі енергоспоживання та цивілізаційни
ми інтересами щодо послаблення антропогенного на
вантаження на довкілля на основі переходу суспільно
го виробництва до низьковуглецевої економічної сис
теми. Глобальні проблеми, що виникають по лінії "при
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рода — людина" — зміна клімату, зростання шкідливих
викидів парникових газів, забруднення грунтів, руйну
вання озонового шару, зменшення біологічного різно
маніття та ін. — зачіпають життєві інтереси народів усіх
країн світу і можуть бути розв'язані лише за умови об'єд
нання їх зусиль.
За таких умов центральним питанням у національ
них стратегіях економічного розвитку і програмах
інститутів глобального менеджменту стає забезпечен
ня енергетичної безпеки насамперед на основі диверси
фікації енергоресурсів, оптимізації енергоспоживання,
а також широкого впровадження в усі сфери людської
життєдіяльності енергоефективних технологій та інно
ваційних розробок в області відновлювальної енергети
ки.
АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Окремі питання енергетичної безпеки розглянуто
в працях Л. Абалкіна, В. Гейця, К. Денчева, Я. Жаліла,
М. Земляного, В. Микитенко, О. Павленка, А. По
ручника, С. Пирожкова, А. Сухорукова, Є. Сухінатаін,
А. Шидловського та ін. Проте наукова розробка цього
поняття перебуває ще на стадії теоретичної розвідки.

Економiка та держава № 8/2017

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження сутності та змісту по
няття "енергетична безпека" та її збагачення новими
структурними частинами та ознаками.
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Поняття енергетичної безпеки, трансформувалося
слідом за зміною світової політикоекономічної систе
ми, володіє багатогранним і неоднозначним характером.
Вперше цей термін увійшов в стійкий оборот в зв'язку з
кризою 1973 року коли Організації арабських країн
експортерів нафти наклала ембарго на поставки в західні
країни, які підтримали Ізраїль у війні Судного дня.
Ю.В. Косів та В. Маллон вказують, що до початку 1980х
рр. наукові дефініції поняття енергобезпеки давалися
переважно на рівні однієї держави. Концепція енерге
тичної безпеки "визначалася як необхідне енергопос
тачання для забезпечення життєдіяльності нації і націо
нальної економіки, тобто малася на увазі тільки енер
гетична самодостатність" [2].
Сучасні дослідники визначають "енергетичну безпе
ку" як невід'ємну частину національної безпеки, що ви
ражається в здатності забезпечити доступ до життєво
важливих енергетичних ресурсів за прийнятними ціна
ми. Ключове значення у споживанні енергії займають
такі фактори: диверсифікація поставок, безпека тран
зиту, наявність резервів, якісна і своєчасна інформація,
безпека інфраструктури, підвищення енергоефектив
ності, захист навколишнього середовища та ін." [3]. На
забезпечення стабільності розвитку національного
енергогосподарства при розумному поєднанні ринко
вих відносин з державним регулюванням, включаючи
перспективне планування розвитку його галузей і фор
мування стратегічних запасів паливноенергетичних
ресурсів, створюваних на випадок різного роду криз і
форсмажорних обставин вказує Е.Ф. Черненко [4].
Відповідно до положень теорії Дж. Кейнса, коли в
економічному розвитку першочерговим є попит, енер
гетичну безпеку можна визначити як стан стійкого за
безпечення потреб в енергії громадян, економіки, дер
жави економічно доступними якісними енергетичними
ресурсами та як стан захищеності від загроз дефіциту
енергії та порушень безперебійності енергопостачання.
Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), що ство
рене з метою сприяння забезпеченню енергетичної без
пеки державучасниць, головним критерієм енергетич
ної безпеки визначає "постійну доступність енергетич
них ресурсів за допустимою ціною" [5]. Слід зазначити,
що МЕА виокремлює два часових аспекти енергетичної
безпеки: довгостроковий, пов'язаний із забезпеченням
можливості постачати енергію відповідну до економіч
ного розвитку і екологічним потребам країни, і корот
костроковий, що виражається в здатності енергетичної
системи оперативно реагувати на несподівані зміни в
балансі попиту і пропозиції.
На відміну від визначень МЕА, концепція ЄС вклю
чає в себе, перш за все, заходи щодо забезпечення фізич
ного захисту об'єктів енергетичної інфраструктури.
Найчастіше у політичних і правових документах орган
ізації використовується термін безпеки енергетичних
поставок (security of energy supply), який розуміється
як "здатність забезпечити задоволення майбутніх енер
гетичних потреб як за допомогою відповідних внут
рішніх ресурсів, що економічно відповідають умовам
збереження стратегічних резервів, так і залучаючи до
ступні і стабільні зовнішні джерела, що доповнюються
у разі потреби стратегічними запасами" [6].
Розвиток та оптимальне функціонування паливно
енергетичного комплексу (ПЕК) держави є одним з
найголовніших факторів забезпечення життєздатності
її економіки, задоволення соціальних потреб населен
ня [5]. Україна є однією з найбільш енергоємних країн
світу, і це збільшує ризики, що постають перед її еко
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номікою та національною безпекою. Близько 40%
енергії Україна змушена закуповувати за кордоном, у
тому числі в Російської Федерації, що створює пробле
ми у зв'язку з російською агресією проти України [7].
А. Джилардоні зазначає, що протягом наступних 20
років, природний газ, очевидно, буде ключовим енерге
тичним вектором [8, p. 8]. Україна посідає третє місце у
світі за обсягами імпорту блакитного палива, але при
явних ознаках газової залежності в країні практично
нічого не робиться для того, щоб збільшити видобуток
власного газу чи скоротити його надмірне споживання.
Наприклад, як вихід з газової залежності може бути
видобуток сланцевого газу (Україна посідає 4 місце в
Європі за його запасами). Значні сланцеві запаси зна
ходяться на заході Донбасу, розробка яких неможлива
через бойові дії. На думку С. Долинчука, що б позбути
ся газової залежності та наростити потенціал енерге
тичної газової незалежності, Україні слід "обмежити
втручання держави в діяльність газовидобувних ком
паній; лібералізувати ринок; оптимізувати оподаткуван
ня; створити сприятливий інвестиційний клімат; скоро
тити бюджетні дотації для НАК "Нафтогаз України" та
реформувати її; провести реформу ціноутворення; ство
рити умови для розвитку внутрішніх і магістральних га
зових мереж, щоб підвищити надійність функціонуван
ня газового ринку; розвивати біржову торгівлю газом"
[9].
Щодо скорочення імпорту нафти, то основною при
чиною є стан нафтопереробної галузі, яка потребує
модернізації. Нині Україна потрапляє в залежність ву
гільну. Щоб відновити вугільну енергетичну неза
лежність, необхідно стабілізувати ситуацію на Донбасі,
а щоб покращити саму галузь, потрібно: "збільшити ча
стку державного сектору у цій галузі; "видобуток —
переробка — транспортування — реалізація" повинна
повністю належати державі; підвищити ціну вугілля до
реальної її вартості; покращити умови праці робочих"
[10].
Особливої уваги потребує й атомна енергетика,
адже через дефіцит вугілля "уряд ставить завдання
збільшити потужності Національної атомної енергоге
неруючої компанії "Енергоатом", збільшуючи таким
чином частку атомної енергії в загальному виробництві
електрики в Україні" [11]. Атомна енергетика України
має всі передумови для того, щоб стати основою украї
нської економіки, забезпечивши її конкурентоспро
можність на зовнішніх ринках. Проте атомна енергети
ка, як і теплова, практично цілком залежить у задово
ленні своїх енергетичних потреб від Росії. В Україні не
може бути створений повний ядерний цикл, тому що
наша країна втратила статус ядерної держави. Проте в
Україні є достатні запаси уранової та цирконієвої руди,
сучасні промислові потужності для їх переробки, ком
плекс підприємств енергомашинобудування, наукові
інститути ядерного профілю, а також новітні технології
з отримання ядерних матеріалів.
Власний спосіб пропонує С. Гусак, який зазначає,
що в умовах "української кризи" через збройні протис
тояння на Донбасі, слід вирішити наступні проблеми:
"поглибити співпрацю з Казахстаном з метою зменшен
ня впливу російського фактора на формування нашої
ядерної енергетичної політики", адже "75—95% атом
ної енергетики України контролює Росія через відпо
відні російські компанії, які зазвичай частково або по
вністю належать державі. Це означає, що за велінням
уряду РФ, вони, наприклад, пославшись на технічні про
блеми, можуть створити реальні проблеми з поставка
ми ТВЕЛів на українські АЕС" [12].
При існуючій динаміці скорочення імпорту сирої
нафти та газу, добичі вугілля та загроз з боку атомної
енергетики, потреба в альтернативних джерелах енергії
постає все в гостріший формі, а її розв'язання вплива
тиме на розвиток економіки України [13]. В Україні є
значний потенціал основних видів відновлюваних дже
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рел енергії, але на цей час вони становлять досить не
значну частку в загальному енергобалансі держави.
Про важливість "зеленої" енергетики налоголосив
Х.Д. Фелл: "Україна не матиме жодного шансу знизи
ти енергозалежність, якщо не створюватиме умови для
диверсифікації джерел отримання енергії. Ми не може
мо вирішити проблеми, які наразі існують, без альтер
нативної енергетики" [14].
С. Гусак констатує, що для альтернативної енерге
тики України важлива "передусім вітрова й сонячна
енергія. Ці різновиди енергетичних ресурсів доступні по
всій території України. За останні роки в Україні для
цього зроблено дуже багато, хоча й не завдяки, а скор
іше всупереч державній енергополітиці: розроблено й
побудовано чимало об'єктів альтернативної енергети
ки; на території України створено й працює багато
підприємств, що забезпечують випуск широкого спект
ра устаткування для альтернативної енергетики" [15].
Для використання потенціалу альтернативної енер
гетики Україні необхідно: "створити систему диферен
ційованої тарифної підтримки, що передбачає мож
ливість варіювання "зеленого тарифу"; продовження
розробки нормативноправової бази з чітко прописа
ними правовим механізмом; розробити механізм прове
дення обов'язкової державної експертизи підприємств
з виробництва енергії на основі освоєння альтернатив
них джерел енергії; ввести в систему українського пра
вового поля чітке визначення складових відновлюваної
енергії, виходячи з прийнятої в міжнародній практиці
класифікації" [16].
Існуючи світові тенденції вказують на то, що біое
нергетика стає найбільш перспективним видом нетра
диційних і поновлюваних джерел енергії. На нашу дум
ку, необхідно до важливих ключових напрямів слід
віднести використання відходів харчової промисловості
в якості біопалива. В Україні неухильно зростає вироб
ництво олії (у тому числі нерафінованої). Втім, у про
цесі переробки сировини утворюється велика кількість
відходів у вигляді соняшникового лушпиння і макухи,
які можуть бути використанні як енергетичний ресурс,
насамперед, у вигляді палет і гранул. Як перспективний
можна вважати напрям виробництва біоетанолу. Еко
номічна зацікавленість нафтопереробних заводів у ви
робництві бензинових сумішей виявляється і в тому, що
біоетанол виведений з групи товарів, виробництво та
обіг яких підлягає акцизному регулюванню. Це дозво
ляє виробникам усіх форм власності виготовити палив
ний біоетанол і біодизель, що в рази дешевше нафтови
робів.
Одним із напрямів підвищення енергетичної безпе
ки є співпраця України з країнами Євросоюзу, оскільки
вона є ключовою транзитною країною у поставці вуг
леводнів до країн Європи. На європейські ринки тери
торією України проходить близько 80 % російського
газу та 17 % нафти [17], тому наша країна є важливим
партнером для країн ЄС щодо гарантування безпеки,
прозорості та надійності транзиту енергетичних ре
сурсів. Економіка країн ЄС суттєво залежить від ста
більного постачання енергоресурсів із Росії та Цент
ральної Азії і водночас від того, наскільки прозорою та
комфортною для користувачів стане транзитна енерге
тична інфраструктура нашої держави. Поширення євро
пейських енергетичних стандартів на українське зако
нодавство дозволяє значно підвищити опір України до
спроби політизувати міждержавні відносини у сфері
енергетики, а вступ до загальноєвропейського ринку
дозволить зменшити непрозорість газового ринку.
Україна підписала та ратифікувала Енергетичну Хартію
[18]. Це дозволяє нашій країні мати доступ до відкри
тих енергетичних ринків країн ЄС, а також можливість
вирішувати сучасні та перспективні питання енергоза
безпечення.
До основних чинників, які гальмують процес ство
рення засад для європейської інтеграції України, мож
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на віднести: недостатній рівень економічного розвитку,
нерозвиненість базових інститутів економіки і повільні
темпи реформ, а також недосконалість, непрозорість і
нестабільність господарського законодавства, що по
роджує високий рівень корупції, вади податкової полі
тики, тарифні обмеження у торгівлі з країнами ЄС, про
блеми боргових зобов'язань та із захистом інтелекту
альної власності. Крім того, спостерігається бюрокра
тичне втручання в економічні процеси, що призводить
до зменшення іноземних інвестицій.
У сфері електроенергетики Україна має розвинений
енергетичний комплекс із виробництва та постачання
електроенергії, який входить в об'єднану енергетичну
систему України. Енергетична система має значні по
тужності, що використовуються для забезпечення влас
них потреб і експорту надлишку електроенергії, а та
кож зв'язана з енергосистемами країн Центральної та
Південної Європи.
Таким чином, спираючись на основні пріоритети
економічного розвитку України та з метою забезпечен
ня її енергетичної незалежності, можна визначити го
ловні напрями розвитку вітчизняного енергетичного
сектору:
Перший напрям — це оперативні дії держави та
бізнесу з налагодження вітчизняного виробництва син
тезгазу, що продукується на основі технологій газиф
ікації вугілля.
Другий напрям — виробництво біопалива. В Україні
є всі необхідні умови для виробництва та реалізації біо
дизелю, вільні площі під вирощування зернових, олій
них і спеціальних культур, науковий, технічний та кад
ровий потенціал для виробництва біопалив, зростаюча
внутрішня потреба в біодизелі та біогазі.
Третій напрям — нарощування власного видобуван
ня нафти і газу, а також налагодження видобутку слан
цевого газу.
Четвертий напрям розвитку диверсифікаційних
енергетичних проектів в Україні пов'язаний з нарощу
ванням в енергетичному балансі України частки водо
вугільного палива — композиційного штучного рідкого
палива на основі вугілля й води. Як різновид висококон
центрованої водовугільної суспензії, даний вид палива
не тільки дасть змогу замінити природний газ і мазут у
котлоагрегатах, але й суттєво зменшити викиди в атмос
феру оксидів азоту, сірки і чадного газу, забезпечуючи
вигоряння органічної маси до 99%.
П'ятим стратегічним напрямом забезпечення енер
гетичної безпеки України є динамічний розвиток соняч
ної та вітрової енергетики, а також гідроенергетичних
проектів.
У рамках Угоди про асоціацію України з ЄС додат
ковим каналом забезпечення енергетичної безпеки Ук
раїни є інтеграційний, пов'язаний з розширенням ревер
сних постачань енергоресурсів з Європи, участю дер
жави у формуванні Східноєвропейського газового хабу,
збільшенням обсягів підземних газосховищ та їх вико
ристанням для збереження європейського газу, зрос
танням частки спотових контрактів замість довгостро
кових, лібералізацією вітчизняного ринку газу на основі
вимог Третього енергетичного пакета ЄС та ін.
ВИСНОВКИ
Таким чином, на підставі аналізу літературних
джерел, присвячених проблемі енергетичної безпеки
вдосконалена сутність цього поняття як стану захи
щеності та стану стійкості. В питанні забезпечення
енергетичної безпеки України запропоновано стра
тегії розвитку ринків енергоресурсів; енергетичне
співробітництво України з країнами Євросоюзу; ди
версифікація джерел постачання країни первинними
енерг оресурсами; впро вадження та розвито к
відновлювальних джерел енергії, що дозволить змен
шити частку традиційних енергоносіїв в енергозабез
печенні держави.
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THE UKRAINIAN VECTOR OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT AS A PRIORITY
OF REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT

У статті проаналізовано досвід регіонів України щодо створення моделей інклюзивного підприємництва. Уза@
гальнено підходи вітчизняних вчених та практиків щодо типології та ідентифікації основних рис і функцій інклю@
зивного соціального підприємництва. Узагальнено світовий досвід соціального підприємництва та виявлено ос@
новні чинники, що перешкоджають активізації соціального підприємництва в Україні. Запропоновано напрями
активізації регіонального розвитку на основі інклюзивного підприємництва.
Доведено, що методологічною проблемою є відсутність інструментарію емпіричного оцінювання процесів
становлення та функціонування соціального підприємництва, відсутність методології статистичного оцінюван@
ня і спостереження цих економічних процесів. Дослідження потребує проблематика пов'язана з адаптацією ефек@
тивних моделей соціального підприємництва в регіонах України, що різняться між собою за рівнем розвитку
соціально@гуманітарної сфери та рівнем економічного розвитку.
In the article, the experience of Ukrainian regions in creating models of inclusive entrepreneurship has been analyzed.
The approaches of domestic scientists and practitioners, that are concerning typology and identification of the main
features and functions of inclusive social entrepreneurship have been generalized. The global experience of social
entrepreneurship was summarized and the main factors hindering the activation of social entrepreneurship in Ukraine
have been identified. Areas of regional development activation of on the basis of inclusive entrepreneurship are offered.
It is proved that big methodological problem is the lack of tools for empirical evaluation of the formation and
functioning processes of social entrepreneurship, the lack of a methodology for statistical evaluation and observation of
these economic processes. A problem, related to the adaptation of effective models of social entrepreneurship in the
regions of Ukraine, which differ in the level of development in the social and humanitarian sphere and the level of economic
development, need to be deeply studied.
Ключові слова: соціальне підприємство, бізнесмодель, інклюзія, регіональний розвиток, економічний розвиток.
Key words: social enterprise, business model, inclusiveness, regional development, economic development.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Повільне зростання та збільшення нерівності, поля
ризація доходів і можливостей характерні для багатьох
країн світу, як і їх регіонів навіть для країн з розвине
ною економікою. Стійке зростання регіонів сьогодні
означає не лише збільшення ВВП країни, а й соціальну
інтеграцію, забезпечення гідного життя та прогрес су
спільства в цілому. Світ обирає інклюзивну модель зро
стання і розвитку. Добробут людини є центральним по
ложенням регіональної, національної та міжнародної
економічної політики більшості держав. Освіта, інфра
структура, етика, інвестиції, підприємництво і соціаль
ний захист стали основними факторами створення нової
регіональної економічної політики. Однак вони суттє
во різняться для кожного регіону і країни.
На стале зростання, як і на гуманітарносоціальний
розвиток, впливають і національні особливості, зокре
ма культура, традиції, ментальність, сформовані су
спільством пріоритети, моральні цінності тощо. Інклю
зивне підприємництво відіграє найважливішу роль у ак
тивізації цих процесів, дає змогу реалізуватися соціаль
ноекономічному потенціалу продуктивних сил регіонів
і країн на основі інклюзії всіх верств населення.

ряд зарубіжних науковців. Серед них Д. Асмоглоу,
Дж. Робінсон, Е. Райнет, С. Голандер, Р. Болінг, Дж. По
деста, З. Бедоса, Е. Дуфло. Вивченням впливу інклюзив
ного економічного зростання на соціальноекономічний
розвиток України займались і вітчизняні дослідники,
зокрема Т. Затонацька, С. Кожемякіна, І. Тараненко,
А. Базилюк, Я. Барва.
Дослідженням проблем розвитку соціального
підприємництва в Україні активно займаються ряд ук
раїнських та зарубіжних вчених. Зокрема А. Андрущен
ко, В. Бібікова, І. Камінник, О. Кірєєва, К. Коваленко,
Ю. Набатова, І. Рябець, А. Свинчук, О. Сотула, В. Удо
дова, В. Шаповал, З. Галушка тощо.
ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Завданням статті є узагальнення досвіду регіонів та
країн у формуванні бізнесмоделей соціального підпри
ємництва та визначення проблем та пріоритетів гумані
зації регіонального економічного розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Україна завжди вирізнялась серед інших держав
своєю національною ідентичністю та її регіонів. Долу
чившись до інтеграційних процесів, вона визначила стра
тегію свого соціальноекономічного розвитку як стра
АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ
Інклюзивний розвиток досліджували у своїх працях тегію розвитку людської особистості та інтелектуаль
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ного потенціалу держави. Проте їй доводиться розви
ватись не лише за умов глобалізації, інтеграції та попу
лізму. В Україні за межею бідності живе 80% населення
[1, с. 19].
Соціальнодемографічну кризу в Україні вважають
одним із основних викликів національній безпеці краї
ни у гуманітарносоціальній сфері. За останні десяти
ліття відбулась масова міграція українців за кордон з
метою пошуку роботи та кращого життя. Протягом
останніх років масово виїжджають висококваліфіковані
спеціалісти та науковці, які знаходять гідну роботу в
більш розвинених державах. Окрім того, постійно відбу
ваються втрати людського капіталу, в основному, мо
лодого, працездатного населення, у результаті військо
вих дій на сході країни. Ці чинники суттєво впливають
на економічний, науковий, трудовий та інтелектуальний
потенціал держави [2].
Більшість країн світу вже обрали гуманістичний век
тор розвитку та інклюзивне економічне зростання, важ
ливого значення набуває економіка знань [4, с. 79]. Сьо
годні говорять про четверту індустріальну революцію
та широке використання досягнень штучного інтелекту
у всіх сферах людської діяльності, зокрема у вироб
ництві.
Індустріальне суспільство трансформується в інте
лектуальне, що спричинить значне вивільнення робочої
сили. Інтелектуальний потенціал та інформаційні тех
нології — це чи не єдина область, в якій ми можемо кон
курувати з розвиненими країнами. Однак досягнення в
галузі ІТ наша держава не поспішає впроваджувати у
реалії.
Розвиток інклюзивної економіки означає заохочен
ня значної кількості людей до участі в економічній діяль
ності. Для підприємців це надійний захист приватної
власності, неупереджена система забезпечення прав та
надання публічних послуг для створення конкурентно
го середовища, в якому можливий чесний обмін та до
мовленості. Це гарантія можливості відкрити новий
бізнес і обирати свій кар'єрний шлях. Цю проблему ви
вчають також Український кооперативний альянс
(УКА), Центр економічної демократії та Комітет ВРУ з
питань промислової політики та підприємництва. Екс
перти та підприємці спільно розробляють конкретні
шляхи підтримки кооперації та впровадження механіз
му ESOP (моделі співволодіння компанією її співробіт
никами) в Україні [4].
Моделі такого типу вперше випробувані на ринку у
2016 р. у високо розвинених країнах. Вони продемонст
рувати, що економічне зростання та соціальну інтегра
цію можуть забезпечити нові ринкові моделі соціально
го підприємництва, які поєднують в собі постулати рин
кового капіталізму з філантропією та меценатством, так
необхідними для того, щоб зробити світ більш справед
ливим.
Для України сьогодні перехід від екстрактивної до
інклюзивної економіки — це єдина можливість подола
ти величезну прірву між бідними та багатими, змінити
сировинну економіку на економіку виробництва, поз
бутись шаленої допомоги міжнародних інституцій, роз
робити ефективну національну стратегію розвитку, до
сягти визнання у світі. Кооперація на сучасному етапі
може стати дієвим інструментом поєднання умов капі
талізму та соціальної політики. Сучасна Європа осно
вою своєї цивілізаційної моделі обрала підприємницт
во та освіченість.
Cьогодні в Україні дуже мало людей, які прагнуть
займатись бізнесом. Таку ситуацію можна пояснити не
досконалістю законів стосовно підприємництва, відсут
ністю державної підтримки малого та середнього бізне
су та невмотивованістю працівників. Значна частка
підприємців змушені використовувати "непрозорі схе
ми" та приховувати від свої держави свої прибутки, щоб
якось вижити у сучасних реаліях. Тіньова економіка в
Україні у 2015 р. досягла кричущих масштабів — 47%, і
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покращення ситуації в найближчий час не передбачаєть
ся. За даними Державної фіскальної служби державний
бюджет з податку на додану вартість втрачає від 2,5 до
3 млрд грн. щомісяця через тіньову економіку [6].
Ще однією катастрофічно проблемою для України
є корупція. Останнім часом вона стала частиною мен
тальності окремих прошарків населення. Хабарі вважа
ються нормальним явищем, їх пропонують навіть за по
слуги, які входять в обов'язки чиновників. Згідно з да
ними Агентства Сполучених Штатів з міжнародного
розвитку (USAID), основними причинами корупції в
Україні є недосконала система правосуддя та надмірний,
непрозорий контроль з боку уряд у поєднанні з бізнес
політичними зв'язками та слабкою громадянською по
зицією суспільства [7].
Інклюзивна економіка є одним із пріоритетів гло
бального розвитку до 2030 р. Україна може адаптувати
його і до своїх умов, розвиваючи малий та середній
бізнес та мотивуючи працівників до покращення резуль
татів роботи підприємств. Інклюзивність економіки є
реальною можливістю для України забезпечити еконо
мічне зростання та розвиток промисловості. Особливо
го значення в цьому аспекті набуває розробка комплек
сного дієвого законодавства у сфері підприємництва,
оскільки на сьогодні практично відсутні фінансові ме
ханізми для його просування.
Україна може використати основні положення євро
пейської моделі розвитку малого та середнього бізне
су, яка продемонструвала хороші результати у ряді
країн і призвела до формування середнього класу.
Глобальна індустріалізація та урбанізація спричи
нили масову міграцію працездатного населення з вітчиз
няних сіл. Цю ситуацію можна змінити, запровадивши
модель спільної власності робітників та інвесторів. Най
няті працівники стануть співвласниками бізнесу, не
вкладаючи власних коштів. ESOP є найпростішим шля
хом впровадження інклюзивної економіки в Україні.
Вона спричинить появу спільних інтересів елітарних
верств та простого народу, розвиток бізнесу та держа
ви загалом.
Кооперативна модель, яка позиціонує надання ши
роких прав і забезпечення можливостей працівникам,
що є співвласниками бізнесу, виявилась придатною для
багатьох зарубіжних підприємств різних розмірів. Знач
ний ефект вона продемонструвала у сільськогоспо
дарській галузі, в промисловості, сфері надання послуг,
у банківському та фінансовому секторах. Інклюзивність
та соціалізація стали основними вимогами сучасного
інноваційного виробництва та хайтек економіки [4—7].
Застосування моделі ESOP в українських підприємствах
може забезпечити подолання соціальної нерівності,
зміцнення середнього класу та формування соціально
го підприємництва в регіонах України.
Одним із визначальних факторів забезпечення соці
альноекономічного розвитку держави є демографічний
чинник, який характеризує якість забезпечення умов
розвитку народонаселення. Результати досліджень ста
ну демографічної ситуації в сучасній Україні свідчать
про наявність глибокої демографічної кризи.
В Аналітичній доповіді, розробленій для Щорічно
го Послання Президента України до Верховної Ради
України "Про внутрішнє та зовнішнє становище Украї
ни в 2015 році" зазначено, що розвиток кризових про
цесів у соціальнодемографічній сфері України за
останні роки характеризувався непередбачуваною
інтенсивністю та набув катастрофічних масштабів, що
спричинило формування суттєвих загроз соціальній
безпеці країни [6].
За показниками соціальноекономічного розвитку
Україна наразі посідає далеко не topмісця у світових
рейтингах. Для забезпечення сталого розвитку їй сьо
годні потрібно визначити основні орієнтири на най
ближчий період, серед яких чільне місце займають
структурні зміни економіки. Питання забезпечення со
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ціальноекономічного розвитку регіонів країни шляхом
просування соціального підприємництво останнім часом
стало актуальним і в Україні. Таку модель ведення бізне
су почали досліджувати ще на початку 2000х. Однак на
сьогодні ще не розроблено загальноприйнятих ме
ханізмів дії соціального підприємництва. Представни
ки бізнесу не знають, як використати цей інструмент для
розв'язання гострих соціальних проблем, а влада та су
спільство не бачать його переваг.
Соціальне підприємництво — це бізнес, який, на
відміну від традиційного, відкривають, зокрема, і для
вирішення суспільних проблем. Український варіант
ринкової економіки не є досконалим. Влада, традицій
не підприємництво, особливо великі корпорації, праг
нуть збільшення своїх прибутків і не мотивовані у вирі
шенні гострих суспільних питань. Соціальне підприєм
ництво в Україні може стати механізмом соціалізації
економіки та суспільства.
Благодійність вже охопила сферу харчування, про
дажі, вирішення проблеми твердих відходів тощо. Со
ціальне підприємництво стало бізнесом, основна ціль яко
го — вирішити основні соціальні проблеми. Зазвичай
місією соціального підприємства є створення можливос
тей для самореалізації та фінансової самостійності ма
лозабезпечених верств населення у депресивних регіо
нах, наприклад людей з особливими потребами [10].
Соціальний бізнес хоча б частково вирішує пробле
ми окремих категорій (людей з обмеженими можливо
стями, безробітних, груп ризику), зокрема у подоланні
соціальної ізольованості. Такі підприємці пропонують
нові, малоприбуткові для традиційних підприємств, види
сервісу, та креативні виробництва, тим самим вирішую
чи замість держави важливі суспільні проблеми.
В умовах, що склались сьогодні в Україні, просуван
ня соціального підприємництва є надзвичайно актуаль
ним. Однак, соціальний бізнес в Україні ще не став ма
совим, а ведення бізнесу в Україні є ризикованим —
більше 70% новостворених підприємств банкрутують
протягом першого ж року діяльності [11].
Більшість великих компаній давно віддають частку
свого прибутку на задоволення суспільних потреб. Се
редні та малі підприємства скеровують своєю діяльні
стю на вирішення соціальних проблем місцевого та
навіть загальноукраїнського рівнів. Кількість соціаль
них підприємств в Україні зростає. Така суспільно відпо
відальна комерція може вирішити нагальні соціальні
проблеми та відродити національну економіку [4]. Од
нак, реальним підтвердженням просування соціально
го підприємництва в Україні стане кооперація соціаль
них підприємців для обміну досвідом і впливу на дер
жавну політику.
Соціальне підприємництво є відносно новою тенден
цією в Україні. Сьогодні зареєстрували свою діяльність
лише близько 50—100 соціальних підприємців, які пра
цюють у цій сфері останні кілька років. Було впровад
жено кілька проектів, які підтримували іноземні доно
ри з метою сприяння розвитку соціального підприєм
ництва [10].
З юридичної точки зору в Україні не існує соціаль
ного підприємництва через відсутність законодавчої
бази. Не розроблено нормативноправове забезпечен
ня та не проводились емпіричні дослідження діяльності
соціальних підприємств, зокрема соціологічні опитуван
ня та статистичний аналіз, і зокрема в розрізі регіонів.
Тому на сьогодні не відомі реальні масштаби діяльності
цього сектора і його ключові особливості у різних ре
гіонах. Виникають труднощі і при ідентифікації бізнес
моделей, які використовують соціальні підприємства
(SE) у межах всієї країни. Сучасні науковці ще не прий
шли до спільної думки стосовно типології існуючих
моделей соціальних підприємств в Україні і зазвичай
класифікують їх по різному [8—11].
Так, О. Сотула визначає три форми (моделі) соціаль
ного підприємництва в Україні [8]: некомерційна орга
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нізація, що працює в секторі своєї основної діяльності;
некомерційна організація, яка використовує комерцій
ну структуру для фінансування програм Організації за
рахунок накопиченого доходу; юридична особа (під
приємство для людей з особливими потребами), яка не
сплачує податки, якщо більше 50% її співробітників
складають люди з обмеженими фізичними або психіч
ними можливостями.
Проте, ця класифікація не застосовна до визначен
ня загальної моделі соціального підприємства в Україні,
оскільки визначена лише для некомерційних організацій
та юридичних осіб для людей з обмеженими фізичними
можливостями.
Типологія соціальних підприємств Донбасу розроб
лена Департаментом міжнародного розвитку Велико
британії у 2002 р. Вона передбачала чотири моделі май
бутніх життєздатних соціальних підприємств в Україні,
в залежності від виду суб'єкта підприємницької діяль
ності: комерційне підприємство, створене членами то
вариства в формі економічного союзу; комерційне
підприємство, створене за допомогою неурядової
організації (НУО), прибуток якої використовується для
виконання цілей НУО; створене юридичною особою ко
мерційне підприємство, більша частина прибутку якого
реінвестується для соціальних цілей; перерозподіл при
бутку контролюється представниками громадськості;
комунальне (належить громаді) некомерційне об'єднан
ня підприємств для досягнення соціальних, екологічних
та етичних цілей.
Проте, ця класифікація не враховує одну потужну
групу соціального підприємств в Україні, а саме неуря
дові та благодійні організацій, які діють без створення
комерційного підприємства на основі приватної (неко
мунальної) власності.
Окремі вчені використовують організаційноправові
форми соціальних підприємств в якості критеріїв кла
сифікації для визначення моделей соціального підприє
мства. На такій основі виділяють дві основні групи со
ціальних підприємств: моделі часів комуністичного ре
жиму та моделі, які виникли після переходу до ринко
вої економіки.
Більшість організацій, зареєстрованих в Україні як
соціальні підприємці, мають одну з трьох організацій
ноправових форм: індивідуальний підприємець, інди
відуальний підприємець, зареєстрований як НУО та не
урядова організація. У зв'язку з цим виникають юри
дичні протиріччя з чинним законодавством України сто
совно визначення таких категорій. Однак, незважаючи
на цей правовий антагонізм, перераховані форми (мо
делі) є визначальними для класифікації вітчизняних со
ціальних підприємств.
Діяльність благодійних фондів в Україні регулюєть
ся Законом про благодійництво та благодійні організації
[10]. Благодійні фонди не можуть отримувати доходи і
розподіляти їх серед засновників, членів органу управ
ління або працівником фонду. Вищим органом управ
ління фонду є загальні збори організації. Але госпо
дарська діяльність благодійних фондів обмежена та
спрямована на підтримку та захист прав бенефіціарів,
які не прагнуть задовольняти потреби всієї спільноти.
Громадське об'єднання є організаційною формою,
яка знаходиться найближче до соціального підприєм
ства в українському контексті. За нашим законодав
ством це незалежна комерційна організація (добро
вільне об'єднання), створена одним засновником і за
снована на приватній властивості членів об'єднання з
метою проведення економічної діяльності для задово
лення своїх потреб, зокрема суспільних, соціальних,
екологічних та інших.
Типологію соціальних підприємств досліджувала і
О. Кірєєва. Вона використала основні положення Кон
цепції з соціальних питань для розробки класифікації
на основі аналізу конкретних особливостей діяльності
соціальних підприємств у Львівській області. У резуль
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таті було визначено п'ять основних моделей соціальних
підприємств [11]: модель підтримки підприємця; модель
ринку посередника; модель ринку зв'язку; модель зай
нятості; модель субсидування.
Однак автор не описала ці моделі в конкретному
контексті українських реалій. У Проекті Концепції соці
ального розвитку підприємництва у Львівській області,
окрім п'яти моделей, запропонованих О. Кірєєвою, до
датково введено ще дві: плата за послуги та організаційні
моделі підтримки.
Такий підхід до ідентифікації моделей соціальних
підприємств є найбільш прийнятним, оскільки він роз
роблений на основі аналізу емпіричних даних діяльності
конкретних підприємств. Соціальне підприємництво
ставить перед собою як соціальні, так і економічні цілі
[12]. Соціальні підприємства поєднують свою комер
ційну діяльність і пріоритети соціальної мети.
Такий підхід не застосовний для класифікації соці
альних підприємств на основі їх організаційноправо
вих форм. Підприємства, віднесені на його основі до
однієї моделі, в окремих випадках мають мало спільно
го, що унеможливлює дослідження особливостей та
прогнозування розвитку кожної моделі.
В. Бібікова запропонувала консолідувати окремі з
перерахованих вище моделей. Зокрема вона вважає, що
модель підтримки підприємця, модель ринку посеред
ника і моделі ринку зв'язку потрібно об'єднати в одну
групу під назвою модель підтримки підприємця, оскіль
ки всі вони передбачають надання посередницьких по
слуг іншим організаціям та забезпечення їхнього вихо
ду на ринок. Автор виділяє п'ять основних моделей соці
альних підприємств, виходячи з особливостей їхньої
діяльності. Ці моделі повністю описують всю різно
манітність соціальних підприємств в Україні [9].
1. Модель підтримки підприємця.
Компанії, що належать до цієї моделі, надають своїй
цільовій аудиторії (потенційним підприємцям) послуги,
необхідні для успішного відкриття та розвитку власно
го бізнесу.
Послуги, що надаються підприємствами цієї моделі,
як правило, складають соціальну програму підприєм
ства. Проте вони можуть також залучати свої ресурси
для досягнення соціальних цілей.
Споживачами соціальних підприємств цієї моделі є
юридичні та фізичні особи, які працюють над створен
ням або розвитком власного бізнесу.
Лише два з 54 досліджених соціальних підприємств
займаються мікрофінансуванням і можуть бути відне
сені моделі мікрофінансування. Крім того, спеціаліза
ція у цій сфері є дуже відносною, оскільки підприємства
цієї групи зазвичай займаються додатковими видами
діяльності, зокрема наданням бухгалтерських послуг.
Ця модель також включає і кредитні спілки, жодна
з яких не була обрана для аналізу як соціальний підприє
мець в Україні. Це некомерційні організації, засновані
на кооперативних принципах, які прагнуть задовольни
ти потреби своїх членів шляхом надання взаємного кре
дитування і фінансових послуг за рахунок фінансових
внесків членів спілки. Ці організації можуть надавати
кредити і приватним підприємствам та особам, які не є
членами профспілки. Кредитні спілки можуть також
фінансувати інші аналогічні союзи і проводити бла
годійні заходи.
Кількість кредитних спілок в Україні з кожним ро
ком збільшується. Цей факт можна розглядати як по
зитивну тенденцію з точки зору подолання головної
проблеми соціальних підприємств в Україні — нестачі
фінансових ресурсів.
Серед переваг підприємств, які входять до моделі
підтримки підприємця, — здатність підвищувати добро
бут своїх співробітників і клієнтів, збільшуючи свою
частку на ринку та прибутковість. Розвиток цієї моделі
також відображає концепцію інформатизації суспіль
ства, відповідно до якої зростає роль надання послуг.
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2. Модель зайнятості (робота по інтеграції).
Компанії, що належать до цієї моделі, забезпечують
можливості зайнятості та професійної підготовки для
вразливих груп населення (інвалідів, сільських робіт
ників, бездомних, колишніх в'язнів, жінок у важкій
життєвій ситуації, наркоманів і алкоголіків) [9; 10].
Такі підприємства надають допомогу у працевлаш
туванні, проводячи навчання для бажаючих отримати
професії, що не вимагають високої кваліфікації, і для
яких існує попит на ринку. Частина компаній, що відно
сяться до моделі зайнятості, надають роботу людям з
особливими потребами. Багато з таких підприємств до
сягли стадії сталого розвитку та здатні підтримувати
свій бізнес самостійно за рахунок продажу товарів і/або
надання послуг. Прибуток розподіляється між реінвес
туванням та соціальними цілями, відсоток залежить від
внутрішніх правил організації.
Розвиток цієї моделі соціального підприємства є
одним з найважливіших для України, оскільки сьогодні
спостерігається високий рівень безробіття, спричинено
го політичною те економічною кризами в поєднанні з
соціальною нестабільністю. Зростання цієї моделі
підприємств (як якісне, так і кількісне) дасть можливість
знизити соціальну напруженість в українському
суспільстві за рахунок зниження рівня нерівності.
3. Модель субсидування.
Соціальна місія і комерційна діяльність підприємств
цієї категорії не пов'язані. Їхня комерційна діяльність
орієнтована виключно на отримання прибутку, який
використовується для фінансування соціальних про
грам. Крім того, підприємства цієї моделі здійснюють
свою економічну діяльність та виконують соціальну про
граму самостійно, без будьяких додаткових підпоряд
кованих структур.
Значна частка прибутку (зазвичай, не менше 50% від
доходу компанії) витрачається на соціальні потреби. Не
доліком підприємств такої моделі те, що комерційна
діяльність і соціальна місія ізольовані одна від одної.
Однак підприємства цього типу мають хороші шанси для
просування в рамках української економіки, оскільки
види діяльності, які вони можуть займатися не обмежені.
4. Модель плата за послуги.
Українські юридичні особи, що належать до цієї
моделі, надають своїй цільовій аудиторії (діти, інвалі
ди, безробітні, молодь тощо) послуги, які є джерелом
доходу для організації і одночасно складають її соціаль
ну програму. Найбільш поширеною правовою формою
таких підприємств є підприємства, створені за ініціати
вою громадських організацій (об'єднань громадян) або
кооперативів, які працюють у сфері послуг. Поряд з пос
лугами, що надаються, компанія в окремих випадках
виробляє деякі товари [9].
Цей тип моделі соціальних підприємств є одним з
найбільш передових в Україні. Пропоновані продукти або
послуги повинні бути конкурентоспроможними на ринку,
щоб генерувати достатні фінансові ресурси не тільки для
забезпечення виживання підприємства, але і для покрит
тя витрат, пов'язаних з забезпеченням цільової аудиторії
цими товарами безкоштовно або за зниженою ціною. Крім
того, такі підприємства шукають ефективні методи надан
ня послуг з метою залучення якомога більшої кількості
бенефіціарів. Соціальні підприємства цієї групи широко
використовують інновації та креативність.
В. Бібікова вважає, що соціальні підприємства, що
належать до моделі плата за послуги, найкраще адап
товані до українських реалій. Вони найбільш інноваційні,
творчі та гнучкі. Більше того, вони, як правило, не по
требують значних ресурсів (людських, законодавчих,
стартового капіталу) для заснування. Такі мають най
більші шанси, щоб успішно розвиватись і стати ядром
українського соціального підприємництва.
5. Модель організаційної підтримки.
Ключовою особливістю підприємств цієї групи є те,
що вони використовують дохід, отриманий від їхньої
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комерційної діяльності, для підтримки своєї головної
організації. Підприємства, що належать до цієї моделі,
можуть бути підпорядковані неурядовим організаціям,
об'єднанням, індивідуальним підприємцям або товари
ствам та прагнути фінансової незалежності та авто
номії. Вони використовують працю добровольців, а сфе
ра їхньої діяльності може варіюватися від виробництва
до надання послуг [9].
Не всі існуючі соціальні підприємства можуть бути
безпосередньо віднесені до однієї з п'яти запропонова
них моделей у зв'язку з характером їх діяльності. На
приклад, окремі з них займаються виробництвом і про
дажем та використовують свій прибуток для підтримки
некомерційних проектів громадської організації, одно
часно створюючи робочі місця для соціально незахище
них груп населення. Такі соціальні підприємства можна
віднести як до моделі зайнятості, так і до моделі орга
нізаційної підтримки.
ВИСНОВКИ
Моделі соціального підприємництва в Україні все
ще знаходяться на початкових етапах їх формування
і не завжди можуть оцінюватися як повноцінні соц
іальні підприємства. Методологічною проблемою є
відсутність інструментарію емпіричного оцінювання
процесів становлення та функціонування соціально
го підприємництва через не розробленість методо
логії статистичного оцінювання і спостереження цих
економічних процесів. Окремого дослідження потре
бує проблематика пов'язана з адаптацією ефективних
моделей соціального підприємництва в регіонах Ук
раїни, що різняться між собою за рівнем розвитку
соціальногуманітарної сфери та рівнем економічно
го розвитку.
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У статті розкрито роль держави як джерела фінансування суспільного розвитку за рахунок зростан@
ня обсягів зовнішніх фінансових ресурсів, які перерозподіляються шляхом реалізації двосторонніх та
багатосторонніх міжнародних проектів. В умовах глобалізації формуються багатофакторні взаємозв'яз@
ки, взаємозалежності, які визначають особливості розвитку суверенних країн, його фінансування, рух
та обсяги фінансових ресурсів, що надаються зовнішніми донорами. Метою статті є розкриття теоретич@
них та практичних питань щодо посилення ролі держави як джерела фінансування суспільного розвит@
ку в умовах глобалізації. В статті розкрито важливу роль держави в фінансуванні стратегічних пріори@
тетів суспільного розвитку за рахунок міжнародної фінансової допомоги. Показано види міжнародної
офіційної допомоги та їх значення. Проведено аналіз обсягів фінансування та регіонів світу, що отриму@
ють ресурси від Групи Світового банку. Розкрито доцільність удосконалення інституційного забезпечен@
ня суверенних країн для ефективного використання зовнішньої фінансової допомоги. Сформовано вис@
новки щодо важливості інституційного розвитку державних фінансів як основи фінансування першо@
чергових потреб та пріоритетних суспільних завдань в умовах фінансових дисбалансів.
The article reveals the role of the state as a source of financing for social development at the expense of the
growth of volumes of external financial resources. They redistribute through the implementation of bilateral
and multilateral international projects. In the conditions of globalization are affected of multifactorial
interconnections and interdependencies, which determined the peculiarities of development of sovereign states,
their financing, moving and volumes of financial resources afforded by external donors. Propose is to research of
the theoretical and practical questions with regard to growth of the role by state as the source of financing of
social development in the conditions of globalization. In the article is opened important role of the state in the
financing of strategic priorities of social development through of the international aid. It was shown the types of
international official aid and their importance. It is done out analysis of volumes of financing and the regions of
the world which was received resources from the World Bank. The institutional development of public finances
is the base for the financing of the prime needs and pre@emptive social tasks in the conditions of financial
imbalance. In the context of the globalization, the institutional development of the sovereign countries is very
important for effective using of external financial aid.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах світової глобалізації держава виступає як
суспільний інститут, що визначає механізм реалізації
політики суспільного розвитку, та як економічний
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суб'єкт, який стає головним донором, гарантом або
посередником, що забезпечує доступ до зовнішніх офі
ційних та приватних джерел фінансування. Світова ре
цесія формує нові ризики для національного бізнесу,
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місцевих громад та урядів суверенних країн, пов'язані з
скороченням або згортанням міжнародних ринків по
зикових капіталів. Обмеженість національних фінансо
вих ринків та потреби у використанні зовнішніх фінан
сових ресурсів для відновлення національних економік
потребують подальших досліджень значення та можли
востей використання міжнародних офіційних джерел
фінансових ресурсів.
АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням еволюції ролі держави, перспективам
розвитку відносин між державами в умовах глобалізації,
факторам, що на них впливають, присвячено роботи за
рубіжних та вітчизняних дослідників, серед них У. Бек,
В. Велес, Л. Каплан, С. Марфі, В. Танци, А. Тойнби,
Шахназаров Г. та інші; дослідженням впливу залучення
фінансових ресурсів для фінансування державних вит
рат присвячено праці вітчизняних вчених: Т. Боголіб,
В. Гейця, В. Глущенка, І. Лук'яненко, І. Луніної, І. Лю
того, І. Запатріної, Л. Лисяк, В. Опаріна, Г. П'ятаченка,
В. Сіденка, В. Федосова, І. Чугунова та інших.
Разом з тим, у сучасних умовах потребують по
дальших досліджень питання щодо ролі інституту
держави в умовах глобалізації, її значення для фінан
сування суспільних програм в умовах фінансових дис
балансів, можливостей та умов залучення двосторон
ньої та багатосторонньої зовнішньої офіційної фінан
сової допомоги для забезпечення ефекту синергії дер
жавного та приватного фінансування суспільного
розвитку.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є розкриття теоретичних та практич
них питань щодо посилення ролі держави як джерела
фінансування суспільного розвитку в умовах глобалі
зації.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Фінансова глобалізація забезпечує поширення за
гальновизнаних правил та процедур на усіх її учасників
незалежно від їх національних особливостей. Це пози
тивно впливає на процеси стабілізації глобального
фінансового середовища та суверенних держав, гармо
нізує національні економікоправові системи до світо
вих стандартів.
Участь країни у функціонуванні світового ринку
розширює можливості щодо їхнього доступу до гло
бального фінансового рику, до ринків робочої сили,
технологій, товарного, освітнього, інформаційного
тощо. Але робота на таких ринках урядів країн та їх
економічних суб'єктів здійснюється самостійно, відпо
відно до власних інтересів та пріоритетів, в цьому вба
чаємо позитивну складову глобалізаційних процесів.
Це дозволяє залучати ресурси з різних джерел, у
різних інвесторів та з застосуванням відповідних
інструментів. Наявність розбіжностей в інтересах еко
номічних суб'єктів формує відповідний вплив на рух
потоків фінансових ресурсів, що може як позитивно,
так і негативно впливати на розвиток національних
економік, дотримання загальнодержавних та загаль
носвітових пріоритетів розвитку. В такому контексті
важливість інституту держави не викликає сумнівів, це
дозволяє їй визначати і представляти національні інте
реси в світі.
За негативних явищ у суспільному розвитку, що по
требує реформ та змін у різних сферах за рахунок зов
нішнього фінансування, держава має переваги у по
рівнянні з іншими економічними суб'єктами, що визна
чаються довірою до суверенної держави та її підтрим
кою на міжнародній арені. За умов економічної рецесії,
фінансових дисбалансів надходження зовнішніх приват
них ресурсів обмежується, а іноді негативні тенденції
посилюються відтоком фінансовокредитних, інвести
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ційних ресурсів з національної економіки, у тому числі
приватного та банківського секторів. Головним джере
лом фінансування для національної економіки в умовах
рецесії була фінансова допомога міжнародних фінан
сових організацій, країн ЄС та, пізніше, гарантії США
по суверенним позикам України. Зазначене, на нашу
думку, є підтвердженням того, що роль держави в умо
вах глобалізації підсилюється, і це пов'язано не лише з
захистом її інтересів у міжнародних організаціях та
об'єднаннях, міжнародних судах, але й з можливостя
ми щодо отримання міжнародних фінансових ресурсів,
технічної та іншої допомоги, яких не мають приватні
економічні суб'єкти.
Багато країн світу для забезпечення сталості роз
витку запровадили практику надання різної офіційної
допомоги країнам, що потребують її, яка останнім ча
сом забезпечує досягнення усіма учасниками спільних
вигод та мінімізацію ризиків. Допомога надається як
безпосередньо у вигляді економічної (фінансування
певних програм розвитку, здійснення трансформацій
них змін у економічних системах держав, подолання
наслідків природних, техногенних, екологічних ка
таклізмів тощо), так і технологічної, соціальної, інфор
маційної, консультаційної допомоги.
Варто звернути увагу, що в рамках надання зовніш
ньої допомоги країнидонори забезпечують досягнен
ня цілей та національних зовнішньополітичних інтересів.
Країниреципієнти та її господарюючі суб'єкти можуть
мати певні ускладнення та труднощі у власному розвит
ку, що пов'язано з зростанням тиску на національну еко
номіку та національного виробника у контексті необхі
дності підвищення якості, технологічної та цінової
конкурентоспроможності вітчизняної продукції і
підприємств, посилення рівня захисту суверенітету краї
ни та безпеки держави в цілому та її економічних
суб'єктів, тощо. "Розбалансованість фінансової систе
ми, платіжна криза, обмеженість внутрішніх нагромад
жень, низький показник валютних резервів, від'ємне
сальдо поточного рахунку платіжного балансу країни,
воєнні дії на сході країни зумовлюють потребу в зов
нішніх коштах для забезпечення виходу національної
економіки з кризи та подальшого стабільного економі
чного розвитку країни" [1, с. 275].
Запровадження в рамках міжнародної співпраці
різних програм, у рамках впроваджуваної міжнарод
ними суб'єктами політики, дозволяє національній
економіці отримати не лише доступ до зовнішніх
фінансових ресурсів, але й сприяти якісному управ
лінню та збалансованому соціальноекономічному
розвитку.
У сучасних умовах світовою спільнотою сформова
но узгоджений підхід до забезпечення ефективності на
дання зовнішньої допомоги, що може розглядатися як
прояв фінансової глобалізації. Він сформульований у
Паризькій декларації щодо підвищення ефективності
зовнішньої допомоги, "що надається, для зменшення
бідності й нерівності, забезпечення зростання, створен
ня потенціалу й прискорення досягнення Цілей розвит
ку тисячоліття" [2]. Сама допомога розглядається як ме
ханізм реалізації Декларації тисячоліття та Цілей роз
витку тисячоліття (ЦРТ), що проводиться ООН, шля
хом як надання безпосередньої допомоги, так і зрос
тання ролі інших джерел фінансування розвитку. Важ
ливим для підвищення ефективності використання
коштів країндонорів визначено: "посилення відповід
них рамок діяльності (наприклад, планування, бюдже
ту й оцінки виконання)", її узгодження з пріоритетами,
системами, процедурами для зміцнення потенціалу краї
ни, уникнення дублювання та забезпечення раціоналі
зації, реформування та спрощення процедур, "визначен
ня критеріїв, стандартів виконання та підзвітності для
національних систем країнпартнерів у сфері держав
ного фінансового управління, системи закупівель, фіду
ціарних гарантій…". Для забезпечення ефективності
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Таблиця 1. Фінансування Світового банку країн>партнерів у 2012—2016 рр., млн дол. США
Показники
Зарезервовані коштиa
Надані коштиb
Зарезервовані кошти
Надані кошти
Зарезервовані кошти
Надані кошти
Зарезервовані коштиc
Надані коштиd

2012

2013
2014
2015
Група Світового банку
51221
50232
58190
59776
42390
40570
44398
44582
МБРР (Міжнародний банк реконструкції та розвитку)
20582
15249
18604
23528
19777
16030
18761
19012
МАР (Міжнародна асоціація розвитку)
14753
16298
22239
18966
11061
11228
13432
12905
IFC (Міжнародна фінансова корпорація)
9241
11008
9967
10539
7981
9971
8904
9264

2016
64185
49039
29729
22532
16171
13191
11117
9953

Примітки:
a. Включає кошти, зарезервовані МБРР, МАР, IFC, трастфондами, виконувані поручителями (ВПТФ), та загальні обсяги га
рантій MIGA. Кошти, зарезервовані ВПТФ, включають усі гранти, що виконуються поручителями.
b. Включає кошти, фактично надані МБРР, МАР, IFC і ВПТФ.
c. Довгострокові зобов'язання з власних коштів IFC, не включають короткострокове фінансування або кошти, залучені від
інших інвесторів.
d. Власні кошти IFC, не включають короткострокове фінансування або кошти залучені від інших інвесторів.
Джерело: [3, с. 6].

зовнішньої допомоги в ній визначено коло проблем, які
потребують вирішення, зокрема: недостатня розви
неність системи закладів, що забезпечують розробку й
виконання національних стратегій розвитку; недо
статній рівень інтеграції глобальних програм й ініціа
тив до внутрішніх стратегій з розвитку країнпартнерів;
корупція, відсутність "прозорості, що підривають су
спільну підтримку, перешкоджають ефективній мобі
лізації й розподілу ресурсів, а також зменшують част
ку ресурсів на здійснення діяльності, яка є надзвичай
но важливою для викорінення бідності й забезпечення
стійкого економічного зростання". Враховуючи стра
тегії сталого розвитку та пріоритети національних
країн, мають визначатися та розвиватися найбільш
ефективні види зовнішньої допомоги, індивідуально чи
колективно відбуватися відбір й здійснюватися розроб
ка "додаткових видів надання допомоги для забезпе
чення їхньої максимальної комбінованої ефектив
ності".
Сформований підхід у подальшому застосовується
різними суб'єктами щодо надання різних форм міжна
родної допомоги. Зокрема це стосується і відносин між
країнамидонорами та країнамипартнерами, в процесі
реалізації щодо надання таких програм. Зовнішнє
співробітництво має підвищити ефективність зовнішньої
допомоги як за рахунок ефективності та результатив
ності використання фінансових ресурсів країндонорів,
міжнародних фінансовокредитних установ та органі
зацій, міждержавних об'єднань, так і за рахунок поси
лення потенціалу країнреципієнтів. Дієвість таких
програм посилюється через удосконалення механізмів
їх реалізації за допомогою визначення стратегій роз
витку суверенних країн, наддержавного та державного
фінансового контролю й моніторингу, звітності щодо
таких програм перед громадянами й парламентами. По
єднання підходів, що застосовуються в національній та
міжнародній практиці, з підвищення ефективності ви
користання фінансових ресурсів дозволяє активізува
ти розвиток секторів та галузей національної економі
ки.
Застосування зовнішнього моніторингу та контро
лю результативності та ефективності міжнародної до
помоги, безпосередньо пов'язані з ефективністю вико
ристання бюджетних ресурсів, бюджетних програм,
бюджетного менеджменту та контролю. Впроваджен
ня найкращих практик з урахуванням національних
особливостей, запровадження діагностичних оглядів,
моніторингових систем сприятимуть вдосконаленню
національних фінансових систем, підходів до розробки
й реалізації державної фінансової політики, та прове
денню реформ, у тому числі реформу "державного
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управління, що є необхідною для запуску й посилення
процесів розвитку стійкого потенціалу". "Розвиток по
тенціалу повинен грунтуватися не лише на ретельному
технічному аналізі. Цей показник повинен чітко реагу
вати на соціальне, політичне та економічне становище,
у тому числі необхідність підвищення застосування
людських ресурсів" [2, Ст. 22].
Застосовуючи координацію зусиль щодо забезпе
чення стійкого розвитку суверенних держав шляхом
надання міжнародної фінансової допомоги міжнарод
на спільнота розробила рамки партнерства для такої
співпраці як для країн донорів, що мають враховувати
стратегічні пріоритети країнпартнерів та уникати кон
флікту цілей тощо, так і для самих країн партнерів, які
для отримання такої допомоги мають створити для цьо
го необхідні умови, що не наносять шкоди державному
суверенітету, але й потребують удосконалення держав
ного управління, у тому числі в фінансовій сфері, в кон
тексті стратегічних пріоритетів національного розвит
ку.
До офіційної фінансової допомоги відносяться ре
сурси, що надходять, наприклад, від Групи Світового
банку (ГСБ). Це провідна міжнародна фінансова орга
нізація, яка здійснює глобальний вплив на світовий роз
виток шляхом його фінансування. Її місією визначено
подолання бідності і підвищення добробуту населення
країн із низьким та середнім рівнем доходів. Протягом
останніх років відбувалося активне фінансування про
ектів у межах місії ГСБ (табл. 1).
Загальний вплив Світового банку на фінансування
розвитку можна розглянути на матеріалах таблиці 2, яка
представляє виділені кошти МБРР та МАР, оскільки
Міжнародна фінансова корпорація виділяє кошти на
прибуткові проекти і, як правило без урядових гарантій,
то ми її фінансування в цю частину нашого досліджен
ня не включали.
Наведені матеріали свідчать не лише про значні мас
штаби фінансування ГСБ проектів розвитку, але й про
значне фінансування африканського регіону (21% в за
гальних обсягах фінансування у 2016 р.). Варто заува
жити, що обсяги фінансування таких проектів МБРР
майже в два рази (1,7) перевищують фінансування МАР,
що пов'язано зі специфікою діяльності зазначених ус
танов. Серед проектів МБРР найбільші обсяги коштів
було виділено країнам Латинської Америки і Карибсь
кого басейну — 5236 млн дол. США (23,2%), Східної Азії
та Тихоокеанського регіону — 5205 млн дол. США
(23,1%), Європи та Центральної Азії — 5167млн дол.
США (22,9%).
Серед регіонів за обсягами фінансування МАР знач
но переважає Африка — 6813 млн дол. США (51,6% —
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Таблиця 2. Фінансування розвитку Групою Світового банку по регіонам світу у 2016 р.
Регіон
Африка
Східна Азія та Тихоокеанський регіон
Європа та Центральна Азія
Латинська Америки і Карибський басейн
Ближній Схід і Північна Африка
Південна Азія
Всього

МБРР,
млн дол. США
872
5205
5167
5236
4427
1623
22532

МАР,
млн дол. США
6813
1204
365
303
44
4462
13191

Всього,
млн дол. США
7687
6409
5532
5539
4471
6085
35723

Всього,
у відсотках
21
18
15
16
13
17
100

Джерело: [3, с. 23].

це визначило структурні особливості фінансування СБ)
та Південна Азія — 4462 млн дол. США (33,8%).
Уряд України розглядає міжнародне фінансове і
технічне співробітництво з державами та міжнародни
ми організаціями як потужне джерело та ефективний
інструментом економічного розвитку [4]. За роки
співробітництва Світовий банк затвердив для України
50 позик загальним обсягом 10,1 млрд дол. США, з яких
отримано 7,4 млрд дол. США [5]. Група Світового бан
ку надає Україні фінансовокредитну допомогу у виг
ляді позик на політику розвитку, інвестиційних проектів
та гарантій, спрямованих на підтримку реформ, вдос
коналення державного та розвиток приватного секто
ра, консультації з організації та проведення структур
них реформ, регуляторної політики, поліпшення інвес
тиційного клімату, а також виступає вагомим джерелом
фінансування країни.
В Україні на стадії реалізації перебуває 10 проектів,
метою яких є модернізація інфраструктури, зокрема в
енергетичному, транспортному і комунальному секто
рах, модернізація системи соціальної підтримки. На
приклад, відповідно до Угоди про позику (Проект мо
дернізації системи соціальної підтримки населення Ук
раїни) між Україною та Міжнародним банком рекон
струкції та розвитку "станом на 31.12.2016 вибірка
коштів позики становила 73 320,5 тис. дол. США. У
цілому за час впровадження Проекту (2014—2016 рр.)
на його реалізацію використано 72 749,5 тис. дол. США
коштів позики, у тому числі 70 000 тис. дол. США —
кошти позики, спрямовані на фінансування держбюд
жету; 1 999,5 тис. дол. США — кошти позики, залучені
як кредитування держбюджету (спеціальний фонд);
750 тис. дол. США — кошти позики, списані на сплату
МБРР комісійної винагороди. Залишок знятих із ра
хунку позики та ще не використаних на реалізацію за
ходів Проекту коштів становить 570,9 тис. дол. США"
[6, с. 1].
Проекти СБ передбачають впровадження реформ в
систему бюджетного врядування, покращення прозо
рості та підзвітності в державному секторі, забезпечен
ня стабільності в банківському секторі; підвищення
ефективності використання державних ресурсів, систем
охорони здоров'я та соціального захисту.
Для фінансування стратегічних проектів розвитку
суверенних країн шляхом реалізації міжнародних про
ектів використовуються як донорська допомога, так і
співфінансування. Останнє передбачає певні витрати
держави (бюджетних фондів центрального уряду або
місцевих громад) у фінансуванні проектів. Так, при
фінансуванні проектів технічної допомоги участь дер
жави становить 10% вартості, а для інвестиційних про
ектів — 25% [7, с. 67].
Адаптованість національної фінансової політики та
механізму її реалізації до реалій міжнародного співро
бітництва дозволяє ефективно та результативно вико
ристовувати світовий досвід, забезпечити налагоджену
співпрацю з урахуванням сучасних потреб та перспек
тив розвитку. Інституційне середовище має забезпечи
ти результативність такої співпраці для захисту націо
нального суверенітету, дотримання критеріїв національ
ної безпеки, удосконалення процесу та інноваційних
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механізмів фінансування проектів, трансферту техно
логій, фінансового, технічного та іншого співробітниц
тва.
Надання міжнародної допомоги для розвитку краї
ни міжнародна спільнота передусім пов'язує з посилен
ням потенціалу державного фінансового управління.
При цьому країнареципієнт зобов'язується: посилити
мобілізацію внутрішніх ресурсів і фіскальну стійкість, а
також створити сприятливе середовище для державних
і приватних інвестицій; забезпечити механізм своєчас
ної, прозорої та надійної звітності з виконання бюдже
ту, використовувати спільно погоджені стандарти й про
цеси. Міжнародна технічна допомога (МТД) "відіграє
роль важливого інструменту розвитку країни, що
сприяє впровадженню в країніреципієнті інституційних
реформ, структурній перебудові економіки, розвитку
ключових секторів економіки, підтримці підприємниц
тва, реформуванню законодавства та іншим ринковим
перетворенням, створюючи основу для притоку в краї
ну інвестиційного капіталу та подальшої взаємодії зі
світовою економікою " [7, с. 14, 25, 28].
Отримання МТД потребує врахування особливос
тей надання такої допомоги залежно від донорів, які
можуть бути двосторонніми та багатосторонніми, та
напрямів співробітництва з ними, відповідно до яких
надається така допомога. Двосторонні донори — це
уряди країн, які надають допомоги через посольства
або спеціалізовані фонди, а багатосторонні донори —
це міжнародні організації, що надають як фінансову,
так і технічну допомогу. МТД у більшості випадків над
ходить в складі системних позик, не становить значної
питомої ваги (близько 10 %) і фінансуються на гран
товій основі. МВФ у межах впроваджуваної політики
в Україні спрямовує свою діяльність на формування
засад ринкової економік та "надає МТД у трьох напря
мах: підтримка фіскальної та валютної політики; роз
робка та перегляд економічного та фінансового зако
нодавства, відповідних норм і процедур; а також роз
будова потенціалу центральних банків, казначейств,
податкових та митних служб і статистичні послуги" [7,
с. 18—19].
У рамках двостороннього співробітництва найбіль
шими за обсягами для України є МТД, яка виділяється
США, значну допомогу надають Канада, Великобрита
нія, Німеччина, Нідерланди, Швеція і Японія (при чому
країни — члени ЄС надають ресурси як по двостороннім,
так і багатостороннім каналам).
Міжнародна донорська фінансова допомога Ук
раїні спрямована модернізацію державних фінансів в
частині реалізації наступних цілей: розробка інтегро
ваної інформаційної системи з управління фінансами,
підвищення ефективності адміністрування податків і
сприяння дотриманню податкового законодавства, а
технічна допомога спрямована на зміцнення фінансо
вого управління на рівні муніципалітетів (АМР США),
реформування бюджетного процесу та управління до
помогою (АМР Швеції), капітальному бюджетуванні
та кредитуванні політики розвитку ( Світовий банк) [7,
с. 43].
Держава зацікавлена в отриманні МТД від до
норів як тому, що вона надходить на безоплатній та
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безповоротній основі, так і тому, що відповідає пріо
ритетам національного розвитку, "сприяє економіч
ному та соціальному розвитку в різних сферах жит
тєдіяльності держави та суспільства, зокрема шля
хом підвищення інституціональної спроможності
органів виконавчої влади, надання консультативної
підтримки стосовно удосконалення законодавства з
урахуванням найкращого світового досвіду, впро
вадження міжнародних стандартів, постачання су
часного обладнання, розвитку людського капіталу та
стимулювання створення додаткових робочих місць"
[4].
Зазначене свідчить про багатогранний вплив ви
користання зовнішніх офіційних фінансових ресурсів
для забезпечення суспільного розвитку країни. Пер
спективними для України є міжнародні проекти, що
реалізуються зовнішніми офіційними донорами для
розвитку місцевих громад, територій, проектів публ
ічноприватного партнерства. Вони формуються в
контексті визначених державою національних стра
тегічних пріоритетів, не призводять до нарощування
державного боргу, стимулюють формування суспіль
ної відповідальності громад, реалізуються з застосу
ванням найкращих міжнародних практик, що забез
печують високий рівень результативності, ефектив
ності таких проектів, та дозволяють створювати умо
ви для вироблення ефекту синергії від поєднання дер
жавного та приватного фінансування суспільного
розвитку.
ВИСНОВКИ
За умов трансформаційних перетворень, структур
них дисбалансів, військових конфліктів ринкова скла
дова не може забезпечити своєчасність та повноту
фінансування першочергових потреб та пріоритетних
суспільних завдань. За таких обставин державні фінан
си виступають основною складовою вирішення життє
во важливих суспільних питань. Держава як суспільний
інститут в умовах фінансової глобалізації забезпечує
удосконалення управління та впровадження інновацій
них технологій, найкращого досвіду світової практики
тощо.
Інституційний розвиток державних фінансів як
основи фінансування першочергових потреб та пріори
тетних суспільних завдань в умовах фінансових дисба
лансів та фінансової глобалізації дозволяє не лише ви
конувати функції та забезпечувати своєчасність їх
фінансування, але й за допомогою державного регулю
вання забезпечувати перерозподіл фінансових ресурсів
між рівнями, сферами та галузями національної еконо
міки, забезпечувати доступ зовнішніх інвестиційних,
кредитних та фінансових ресурсів від міжнародних
фінансових організацій, урядів інших країн і світового
фінансового ринку.
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CHARACTERISTICS OF THE SHADOW ECONOMY IN UKRAINE

У статті здійснено характеристику тіньової економіки в Україні. Систематизовано чинники зарод@
ження та поширення тіньової діяльності й тіньових процесів в Україні, відображено деструктивний вплив
тіньового сектора економіки на фінансово@економічну сферу. Відображено рівень тіньової економіки в
Україні за різноманітними методиками оцінки. Конкретизовано заходи, які варто реалізувати з метою
детінізації національної економіки.
The article describes the shadow economy in Ukraine. The factors of the origin and spread of shadow activity
and shadow processes in Ukraine are systematized, the destructive influence of the shadow economy sector on
the financial and economic sphere is reflected.The level of the shadow economy in Ukraine is shown in a variety
of assessment methods. Specifies the measures that should be implemented in order to shake up the national
economy.
Ключові слова: тіньова економіка, тіньовий сектор, тіньові процеси, тіньова діяльність, інтегральний
показник рівня тіньової економіки, детінізація.
Key words: shadow economy, shadow sector, shadow processes, shadow activity, integral indicator of the level of
the shadow economy, exit from the shadow.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Численні проблеми, які мають місце у фінансовому
секторі внаслідок існування тінізації економіки та по
ширення тіньової діяльності, спотворюють макроеко
номічні показники країни, гальмують соціальноеко
номічні реформи та перешкоджають піднесенню, ста
більності та розвитку національної економіки. Скоро
чення обсягів тіньових відносин та економічних процесів
є важливою складовою стратегії реформ.
Саме тому дослідження феномена "тіньова еконо
міка", основних аспектів її існування та функціонуван
ня з метою формування пріоритетних векторів детіні
зації є важливим завданням урядовців і наукових діячів
в умовах сьогодення.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Актуальність такої проблематики також підтверд
жена значною кількістю наукових розвідок в окресленій
області досліджень. Зокрема у цьому науковому напрямі
працюють такі вітчизняні вчені, як О. Барановський, С.
Біла, З. Варналій, В. Предборський, О. Турчинов та ін.
Теоретичні основи й існуючі проблеми функціонування
тіньового сектора економіки вивчаються й опрацьову
ються зарубіжними ученими: П. Гутманном, Е. де Сото,
В. Танзі, К. Хартом, Ф. Шнайдером та багатьма іншими
дослідниками.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Метою статті є дослідження тіньових проявів у
вітчизняній економічній діяльності, здійснення аналізу
тіньового сектора економіки України та визначення
можливих шляхів його мінімізації.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Виникнення тіньової економіки безпосередньо по
в'язано з утворенням держави та функціонуванням то
варногрошових відносин. Існування тіньового сектору
економіки властиве усім країнам світу та різниться лише
масштабами прояву.
Активізація тіньових процесів економічної діяль
ності в Україні призвела до формування такого обся
гу тіні, що практично на рівних конкурує з офіційною
господарською діяльністю національної економіки та
зумовлює її послаблення, призводить до зниження
ефективності державної політики, поширення ко
рупції, гальмує процес економічного розвитку Украї
ни.
Основними чинниками зародження та поширення
тіньової діяльності й тіньових процесів в Україні мож
на визначити наступні:
1) існування неповноцінного ринкового середовища;
2) вади у діяльності судової влади;
3) недосконалість фіскальної політики та неперед
бачуваність змін у податковому законодавстві;
4) недосконалість державного регулювання;
5) активізація корупційних проявів та значний об
сяг корупції;
6) дисбаланси структури зайнятості;
7) недостатній захист прав на рухому та нерухому
власність і т.д.
За наявності значних обсягів тіньової економіки
відбувається (рис. 1).
Україна характеризується наявністю значних мас
штабів тіньового сектору, що негативно впливає на
ефективність функціонування національної економіки.

Економiка та держава № 8/2017

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Фінансово-економічна сфера

Дані Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України демонструють мінливу тенденцію
Тіньова економіка
зміни обсягів тіньової економіки (рис. 2).
Так, рівень тінізації України у 2013 році про
демонстрував незначне зростанням в порівнянні
Недосконалість та вади законодавства в сфері
з попереднім 2012 роком (на 1 в.п.). У 2014 році
економічної злочинності
відбулося стрімке підвищення інтегрального по
казника рівня тіньової економіки (у % від обсягу
офіційного ВВП). За 2014 рік значення показника
Корупція в органах державної влади та недотримання
збільшилося на 6 в.п. у порівнянні з 2013 роком.
норм правової бази
За підсумками 2015 року цей показник сягнув
значення 40 % ВВП, тобто відбулося його знижен
Неефективне управління публічними фінансами
ня у порівнянні із попереднім роком на 3 в.п. Це
було зумовлено тим, що починаючи з травня 2015
року зберігалася висхідна тенденція стабілізації
макроситуації в країні (стабілізація курсу, зни
Недосконалість реалізації фіскального адміністрування
ження рівня інфляції, покращення тенденцій
ВВП).
Обмеженість безготівкових розрахунків
За підсумками 2016 року рівень тіньової еко
номіки склав 34% від офіційного ВВП, що на 6 в.п.
менше порівняно з показником 2015 року.
Детінізація стала результатом [2]:
Надвисокі затрати ведення легального бізнесу
"закріплення макроекономічної стабільності
та відновлення економічного зростання (за
підсумком 2016 року реальний ВВП зріс на 2,3%,
Приховане безробіття
індекс споживчих цін у розрахунку грудень до
грудня склав 112,4% (43,3% у 2015 році), що стало
Рис. 1. Деструктивний вплив тіньової сектора економіки
наслідком збільшення пропозиції на внутрішньо
на фінансово>економічну сферу
му ринку при помірній волатильності обмінного
курсу);
50
— поліпшення бізнесклімату в умовах про
ведення політики дерегуляції підприємницької
43
38
діяльності, що, у свою чергу, сприяло зростан 40
40
34
ню довіри інвесторів та нарощенню притоку
34
35
прямих інвестицій;
34
Зміна обсягу реального
30
— поступової легалізації відносин на рин
ВВП України, % до
ку праці внаслідок зниження ЄСВ та, як на
відповідного періоду
слідок, послаблення навантаження на фонд оп 20
попереднього року
лати праці.
У 2014 році розрахунок тіньової економіки 10
Рівень тіньової
4,1 5,5
в Україні за всіма чотирма методами, з викори
економіки, % до ВВП
станням яких здійснюється оцінка рівня тіньо
0,2
0
вої економіки, продемонстрував його зрос
0
2,3
2010 2011
тання порівняно з попереднім 2013 роком. За
2012 2013
методом збитковості підприємств досліджува -10
2014
-6,6 2015
2016
ний показник зріс на 5 в.п., за методом "витра
-9,8
ти населення — роздрібний товарооборот" —
на 7 в.п., за "електричним" методом, який відоб
Рис. 2. Темпи приросту/зниження рівня реального ВВП
ражає порівняння приросту споживання елек
та інтегральний показник рівня тіньової економіки в Україні
троенергії із приростом ВВП — на 8 в.п., за мо
нетарним методом — на 9 в.п.
Джерело: побудовано за даними джерел [1; 2].
У 2015 році усі чотири методи відобразили
зменшення рівня тіньової економіки порівняно з 2014
Варто зауважити, що рівень тіньової економіки в
роком.
Україні за різноманітними методиками оцінки різнить
За підсумками 2016 року прослідковується позитив ся. Згідно з оцінками Міністерства економічного роз
на тенденція зменшення обсягів "тіні", що можна нагляд витку і торгівлі України, тіньова економіка в Україні
но прослідкувати за даними рисунка 3.
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Рис. 3. Динаміка рівня тіньової економіки за окремими методами,
рухомим майном" — 5 в.п. у кожному,
% від обсягу офіційного ВВП
у ВЕД "Сільське, лісове та рибне гос
Джерело: побудовано за даними джерел [1; 2].
подарство" — 3 в.п. [2].
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Рис. 4. Рівень тіньової економіки за видами економічної діяльності,
бюджетів, посилення податкового
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Джерело: побудовано за даними джерел [1; 2].
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Рис. 5. Рівень тіньової економіки України у % від обсягу
вати такі заходи: поліпшити бізнесклімат, зро
офіційного ВВП за оцінкою Фрідріха Шнайдера
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Джерело: побудовано за даними джерела [3].
ми, оптимізувавши податкове навантаження на
податкоплатників, полегшивши адміністрування по D 0 % B D % D 0 % B 4 % D 0 % B 5 % D 0 % B D % D 1 % 8 6 _ _ 
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3. Офіційний сайт Міністерства економічного роз
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EXPRESS@DIAGNOSTICS OF SOCIO@ECOLOGO@ECONOMIC BALANCE LEVEL OF THE
ADMINISTRATIVE TERRITORY BY USING GRAPHIC METHOD

Ефективне функціонування соціо@еколого@економічної системи полягає в збалансованому поєднанні
її складових. У статті проаналізовано методичні підходи до оцінки сталого розвитку на різних рівнях
управління. Авторами запропоновано експрес@діагностику визначення рівня соціо@еколого@економічної
збалансованості адміністративної території на основі використання графічного методу. Доведено, що оп@
тимальний стан розвитку території забезпечує максимальний приріст валового регіонального продукту
(ВРП). Розроблений методичний підхід до моделювання динаміки зростання ВРП адміністративно@тери@
торіальної одиниці, в основу якого, на відміну від існуючих, покладено взаємообумовлені параметри со@
ціального, економічного та екологічного розвитку. Здійснено оцінку рівня збалансованості соціо@еколо@
го@економічного розвитку Сумської області на основі використання експрес@діагностики. Експрес@діаг@
ностика соціо@еколого@економічної збалансованості адміністративно@територіальної одиниці містить такі
методи, як індексний метод та метод кореляційно@регресійного аналізу.
The effective functioning of the socio@ecologo@economic system lies in the balanced combination of its
components. The methodical approaches to the assessment of sustainable development at different levels of
management are analyzed in this article. The authors propose an express diagnosis of determining the level of
socio@ecologo@economic balance of the administrative territory based on usage graphical method. It is proved
that the optimal state of development of the territory provides the maximum growth of the gross regional product
(GRP). The methodical approach to modeling the growth of the GRP of the administrative@territorial unit, which,
unlike the existing, is based on mutually determined parameters of social, economic and ecological development,
is developed. The estimation of the level of balance of socio@ecologo@economic development of the Sumy region
are made by using express@diagnostics. Express@diagnostics of the socio@ecological@economic balance of the
administrative@territorial unit contains such methods as the index method and the method of correlation@
regression analysis.
Ключові слова: експресдіагностика, екологічносталий розвиток, соціоекологоекономічна збалансо
ваність території, графічний метод, індекси соціоекологоекономічного розвитку, оптимізаційна модель,
валовий регіональний продукт.
Key words: expressdiagnostics, ecologically sustainable development, socioecologoeconomic balance of territory,
graphical method, indexes of socioecologoeconomic development, optimization model, gross regional product.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Подолання соціальноекономічних та пов'язаних із
ними екологічних проблем потребує розроблення нових
орієнтирів, що базуються на концепції екологічно сталого
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розвитку, які знайшли своє відображення в таких докумен
тах: Конференції ООН з навколишнього середовища в Ріо
деЖанейро, де підкреслюється необхідність перетворення
будьякого виду господарської діяльності в екологічно без
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Таблиця 1. Категорії політики та індикатори оцінювання сталого розвитку

І. Суспільство,
що базується на
знаннях
ІІ. Розвиток
людського
потенціалу
VI. Якість
життя

7. Викиди в
атмосферне повітря.
8. Навантаження на
екосистеми. 9. Утворення
і використання відходів.
10. Водне навантаження
11. Участь в
екологічних
проектах. 12. Викиди
парникових газів.
13. Екологічний
транскордонний
тиск

Соціально-інституціональний вимір
Індекс соціального виміру Іs
Категорії
Індикатори
політики
1. Інтелектуальні активи
суспільства. 2. Перспективність
розвитку суспільства. 3. Якість
розвитку суспільства

ІІІ. Інституціональний
розвиток

І. Екологічні
системи
ІІ. Екологічне
навантаження

5. Виробничі можливості.
6. Міжнародне торгівельне
співробітництво. 7. Малий
бізнес.
8. Споживчий ринок.
9. Заборгованість
10. Ефективність
ринку праці.
11. Можливості ринку праці.
12. Дохідно-витратний
баланс
13. Наукова діяльність.
14. Рівень інноваційності.
15. Інвестиційні
можливості

Екологічний вимір
Індекс екологічного виміру Іe
Категорії
Індикатори
політики
1. Повітря.
2. Біорізноманіття.
3. Земля. 4. Якість води.
5. Кількість води.
6. Радіаційна та
екологічна небезпека

ІІІ. Регіональне
екологічне
управління

VI. Інноваційноінвестиційні
можливості

ІІІ. Ринок
праці

ІІ. Підприємницька
діяльність

І. Базові
потреби

Економічний вимір
Індекс економічного виміру Іec
Категорії
Індикатори
політики
1. Валовий національний
продукт. 2. Промислова
сільськогосподарська сфера.
3. Нематеріальна сфера.
4. Транспортна
інфраструктура

4. Розвиток здоров’я та
фізичного виховання. 5. Рівень
освіти. 6. Демографічний
розвиток. 7. Ринок праці.
8. Економічна складова
людського розвитку
9. Політична свідомість.
10. Вплив релігійних
Інституцій. 11. Ефективність
державної влади
12. Відпочинок і культура
людей.
13. Стан навколишнього
середовища.
14. Свобода людей. 15. Здоров'я
людей.
16. Стан інфраструктури.
17. Ризики та безпека життя

Джерело: [4].

сального алгоритму формування індикаторів результатив
ності, ефективності та збалансованості розвитку адмініст
ративнотериторіальних одиниць не існує, проте існують
рекомендації, що допомагають сформувати набір індика
торів для конкретного проекту (стратегії, плану, програми).
Термін "індикатор", або "показник", має багато значень, але
в загальному випадку це не що інше, як характеристика про
цесу, об'єкта або системи, доступної для спостереження та
вимірювання, за допомоги якої можна оцінювати зміни, що
відбуваються під час цього процесу в цьому об'єкті або сис
темі. Існують також так звані цільові показники. Це такі по
казники, які заплановано досягти внаслідок реалізації стра
тегії (проекту).
Зокрема під індикаторами сталого розвитку (ІСР) (еко
логічної збалансованості) розуміють індикатори, що врахо
вують вартість природного капіталу, витраченого на досяг
нення суспільно корисного результату. Також під індика
торами сталого розвитку вбачають інформацію, що висвіт
лює зміни стану навколишнього середовища в часі, визна
чає тенденції цих змін, допомагає людям у простій та дос
тупній формі отримати інформацію з питань сталого роз
витку міста, яка їх цікавить.
Під час оцінювання збалансованості розвитку адміні
стративнотериторіальних одиниць, як правило, використо
вують соціальні, екологічні та економічні індикатори.
Соціальні індикатори стійкого розвитку визначають за
такими ключовими напрямами: зайнятість, бідність, забез
печеність житлом, доходи місцевих бюджетів від місцевої
економіки, виробнича і транспортна інфраструктура, рівний
доступ до обслуговування, гендерна рівність, показники
освіти, злочинність, демографічні показники [5].
До екологічних індикаторів відносять показники, що
відображають стан довкілля, навантаження на нього та
ефективність проведення природоохоронних заходів [5].
Економічна складова соціоекологоекономічної систе
ми містить комплекс засобів виробництва. Вони характери
зуються такими показниками, як: питома вага первинної
енергії, фондоємність, обіг коштів, трудомісткість, енер
гоємність, матеріалоємність, собівартість продукції та ін.
Із часом індикатори та індекси сталого розвитку пост
ійно регулюються, доповнюються, вдосконалюються та виз
начаються залежно від цілей та особливостей досліджува
ної території. Зокрема в праці [4] запропоновано індикато
ри сталого розвитку, згруповані за параметрами економіч
ного, екологічного та соціальноінституціонального вимірів
(табл. 1).
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідження в контексті оцінки екологічно сталого роз
Оцінка екологічно сталого розвитку здійснюється на витку на основі використання індексного методу здійснене
основі певних індексів та індикаторів. На сьогодні універ у працях таких вчених, як Д. Медоуз, А.О. Корнус, М.З. Згу

печну, тобто сумісну з вимогами гармонійного розвитку
суспільства та природи (1992 р.); Декларації про соціаль
ний розвиток, яка стверджує, що "основною причиною три
валого погіршення стану довкілля в усьому світі є нераціо
нальна структура споживання та виробництва, особливо в
промислово розвинених країнах, що загострює проблему
зубожіння й існуючі диспропорції і є предметом серйозно
го занепокоєння" (1995 р.); Кіотському протоколі, головна
мета якого — стабілізувати концентрацію парникових газів
у атмосфері на рівні, який не допускав би небезпечного ан
тропогенного впливу на клімат планети (1997 р.); Декларації
Тисячоліття, що вважає однією з фундаментальних ціннос
тей міжнародних відносин у ХХІ столітті повагу до приро
ди (2000 р.); Йоханнесбурзькій декларації зі сталого роз
витку; в підсумковому документі Конференції ООН Ріо+20
"Майбутнє, якого ми прагнемо" підтверджується не
обхідність подальшого просування ідеї збалансованого роз
витку на всіх рівнях та інтеграції його економічної, соціаль
ної та екологічної складових з урахуванням їх взаємозв'яз
ку (2012 р).
Аналіз літературних, статистичних джерел та документів
з екологічно сталого розвитку дають змоги констатувати, що
усі елементи соціоекологоекономічної системи взаємо
зв'язані. Так, за даними Всесвітньої організації охорони здо
ров'я понад три чверті хвороб людини є наслідком антропо
генного забруднення навколишнього середовища [1; 2]. Крім
того, на фоні зростаючого забруднення повітря зростають
рівень смертності населення, кількість імунодефіцитів, онко
логічних захворювань тощо. Все це призводить до погіршен
ня медикодемографічної ситуації в Україні: скорочується
природна кількість населення, падає народжуваність і зрос
тає смертність, погіршується здоров'я дорослих та дітей.
Щорічно кількість населення зменшується в середньому на
350 тис. осіб. середня тривалість життя становить 75,8 року в
жінок та 65,9 року в чоловіків. Рейтинг України серед інших
країн світу із цього показника дуже низький: 102ге місце
серед жінок та 126те місце серед чоловіків. за останні три
роки показники смертності населення (на 1000 осіб) залиша
ються на одному рівні. за масштабами дитячої смертності Ук
раїна займає перше місце у Європі [3, с. 29].
Аналізуючи вищевикладене, можна констатувати на
явність руйнівного процесу, притаманного сучасній соціо
екологоекономічній системі, що робить актуальним завдан
ня її оцінки та моніторингу.
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Таблиця 2. Характеристика індексів сталого розвитку
Індекс, що характеризує
сталий розвиток
1. Український
регіональний індекс
сталого розвитку
навколишнього
середовища URESI

Фактори та складові індексів, що
характеризують сталий розвиток

Формула розрахунку

Тут wj – вагомості, присвоєні ∼
xi що, у свою чергу,
відповідає z-рахунку j-го індикатора; n –
загальна кількість досліджуваних регіонів; р –
кількість індикаторів

~
URESIi = ∑ j =1 w j X j i = 1,..., n
p

2. Індекс сталого
розвитку Іср

Іср = 0,43*Іекв +
+0,37·Іев+0,33·Ісв

3. Індекс
соціогуманітарного
розвитку (ІСГР)

ІСГР = ⅓(I1+I2+I3) = ⅓[ВФК/
ВФКmax +
+ВСК/ВСКmax + ВЛК/
ВЛКmax]

Іекв – індекс економічного виміру; Іев – індекс
екологічного виміру; Ісв – індекс соціального
виміру
ВФК, (І1) – індекс виробництва фізичного
капіталу; (ВСК (І2)) – індекс виробництва
соціального капіталу; (ВЛК (І3)) – індекс
виробництва людського капіталу

І = Р·Т·А

Р – населення; Т – технологія; А –добробут

4. Індекс глобального
розвитку Д. Медоуза
5. Індекс розвитку
людського потенціалу
(ІРЛП)
6. Індекс
соціоприродного
розвитку (синтетичний
індекс розвитку) СІР

7. Індекс сталого
розвитку за МВСР Іsd

1

1

1

ІРЛП = І Ж3 ⋅ І О3 ⋅ І Д3

СІР = ВНП + ВЛК + ВЕК =
=ВНП + β (СР) + λ(ПДК) +
+η(БП)

Isd =

(I

2
ес

2

+ Іс +

8. Індекс соціальноекономічної
збалансованості
ІСЕЗ

ІСЕЗ = ЕП/ДП

9. Індекс екологічної
збалансованості
ІЕЗ

ІЕЗ = СЕП/ПРП

10. Інтегральний
економікогеографічний індекс
збалансованості
розвитку Ізр [109]

І

зр

=

І

2
s

)

СЕП – соціально-економічний потенціал; ПРП
–природно-ресурсний потенціал

(І + І + І + І )+0,5⋅(І + І )
(І + І )
жн

в

знт

зпр

дн

ІЖ – індекс тривалості життя;
ІО – індекс освіти; ІД – індекс внутрішнього
національного доходу
ВНП – валовий національний продукт; ВЛК –
виробництво
людського
капіталу;
ВЕК
виробництво екологічного капіталу, СР – питомі
соціальні витрати; ПДК – питомий духовний
капітал; ПБ – питома продуктивність біоти; β, λ,
η – коефіцієнти розвитку
Визначає рівень сталого розвитку за трьома
вимірами: економічним (Іс), екологічним (Іе) та
соціально-інституціональним (Іs), а його
просторове розміщення в системі координат
(Іс, Іе,Іs) характеризує міру гармонійності
ЕП
–
економічний
потенціал;
ДП
демографічний потенціал. Індикатором ЕП для
нашої території є частка зайнятого населення в
загальній кількості зайнятого населення
регіону, що вивчається. Індикатором ДП
території є кількість її населення у відсотках
щодо загальної кількості населення території,
що досліджується

кв

прв

ін

Індекс побудовано на основі розрахунків
восьми окремих індексів, кожен з яких
розраховано на базі декількох змінних: де Ізр –
інтегральний індекс збалансованості розвитку;
Іжн – індекс життєстійкості населення; Ів –
індекс виробництва ВВП (для регіонів
України – ВДВ), ВВП – валовий внутрішній
продукт, ВДВ – валова додана вартість у
розрахунку на одного жителя; Ізнт – індекс
забезпеченості населення ресурсами території;
Ізпр – індекс забезпеченості ресурсами
навколишнього природного середовища; Ікв –
індекс
капіталовкладень
(інвестицій
в
основний капітал); Іін – індекс інвестицій; Ідн
– індекс демографічного навантаження; Іпрв –
індекс природоємності ВВП (для регіонів
України – ВДВ)

Джерело: сформовано на основі аналізу [6; 4; 7—10].

ровський, В.В. Бушуєв, В.С. Голубєв, Г.В. Ридевский, Л.Г.
Руденко, С.А. Лісовський та ін. У таблиці 2 нами розгляну
то деякі з найвідоміших та основних індексів сталого роз
витку.
Існують різні підходи до оцінки сталості розвитку країн
та регіонів за соціальними, економічними та екологічними
характеристиками.
Так, індекс стійкості суспільства, розроблений за ініціа
тиви нідерландських дослідників Герта ван де Керка та Ар
тура Мануеля під егідою Фонду стійкого суспільства в 2006
році, вимірює досягнення країни з точки зору стійкості гро
мадського розвитку. Індекс стійкості суспільства складаєть
ся з індексів, що характеризують благополуччя людини, еко
логічне благополуччя, економічне благополуччя [11]. Украї
на за індексом стійкості суспільства в 2012 році займає 102е
місце поміж 150 країн світу.
До методу кількісної оцінки та порівняльного аналізу
показників екологічної політики держав світу відноситься
Індекс екологічної ефективності (EPI від англ. Environmental
Performance Index). Список країн за індексом екологічної
ефективності був представлений на Всесвітньому еконо
мічному форумі. Україна в 2016 році посіла 44те місце в
рейтингу серед 180 країн світу, покращивши за 10 років
свої результати на 25% і опинилась між Аргентиною (43)
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та Кубою (45). Ще в 2014 році Україна посідала 95те місце
в рейтингу.
Отже, як висновок можна констатувати, що у світі існує
багато організацій, що вивчають проблематику сталого роз
витку й напрацьовують наукові розробки в цій сфері. Ук
раїна представлена в цьому процесі Світовим центром да
них "Геоінформатика і стійкий розвиток", створеним у 2006
р. Міжнародною радою з науки (ICSU) при Інституті при
кладного системного аналізу НАН України та МОН Украї
ни. Центр бере на себе завдання кількісного виміру процесів
стійкого розвитку, їх моделювання та розроблення реко
мендацій для людей, які приймають рішення і які могли б
використати ці дані у ході підготовки програм соціально
економічного розвитку різних країн світу, зокрема нашої
країни, її регіонів та підприємств.
Проте в Україні на сьогодні не затверджений перелік
індикаторів стійкого розвитку, немає органів державного
управління, які були б зобов'язані щорічно розраховувати
ці індикатори з метою надання таких завдань, що реалізу
валися б у планах соціальноекономічного розвитку. В цьо
му аспекті як приклад можна навести Великобританію, яка
використовує більше 30 індикаторів, які щорічно затверд
жуються, вимірюються і фіксуються. Цим займається комі
сія зі стійкого розвитку при прем'єрміністрові. Уряд відпо
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Рис. 1. Графічний метод визначення рівня соціо>еколого>економічної збалансованості адміністративної території
Джерело: авторська розробка.

відно до закону в обов'язковому порядку враховує значен тимальний стан, визначається за допомогою геометричної
ня індикаторів, коригуючи план соціальноекономічного властивості векторного добутку (рис. 2).
Площу трикутника ΔLNS визначаємо з геометричної
розвитку країни. Загалом же подібні механізми впровади
ли у себе більше 40 країн у рамках відповідних рекомендацій властивості векторного добутку:
ООН.
1
Таким чином, актуальними питаннями сьогодення за
(2).
S ΔLNS = 2 LN ⋅ LS
лишаються проблеми оптимізації взаємодії суспільства, еко
номіки і природного середовища.
Вектори: LN позначимо як LS , n позначимо як S .
Координати: m. L(L;0;0), m. S(0;S;0), m. N(0;0;N), тоді
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є формування науковометодичного
LN = (− L ;0; N ) LS = (− L ; S ;0 )
підходу щодо визначення рівня збалансованості соціоеко
логоекономічної системи адміністративнотериторіальної
одиниці, що дозволяє встановити оптимальні співвідношен
i
j
k
i
j k
ня між темпами розвитку соціальної, економічної та еко
n ⋅ S = n x n y n z = − L 0 N = 0 ⋅ i (− L ⋅ N ) ⋅ j +
логічної підсистем адміністративнотериторіальної одиниці.
ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
Для визначення рівня соціоекологоекономічної зба
лансованості може бути використаний графічний метод,
який будується на основі точок в просторі. Місце розташу
вання цих точок визначають інтегральні індекси соціоеко
логоекономічного розвитку.
У роботах [12—14] нами була представлена комплекс
на методика розрахунку інтегральних індексів соціального,
економічного та екологічного розвитку. На основі їх вико
ристання нами запропоновано визначення рівня соціоеко
логоекономічної збалансованості графічним методом,
згідно з яким рівень збалансованості розраховується
співвідношенням площини трикутників, що характеризують
існуючий та оптимальний стани соціоекологоекономічної
системи адміністративної території. При цьому індекс зба
лансованості адміністративної території визначається за
формулою:

Ізб = S

(

(І

опт

баз
соц

баз

баз

) (І

, І екол , І екон S
опт

опт

) (

опт
соц

баз

опт

опт

, І екол , І екон
баз

баз

)

)

(1),

де S І соц , І екол , І екон , S І соц , І екол , І екон — відпо
відно площини трикутників, що визначають існуючий та
оптимальний стани соціоекологоекономічного розвитку
території, за якого забезпечується максимальний приріст
ВРП (рис. 1).
Площина трикутника існуючого стану соціоеколого
економічної системи формується на основі розрахованих
(динамічних/статичних) індексів соціального, екологічного
та економічного розвитку. Розраховані індекси є вершина
ми трикутника. Площина трикутників, що характеризує
існуючий стан розвитку адміністративної території та оп
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x
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−L

z

S

0

+ ( − L ⋅ S ) ⋅ k − 0 ⋅ k − 0 ⋅ j − S ⋅ N ⋅ i = − SN ⋅ i − LN ⋅ j − LS k

(3)

n ⋅ S = (− SN ) + ( − LN ) + ( − LS ) = S N + L N + L S (4).
Таким чином, площу трикутника обчислюємо за фор
мулою
2

2

S

=

1
2

2

S N

2

+

2

L N

2

+

2

2

L S

2

2

2

2

2

2

2

(5).
Визначити оптимальні значення соціального, економі
чного та екологічного розвитку пропонується на основі оп
тимізаційної моделі, яка передбачає, що індекс валового ре
гіонального продукту (V) є функцією від аргументів S (індек
су соціального розвитку), N (індексу економічного розвит
ку), L (соціального індексу). Наступним пунктом задачі є
оптимізація отриманої залежності, тобто пошук такого на
бору значень змінних S, N, L, за якого значення цільової
функції V( S, N, L) є максимальним. Розв'язання цієї задачі
може бути здійснений за допомогою обчислювального ком
плексу MAPLE 11. У результаті цього можна отримати роз
в'язок, що містить оптимальні значення соціального, еко
номічного та екологічного індексів розвитку, за яких може
бути досягнутий максимальний приріст ВРП.
На основі використання графічного методу було виз
начено рівень соціоекологоекономічної збалансованості
Сумської області.
Площина трикутника існуючого стану соціоеколого
економічної системи Сумської області формується на ос
нові динамічних індексів соціального, екологічного та еко
номічного розвитку. Розраховані індекси є вершинами три
кутника. Площину трикутника оптимального стану соціо
Δ
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номічний) в оптимальному розв'язку близький до одиниці,
що свідчить про стійкий та стабільний стан розвитку. Індекс
L (екологічний), більший за одиницю, повинен бути в пози
тивній тенденції.
Виходячи з вищезазначеного, маючи оптимальні значен
ня соціального, економічного та екологічного індексів, на
основі використання формули визначення площі трикутни

Іекон = N

z

1

0
x

Ісоц = S

S

Іекол = L

y
Рис. 2. Визначення площі трикутника

екологоекономічної системи Сумської області можна виз
начити на основі виявлення оптимальних значень соціаль
ного, економічного та екологічного розвитку території. Для
формування оптимізаційної моделі було використано такі
вихідні дані (табл. 3).
За вихідними даними таблиці 3 статистичним методом
множинної нелінійної регресії була отримана емпірична
апроксимуюча залежність V( S, N, L):
V = 48,65 – 17,52·S + 8,07 S2 – 38,17 N + 41,32·ln(N) + 1,16·ln(L)(6).
Отримана залежність є нелінійною, оскільки до неї вхо
дять аргументи S, N, L не лише першого, а й другого ступе
ня та логарифми. Якість побудованої аналітичної залеж
ності характеризує параметр R (коефіцієнт детермінації),
значення якого достатньо високе, R = 0,8969. Розрахунки
цієї частини проводилися з використанням програмного
забезпечення для статистичної обробки даних Statistica 10.
Наступним пунктом задачі є оптимізація отриманої за
лежності, тобто пошук такого набору значень змінних S, N,
L при якому значення цільової функції V( S, N, L) є макси
мальним. Постановку задачі відображено формулою:
V( S, N, L) →max
(7).
Обмеженнями за змінними S, N, L є середнє мінімальне
та середнє максимальне значення показників:

2

2

2

2

2

2

ка S ΔSLN = 2 S N + L N + L S виявлене оптимальне значення
соціоекологоекономічного стану Сумської області, що до
рівнює 1,099.
Таким чином, на основі співвідношення площі існуючо
го соціоекологоекономічного стану Сумської області та
площі оптимального значення соціоекологоекономічного
стану Сумської області визначено рівень соціоекологоеко
номічної збалансованості Сумської області (табл. 4).
Відхилення існуючого від оптимального рівня соціоеко
логоекономічної збалансованості в Сумській області в 2001
році становить 7 %, у 2005 році відхилення є найменшим і
дорівнює 2 %. Отримане значення рівня соціоекологоеко
номічної збалансованості в 2005 році близьке до оптималь
ного. Зокрема в 2011 році рівень відхилення також є незнач
ним і становить 5 %. Найвище відхилення існуючого від оп
тимального рівня соціоекологоекономічної збалансова
ності отримане в 2009 році, воно становить 23 % та в 2012
році, що дорівнює 32 %. Аналізуючи результати, отримані
аналітичним та графічним методами, можна зробити вис
новок про нестабільний, незбалансований соціоеколого
економічний розвиток Сумської області.

ВИСНОВКИ
За сучасних умов стратегічною метою формування та
реалізації державної політики України має стати поліпшен
ня стану навколишнього природного середовища та змен
шення антропогенного навантаження шляхом інтеграції
екологоорієнтованої політики до соціально економічно
го розвитку України. Збалансований розвиток соціоеколо
гоекономічної системи адміністративної території повинен
забезпечувати сталий її розвиток та сприяти збереженню
природних екологічних систем.
Запропонована в статті експрес діагностика рівня соціо
екологоекономічної збалансованості адміністративної те
риторії на основі використання графічного методу та за
допомогою оптимізаційної моделі дозволяють визначити
відхилення існуючого від оптимального рівня соціоеколо
гоекономічної збалансованості адміністративнотеритор
L ∈ [0,9; 1,2]
іальної одиниці. Результати діагностики можуть бути ви
користані при розподілі фінансових ресурсів для нівелюван
N ∈ [0,9; 1,2]
(8).
ня диспропорцій у розвитку соціальної, екологічної та еко
номічної сфер діяльності та спрямування фінансових ре
S ∈ [0,9; 1,2]
сурсів першочергово у ті сфери, що забезпечують підтри
Розв'язання цієї задачі здійснюється за допомогою об мання траєкторії збалансованого соціоекологоекономіч
числювального комплексу MAPLE 11. В результаті цього ного розвитку адміністративнотериторіальних одиниць.
отриманий розв'язок, що містить оптимальні значення соц
іального, економічного та екологічного індексів розвитку,
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Таблиця 3. Вихідні дані по Сумській області за 2004—2012 рр. для побудови оптимізаційної моделі
Рік

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Інтегральні динамічні індекси соціо-еколого-економічного розвитку Сумської області та їх складові (індекси соціального, економічного
та екологічного розвитку)
Ісоц(дин) (S)
0,96
1,027
0,97
1,003
0,97
0,97
0,99
1,188
0,838
Іекол(дин)(L)
0,751
1,172
0,944
1,072
1,087
0,921
1,04
1,013
0,987
Іекон(дин)(N)

1,113

1,154

1,124

1,13

1,018

1,003

1,059

1,111

0,93

ВРП*(V)

6275

8025

9566

12341

16210

16060

18333

22907

24933

ІВРП(V)*

1

1,27

1,19

1,29

1,31

0,99

1,14

1,24

1,08

Джерело: розраховано автором статистичних даних Сумської області [15].
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Таблиця 4. Визначення рівня соціо>еколого>економічної збалансованості Сумської області графічним методом
Рік
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Визначення рівня соціо-еколого-економічної збалансованості Сумської області графічним методом (на основі динамічних індексів)
S2
1,06
1,05
0,98
0,92
1,054
0,94
1,0
0,94
0,94
0,98
1,41
0,70
N2
1,24
1,12
0,84
0,56
1,373
0,891
1,14
1,18
0,84
1,08
1,026 0,97
L2
1,274
0,97
1,092
1,23
1,33
1,26
1,27
1,03
1,0
1,12
1,23
0,8
S∆SLNбаз
1,03
0,908
0,84
0,76
1,08
0,88
0,98
0,90
0,805
0,91
1,05
0,73
S∆SLN,опт
1,099
Ізб
0,93
0,89
0,76
0,69
0,98
0,80
0,89
0,81
0,77
0,82
0,95
0,66
де S∆SLNбаз – площа трикутника, що відображає існуючий соціо-еколого-економічний стан Сумської області; S∆SLNопт – площа трикутника, що
відображає оптимальний соціо-еколого-економічний стан Сумської області; S2 – вектор соціального розвитку; N2 – вектор економічного
розвитку; L2 – вектор екологічного розвитку

Джерело: розраховано автором.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
За сучасних умов інституціонального розвитку
інтеграційних процесів Держави, транскордонне співро
бітництво є одним із основних намрямів їх реалізації.
Зокрема в контексті міжрегіональної взаємодії Украї
ни та країн Європейського Союзу, важливе значення має
комплексний підхід до економічних, екологічних, куль
турноісторичних та соціальних відносин. Оскільки при
кордонні території характеризуються схожими ознака
ми географічного розташування, природними умовами
та ресурсами, а значить, і певною мірою — виробничою
інфраструктурою, програми транскордонного співро
бітництва є важливим інструментом покращення еконо
мічних, інформаційних, природоохоронних, соціокуль
турних зв'язків.
Разом з тим, слід зазначити про важливість еколо
гічного фактору у програмах транскордонного розвит
ку. Це пов'язано із забрудненням навколишнього при
роднього середовища в наслідок діяльності виробницт
ва, поводженням з їх відходами, веденням господарства,
транспортування товарів. Так, забруднюючі та шкідливі
речовини можуть переміщатися потоками атмосферно
го повітря, опадами, поверхневими та грунтовими во
дами, та іншими механічними шляхами (перевезенням
токсичних та інших небезпечних речовин) у міжрегіо
нальних просторах.
У процесах реалізації транскордонного співробіт
ництва, важливу роль відіграє державна підтримка, зок
рема, законодавство України (норми і права, акти з реа
лізації програм, регулювання і фінансової підтримки).
Окрім того, якщо правове середовище України щодо
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розвитку транскордонного співробітництва в основно
му сформоване, то організаційноекономічні механіз
ми взаємодії суб'єктів економічних відносин по обидва
боки кордону потребують значного удосконалення.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою роботи було дослідити стан інституційного
забезпечення та особливості функціонування ме
ханізмів транскордонного співробітництва України, ви
явити специфічні для України проблеми екологоеко
номічного характеру транскордонного співробітницт
ва України.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Правовою основою транскордонного співробітниц
тва України є Закон України "Про транскордонне співро
бітництво" (визначає мету та принципи державної пол
ітики у цій сфері, повноваження суб'єктів, принципи та
форми державної підтримки та його фінансове забезпе
чення), Європейська рамкова конвенція з транскордон
ного співробітництва, та інші міжнародні договори.
Згідно з відповідним Законом [1], транскордонне співро
бітництво — це спільні дії, спрямовані на встановлення і
поглиблення економічних, соціальних, науковотехніч
них, екологічних, культурних та інших відносин між те
риторіальними громадами, їх представницькими органа
ми, місцевими органами виконавчої влади України, відпо
відними органами влади інших держав у межах компе
тенції, визначеної їх національним законодавством.
Суб'єктами транскордонного співробітництва є те
риторіальні громади, їх представницькі органи, місцеві
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органи виконавчої влади України, що взаємодіють з те
риторіальними громадами та відповідними органами
влади інших держав у межах своєї компетенції, встанов
леної чинним законодавством та угодами про транскор
донне співробітництво. В свою чергу, учасники транс
кордонного співробітництва — юридичні та фізичні осо
би, громадські організації, що беруть участь у транскор
донному співробітництві.
Транскордонне співробітництво може здійснювати
ся:
— у межах створеного єврорегіону;
— шляхом укладення угод про транскордонне спів
робітництво в окремих сферах;
— шляхом встановлення та розвитку взаємовигід
них контактів між суб'єктами транскордонного співро
бітництва.
Інституційними передумовами транскордонного
співробітництва в сфері екології та охорони навколиш
нього середовища є Конституція України (1996 р.), За
кони України "Про транскордонне співробітництво
(2004 р.), "Про охорону навколишнього природного се
редовища" (1991 р.), "Про інформацію" (1992 р.) та інші
закони, а також різні міжнародні конвенції: Конвенція
про транскордонне забруднення повітря на великі
віддалі (Женева, 1979 р.); Конвенція про контроль транс
кордонних перевезень токсичних відходів та їх видален
ня (Базель, Швейцарія, 1989 р.); Конвенція про транс
кордонний вплив промислових аварій (Гельсінкі,
Фінляндія, 1992 р.); Конвенція про охорону та викорис
тання транскордонних водотоків і міжнародних озер
(Гельсінкі, 1992 р.).
Значною мірою ефективність проектів транскордон
ного співробітництва залежить від стану інституційної
бази в країні, яка визначає структуру координаційних
органів, сфери регулювання та можливості фінансово
го забезпечення. Згідно Закону України "Про транс
кордонне співробітництво" (від 24 червня 2004 р.,
№ 1861IV) фінансування проектів транскордонного
співробітництва між Україною та країнами ЄС може
здійснюватись наступним чином:
— за рахунок коштів Державного бюджету Украї
ни;
— спільне фінансування шляхом залучення міжна
родної технічної допомоги;
— фінансування з місцевих бюджетів на відповідний
рік.
Не зважаючи на наявність системи державного
фінансування, слід зазначити про недосконалість існу
ючих в Україні механізмів фінансування транскордон
них програм, що пов'язана з тим, що система фінансу
вання за рахунок коштів Державного бюджету України
практично не функціонує. Так, згідно з Постановою Ка
бінету Міністрів України Про затвердження Державної
програми розвитку транскордонного співробітництва
[2], у результаті недофінансування, завдання та заходи
державних програм не виконано в повному обсязі, зок
рема залишилися не розв'язаними проблеми та не
здійсненими заходи Державної програми розвитку
транскордонного співробітництва на 2011—2015 рр.
Попри те, що великомасштабні інфраструктурні
проекти транскордонного співробітництва України на
2011—2015 рр. передбачали фінансову підтримку ЄС,
жодна відповідна стаття видатків для фінансування не
була закладена до Державного Бюджету України. Окрім
того, за результатами першого набору проектних заявок
Польша — Білорусь — Україна 2007—2013 рр., було за
тверджено фінансування для 18 проектів польських за
явників, і лише для 2 українських проектів. А це свідчить
про наявність фінансовоорганізаційних проблем роз
витку транскордонного співробітництва в Україні, а
саме:
— недостатньо ефективна політика визначення пріо
ритетів фінансування транскордонних програм та роз
поділ коштів між її учасниками;
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— у зв'язку з обмеженим фінансуванням, підтрим
ка надається неінвестиційним проектам (розробка стра
тегій розвитку, підготовка технічної документації, тех
нікоекономічне обгрунтування та звітність з оцінки
впливу на навколишнє середовище);
— при розробці фінансових планів транскордонних
проектів не враховуються зміни валютного курсу, індекс
інфляції, що призводить до посилення відповідних ри
зиків (валютних та інфляційних);
— специфікою більшості програм транскордонно
го співробітництва є те, що заявники і партнери не мо
жуть бути організаціями, діяльність яких спрямована на
отримання прибутку, що в свою чергу унеможливлює
співфінансування за рахунок приватних інвестицій;
— відсутня система моніторингу реалізації транс
кордонних проектів на території (передбачає лише мо
ніторинг реалізації програми в цілому). А це ускладнює
оцінку обсягів міжнародної фінансової допомоги в ре
гіоні та можливість узгодження інтересів органів місце
вого самоврядування і всіх функціонуючих донорських
організацій, що свідчить про неефективне поєднання і
використання всіх джерел регіональної фінансової си
стеми.
Поряд із недосконалістю механізму спільного фі
нансування проектів транскордонного співробітництва
ЄС та України, існує низка суто внутрішніх державних
проблем, які ускладнюють його розвиток. Зокрема, брак
власних фінансових ресурсів для реалізації проектів
транскордонного співробітництва, відсутність вітчизня
них інструментів кредитування учасників, обмеженість
доступу місцевих бюджетів до ринку зовнішніх позик
як джерела часткового фінансування проектів транс
кордонного співробітництва стримують їх соціально
економічний розвиток та залучення ними фінансових
ресурсів для реалізації транскордонних проектів.
Відсутність системи моніторингу з боку регіональних
органів влади за реалізацією проектів міжнародних
фінансових структур на території України, у тому числі,
транскордонних, а також системи збору, обліку і веден
ня транскордонної статистики унеможливлює здійснен
ня оцінки рівня ефективності використання міжнарод
ної фінансової допомоги. Функція моніторингу реалі
зації програм належить до повноважень Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України, яке не повною
мірою висвітлює інформацію щодо реалізації конкрет
них проектів у регіонах.
Низька активність українських учасників у проце
сах ТКС, особливо територіальних громад є гальмую
чим фактором розвитку транскордонного співробітниц
тва. Для порівняння, однією з вимог більшості програм
міжнародної технічної допомоги є співфінансування
проектів з місцевих бюджетів. Зокрема в програмах пе
редбачається механізм співфінансування, який з боку
бенефіціара має складати не менше 10 % загальної вар
тості проекту. Відсоток співфінансування розрахо
вується на підставі внеску Співтовариства до спільної
оперативної програми, відповідно зі статтями 12, 13 і 14
Комісії (ЄС) № 897/2014 від 18 серпня 2014 р., що вста
новлює особливі положення, що стосуються реалізації
програм транскордонного співробітництва, які фінан
суються в рамках Регламенту (ЄС) № 232/2014 з Євро
пейським парламентом і Радою про створення Євро
пейського інструменту сусідства. А відсутність коштів,
призначених на державне співфінансування стримує
вагому частку підтримки з боку державчленів програ
ми. Так гальмується реалізація великих та малих пріо
ритетних завдань соціокультурного, економічного та
природоохоронного характеру. Важливе значення, за
таких умов, займають питання природоохоронного ха
рактеру. Зокрема така тенденція не лише стримує по
кращення умов навколишнього середовища прикордон
ної теритторії, а й збільшує негативний антропогенний
вплив на нього внаслідок бездіяльності відповідних
структур.
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У розробці програм з ук
раїнської сторони бере
участь Урядовий офіс з пи
Загальне
Фінансування заходів екологічного характеру
тань європейської інтеграції
Назва Програми
фінансування,
млн євро
%
спільно з Міністерством еко
млн євро
номічного розвитку та
175,8
44,2
25
Польща — Білорусь — Україна
торгівлі, Міністерством
73,9
34
52
Україна — Словаччина —
фінансів, Міністерством за
Угорщина — Румунія
кордонних справ.
60
31,3
30,2
Україна — Румунія
Метою таких програм є
Басейн Чорного моря
39,1
10
26,5
ефективне використання
Починаючи з 2007 р. в Україні було затверджено та внутрішніх факторів розвитку і підвищення рівня кон
реалізовано Державні програми розвитку транскордон курентоспроможності прикордонних регіонів України
ного співробітництва, зокрема на 2007—2010 рр. [3], шляхом активізації та розвитку транскордонного спів
2011—2015 [4] та 2016—2020 [2] рр.
робітництва.
Проте необхідного обсягу коштів на реалізацію заз
Пріоритети та завдання визначаються за результа
начених проектів у державному бюджеті передбачено тами аналізу загальної політичної, економічної, соціаль
не було. Джерелами фінансування проектів транскор ної та екологічної ситуації в сусідніх державах, а також
донного співробітництва стали переважно ресурси з урахуванням пріоритетів і спільних домовленостей,
місцевих бюджетів і міжнародної технічної допомоги, визначених двосторонніми міжнародноправовими ак
зокрема програм прикордонного співробітництва Євро тами щодо розвитку співробітництва.
пейського інструменту сусідства та партнерства на
Фінансове забезпечення Програми здійснюється у
2007—2013 рр., а також кошти державного бюджету, які межах коштів, передбачених у державному і місцевих
призначено для співфінансування великомасштабних бюджетах на відповідний рік центральним і місцевим
інфраструктурних проектів, схвалених у рамках Дер органам виконавчої влади, відповідальним за виконан
жавної програми розвитку транскордонного співробі ня визначених Програмою заходів і проектів транскор
тництва на 2011—2015 рр.
донного співробітництва, а також за рахунок інших
У 2011 р. Україна долучилася до реалізації Стратегії джерел. Обсяг державної фінансової підтримки Про
Європейського Союзу для Дунайського регіону. Крім грами визначається щороку в межах коштів, передба
того, для заохочення, підтримки та розвитку транскор чених Законом України про Державний бюджет Украї
донного співробітництва у 2012 р. Верховна Рада Украї ни на відповідний рік.
ни ратифікувала Протокол № 3 до Європейської рам
Щоб з'ясувати місце та роль екологічних питань у
кової конвенції про транскордонне співробітництво між програмах транскордонного співробітництва, розгляне
територіальними общинами або властями стосовно об мо частку фінансування таких заходів (табл. 1).
'єднань єврорегіонального співробітництва (ОЄС). Для
1. Загальна сума фінансування Програми транскор
забезпечення розвитку двосторонніх міжурядових до донного співробітництва ЄІС ПольщаБілорусьУкраї
говорів України територіальними громадами, їх пред на 2014—2020 [5], що охоплює Львівську, Волинську, За
ставницькими органами, місцевими органами виконав карпатську, Рівненську, Тернопільську, ІваноФранкі
чої влади укладено відповідно до компетенції додаткові вську області становить 175,8 млн євро.
домовленості щодо транскордонного співробітництва,
Частка фінансування цілей, екологічного спряму
добросусідства з відповідними органами сусідніх дер вання, зокрема Тематична Ціль 8 "Спільні виклики у
жав — членів Європейського Союзу, Молдови та Біло сфері безпеки", що сприяє досягненню стратегічній меті
русії.
"В" — вирішення спільних проблем в галузі навколиш
Оскільки стан навколишнього середовища є актуаль нього середовища, охорони здоров'я та безпеки, — ста
ним питанням і сучасною серйозною проблемою для новить 25 % (44,2 млн євро).
світової спільноти, важливе місце воно займає також і в
2. Програма транскордонного співробітництва Ру
стратегічних цілях та завданнях транскордонних про мунія — Україна 2014—2020 [6], охоплює 4 області Ук
грам. Розглядаються питання щодо вичення стану навко раїни (Закарпатська, ІваноФранківська, Одеська, Чер
лишнього середовища, проблем природокористування, нівецька). Основні регіони охоплюють в цілому 100,860
антропогенного впливу та природоохороних заходів.
км2, з яких 68,100 км2 представляють територію Украї
Програми передбачають підвищення рівня екологі ни. Внесок Європейського Союзу у програмі становить
чної свідомості серед населення території Програм. 60 мільйонів євро, в той час як країниучасники повинні
Пріоритети екологічного характеру спрямовані на за забезпечити співфінансування не менше 6 мільйонів
побігання екологічним загрозам та покращення раціо євро.
Фінансування Тематичної цілі 8 " Загальні пробле
нального економічного використання природних ре
сурсів, розвиток відновлювальних засобів енергії та ми в області безпеки і охорони", становить 31,3 млн євро,
енергозбереження, а також підвищення ефективності і це 52 % від загальної суми.
3. Програма транскордонного співробітництва
прикордонної інфраструктури та процедур перетину
УгорщинаСловаччинаРумуніяУкраїна 2014—2020 [7]
кордону, покращення безпеки на кордоні.
У прикордонних регіонах багато спільних цілей, до охоплює настіпні територіальні одиниці України: Закар
сягнення яких потребує застосування суб'єктами транс патська, ІваноФранківська та Чернівецька. В цілому,
кордонного співробітництва сусідніх держав єдиного територія Програми охоплює понад 8 мільйонів жителів,
підходу та узгоджених спільних дій, зокрема для запоб її площа становить майже 83,000 км2, українські регіо
ігання паводкам, розвитку та функціонування транспор ни представляють майже половину відповідної території
тної і енергетичної інфраструктури, захисту навколиш (41,9%) з часткою населення 44,6%,
Загальне фінансування Програми становить 72 952 000
нього природного середовища та забезпечення безпеки.
Україною та Європейським Союзом узгоджено чоти євро + 10% співфінансування. Зокрема, фінансування
ри нові програми прикордонного співробітництва, які дія Тематичної цілі 6 "Захист навколишнього середовища,
тимуть у 2016—2020 рр. Зокрема йдеться про наступні пом'якшення наслідків зміни клімату та адаптації до
програми: "Україна — Польща — Білорусь" (175,8 млн них", становить 14 018 526 євро (19,2 % від загального
євро), "Україна — Словаччина — Угорщина — Румунія" фінансування), та Тематичної цілі 8 "Загальні пробле
(73,9 млн євро), "Україна — Румунія" (60 млн євро) та "Ба ми в області безпеки і охорони навколишнього природ
сейн Чорного моря" (39,1 млн євро). Загальний обсяг ного середовища" 19 343 070 євро (26,5 % від загально
фінансування 350 млн євро для всіх країнучасників.
го фінансування.
Таблиця 1. Частка фінансування заходів екологічного характеру програм
транскордонного співробітництва 2014—2016 рр.
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4. Спільна Операційна Програма
39,1
Басейн Чорного моря 2014—2020 [8],
10
Басейн Чорного
охоплює наступні територіальні оди
моря
ниці зі сторони України: Одеська, Ми
колаївська, Херсонська, Запорізьська
60
31,3
області, а також Донецька область, Рес
Україна-Румунія
публіка Крим, Севастополь.
Загальний внесок ЄС: 49 млн євро
34
плюс національне співфінансування
73,9
Україна(10%).
СловаччинаДо стратегічної цілі B "Підтримка
Угорщина-Румунія
координації у сфері охорони навколиш
44,2
175,8
нього середовища та спільних дій зі
Польща-Білорусьзменшення рівня морського забруднен
Україна
ня в басейні Чорного моря" належать
наступні пріоритети:
— посилення спільного моніторин
0
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гу навколишнього середовища;
— сприяння спільним діям з підви
Рис. 1. Розподіл фінансування
щення обізнаності та зменшення річко
екологічних пріоритетів програм транскордонного розвитку
вого та морського забруднення.
2016—2020 рр.
Загальна сума цих пріоритетів близь
ко 10 млн євро, а це 24% від загального
4. Державна програма розвитку транскордонного
фінансування програми.
З вищенаведеного, можна зробити висновок, що ча співробітництва на 2011—2015 роки: постанова Кабіне
стка фінансування завдань екологічного характеру у ту Міністрів України від 1 грудня 2010 р. № 1088 (Офі
програмах транскордонного співробітництва становить ційний вісник України, 2010 р., № 92, ст. 3264).
5. The eni crossborder cooperation programme
25—50%, вони займають чимале місце серед пріоритетів
програм, і є досить важливими, за реалізацією яких при PolandBelarusUkraine 20142020 as of 2016.
6. Joint Operational Programme Romania — Ukraine
значаються відповідні контролюючі органи. А отже, такі
цілі потребують обов'язкового виконання, відповідно — 2014—2020.
7. Joint Operational Programme Hungary—Slovakia—
фінансової підтримки.
Romania—Ukraine Crossborder Cooperation Programme
2014—2020
ВИСНОВКИ
8. Спільна Операційна Програма басейну Чорного
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У статті автором визначено місце організаційно@економічного механізму підвищення конкурентних
переваг підприємства в системі розвитку машинобудування та промисловості України. Проаналізовано
тенденції та динаміку економічного розвитку держави та виділено пріоритетні напрями нарощування
або використання наявного потенціалу. Автором зазначається певна закономірність в моделі Солоу між
станом економічної ситуації, темпом приросту обсягів національного виробництва і національним по@
тенціалом. Обгрунтовано процес нарощування потенціалу, що проходить в економіці держави, який може
бути виражений негативною величиною чинника "приріст технічного прогресу". Визначено, що залежно
від зовнішньоекономічної ситуації, вибраною державною стратегією розвитку, комплексом чинників
попиту і пропозиції, роль держави може полягати у визначенні пріоритетності нарощування або вико@
ристання наявного потенціалу.
In this article the author defines the place of organizational and economic mechanism for increasing the
сompetitive advantages of enterprises in the system of engineering and industry in Ukraine. The tendencies and
dynamics of economic development and highlighted priority areas build or use an existing building. The author
notes a certain pattern in the model of Solow between the state of the economic situation, the rate of growth of
national production and national potential. The process of building capacity in the economy of the state, which
can be expressed by the negative value of the factor "increment of technical progress", is substantiated. It is
determined that depending on the foreign economic situation, the chosen state strategy of development, the
complex of factors of demand and supply, the role of the state can be in determining the priority of building up
or using existing potential.

Ключові слова: конкурентні переваги, механізм підвищення, методологічні підходи, конкурентний ста
тус, виробнича функція, основні фонди промисловості.
Key words: сompetitive advantages, mechanism of improvement, methodological approaches, competitive status,
production function, fixed capital of industry.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Вивчення проблем формування механізму підвищен
ня конкурентних переваг підприємства полягає в пошу
ку найбільш раціональних шляхів і способів їх створен
ня за допомогою використання існуючого досвіду і по
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долання виявлених недоліків, а також визначення не
обхідних заходів і функціональних розподілів праців
ників підприємства у рамках сформованого організа
ційноекономічного механізму підвищення конкурент
них переваг підприємства.
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Рис. 1. Взаємозв'язок об'єктів, методів і результатів
у пропонованому методологічному підході аналізу проблеми
дослідження

Складність виявлення вже існуючих елементів орга
нізаційноекономічного механізму підвищення конку
рентних переваг підприємства як цілісної системи част
ково обумовлена тим, що окремі його підсистеми, їх
компоненти і зв'язки один з одним і з середовищем но
сять недостатньо певний, імовірнісний характер. Безпе
рервний розвиток підприємства, його структури, харак
теру взаємин між підрозділами, супроводжуваний по
стійною трансформацією відносин із зовнішнім середо
вищем не піддаються точному, детальному аналізу і пла
нуванню.

бодіна, Е.Б. Фігурнова, Д.А.Черникова, Д.К. Шевченко,
та ін. Розробці комплексу питань, пов'язаних з теорією
механізму управління конкурентними перевагами також
приділяли увагу: А. Б'юітандам, В.Н. Гончаров, П.Т. Єго
ров, Б.Н. Кржижановський, М.І. Круглов, Н.Ю. Круг
лова, Ю.Д. Лисенко, І. Піннінгс, H.H. Тренев, Т.С. Ха
чатуров. Не заперечуючи важливості і значення розвит
ку цієї проблеми, досі не визначено місце нарощування
і розвитку потенціалу підприємства у ряді основних
функцій.
Для визначення місця організаційноекономічного
механізму підвищення конкурентних переваг підприє
АНАЛІЗ
мства необхідно досліджувати якісний і кількісний склад
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
функцій підприємства. Склад цей зазнавав і зазнає змін.
Питанню дослідження конкурентних переваг Частину цих змін можна простежити через досліджен
підприємства приділялося немало уваги. Проте не роз ня економічних теорій які послідовно змінюють одна
роблено єдиного методологічного підходу до їх аналі одну.
зу. Не можна не відмітити вклад учених, що займалися
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
проблемою формування конкурентних переваг підприє
мства. Серед них можна назвати Л.І. Абалкіна, А.І. Ан
Метою дослідження є визначення об'єкту аналізу
чишкина, А.Є. Воронкова, В.Н. Пономарьова, В.І. Сво відповідно до специфіки і галузевої приналежності, тоб
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Таблиця 1. Характеристика виробничої функції
Елементи агрегованої
виробничої функції
1. Темп приросту
національного доходу
(Δу/у)
2. Темп приросту
трудових ресурсів(ΔN/N)
3. Темп приросту
сукупного капіталу
(основного і оборотного,
ΔК/К)
4. Темп використання
загального потенціалу
економіки (ΔТ/Т)

Рік
2012
0,72

2013
0,76

2014
0,75

2015
0,116

2016
0,34

0,04

0,03

-0,154

0,191

0,006

0,01

0,04

0,04

0,05

0,04

0,178

0,152

0,187

0,74

0,74

0,75

0,79

0,39

0,022

0,18

2007
0,67

2008
0,68

2009
0,70

2010
0,71

2011
0,71

0,02

0,03

0,03

0,02

0,04

0,05

0,04

0,74

0,75

0,76

то діюче підприємство, та усвідомлення того, що його мства та усієї економіки. Причому, незважаючи на при
функції не можна розглядати тільки з виробничих позицій. сутність у моделі трудових ресурсів, їх також слід вра
ховувати і в залишку. І тут не спостерігатиметься нія
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
кого протиріччя, оскільки вираз ΔN/N характеризує
ДОСЛІДЖЕННЯ
лише темп росту трудових ресурсів, тоді як у розрізі
Таким чином, аналіз елементів механізму підвищен справжнього дослідження і аналізу впливу на економі
ня конкурентних переваг підприємства повинен базува чний потенціал, нас понад усе цікавить якісна сторона
тися на теоретикоаналітичному матеріалі, оцінці персоналу.
зовнішніх і внутрішніх мотивів його функціонування.
Слід зазначити певну закономірність в моделі Со
На рисунку 1 показано співвідношення і взаємозв'я лоу між станом економічної ситуації, темпом приросту
зок окремих видів комплексного аналізу елементів ме обсягів національного виробництва і останньої складо
ханізму підвищення конкурентних переваг підприємства. вої — національним потенціалом. Так, на наш погляд,
Можна лише частково погодиться з Г. Клейнером процес нарощування потенціалу, що проходить в еко
[3], що обмежує межі підприємства тільки майном номіці держави може бути виражений в цій моделі не
підприємства, матеріальними і нематеріальними актива гативною величиною чинника "приріст технічного про
ми. В той же час працівники (акціонери) підприємства, гресу". Оскільки в стабільно функціонуючій економіці
на думку Г. Клейнера, — це "самостійні соціальні або промислово розвиненої держави ріст обсягів виробниц
економічні суб'єкти". Тоді як "колектив працівників під тва цілком може бути забезпечений першими двома чин
приємства і загальні збори акціонерів — це частина никами моделі, а саме: "приростом капіталу" і "прирос
підприємства". Наслідуючи подібну логіку і зновутаки том чисельності", і оскільки розвиток потенціалу також
повертаючись до предмету дослідження, механізм підви вимагає додаткового залучення ресурсів перших скла
щення потенціалу підприємства серед інших функцій дових, то отже можлива ситуація, коли сукупний
повинен розвивати колектив співробітників, але не кон приріст капіталу і праці буде більше приросту випуску.
кретного працівника.
В цьому випадку можна говорити про нарощування кон
Для неокласичної теорії першою і основною фун курентних переваг. З іншого боку, в період стагнації
кцією підприємства є виробнича, тобто виробництво економіки, використання наявних у держави ресурсів
товарів, призначених для задоволення зовнішніх по може забезпечити позитивну величину приросту обся
треб суб'єктів ринку, з наявних (залучених) ресурсів. гу виробництва.
Наступною по важливості є функція ціноутворення
Так, результати таблиці 1 показують, що загаль
— встановлення цін на свою продукцію (або на залу не економічне зростання в періоди з 2007 по 2014 рр.
чені ресурси). Реалізаційнозбутова функція у рамках не могло компенсуватися тільки приростом праці і
неокласичної теорії не має істотного значення, що ви сукупного капіталу. На жаль, подібна тенденція три
тікає з основних постулатів цієї теорії, згідно з яки ває і по теперішній час. Таким чином, ріст міг бути
ми пропозиція визначає попит. Функція попиту в цій викликаний тільки використанням потенціалу дер
теорії розглядається лише з позиції залучення необ жави.
хідних підприємству фінансових, трудових, матері
І хоча у функції Солоу йдеться про збільшення
альних та інших ресурсів. Виникає цілком обгрунто (приріст) усіх основних складових, в даному випадку, і
ване питання, чи розглянутий в цій теорії процес роз особливо після кризи 2009 р., позитивне економічне
витку? Інтерес до проблем розвитку підприємства і зростання могло бути забезпечене тільки використан
підвищення використовуваного потенціалу можна ням потенціалу з причини негативного приросту зай
виявити швидше через макроекономічний зріз (модель нятих в економіці і незначного приросту сукупного ка
Солоу, 1957 р.).
піталу промисловості. Таким чином, в теорію економ
Так, перша модель визначала вплив різних чин ічного зростання і його динаміки слід внести цілком
ників на підвищення рівня економічного розвитку. певні корективи. Розглядаючи підвищення виробничої
Причому факторний аналіз економічного зростання потужності держави не лише як результат використан
в США показав особливе значення технічного прогре ня праці і капіталу (його приросту), але й єдиного по
су:
тенціалу економіки. Тобто залежно від зовнішньоеко
(1),
номічної ситуації, вибраною державною стратегією
Δy/y=((1-a)×ΔN/N)+a×ΔK/K+ΔT/T
де (1 — а), а — частки праці і капіталу в доході;
розвитку, комплексом чинників попиту і пропозиції,
ΔT/T — залишок Солоу, який показує вплив тех роль держави може полягати у визначенні пріоритет
нічного прогресу на економічне зростання.
ності нарощування або використання наявного потен
Водночас, інтерпретуючи висновки, що виходять з ціалу.
наведеної вище моделі, для підвищення потенціалу під
Згідно з концепцією Солоу, необхідною умовою ди
приємства можна зробити висновок про умовність за намічної рівноваги є ясно достатній рівень капіталооз
лишку Солоу. Логічнішим нам представляється під за броєності. Для забезпечення капіталоозброєності на
лишком розуміти вклад не лише технічного прогресу певному рівні необхідно, щоб питомі заощадження в ко
(інновацій на підприємстві), але й ряду інших чинників, жен момент часу були повністю розподілені між чисти
що входять і визначають конкурентні переваги підприє ми інвестиціями (що йдуть на приріст капіталу) і пито
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мими реноваційними інвестиціями на оновлення капіта
лу. Таким чином, не зачіпаючи проблем підприємства
неокласична теорія визначає необхідність оновлення і
нарощування ресурсів (капіталу) для забезпечення еко
номічного зростання.
Δφ t =Sy q t - (n+d)×φ t
(2),
де Δφ t — зміна капіталоозброєності праці у момент
часу t;
Sy q t — питомий обсяг заощаджень на одного зай
нятого в періоді t;
(n+d)×φ t — питомий об'єм валових інвестицій на
одного зайнятого в періоді t.
Використання в моделі Солоу виробничої функції
КоббаДугласа дозволяє визначити нелінійну залеж
ність продуктивності праці від його капіталоозброє
ності, тобто:
(3),
g t =f(φ t ),
де gt = уt/Nt — продуктивність праці в період t;
ϕt = Kt/Nt — капіталоозброєність праці в період t;
Nt — чисельність трудових ресурсів в період t.
В Україні чітко простежується тенденція скоро
чення кількості підприємств машинобудівного сек
тору. Це пояснюється, у першу чергу, структурни
ми перетвореннями в національній економіці, коли
капітал з неефективних сегментів ринку переходить
у висо ко ефективні , в резуль таті відб увається
ліквідація частини машинобудівних підприємств.
Паралельно зі скороченням кількості компаній, що
працюють у машинобудівній галузі, відбуваються
пролонговані процеси зменшення чисельності її
працівників. Починаючи з 2009 р., їх кількість ско
ротилася майже на 200 тис. осіб. Однією з переду
мов став відносно невеликий рівень заробітної пла
ти в машинобудуванні. У зв'язку з цим відбувається
перетікання кадрів в інші, "привабливіші" галузі, що
негативно відбивається на комплектації підприєм
ства кадрами.
Поряд із цим, ключовою загрозою конкуренто
спроможності машинобудівної галузі та відтворюваль
ного процесу загалом є продовження експлуатації
фізично і морально застарілих основних засобів, що
свідчить про відсутність довгоочікуваних структурних
перетворень в економіці. Потенціал зростання імпор
ту інвестиційних товарів і високих темпів збільшення
обсягів реалізації продукції машинобудування докри
зового періоду недостатньою мірою були спрямовані
на модернізацію виробничих потужностей. Існуючі
темпи оновлення основних фондів у машинобудівній
галузі (як і в промисловості у цілому) на рівні 4—5% за
рік в умовах, коли накопичений ступінь їх зносу ста
новить 60%, очевидно, не в змозі забезпечити їх своє
часну заміну.
За період 2003—2011 рр. спостерігалося зростан
ня обсягів основних засобів як по Україні в цілому, так
і по промисловості. При цьому їх вартість у фактич
них цінах на кінець 2011 р. у порівнянні з кінцем 2003
р. збільшилася в Україні в 4,3 раза, що значно випе
реджає зростання за цей же період обсягів основних
засобів (у 3,1 раза) в промисловості. У промисловості
за цей час найменших змін зазнала вартість основних
засобів у добувній (зростання у 2,1 раза), а найбіль
ших — у переробній промисловості (зростання у 3,5
раза). Тенденція зростання обсягів основних засобів
обумовлена, перш за все, зміною їх вартості та
кількісного складу. Якщо порівнювати обсяги основ
них засобів, використовуючи ланцюгові індекси основ
них засобів [1], розраховані у співставних цінах, то з
2003 по 2011 рр. їх величина змінилася практично од
наково — у 1,6 раза.
Через значне зношення основних засобів поси
люється технічна та технологічна відсталість промис
лових підприємств та, зокрема, продукції вітчизняно
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го машинобудування. За рівнем якості, надійності,
довговічності та ефективності машини та агрегати за
хідних компаній вже давно перевершують українські.
Збільшення критичного рівня зношеності основних
виробничих засобів базових підприємств фондозабез
печуючих галузей машинобудування негативно впли
нуло на конкурентоспроможність, якість та со
бівартість продукції всіх промислових підприємств
країни.
У перспективі вітчизняних виробників продукції
машинобудування з ринку взагалі можуть витиснути
іноземні машинобудівники, що призведе до втрати Ук
раїною свого технологічного суверенітету при видобут
ку корисних копалин й виробництві металургійної про
дукції. Разом із тим на фоні зниження конкуренто
спроможності вітчизняної продукції, обмеження внут
рішнього попиту на вітчизняну продукцію машинобу
дування просліджуються тенденції до збільшення в іно
земних конкурентів фінансовотехнічних можливостей
для реалізації проектів "під ключ", що істотно знижує
трансакційні витрати замовника; великі машинобудівні
проекти іноземні конкуренти намагаються реалізовува
ти від початку до кінця тощо.
ВИСНОВКИ ТА НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ
ПРОБЛЕМИ
Отже, в результаті аналізу перерахованих напрямів,
ми констатуємо, що, аналізуючи проблематику розвит
ку і виміру конкурентних переваг неможливо абстрагу
ватися від загальних тенденцій в економіці держави і
конкретної галузі. Економіка в змозі забезпечити
приріст капіталу як основного елементу економічного
потенціалу в поточному періоді тільки за рахунок отри
маних раніше інвестицій. Особливістю методологічно
го підходу, що розробляється, є обгрунтування взаємоз
в'язку і взаємозалежності економічних процесів, що
протікають на макро, мезо і мікрорівні. Звідси і най
більша ефективність механізму підвищення конкурент
них переваг підприємства може бути досягнута тільки
за умови єдності взаємодії програми розвитку. Роль
держави може полягати у визначенні пріоритетності на
рощування або використання наявного потенціалу.
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INFORMATION GATHERING AND PUBLIC OPINION POLLING PROCEDURE TO FORM
A DEVELOPMENT STRATEGY OF UNITED TERRITORIAL COMMUNITY

Європейські тенденції розвитку надають Україні широкі можливості, одна з яких — самостійність
об'єднаних територіальних громад, для діяльності яких край важливо мати навички стратегічного пла@
нування. Положення статті розкривають особливості формування стратегії (стратегічного плану) роз@
витку громади на етапі збору інформації та процедури вивчення громадської думки. Послідовно пред@
ставлено та охарактеризовано чотири види аналізу, ефективні для збору необхідної інформації щодо
вивчення наявної ситуації в громаді. Також надано конкретні рекомендації щодо проходження процесу
вивчення громадської думки (шляхом опитування) у випадку обмеженості або некоректності статистич@
них даних у громаді.
European development tendencies give Ukraine wide opportunities, one of which is the independence of the
United territorial communities, for whose activity it is important to have strategic planning skills. The provisions
of the article reveal the peculiarities of forming a strategy (strategic plan) for community development at the
stage of gathering information and procedures for studying public opinion. Four types of analysis are presented
in succession and described, which are effective in gathering the necessary information for studying the current
situation in the community. There are also specific recommendations for passing public opinion polling (through
surveys) in the case of limited or incorrect statistical data in the community.
Ключові слова: об'єднані територіальні громади, стратегія (стратегічний план) розвитку, збір інфор
мації, аналіз, громадська думка, опитування.
Key words: united territorial communities, strategy (strategic plan) of development, information gathering,
analysis, public opinion, polling.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АКТУАЛЬНІСТЬ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Роль якісного стратегічного планування та реалі
зації стратегії розвитку неухильно зростає одночасно
зі зростанням кількості об'єднаних територіальних гро
мад (далі — ОТГ) в Україні [1], які, на жаль, далеко не
завжди спроможні самостійно визначати свої стра
тегічні пріоритети. Тому постає необхідність теорети
кометодичного розгляду всього процесу розробки

www.economy.in.ua

стратегії розвитку, крок за кроком: від підготовчого
етапу до етапу контролю за виконанням та реалізацією
Стратегії ОТГ.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
ТА ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ
Дослідженням проблем діяльності та стратегічним
плануванням об'єднаних територіальних громад займа
лися такі видатні українські вчені, як В. Пилипів, І. Лу

49

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Рис. 1. Основні види аналізу для вивчення наявної ситуації в громаді

ніна, В. Опарін, Л. Тичковська, С. Юрій, В. Кравченко,
проте досі нерозкритим питанням є допомога у роз
робці стратегії розвитку для ОТГ. Існує декілька нор
мативноправових актів, де зустрічається дане питан
ня [1—5], але поетапної деталізованої інформації бра
кує. Важливим кроком на шляху громади є проход
ження другого етапу розробки Стратегії (стратегіч
ного плану) розвитку — збір інформації та вивчення
громадської думки. На жаль, професійний кадровий
потенціал громад не досить високий, тому доцільним
виступає допомога ОТГ у великому процесі форму
вання стратегії, що й обумовлює мету цього дослід
ження.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
За часів, коли ресурси ОТГ є далеко не безмежни
ми, ефективний розподіл ресурсів громади стає ще більш
важливим [2], тому цей факт необхідно враховувати на
наступному етапі розробки стратегії розвитку ОТГ
(після підготовчого періоду), коли необхідно зібрати
весь комплекс потрібної та наявної у громаді докумен
тації, а також вивчити громадську думку щодо всього
процесу.
Практичний досвід показує, що збір інформації для
вивчення наявної ситуації в громаді в основному охоп

лює наступні види аналізу (рис. 1), які розташовані в
порядку їх виконання (дій — англ. — Actions).
ACTION 1. Проведення PESTLEаналізу ОТГ.
Розвиток ОТГ, звісно, залежить від правильних та
ефективних керівних рішень, проте в значній мірі ви
значається також факторами зовнішнього середовища.
Для того, щоб зрозуміти наявність та ступінь впливу
політичних, економічних, соціальних, технологічних,
юридичних (правових) та екологічних тенденцій на
діяльність ОТГ, необхідно провести PESTLEаналіз, в
якому необхідно намагатися врахувати максимум
зовнішніх факторів для найбільш повного дослідження
та аналізу (табл. 1).
ACTION 2. Збір інформації для проведення соціаль
ноекономічного аналізу ОТГ.
Соціальноекономічні параметри будьякої грома
ди представляють собою кількісні та якісні показники,
що характеризують стан ОТГ за конкретно визначений
період, які рекомендується розглядати за двома напря
мами: загальногеографічним (який дозволяє розробни
кам зрозуміти історичне місце громади, внутрішню ло
гіку та специфіку формування, становлення і розвитку
конкретної громади в цьому регіоні, країні, виділити
особливості, що визначають просторові, структурні, де
мографічні зрушення ОТГ в досліджуваний період часу)

Таблиця 1. Приклад проведення PESTLE>аналізу для ОТГ
Політичні
фактори
- процеси
реалізації
національних
реформ (особливо
реформи
децентралізації);
- співробітництво
на національному
та регіональному
рівнях;
- асоціювання до
Європейського
Союзу
…
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Економічні
фактори
глобалізація
економіки;
світова фінансова
криза;
збільшення ринку
робочої сили

Соціальні
фактори
посилення
процесів
урбанізації;
загальне
зниження рівня
освіти

…

…

Технологічні фактори
ефективність
використання
альтернативних
джерел енергії;
рівень поширення
Internet-технологій та
мобільного зв’язку

…

Юридичні
(правові) фактори
ефективність
впровадження змін
в міжнародному та
національному
законодавстві

Екологічні
фактори
високі стандарти
захисту
природнього
середовища;
ефективність
контролю за
викидами до
атмосфери

…

…
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та структурнофункціональним (який дозволяє дослі
дити кожен елемент структури через його відповідне
функціональне призначення).
До загальногеографічного напряму слід віднести:
— історичні відомості про формування та розвиток
ОТГ (дата формування, кількість адміністративнотери
торіальних одиниць, до входять до структури ОТГ,
тощо);
— адміністративногеографічні показники (місце
розташування ОТГ, площа ОТГ, наявні кордони, тери
торіальний поділ ОТГ (за наявності), тощо);
— стан навколишнього середовища та наявні на те
риторії ОТГ природні ресурси.
До структурнофункціонального напряму слід
віднести:
— демографічні показники (стан ринку праці ОТГ,
показники природнього руху населення, тощо);
— показники виробничої інфраструктури (кількість
суб'єктів великого, середнього і малого підприємницт
ва, структура малих і середніх підприємств за видами
економічної діяльності, кількість сільськогосподарсь
ких підприємств тощо);
— показники інформаційної інфраструктури та
рівня розвитку комунікацій в ОТГ (кількість абонентів
мобільного зв'язку, кількість користувачів Internetпо
слуг у кожній адміністративнотериторіальній одиниці
ОТГ, тощо);
— показники транспортної інфраструктури (кіль
кість автомобільнотранспортних підприємств, про
тяжність доріг регіонального та місцевого значення,
тощо);
— показники гідравлічної (водної) інфраструктури
(загальна кількість дамб, загальна кількість свердловин,
обсяги забруднення (викидів) тощо);
— показники стану енергетичного сектору (кіль
кість енергетичних об'єктів, енергоємність, ефек
тивність використання того чи іншого виду енергії,
тощо);
— показники соціальної інфраструктури (кількість
закладів загальної, середньої та вищої освіти, кількість
закладів амбулаторного типу, тощо);
— показники адміністративних можливостей грома
ди (аналіз бюджету громади).
Перелік показників може змінюватися у відповід
ності до особливостей кожної ОТГ, але дозволить
здійснити базовий соціальноекономічний аналіз через
збір відповідних статистичних даних, існуючих чинних
документів, звітів та за результатами перших консуль
тацій робочої групи з представниками бізнесу та влади
(з метою отримання додаткових матеріалів та інфор
мації, що бракує).
У процесі збору відповідної статистичної інформації
важливим принцип збалансованості та відповідності, що
містить в собі розумне обмеження зібраних даних з ме
тою адекватності та безпосередньої значущості, відпо
відності показників саме досліджуваній громаді (адже,
з однієї сторони, кожна адміністративнотериторіаль
на одиниця має свої особливості, на які, звісно, необхі
дно зважувати, а з іншої — аналіз нерозбірливо вели
кого пласту показників може призвести до результатів,
які будуть загальними та застосовуваними для більшості
ОТГ, що є серйозною помилкою на шляху отримання
реального результату аналізу соціальноекономічного
стану конкретної громади).
Важливим є також той факт, що аналіз соціально
економічного стану громади має будуватися у відповід
ності до потреб кожної ОТГ: зайвим є аналіз тих мате
ріалів, які здаються цікавими, проте не мають відношен
ня до розвитку конкретної досліджуваної території.
Натомість, увагу слід приділяти даним про надійність,
якість і точність отриманих статистичних показників,
адже відірвані від контексту, вони досить часто не ма
ють значення (наприклад, кількість дітей шкільного віку
в громаді не має великого значення без відомостей про
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наявність та кількість закладів освіти, в яких вони мо
жуть навчатися).
Таким чином, виконанню аналізу соціальноеконо
мічного стану ОТГ слід приділити велику увагу, адже
більшість результатів саме цього виду аналізу будуть
покладені в основу проведення SWOTаналізу (аналізу
сильних і слабких сторін, можливостей і загроз грома
ди), результати якого будуть використовуватися при
виборі пріоритетів розвитку та визначенні стратегічних
цілей громади.
ACTION 3. Аналіз наявних ресурсів і потенційних
можливостей ОТГ.
Проведення даного виду аналізу має на меті вияви
ти та оцінити стан адміністративних можливостей ОТГ,
адже її успішний розвиток також багато в чому зале
жить від якості адміністративних послуг, прийнятих
управлінських рішень, адміністративної спроможності
успішно та ефективно втілити в життя стратегію роз
витку та, в подальшому, контролювати її виконання.
Серед існуючих інструментів для визначення можливо
стей ОТГ виділяється європейська методика CAF
(Common Assessment Framework — Загальна Схема Оці
нювання) [5], яка була розроблена у 2000 році фахівця
ми Європейського Союзу з державного управління і
представляє собою головну ідею про те, що найефек
тивніші результати адміністративної діяльності (в нашо
му випадку — громади) в роботі з підприємствами, гро
мадянами досягаються завдяки самооцінці за декілько
ма критеріями (персональне лідерство, партнерство,
ресурси та процеси); ця методика дозволяє одночасно
поглянути на різні ракурси управління громадою.
Така методика є універсальною, тобто її можна
адаптувати до будьякого рівня управління та органі
зації: національного, регіонального, місцевого, що, без
перечно, виділяє її на тлі інших. Представляю собою
графоаналітичну схему з дев'яти прямокутних зон, які
визначають критерії оцінки за групами (кожна посадо
ва особа заповнює всі зони, виходячи зі своєї суб'єктив
ної оцінки, за які потім нараховуються відповідні бали).
Так, наприклад, перші п'ять критеріїв складають групу
"Можливості" та визначення оцінки дій адміністрації
громади, а також для досягнення бажаних результатів
розвитку громади. Наступна група критеріїв має назву
"Результати" та включає суб'єктивне сприйняття ре
зультатів діяльності громади. У свою чергу кожен кри
терій моделі об'єднує кілька складових, кожна з яких
містить передбачувані області для оцінки, які допома
гають визначити, чи відповідає реальна діяльність гро
мади вимогам відповідної складової.
ACTION 4. Проведення SWOTаналізу ОТГ.
SWOTаналіз (аналіз сильних і слабких сторін, мож
ливостей і загроз) представляє собою узагальнюючий
етап аналізу ОТГ та є дуже важливим кроком у всьому
процесі розробки Стратегії, адже саме цей аналіз є її
основою та містить наступні компоненти:
— сильні сторони (наприклад, вигідне географічне
положення громади, розвинена виробнича інфраструк
тура тощо);
— слабкі сторони (наприклад, дефіцит висококва
ліфікованої робочої сили, нестача навчального прилад
дя для закладів загальної освіти тощо);
— можливості (наприклад, можливість збільшення
робочих міст, відновлення транспортної інфраструкту
ри сел та селищ громади тощо);
— загрози (наприклад, високий рівень природнього
скорочення населення, високий рівень забруднення на
вколишнього середовища тощо).
Цей вид аналізу є найбільш розповсюдженим та
узагальнюючим три попередні види аналізу, а також є
найбільш простим і точним, адже в разі відсутності не
обхідних даних (або за наявності ненадійних даних),
може базуватися на результатах якісних показників,
що збираються в ході опитувань та вивчення думки
фахівців.
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У результаті проведення такого виду аналізу пред
ставники громади зрозуміють свої сильні сторони, які
треба розвивати та примножувати; слабкі сторони, які
необхідно намагатися викорінити або звести до мініму
му. Необхідно пам'ятати, що можливості та загрози не
можуть існувати окремо, вони повинні бути обгрунто
ваними, а також треба дотримуватися реальності та обе
режності, щоб не встановлювати занадто високі для гро
мади цілі, досягнення яких неможливо.
Коли всі чотири блоку аналізу визначені громадою,
рекомендується здійснити ранжування всіх складових за
ступенем їх важливості і впливу на розвиток саме дослі
джуваної громади, що допоможе полегшити та приско
рити процес складання конкретного та деталізованого
переліку потреб і потенційних напрямків розвитку ОТГ.
ACTION 5. У випадку обмеженості статистичних
даних деякі важливі дослідження можна отримати че
рез опитування представників бізнесу або конкретних
фахівців у своїй справі, а також вивчити громадську
думку щодо всього процесу розробки Стратегії розвит
ку ОТГ або окремої її частини. Треба бути готовим та
чітко усвідомлювати, що аналіз стану та розвитку гро
мади ніколи не зможе бути тільки раціональним, адже
на ваги ставляться інтереси різноманітних зацікавлених
сторін, у представників яких бувають різні погляди та
упередження. Проте важливим є досягнення консенсу
су за більшістю позицій Стратегії, бо від цього залежить
наявність міцного фундаменту для подальшого втілен
ня положень документу. Для цього вважається доціль
ним проводити публічні консультації з питань розроб
ки Стратегії розвитку ОТГ з самого початкового етапу,
а результати всіх відкритих обговорень публікувати на
Internetресурсах задля широкого загалу.
Процедура вивчення громадської думки повинна
забезпечуватися з метою виявлення ступеня задоволе
ності мешканців якістю послуг, що надаються в громаді
та подальшою розробкою заходів, спрямованих на
підвищення їх якості. Вивчення думки мешканців про
водиться письмово через таємне анкетування (власно
руч або через Internetресурси, наприклад на webсайті
громади). Представники робочої групи організовують
проведення опитування, визначають форму та зміст ан
кет та аналізують результати опитування задля їх ура
хування в подальшій роботі над розробкою Стратегії
розвитку ОТГ.
Форма та зміст анкет для проведення опитування
може різнитися для кожної окремої громади, проте
повинна містити обов'язкові реквізити:
— прізвище, ім'я, по батькові, посаду та контактну
інформацію особи, яка здійснює проведення опитування;
— дату проведення опитування;
— місце проведення опитування;
— перелік питань, що задаються респонденту;
— загальні відомості про респондента (стать, вік,
місце проживання, тощо).
Кожна анкета повинна містити передбачений пе
релік найбільш важливих питань (факторів, чинників),
що мають найбільший вплив на розвиток ОТГ. Під кож
ним з питань анкети повинне бути передбачене місце
запису коментаря або додаткової інформації, яку бажає
повідомити респондент. Важливим також є те, що до
початку заповнення анкети респондент повинен бути
попереджений про право не відповідати на будьякі з
поставлених йому запитань (гарантоване Конституцією
України).
Згодом, за результатами вивчення думки населення,
представники робочої групи оформлюють аналітичний
звіт, який повинен містити результати вивчення думки
мешканців громади та обов'язково рекомендації щодо
усунення виявлених недоліків.

розробки Стратегії розвитку ОТГ, який не можна не
дооцінювати. Він є базою для всього подальшого до
слідження, за результатами якого громада зможе виз
начити пріоритети свого розвитку та сформулювати
стратегічні цілі на декілька років вперед. Уважне та грун
товне виконання цього етапу тягне за собою наступний
етап формування та розробки Стратегії (стратегічного
плану) розвитку ОТГ — визначення пріоритетів розвит
ку та формулювання стратегічних цілей громади, що
потребує подальших науковопрактичних досліджень.
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FEATURES OF THE FINANCIAL ACTIVITY OF THE ENTERPRISES OF THE AGRICULTURAL
INDUSTRY

У статті розглянуто суть і значення фінансової діяльності підприємств сільськогосподарської галузі.
Відображено різноманітність визначень поняття "фінансовий стан", що зумовлено у всебічному дослід@
женні цієї теми. Фінансовий стан підприємства — це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії
всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо@госпо@
дарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і
використання фінансових ресурсів. Визначно основні завдання та напрями здійснення фінансової діяль@
ності сільськогосподарських підприємств. Запропоновано основні шляхи зміцнення фінансового стану
аграрних підприємств.
The essence and importance of financial activity of agricultural enterprises are considered in the article.
Reflected the variety of definitions of the concept of "financial condition", which is due to a comprehensive
study of this topic. The financial condition of an enterprise is a complex concept that is the result of the interaction
of all elements of the system of financial relations of an enterprise, is determined by a combination of production
and economic factors and is characterized by a system of indicators reflecting the availability, location and use
of financial resources. Outstanding main tasks and directions of financial activities of agricultural enterprises.
The main ways of strengthening the financial condition of agricultural enterprises have been set.

Ключові слова: фінансова діяльність, сільське господарство, сільськогосподарська галузь, покращення
фінансового стану, фінансова стійкість.
Key words: financial activities, agriculture, improvement of financial condition, financial stability.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В організаційній та управлінській роботі підпри
ємств фінансова діяльність посідає особливе місце.
Фінансовою діяльністю сільськогосподарських підпри
ємств є виконання фінансової частини їхніх виробни
чогосподарських бізнеспланів. Від неї багато в чому
залежить своєчасність і повнота фінансового забезпе
чення виробничогосподарської діяльності та розвитку
аграрного підприємства, виконання фінансових зобо
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в'язань перед державою й іншими суб'єктами господа
рювання. Саме тому її правовому регулюванню відво
диться значне місце в аграрному секторі.
АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Формування фінансовоїдіяльності сільськогоспо
дарських підприємств та агробізнесу викладені в пра
цях відомих вітчизняних та закордонних учених таких,
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Таблиця 1. Визначення поняття фінансового стану у різних джерелах інформації
Білуха М.Т.
Крейніна М.Н.
Покропивний С.Ф.
Савицька Г.В.
Цал-Цалко Ю.С.

стверджує про те, що фінансовий стан підприємства – «це його активи і пасиви, що
відображають наявність і розміщення фінансових ресурсів на певну дату» [2]
вважає, що це сукупність показників, які відображають наявність, розміщення та
використання фінансових ресурсів [4]
розглядає не фінансовий стан підприємства, а фінансово-економічний, який «характеризується
рівнем прибутковості і рентабельності капіталу, фінансовою стійкістю і динамікою структури
джерел фінансування, здатністю розраховуватися за борговими зобов'язаннями» [5]
визначає як «економічну категорію, що відображає стан капіталу в процесі його кругообігу і
здатність суб'єкту господарювання до саморозвитку» [7]
вказує, що фінансовий стан підприємства визначається сукупністю показників, які
відображають наявність, розміщення і використання ресурсів підприємства, його реальні й
потенційні фінансові можливості, які прямо залежать від результатів їх підприємницької
діяльності [8]

як О.М. Бандурка, М.Т. Білуха, М.Д. Білик, М.Н. Крей
ніна, А.Б. Крутик, А.М. Литовських, С.Ф. Покропивний,
А.М. Поддєрьогін, Г.В. Савицька, Ю.С. ЦалЦалко та
ін.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті полягає у поглибленні теоретикомето
дичних аспектів здійснення фінансової діяльності
сільськогосподарських підприємств, визначенні сут
ності фінансової діяльності та фінансової стійкості
підприємства та обгрунтуванні необхідності їх система
тичної оцінки, пошуку шляхів зміцнення фінансового
стану аграрних підприємств у посткризовий період їх
розвитку.
ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Внаслідок проведення аграрної реформи в Україні
створено реальні передумови необхідні для формуван
ня ринкового фінансовоправового механізму регулю
вання діяльності сільськогосподарських підприємств.
Однак цей механізм діятиме лише за наявності різних
суб'єктів власності й форм господарювання, конкуренції
за ринок збуту продукції, цінних паперів, фінансово
кредитних послуг сільськогосподарських товаровироб
ників тощо. Слід зауважити, що саме наявність законо
давчого закріплення розмаїття форм суб'єктів аграрно
го господарювання, заснованих на різних формах влас
ності, стала головною передумовою розвитку ринково
го механізму регулювання фінансової діяльності
сільськогосподарських підприємств. Сучасні фінансо
вокредитні відносини у сільському господарстві грун
туються на принципах: заборони прямого втручання
держави у фінансову діяльність суб'єктів аграрного гос
подарювання; партнерства у фінансових відносинах між
фінансовокредитними установами (банками, кредитни
ми спілками) та сільськогосподарськими підприємства
ми; самообмеження, тобто обрання напрямів діяльності
залежно від фінансових можливостей підприємства
тощо. Ці принципи знайшли своє відображення в ЦК та
ГК, законах України від 18 вересня 1991 р. "Про інвес
тиційну діяльність", від 19 вересня 1991 р. "Про госпо
дарські товариства", від 19 лютого 1992 р. "Про колек
тивне сільськогосподарське підприємство", від 17 лип
ня 1997 р. "Про сільськогосподарську кооперацію", від
20 травня 1999 р. "Про Національний банк України", від
16 липня 1999 р. "Про бухгалтерський облік та фінансо
ву звітність в Україні", від 20 березня 1991 р. "Про бан
ки і банківську діяльність", від 12 липня 2001 р. "Про
фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг", "Про фермерське господарство" та
в інших нормативноправових актах [8].
Виробничогосподарська і фінансоваекономічна
підприємницька діяльність сільськогосподарських
підприємств становить єдине ціле. Фінансовоеко
номічні відносини у сфері цієї діяльності охоплюють
ту їхню частину, яка стосується забезпечення її кош
тами (грішми, фінансами). Це в першу чергу грошова
оцінка усіх основних, обігових фондів та спеціальних
фондів, наявної готівки, вартості у грошовому виразі
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усіх тих знарядь і заходів, що набуваються, викорис
товуються і списуються в результаті виробничогоспо
дарської діяльності; це кошти на оплату праці усіх ка
тегорій працівників і це грошова оцінка тієї сільсько
господарської продукції, яку сільськогосподарське
підприємство реалізувало або ще має реалізувати. Під
фінансовою ді яльністю сільсько господарських
підприємств слід розуміти процес, спрямований на за
безпечення виробничогосподарської діяльності кош
тами (грішми, фінансовими ресурсами), що визначає
фінансовий стан підприємства. У ході проведених дос
ліджень нами виокремлено поняття фінансового ста
ну підприємства з огляду різних джерел, які наведені
у таблиці 1.
Фінансову діяльність можна оцінити через аналіз
фінансових результатів. Це комплекс дiй, які спрямо
вані на вивчення результатiв діяльності підприємства
за певний перiод часу, з метою визначення ефек
тивностi використання всiх ресурсiв, виявлення мож
ливих недолікiв в управлiнні цього пiдприємства та на
дання необхiдної інформації для оперативного
керiвництва для підвищення результaтивностi дiяль
ності підприємства. Анaліз фiнансових результатiв
дiяльності підприємства включaє такі провідні елемен
ти дослiдження:
— "горизонтaльний" анaліз — це дослiдження змін
кожногo покaзника за поточний перiод, що роз
глядaється;
— "вертикaльний" аналiз даних — це дослiдження
структури відповiдних покaзників і їх змiн;
— "трендовий" аналіз — це дослідження в загаль
ному вигляді динаміки зміни показників фінансових ре
зультатів діяльності за звітний період.
Джерелaми аналітичної iнформації для анaлізу
дiяльнoсті сiльськогосподарських пiдприємств є
фiнансовий плaн, бiзнесплaн, дані бухгалтерськогo
облiку за розрахунками результатів діяльності, показ
ники фiнансовoї звiтності ф. № 1 "Звiт прo фінaнсoвий
стaн", ф. № 2 "Звiт про сукyпний дохiд", ф. № 3 "Звiт
прo рyх грошoвих коштiв", ф. № 4 "Звiт прoвлaсний
кaпiтaл", ф. № 5 "Примiтки дo рiчної фінaнсовoї
звiтностi", дaні статистичнoї звiтності, покaзники
внутрiшньої управлiнської звітності [2].
Формування фінансових ресурсів на підприємствах
відбувається під час формування статутного фонду, а
також у процесі розподілу грошових надходжень у ре
зультаті повернення авансованих коштів у основні та
оборотні фонди, використання доходів на формування
резервного фонду, фонду споживання і фонду накопи
чення. У зв'язку з цим поняття "формування" та "роз
поділ" доцільно розглядати як єдиний процес у суспіль
ному виробництві. Отже, формування та використання
фінансових ресурсів сільськогосподарськими підприє
мствами — це процес утворення ними грошових фондів
для фінансового забезпечення операційної та інвести
ційної діяльності, виконання фінансових зобов'язань
перед державою та іншими суб'єктами господарюван
ня. Рух грошових потоків кількісно відображає всі стадії
процесу відтворення через формування, розподіл та
використання грошових доходів, цільових фондів.
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ки фермерських господарств на безпово
ротній основі та на конкурсних засадах
на поворотній основі.
На безповоротній основі кошти на
даються на такі цілі:
1) відшкодування вартості розробки
фінансове
оперативна,
аналіз та
проектів відведення земельних ділянок
прогнозування та
поточна
контроль
для ведення фермерського господарства;
фінансововиробничопланування
2) відшкодування частини витрат,
пов'язаних зі сплатою відсотків за кори
економічна
господарської
стування кредитами банків, та часткову
діяльності
робота
компенсацію витрат на придбання пер
шого трактора, комбайна, вантажного
автомобіля, будівництво тваринницьких
приміщень, в т.ч. вартість проектнокош
торисних документів, пільгові умови кре
дитування, страхування фермерських
Напрями здійснення фінансової діяльності
господарств;
3) підготовку, перепідготовку, підви
щення кваліфікації кадрів фермерських
фінансове забезпечення операційної, інвестиційної діяльності
господарств у сільськогосподарських
навчальних закладах;
4) розширення досліджень із про
пошук резервів збільшення доходів, прибутку, підвищення
блем організації і ведення виробництва
рентабельності та платоспроможності
у фермерських господарствах;
5) видання рекомендацій з питань ви
користання досягнень науковотехніч
ного прогресу в діяльності фермерських
своєчасність виконання фінансових зобов'язань перед
господарств;
суб'єктами господарювання, бюджетом, банками
6) забезпечення гарантій при креди
туванні банками фермерських госпо
дарств;
мобілізація фінансових ресурсів у обсязі, необхідному для
7) забезпечення функціонування Ук
фінансування виробничого й соціального розвитку,
раїнського державного фонду підтрим
ки фермерських господарств та його ре
збільшення власного капіталу
гіональних відділень [3; 7].
Поворотна допомога фермерським
господарствам надається для виробниц
контроль за ефективним, цільовим розподілом та
тва, переробки та збуту виробленої про
використанням фінансових ресурсів
дукції, на здійснення виробничої діяль
ності та інші передбачені статутом Ук
раїнського державного фонду підтрим
Рис. 1. Основні завдання та напрями здійснення фінансової діяльності
ки фермерських господарств цілі під га
сільськогосподарського підприємства
рантію повернення строком від 3 до 5
Відтак, фінансові ресурси є безвідмовним індикатором років. Споживчі товариства, спілки та їх підприємства
виникнення вартісних диспропорцій: дефіциту грошо мають право одержувати в установах банків, у
вих коштів, неплатежів, нецільового використання підприємств і організацій позички та несуть повну
коштів, збитків та інших негативних явищ у процесі відповідальність за додержання кредитних договорів і
фінансовогосподарської діяльності підприємств. Тоб розрахункової дисципліни. Після платежів у бюджет
то фінансовим ресурсам властива потенційна мож та інших обов'язкових відрахувань прибуток розподі
ливість контролювати фінансовогосподарську діяль ляється загальними зборами членів споживчого това
ність аграрних підприємств.
риства (зборами уповноважених) та радами відповід
Фінансова діяльність виконує обслуговуючу роль них спілок згідно з їх статутами. Споживчі товариства,
відносно виробничогосподарської діяльності, та роз спілки та їх підприємства самостійно або на договір
глядається як один з найважливіших інститутів аграр них засадах встановлюють вільні ціни і тарифи на про
ного підприємства. Різним видам сільськогосподарських дукцію виробничотехнічного призначення, сировину,
підприємств притаманний свій особливий режим фор сільськогосподарську продукцію та товари народного
мування фінансових ресурсів. Нами визначені особли споживання, що виробляються і закуповуються ними,
вості формування фінансових ресурсів залежно від надані послуги з урахуванням попиту й пропозицій, за
організаційноправової форми підприємства. Слід заз винятком продукції, товарів і послуг, на які передба
начити, обов'язковими передумовами ефективного фун чено державне регулювання цін і тарифів. Дохід
кціонування фінансових ресурсів сільськогосподарсь сільськогосподарського кооперативу формується з
ких підприємств, на нашу думку, є: різноманітність форм надходжень від господарської діяльності після покрит
власності; свобода підприємництва та самостійність у тя матеріальних і прирівняних до них витрат і витрат
прийнятті рішень; вільне ринкове ціноутворення та кон на оплату праці найманого персоналу. Дохід розподі
куренція; самофінансування підприємництва; правове ляється на податки та збори (обов'язкові платежі) до
забезпечення правил економічної поведінки всіх відповідних бюджетів; погашення кредитів; покриття
суб'єктів підприємницької діяльності; обмеження і рег збитків; проведення відрахувань у фонди кооперати
ламентація державного втручання в діяльність підпри ву; кооперативні виплати; виплату часток доходу на паї
ємств.
(до 20,0 %, що визначені до розподілу). Порядок вико
Так, фермерське господарство, формує свої фінан ристання доходу кооперативу (об'єднання) встанов
сові ресурси за рахунок власних доходів, тобто прибут люється статутом. Доходи державних та комунальних
кової господарської діяльності, а також може отриму сільськогосподарських підприємств формуються як за
вати кошти Українського державного фонду підтрим рахунок загальних джерел (доходи від реалізації про
Напрями здійснення фінансової діяльності
сільськогосподарський підприємств
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дукції, робіт, послуг; доходи від цінних паперів; кре
дити банків та інших кредиторів та ін.), так і спе
ціальних (дотації, субсидії, субвенції та інші засоби
державної підтримки). Сільськогосподарські підприє
мства займаються не лише операційною, а й фінансо
вою чи інвестиційною діяльністю з метою досягнення
максимально можливого використання фінансових ре
сурсів й отримання прибутків. У той же час вкладення
капіталу у фінансову та інвестиційну діяльність пов'я
зано з підвищеним ризиком, порівняно з операційною
діяльністю. В організаційній та управлінській роботі
сільськогоспо дарських підприємств фінансова
діяльність посідає особливе місце. Від неї багато в чому
залежить своєчасність і повнота фінансового забезпе
чення виробничогосподарської діяльності та розвит
ку підприємства, виконання фінансових зобов'язань
перед державою й іншими суб'єктами господарюван
ня [2].
За ринкових умов аграрне підприємство самостійно
визначає напрямки та розмір використання прибутку,
який залишається в його розпорядженні після сплати
податків. Метою складання фінансового плану є визна
чення фінансових ресурсів, капіталу та резервів на
підставі прогнозування величини фінансових показ
ників: власних оборотних коштів, амортизаційних відра
хувань, прибутку, суми податків. Підприємства, плану
ючи витрати на виробництво та реалізацію сільськогос
подарської продукції, неодмінно слід ураховувати ре
зерви зниження її собівартості, до яких належать: по
ліпшення використання основних виробничих засобів та
збільшення у зв'язку з цим випуску продукції на кожну
гривню основних засобів; раціональне використання
сировини, матеріалів, палива, енергії та скорочення ви
трат на одиницю продукції без зниження її якості; змен
шення затрат живої праці на одиницю продукції на ос
нові науковотехнічного прогресу; скорочення витрат
на реалізацію продукції за рахунок удосконалення
форм її збуту; зменшення втрат від браку та безгоспо
дарності, ліквідація непродуктивних витрат; економія в
адміністративноуправлінській сфері на підставі раціо
нальної організації апарату управління підприємством
[5].
Спираючись на опрацьовані фінансові показники,
сільськогосподарські підприємства складають перспек
тивні, поточні та оперативні фінансові плани. Поточна
та оперативна фінансова робота на аграрному
підприємстві спрямовується на практичне втілення
фінансового забезпечення його підприємницької діяль
ності, постійне підтримування платоспроможності на
належному рівні. Зміст поточної оперативної фінансо
вої роботи на сільськогосподарському підприємстві
полягає в слідкуючому: постійна робота зі споживача
ми стосовно розрахунків за реалізовану сільськогоспо
дарську продукцію (роботи, послуги); забезпечення
своєчасної сплати податків, інших обов'язкових пла
тежів у бюджет та цільові фонди; своєчасне проведен
ня розрахунків із заробітної плати; своєчасне погашен
ня банківських кредитів та сплата відсотків; здійснення
платежів за фінансовими операціями та ін. [ 4]
При цьому важливим є здійснення аналізу та конт
ролю фінансової діяльності сільськогосподарського
підприємства, під яким розуміють діагноз його фінан
сового стану, що уможливлює визначення недоліків та
прорахунків, виявлення та мобілізацію внутрішньогос
подарських резервів, збільшення доходів та прибутків,
зменшення витрат виробництва, підвищення рентабель
ності, поліпшення фінансовогосподарської діяльності
підприємства в цілому. Підприємство має опрацювати
таку систему показників, за допомогою якої воно змог
ло б із достатньою точністю оцінити поточні та стра
тегічні можливості підприємства. Аналітичну роботу
сільськогосподарських підприємства можна поділити на
два блоки: аналіз фінансових результатів та рентабель
ності; аналіз фінансового стану підприємства [6].
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ВИСНОВКИ
Проведені дослідження дозволили зробити певні
висновки щодо основних напрямків покращання фінан
сового стану аграрних підприємств та формування їх
фінансової стійкості, а саме [1]:
— удосконалення інформаційного та методичного
забезпечення фінансового стану підприємств; розроб
ка методичного забезпечення процесу прогнозування
фінансового стану підприємств;
— удосконалення структури аналізу стану підприє
мства, залежно від мети та змісту роботи на кожному
етапі;
— опрацювання методики форм фінансової
звітності, що дозволить підвищити її аналітичні мож
ливості та реальність оцінки майна;
— розробка методики комплексної бальної оці
нки фінансового стану підприємства, яка б дозволи
ла проаналізувати стан підприємства за оптималь
но ю сукупністю фінансо вих показників та ко
ефіцієнтів;
— удосконалення теоретичних засад формування та
реалізації інформаційної системи підприємства.
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У статті розглядаються проблеми розвитку операторів мобільного зв'язку і проблеми формування їх іміджу.
Представлено огляд факторів, що впливають на розвиток підприємства функціонуючого на сучасному ринку.
Розглянуто основні положення процесу формування корпоративного іміджу. Вказано основні показники
лідерів ринку мобільного зв'язку в Україні. Представлено зміну фінансових показників компанії Vodafone і
визначено тенденції її розвитку після проведення ребрендингу оператора в Україні.
The article deals with the development of mobile communication operators and the problems of their image
formation. The review of the factors influencing development of the enterprise functioning in the modern market is
presented. The main provisions of the process of forming a corporate image are considered. The main indicators of the
leaders of the mobile communications market in Ukraine are indicated. The change in Vodafone's financial performance
is presented and its development trends are determined after the re@branding of the operator in Ukraine.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ В ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ
На нинішній день створення і формування стилю
організації є одним з важливих напрямків сучасного ме
неджменту. Необхідність створення і підтримки іміджу
фірми диктується стратегічними цілями функціонування
і розвитку організації. Досвід розгляду створення іміджу
на світовому ринку вказує, що позитивний імідж сприяє
вдалому управлінню персоналом і створенню гарної ре
путації в ділових колах. Формування ринкових відносин
вимагає засвоєння цього досвіду, а це означає, форму
вання соціального замовлення на якісно новий тип
іміджевих технологій для управлінців різного рівня.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Готовність керівництва виконувати план, на думку Ф.
Друкера, ілюструється готовністю надати ресурси для його
виконання [1]. Для поточної діяльності підприємства в
режимі еволюційної оптимізації і плавного проходження
за ринком це твердження цілком справедливо. Для впро
вадження змін аналогічним індикатором буде готовність
керівника надати більше ресурсі, ніж було заплановано.
Відмовившись від традиційного стратегічного пла
нування, Г. Хемел і К. К. Прахалад ввели поняття "стра
тегічні наміри" і "стратегічна архітектура", що означа
ють прояснення контурів майбутньої області в процесі
її створення [1]. Щоб "застолбіті" місце в майбутньому,
важливо, на їхню думку, не обмежувати стратегічні цілі
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наявними сьогодні ресурсами, а, навпаки, "рухати" цілі
від ресурсів подалі. Якщо напрям вибрано правильно і
всі підрозділи фірми рухаються допоставленої мети,
ресурси потрібно нарощувати. Рух до майбутнього —
означає використання тих можливостей, які необхідні
для чергового кроку, в тому числі створення альянсів
фірм з різними перевагами.
Концепція стратегічних намірів і базових компе
тенцій отримала подальший розвиток в складі концепції
стратегічної платформи, що вперше була запропонована
директором Бостонської консалтингової групи А. Міла
ном [1]. Стратегічна платформа підприємства об'єднує
ресурси, базові компетенції і його організаційні мож
ливості для забезпечення підприємству довгодіючої
конкурентоспроможності.
Основоположник сучасної економічної науки А. Мар
шалл говорив, що тенденція до різноманітності служить
головною причиною прогресу [1; 2].
Питання про те, наскільки парадигма стратегічного
управління здатна забезпечити підприємствам у сучас
ному світі підвищені шанси на виживання, комерційний
успіх і сталий розвиток, сьогодні є досить своєчасним і
актуальним.
Вивчення зарубіжного і вітчизняного досвіду роз
витку підприємства показує, що:
— у наші дні як у підприємства, яке будує свою
діяльність відповідно до певною стратегією, так і підпри
ємства, яке не має стратегії, шанси вижити практично рівні;
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— у сучасному мінливому зовнішньому середовищі
парадигма стратегічного управління сама по собі не є
панацеєю і не гарантує успішного розвитку підприєм
ства, хоча і вносить в управління підприємством певну
доцільність;
— на підприємствах, які не мають чітко сформульо
ваної стратегії функціонування, розвиток має еволю
ційний характер, тоді як на підприємствах, керованих
відповідно до стратегічного плану, такий розвиток
відбувається революційно;
— успіх супроводжує ті підприємства, чиї стратегії
націлені на активне використання їх внутрішнього по
тенціалу для зміни зовнішнього середовища, а не про
стого пристосування до нього.
Г. Мінцберг показав, що стратегічне управління має
місце, як правило, в тих організаціях, де готові йти на
революційні зміни. Незважаючи на те, що організаційне
оточення вказує на особливий шлях розвитку організації,
остання продовжує рухатися раніше наміченим страте
гічним курсом. Але поступово невідповідність зовнішніх
умов і способу функціонування організації досягає своєї
критичної межі. Це протистояння рано чи пізно призво
дить до організаційної кризи. В умовах організаційної
кризи така організація здійснює раптово революційні
внутрішні зміни, які виведуть її на абсолютно новий рівень
розвитку. Процес розвитку підприємства визначається
темпом науковотехнічного прогресу, ускорінь інновац
ійного циклу. Так, у кінці ХХ ст. цикл створення нової
промислової технологии в передових галузях займав у
середньому близько 10 років, на цей час — 5—7 років.
Істотний внесок у розробку теорії сталого розвит
ку внесли багато відчизняних і зарубіжних дослідників.
Різними аспектами проблеми займалися такі відомі вче
ні, як Л.І. Абалкін, А.Г. Аганбегян, Г.Х. Баєв, Є.П. Велі
хов, А.Г. Грінберг, С.Ю. Глазьєв, Ю.В. Яковець та ін [1;
2]. Серед зарубіжних авторів слід відзначити роботи
К. Азара, А. Бартлетта, Х. Дейлі, П. Коуді, С. Мураі і ін.
[1—3]. Проте в науковому плані теоретикометодо
логічні та практичні питання сталого розвитку вивчені
далеко не повністю, і дослідження проблеми управлін
ня сталим розвитком підприємств є актуальним.
Сутність сталого розвитку. Найважливішою рисою
економіки кінця ХХ ст. став її перехід на нову, іннова
ційну фазу розвитку. На думку багатьох вчених, "нова
економіка" — це економіка постіндустріального техно
логічного укладу, в якому ключовими факторами під
приємництва стають інтелектуальні ресурси або знан
ня. Економіка знань (вперше цей термін ввів Ф. Махлуп
— "економіка, що базується на знаннях" [3]) — тип еко
номіки, в якій виробництво знань є джерелом її зрос
тання.
Проблему ефективного впливу організаційної куль
тури на імідж підприємств досліджували як вітчизняні,
так і зарубіжні фахівці. Так, ще в 90х роках вчений,
автор серії книг з теорії організацій і загального мене
джменту Стефан Роббінс розглядав організаційну куль
туру як "соціальний клей", який сприяє утриманню
цілісності організації за рахунок створення прийнятних
стандартів поведінки і мислення. На його думку, саме
особиста ініціатива, управлінська підтримка, готовність
ризикувати, контроль, чіткі цілі, лояльність співробіт
ників, узгодження дій і система винагород є найбільш
цінними характеристиками на підприємстві [2]. У той же
час, відчизняні фахівці відзначають, що здатність
підприємства створити ключові цінності, які об'єднують
зусилля всіх структур того чи іншого підприємства, є
одним з найглибших джерел його успішної діяльності
[3].
На думку Рід С., імідж підприємства — це "обличчя"
підприємства, створене у відповідності до цілей діяль
ності підприємства і спрямоване на їх досягнення [3]. У
представленому визначенні автор має на увазі, що за
основу іміджу діяльності підприємства має братися її
мета і підприємство направлено на досягненні цієї мети.
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ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Мета статті полягає в аналізі тенденцій зміни іміджу і
проведення ребрендингу мобільних операторів зв'язку, а
також дослідження впливу зміни іміджу на розвиток опе
ратора і розвиток ринку мобільного зв'язку в цілому в
Україні; розгляду основних положень формування іміджу
підприємства; визначення динаміки розвитку; визначення
динаміки розвитку компанії Vodafone і перспектив розвит
ку мобільного зв'язку після проведення ребрендингу.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У зв'язку з тим, що формування потенціалу підприє
мства є складним динамічним процесом, орієнтованим
на максимальну взаємодію з зовнішнім середовищем і
забезпечення високої якості реалізації, важливо визна
чити, які саме фактори обумовлюють розвиток його
елементів і впливають на їхню збалансованість і ефек
тивність використання.
Очевидно, що в основі побудови системи цих фак
торів повинен лежати принцип сфери впливу на елемен
ти потенціалу, відповідно до якого усі фактори можна
класифікувати на зовнішні і внутрішні відносно форму
вання та розвитку потенціалу [1; 2].
До зовнішніх факторів відносяться економічні, соці
альні, політичні, юридичні умови, вплив яких визна
чається обмежувальними або стимулюючими заходами
з боку різних державних органів, банків, інвестиційних
компаній, суспільних груп, політичних сил. Такими за
ходами, як правило, виступають податкові, процентні
ставки, законодавчі, етичні, суспільні норми, тиск по
літичних сил. Крім того, важливим зовнішнім фактором
є також ринкові умови на вході (умови конкуренції на
ринках ресурсів) і виходи із системи (умови конкуренції
безпосередньо в галузі).
Перший фактор пов'язаний з вартістю забезпечення
кожного елемента потенціалу ресурсами, яка є альтер
нативною вартістю цих ресурсів, тобто цінністю тих аль
тернативних можливостей, від яких довелося відмовити
ся через спрямування ресурсів в той, а не інший елемент
потенціалу з метою максимального досягнення цілей.
Другий фактор означає, що для завоювання міцних
ринкових позицій потенціал підприємства повиннен
відповідати необхідним конкурентним властивостям
продукції (ціні, якості, технічним характеристикам, сер
вісу, гарантіям). Так, за умов посилення конкуренції
підприємство повинне сфокусувати свої зусилля на мак
симальній реалізації наявного потенціалу та створенні
нового за рахунок своєчасного виявлення слабких по
зицій конкурентів. Інновації з боку конкурентів вима
гають, як правило, адекватного реагування шляхом
створення та реалізації нових можливостей.
До внутрішніх факторів відноситься, насамперед,
стратегія підприємства, для реалізації якої формуєть
ся потенціал, досвід і навички менеджерів, необхідні для
реалізації намічених планів, принципи організації та
ведення бізнесу, якими керуються на підприємстві, мо
ральні цінності керівників, а також загальноприйняті в
рамках підприємства цінності та культура.
Рішення щодо формування потенціалу орієнтовані на
майбутнє і тому базуються на попередніх умовах розвитку
релевантних факторів, тобто певних передумовах. Особли
ве значення мають передумови, які визначаються потреба
ми клієнтів і впливають на якість "виходу", пріоритет якого
в процесі формування потенціалу був визначений вище. Крім
того, дуже важливі передумови, пов'язані з конкурентами,
тому що ресурсний потенціал підприємства втрачає свою
цінність саме під їх тиском. Також повинні бути враховані і
внутрішні передумови, пов'язані з загальноприйнятими на
становами всередині підприємства. Ефективне використан
ня потенціалу підприємства означає можливість для
підприємства одночасно і раціонально використовувати всі
наявні ресурси для досягнення високих кінцевих результатів
і задоволення потреб замовника в якісній продукції.
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Таким чином, структурна модель формування по
тенціалу підприємства показує, що потенціал будьяко
го рівня виникає як результат взаємодії ресурсів, що
його забезпечують, і компетенцій.
Колективний імідж виступає як один з приладів досяг
нення стратегічних цілей компанії, які зачіпають головні сто
рони його діловитості і націлених на перспективу. Переваги
позитивного іміджу очевидні. Але позитивна популярність
не виникає сама собою і не існує сама по собі. Вона просить
цілеспрямованої систематичної роботи, пов'язаної з пере
творенням цього стилю компанії в позитивну сторону.
Корпоративний імідж — присутність і злагодженість
всіх засобів, що передають головну ідею фірми і фор
мує відповідний відгук, що збільшує ступінь довіри по
купців і партнерів [4].
Засоби, які дозволяють визначати підприємство з
декларованими ним цінностями:
— організаційна культура — система взаємодій і відно
син, що сприяють веденню справи і досягнення цілей;
— система маркетингу і маркетингова стратегія;
— корпоративний дизайн (фірмовий стиль, зовніш
ня атрибутика та ін.);
— організація зв'язків з громадськістю (PR) з метою
формування позитивного іміджа підприємства в су
спільній свідомості.
Сенс цілісності корпоративного іміджу — кожен
елемент, який використовується засобами ідентифі
кації, є маркетинговим носієм головної ідеї, що асо
ціюється з діями підприємства.
Процес формування корпоративного іміджу бізнес
організації в ринковому середовищі ведеться на базі стра
тегічного підходу, з підтримкою вбудованих рекламних
комунікацій. Слід пам'ятати, що будьякий із засобів мар
кетингових комунікацій володіє як сильними, так і слаб
кими сторонами. Системна інтеграція цих коштів (згідно
з часом і послідовності застосування, згідно з розподі
лом бюджету між ними) гарантує зміцнення переваг кож
ного з засобів і нівелює їх недоліки. Процес управління
корпоративним іміджем настає задовго до розробки зо
рових атрибутів підприємства (логотипів, фірмових
бланків, інтер'єру, зовнішнього вигляду і манер служ
бовців). Він настає з формулювання бачення, а потім місії
як соціальнозначимого статусу організації.
На першому етапі виникає розвиток підприємства. Цей
етап характеризується мінімальними витратами на імідж і
рекламу, при цьому в більшості знову створених
підприємств ідея внутрішнього стилю лише створюється.
Серед основних завдань створення іміджу, що
стоять перед управлінням, є:
— визначення цільової політики та створення планів
розвитку;
— сегментування ринку відповідно до встановлених
планів;
— створення знака продукту, логотипу фірми, най
мання персоналу;
— розробка стилю фірми;
— проведення рекламних заходів і прогноз розвит
ку фірми;
— формування початкової бази даних реальних і по
тенційних покупців.
Для того, щоб зовнішній імідж підприємства сприяв
його вдосконаленню, потрібно виконувати такі дії:
— інформування потенційних покупців і партнерів
про створену фірму;
— акцентування зовнішньої реклами на непов
торність продуктів і послуг, сприяючи визначенню май
бутньої фірми на ринку. На цьому етапі існування фірми
і формування стилю принципово дотримуватися
співвідношення забов'язинь і їх реалізації, заявлених
підприємством, бо цей крок безпосередньо впливає на
майбутнє. Особливо важливим є втілення принципів
ділової етики в процесі спілкування з покупцем, бо є
надійним доказом справжнього стилю фірми. Особлив
істю відбору персоналу є орієнтир на поведінку мож
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ливих працівників. Крім цього потрібно виявляти особ
ливий підхід до найму персонала, який спілкується з по
купцем, бо шановливе ставлення сприяє функціональ
ному формуванню широкої клієнтської бази.
На другому етапі підприємства вже зайняло певну нішу
на ринку, при цьому воно вже може дозволити собі підви
щення витрат на загальну рекламу і на рекламу іміджу.
Внутрішній імідж підприємства на цій стадії вклю
чає в себе:
— впровадження та поліпшення звичаїв фірми з ме
тою формування корпоративного духу — це дуже прин
ципово важлива частина іміджу фірми;
— задати тон кабінету фірми;
— цінних службовців дозволено "закріпити" на
місцях з високою оплатою праці, однак, поперше, по
стійно може знайтися інша фірма, здатна "перекупити"
фахівця, а подруге, ще дешевше і надійніше зміцнюва
ти службовців (при розумной заробітній плати) на мен
тальному рівні, що гарантується включенням співробі
тника в традиції фірми, створіння у працівника психо
логічної установки "спільної справи". Це варто всіляко
застосовувати в цілях зміцнення колективу фірми.
— активізація маркетингових досліджень, створен
ня прогнозуючих і інноваційних дослідницьких струк
тур фірми, як потрібне обмеження переходу фірми до
наступного етапу розвитку.
Курсом зовнішнього іміджу підприємства є:
— підкреслення стабільності діяльності в рекламі;
— забезпечення незмінним безпосереднього і зво
ротнього зв'язку з покупцями;
— реклама технологій фірми в маркетингових видан
нях;
— формування громадської реклами, що відображає
турботу підприємства про різні сегменти населення, про
екологію, що в свою чергу може сприяти апробації інно
ваційної діяльності;
— використання товарного знака, логотипа, сло
ганів фірми у всіх видах іміджевої діяльності;
— здійснення презентацій, днів розкритих дверей,
благодійних акцій і розпродажів.
Третій етап: "Золоте століття" підприємства.
Продовження громадської реклами. Позитивно і
благотворно впливає на покупців імідж "батька цивілі
зації", або "благодійника" — чим ближче, що більше
підходить внутрішньому стилю фірми та її завданням.
При цьому в стилі простежуються інноваційні момен
ти, органічно вписуються в спільний манері, однак не
суть "зерно змін" — підготовка до четвертого кроку.
Внутрішній імідж підприємства пов'язаний з:
— стимулюванням інноваційної діяльності, для того
щоб персонал був задіяний в різних підвищеннях квалі
фікації, перепрофілювання, конкурсах проектів та ін.;
— виходом філій фірми в регіонах: запити до стилю
філії підходять головним принципам стилю центру, про
те враховують місцеву специфіку (далеко не все, що
відомо в Києві, стане правильно сприйнято в передмісті);
— створінням пробних нових напрямів діяльності
(практичне використання напрацюваних дослідницьких
підрозділів), вписуються в спільний манері фірми (і по
даються безпосередньо в цьому ключі), так і зовсім но
ваторські, тут можливі два шляхи. Подавання новіт
нього як відмінно забутого старого, асоціація з тради
ціями і так далі, або реклама як інновація.
— незмінна наявність прямого і зворотного зв'язку
з покупцями.
Зовнішній імідж підприємства на цьому етапі має на
увазі:
— зменшення витрат на загальну рекламу, оскільки
товарний знак фірми вже "говорить сам за себе";
— основа маркетингової кампанії інноваційні про
екти фірми;
— бере активну участь у суспільному житті: гро
мадські заходи різного рівня — ступінь і напрям таких
заходів підходять іміджу компанії;
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Таблиця 1. Фінансові показники Vodafone 2010—2015 рр.
Рік
2015
2014
2013
2012
2011
2010

Прибуток,
млн грн.
42,440
38,346
44,445
46,417
45,884
44,472

Річний прибуток,
млн грн.
5,917
59,420
67.3
7,003
7,870
8,618

Доход млрд грн.
11,5
11,1
11
10,5
10

9,6

10

10,1

10,2

9,5
9
8,5
2012

2013

2014

2015

2016

Рис. 1. Доходи компанії Vodafone Україна

— продовження громадської реклами: благодій
ність, допомога в якості "батькаблагодійника" якої
небудь гуманітарної організації — інститута, театру,
лікарні. Люди вважають компанію невід'ємною части
ною особистого духовного життя.
Четвертий етап дозволено не розглядати окремо, бо,
якщо фірма розгорнулася в інноваціях, то увесь цикл
запускається знову, проте простіше, бо є основа — за
хист на давній традиції. Якщо ж фірма агонізує, то доз
волено випробувати пограти на негативний імідж і спро
бувати перетворити падіння в відновлення.
Конкурентна битва жваво становить питання про не
обхідність розшуку головних конкурентних переваг. Як
дозволено здолати суперників? В першу чергу, для цього
слід виготовити продукти і сервіси, які будут для покупця
найбільш привабливими. Цінова політика, розширення асор
тименту, поліпшення якості та обмеження часу обслугову
вання клієнтів, постачання післяпродажного сервісу, пільги
незмінним покупцям — це лише декілька способів, які ма
ють всі шанси бути застосованими. При цьому слід мати на
увазі, що розшук і здійснення тих чи інших конкурентних
переваг — завдання працівників підприємства.
Ребрендинг (англ. Rebranding) — активна маркетин
гова стратегія; включає комплекс заходів щодо зміни
бренду (як компанії, так і виробленого нею товару), або
його складових: назви, логотипу, слогану, візуального
оформлення, зі зміною позиціонування [2; 4]. Прово
диться в руслі зміни концептуальної ідеології бренду.
Це має на увазі, що в компанії (продукті) відбулися до
сить істотні зміни.
Завдання, які перед собою ставить ребрендинг:
— посилення бренду (тобто зростання лояльності
споживачів);
— диференціація бренду (посилення його унікаль
ності);
— збільшення цільової аудиторії бренду (залучен
ня нових споживачів).
МТС Україна підписала договір з оператором
Vodafone про "розширення партнерства та розвитку
співробітництва в Україні". Це не перший договір між
Vodafone і МТС. Перший було укладено ще в 2008 році і
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вже тоді були змальовані грандіозні перспективи і пере
ваги для абонентів від цього партнерства. На практиці все
вже давнимдавно встигли забути про ті угоди, тому що
єдиний результат від нього висловлювався в найбільш
помірних роумінгових тарифах у мережах Vodafone за
кордоном [5; 6]. Що перешкоджало "розширювати
співпрацю" в рамках вже наявной угоди з офіційною вер
сією. Варто сказати, що представники обох компаній не
пояснюють подробиці угоди, посилаючись на комерцій
ну таємницю. Мова йде про варіант франшизи, згідно з
якою Vodafone працює з частиною своїх партнерів по
всьому світу. Тобто МТС Україна часто оплачує деяку
суму в замін на впровадження брендовоїсимволіки
Vodafone і доступу до цілісного ряду бізнессутностей:
корпоративну культуру, бізнеспроцесам і економії на
масштабах фірми у вигляді низьких роумінгових тарифів
у "країнах перебування Vodafone", то слідом за цим, де є
інші компаніїпартнери Vodafone або сам оператор.
Згідно з факторами: Vodafone не отримала ніяких частин
у бізнесі МТС. МТС як бренд пропадае з України. Замість
цієї торговельної марки буде всюди вживатися торгова
марка Vodafone. При цьому ніякі права власності не
змінюються: МТС перевела сто відсотків акцій дочірньої
фірми МТС Україна у володіння нідерландської
Preludium B. V., яка належить МТС люксембурзька
Allegretto Holding. Звичайна відповідь така: фірма нама
гається відстояти власний бізнес в умовах триваючого
конфлікту між Росією і Україною. А ще відступити від
іміджу "російської" фірми з власниками з країниагре
сора. Непросте рішення, багатогранне і цікавіше, та все
одно головне місце займає політика, що безпосередньо
впливає на стратегію фірми. Справа в тому, що значну
частину заробітку МТС складали Крим і східні області
України. Таким чином, у ситуації, що склалася МТС Ук
раїна понесла втрати абонентської бази. В частці, що за
лишилася в країни фінанси не знизилися, а пуск 3G в
Одесі показує приріст абонентської бази 3Gсмартфонів
відразу на півтори сотні тисяч. При цьому Захід України
недобре налаштований по відношенню до російського
бренду, тому заміна вивіски на Vodafone стане дуже до
речі. Бренд Vodafone стане надзвичайно відмінно сприй
нятий українцями, бо його виникнення стане захищати
євроінтеграційні процеси України, яких так чекають у
країні, проте які просуваються не так скоро. Так, для
переважної більшості споживачів все буде виглядати як
раз саме так: МТС йде з ринку, на її місце прибуває со
лідний Vodafone. До речі, Стефано Гастаут, директор
Vodafone згідно з розвитком партнерських ринків пере
конаний в тому, що в Україні впізнання бренду Vodafone
вже нульове: мільйони українців були за кордоном, сотні
тисяч здійснюють це часто, всі вони знають оператора
Vodafone або навіть скористалися його послугами. Тут
все максимально просто: це бізнес, Vodafone уклав угоду
через гроші і розширення впливу власного бренду. При
цьому витратна частина, дуже мала. Ребрендинг буде
проходити подібно тому, як проходив ребрендинг UMC
у МТС кілька років назад. Тим більше, що керувати ним
будуть ті ж, самі, люди. Розпочалося все з фірмових ма
газинів. Потім з'явлися нові тарифи Vodafone. Згідно з
експериментом минулого ребрендингу дозволено допу
стити, що новітні тарифи Vodafone справді будуть більш
привабливими, а через пару років усіх, хто ще не пере
ключиться на тарифи Vodafone м'яко, проте примусово
переведуть на їх тарифи. Президент консалтингової
фірми SV Consuting вважае, що український МТС — це
прибуткове майно для поглинання, європейський бренд
може помітно підвищити стан МТС на українському рин
ку. Фірма вже фактично зрівнялася по заробітку від мо
більного зв'язку з фаворитом ринку "Київстаром". Якщо
західний бренд буде застосований тільки на умовах фран
шизи, а не співінвестування, то вкладення в нього можуть
виявитися небезпечними. Оскільки він у будьякий мо
мент може стати жертвою негативної PRкампанії, яку
запустять, суперники. Вони можуть надати упор на те,
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що згідно з фактами оператор до цього часу
Абоненти млн
контролюється з Росії. Звичайна заміна ви
віски без зміни тарифної політики навряд чи
22,7
надасть помітного впливу на покупців. Тому, 23
що ребрендинг необхідно вжити в комплекті 22
21,3
з такими діями, як оптимізація роумінгта
20,9
21
рифів у рамках новітньої інтернаціональної
20,2
20,4
групи. Ребрендинг — недешеве задоволен 20
ня. Тому МТС, маючи за плечима досвід
підміни бренду UMC у 2007 р., оцінять еко 19
номічний ефект результату такої дії.
18
Для надання найбільш досконалої інфор
2012
мації про розміри і тенденції зростання бізне
Абоненти Vodafone млн
2013
2014
су, Vodafone публікує дані про "пропорційні
2015
2016
доходи". Наприклад, якщо кругообіг бізне
су, в якому їй належить 45% акцій, становить
Рис. 2. Кількість абонентів компанії Vodafone Україна
367 654 824 грн., пропорційний дохід Vodafone
складе 165 838 528.46 грн. Співрозмірний заробіток не є цей оператор і на сьогоднішній день в умовах кризису не
визнаним показником фінансової звітності і тому пропор втрачає своїх позицій на ринку після Київстара.
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THE DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN THE COMPANY
IN A GLOBALIZING ECONOMY UKRAINE

Статтю присвячено розвитку екологічного менеджменту на підприємстві. Звернуто увагу на складові
екологічного менеджменту та його механізм. Проаналізовано основні завдання екологічного менеджменту
та сформовано основні напрями ефективності функціонування екологічного менеджменту на підпри@
ємстві.
This article focuses on the development of environmental management in the enterprise. Attention is attention
to the environmental management and its mechanism. The basic task of environmental management and formed
the main directions of the efficiency of environmental management in the enterprise.
Ключові слова: екологічний менеджмент, екологічна безпека, навколишнє середовище, система, управлін
ня, механізм.
Key words: environmental management, environmental safety, environment, system management mechanism.
ВСТУП
В усьому світі сьогодні досить широко постає пи
тання екологічної безпеки підприємств.
Актуальність дослідження системи екологічного
менеджменту полягає в тому, що сучасний етап розвит
ку економіки характеризується постійним підвищенням
ступеня конфліктності взаємодії суспільства з навко
лишнім середовищем.
Поглиблення трансформаційних перетворень у
сфері природокористування потребує пошуку нових
підходів до вирішення екологічних проблем під час ви
робничогосподарської діяльності підприємства. Одним
з альтернативних варіантів є екологічний менеджмент,
який сприяє оперативному управлінню процесами ви
користання природних ресурсів та охорони навколиш
нього природного середовища.
Різні аспекти екологічного менеджменту висвітлені
в працях І. Александрова, В. Амітана, О. Амоші, С. Апте
каря, О. Балацького, В. Борисової, О. Веклич, Б. Данили
шина, В. Кравцова, Л. Мельника, О. Савченка, Ю. Стад
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ницького, В. Трегобчука, С. Харичкова, М. Чумаченка,
А. Чупіса і багатьох інших. Одразу слід зазначити, що в
Україні правові аспекти екологічного менеджменту
практично не досліджені.
ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На нинішньому етапі розвитку цивілізації приско
реними темпами почали розвиватися нові тенденції і
технології у сфері управління.
Екологічний менеджмент — це система управління
діяльністю підприємства (організації) в тих чи інших її
формах, напрямах, сторонах, які прямо чи непрямо сто
суються взаємовідносин підприємства з навколишнім
природним середовищем.
Екологічну ситуацію, що склалася в Україні, можна
охарактеризувати як кризисну, симптомами якої є:
— погіршення стану навколишнього середовища
внаслідок його забруднення та екстенсивного характе
ру використання земельного та лісового фондів;
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— погіршення здоров'я на
Економіка
селення, що виражається в
збільшенні онкологічної, серце
восудинної захворюваності,
Економіка
проблем з дихальною системою
природокористування
Екологічна
та репродуктивною функцією
економіка
внаслідок канцерогенного та
мутагенного ефекту забрудню
ючих речовин на організм люди
ни.
Екологічний
Екологічна безпека — це
Соціальна
Екологічне
Екологія
Право
складова глобальної і націо
менеджмент
екологія
право
нальної безпеки, тобто такого
стану розвитку суспільних
відносин в галузі екології, при
якому системою державнопра
Екологічне
вових, організаційних, науково
технічних, економічних та
управління
інших соціальних засобів забез
печується регулювання еколог
ічно небезпечної діяльності, ре
Управління
жим використання природних
ресурсів, охорона природного
навколишнього, безпечного для
Рис. 1. Складові екологічного менеджменту
життя та здоров'я людей, попе
редження погіршення екологічної обстановки та виник тури витрат і прибутковості. Друге питання — забезпе
нення небезпеки для природних систем та населення.
чення економічної безпеки підприємства.
Для сучасного етапу розвитку економіки України,
Цьому процесу передує забезпечення платоспро
яка впритул підійшла до реальної інтеграції у міжнарод можності (поточна безпека), забезпечення ефективності
ний економічний простір основними позиціями знижен використання ресурсів у процесі виробничогосподарсь
ня напруженості екологічних проблем стануть:
кої діяльності (тактична безпека), можливість забезпе
— мінімізація екологічного ризику шляхом включен чення виживання в нинішніх умовах нестабільної еко
ня природного капіталу до механізму ціноутворення;
номіки (стратегічна безпека). Метою безпеки є не тільки
— раціоналізація структури попиту і споживання захист здоров'я населення, але і захист навколишнього
всередині країни, формування масової екологічної середовища, необхідно визначити показники які б
свідомості;
кількісно оцінили стан і якість останньої. До таких
— зміна структури і подальший розвиток національ кількісних характеристик можна віднести ступінь близь
ного виробництва у напрямі екологізації, а також фор кості стану екосистем до границі її стійкості, де буде
мування експортної спеціалізації економіки та визна загублена передбачуваність змін екосистем.
чення можливої частки ринку екологічно чистої про
Сучасна екологічна ситуація і тенденції її зміни ба
дукції;
гато в чому визначаються промисловим виробництвом і
— товарообмінні операції з іншими країнами та за господарською діяльністю загалом. Незважаючи на
хист внутрішнього ринку від небезпечних для навколиш окремі успіхи і досягнення, загальний стан довкілля про
нього середовища, життя і здоров'я споживача товарів. довжує погіршуватися, що призведе до подальшого за
Система екоменеджмента в Україні визначається, гострення екологічної кризи.
формується і регламентується Законом України "Про
Основною причиною цих негативних процесів в Ук
охорону навколишньої природного середовища", що раїні є низька ефективність механізмів екологічного
прийнятий ще в 1991 році. Нині до нього вже зроблені контролю й управління, які використовуються на про
виправлення, що передані уряду України. Ці виправлен мислових підприємствах, та переважно засновуються на
ня враховують законодавчі закріплення екологічного жорстких адміністративних методах.
аудита.
Моделі організації й управління природокористу
Згідно з економічним словником, екологічний ме ванням, які діють сьогодні в Україні, не забезпечують
неджмент — система управління навколишнім середо узгодженості економічних і природоохоронних цілей,
вищем (система екологічного менеджменту — СЕМ) через що виникає необхідність застосування нових
частина загальної системи управління, що включає підходів до вирішення екологічних проблем. У зв'язку з
організаційну структуру, діяльність із планування, обо цим виникла необхідність розробки ефективної систе
в'язки, відповідальність, досвід, методи, методики, про ми екологічного менеджменту як більш прогресивної
цеси і ресурси для розробки, здійснення й аналізу еко моделі організації управління природокористуванням у
логічної політики.
ринкових умовах.
На відміну від управління, екологічний менеджмент —
Характерними рисами сучасного етапу розвитку
це ринково орієнтований механізм, а не інструмент дер екологічного менеджменту є:
жавного управління. Метою екологічного менеджмен
— визнання факту, що екологічний менеджмент є
ту є пошук забезпечення найбільш конкурентоздатних невід'ємним складником стратегічної лінії поведінки і
рішень у сфері керування природоохоронною діяльні розвитку компанії в довгостроковій перспективі;
стю.
— використання екологічного менеджменту розг
У процесі проведення екологічного менеджменту лядають як цілком виправдані виробничі витрати;
необхідно, насамперед, глибоко проаналізувати техні
— зорієнтованість корпорацій під час розв'язання
коекономічну й фінансову ситуацію. Перше питання, екологічних проблем на якість продукції, інтереси су
на яке необхідно знайти відповідь, — це визначити (вста спільства і потреби споживачів, що вимагає використан
новити) вид продукції, який вироблятиме підприємство ня цілісного підходу до обліку екологічних витрат на
для відновлення свого потенціалу та нормального функ рівні компанії;
ціонування Цьому передує аналіз усіх напрямів діяль
— вимога до промислових підприємств неухильно
ності підприємства за критерієм конкурентоспромож дотримуватися екологічних принципів і видобувати
ності продукції (ціна, якість), ринкової частки, струк ефективну систему екологічного менеджменту.
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Рис. 2. Механізм екологічного менеджменту

Завдяки посиленню вимог екологічного законодав
ства і активному запровадженню превентивних приро
доохоронних заходів багатьом країнам вдалося досяг
ти значних успіхів у розв'язанні екологічних проблем.
Суспільство і виробники продукції змінили своє став
лення до довкілля й екологічні питання почали відігра
вати вагому роль у процесі прийняття рішень. Поруч із
підвищенням вимог до якості продукції на міжнародних
ства.
Цьому та призначення осіб, які
- Визначення
-

уповноважені здійснювати методичне
керівництво діяльністю.
Побудова структури систем
екоменеджменту (суб’єкти, об’єкти,
комунікації).
Розроблення процедур прийняття
рішень у галузі екоменеджменту.
Забезпечення діяльності в галузі
екоменеджменту необхідними
ресурсами

Під час організації екологічної
діяльності

ринках, зокрема європейському, невпинно суворішають
й вимоги до екологічних характеристик товарів і послуг,
а також до виробничих процесів.
У процесі проведення екологічного менеджменту
необхідно, насамперед, глибоко проаналізувати техні
коекономічну й фінансову ситуацію. Перше питання,
на яке необхідно знайти відповідь, — це визначити (вста
новити) вид продукції, який вироблятиме підприємство
-

Здійснення періодичних аудитів
системи екологічного менеджменту.
Розроблення відповідної звітності та
рекомендацій.
Коригування екологічної політики на
основі результатів аналізу.
Коригування екологічних цілей та
задач підприємства.
Вдосконалення організацій та
практичної реалізації екологічної
діяльності

Під час аналізу, оцінювання
результатів екологічного контролю

Основні задачі екологічного менеджменту
Під час обґрунтування
екологічної політики

Під час планування
екологічної діяльності

-

-

Мотивація
керівництва під-ва до
організації дія-ті в
області
екоменеджменту.
Розроблення робочого
варіанта екологічної
політики.
Інформування
персоналу,
зацікавлених осіб та
сторін про розробку
екологічної політики

-

-

Встановлення
пріоритетних
екологічних аспектів
дія-ті під-ва.
Залучення зацікавлених
осіб та сторін до
планування екологічної
дія-ті під-ва.
ВИСНОВКИ
Розроблення
та
узгодження екологічних
цілей і задач.
Визначення критеріїв та
показників оцінювання
результатів досягнення
поставлених екологічних
цілей та задач

Під час управління
персоналом

-

Мотивація персоналу
до дія-ті в галузі
екоменеджменту.
Забезпечення
додаткової професійної
підготовки
спеціалістів, які
відповідають за дія-ть
під-ва в галузі
екоменеджменту

Рис. 3. Основні задачі екологічного менеджменту
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для відновлення свого потенціалу та нормального фун
кціонування Цьому передує аналіз усіх напрямів діяль
ності підприємства за критерієм конкурентоспромож
ності продукції (ціна, якість), ринкової частки, струк
тури витрат і прибутковості. Друге питання — забезпе
чення економічної безпеки підприємства.

ном, необхідно враховувати екологічні вимоги при уп
равлінні виробництвом, розробкою нової продукції,
маркетинговими операціями, персоналом, фінансами,
тобто виникає необхідність формування екологічного
менеджменту на підприємствах.
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визначає її подальший ефективний розвиток. Таким чи Стаття надійшла до редакції 08.08.2017 р.
ВИСНОВКИ
Цьому процесу передує забезпечення платоспро
можності (поточна безпека), забезпечення ефектив
ності використання ресурсів у процесі виробничогос
подарської діяльності (тактична безпека), можливість
забезпечення виживання в нинішніх умовах нестабіль
ної економіки (стратегічна безпека). Метою безпеки є
не тільки захист здоров'я населення, але і захист на
вколишнього середовища, необхідно визначити показ
ники, які б кількісно оцінили стан і якість останньої.
До таких кількісних характеристик можна віднести
ступінь близькості стану екосистем до границі її
стійкості, де буде загублена передбачуваність змін еко
систем.
На сучасному етапі розвитку ринкових відносин ке
рівникам підприємств слід усвідомити, що ігнорування
екологічного чинника у довгостроковій перспективі
може призвести до виникнення проблем, зокрема, до
дисбалансу у вітчизняній економіці. Екологічне удоско
налення є конкурентною перевагою, якої можна легко
досягти, створивши на підприємстві дієву систему еко
логічного менеджменту, провівши екологічний аудит,
або ж отримати сертифікат ISO 14000 з подальшим
дотриманням екологічних вимог у своїй виробничогос
подарській діяльності.
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ІНТЕГРАЦІЙНІ ВІДНОСИНИ ЯК ЧИННИК
ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В АГРАРНОМУ
СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
А. Gutorov,
Ph.D. in Economics, Senior Scientific Researcher, Doctoral Student, National Scientific Centre
"Institute of Agrarian Economics" of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Kyiv

THE INTEGRATION RELATIONS AS A FACTOR OF ECONOMIC GROWTH IN THE AGRARIAN
SECTOR OF THE ECONOMY

Досліджено інтеграційні відносини в системі економічного зростання в аграрному секторі економі@
ки. Сформовано теоретико@методологічний базис економічного зростання аграрного сектора економіки
на інтеграційних засадах. Показано, що розвиток інтеграційних відносин загалом веде до інтенсифікації,
неоіндустріалізації, розширеного відтворення, зростання рівня продовольчої незалежності і міжнарод@
ної конкурентоспроможності країни, конвергенції соціально@економічних систем і сільських територій
тощо. Водночас дезінтеграція посилює міжгалузеві диспропорції, сприяє деіндустріалізації галузі, аси@
метрії у розміщенні продуктивних сил, звуженому відтворенню капіталу, призводить до загального еко@
номічного занепаду, стагфляції, сателітизації економіки. Для оцінювання рівня розвитку інтеграційних
відносин на галузевому і міжгалузевому рівні обгрунтовано використання системи мультиплікаторів
доданої вартості, удосконалено методичний підхід до розрахунку розміру потенційних втрат від дезінтег@
рації аграрного сектора економіки в умовах експортно@сировинної орієнтації. Показано, що ця методика
має бути основою під час ухвалення стратегічних рішень щодо галузевого і територіального управління.
We have investigated the integration relations in a system of economic growth in the agrarian sector of the
economy. The theoretical and methodological foundation of the economic growth of the agrarian sector of the
economy on the integration basis is created. It is shown that development of the integration relations generally
conducts to intensification, industrialization, extended reproduction, food independence rising and international
competitiveness's growth of the country, convergence of social and economic systems and rural areas, etc. At
the same time, disintegration strengthens interindustry disproportions, makes for branch's deindustrialization,
asymmetry in distribution of productive forces, reductive capital's reproduction, leads to the general economic
regress, its stagflation, and satellitization of the national economy. For estimation of the integration relations'
development level at the branch and interindustry levels we have proved to use the system of the multiplicators
of value added, and also improved the methodical approach for estimation of the size of potential losses from
disintegration of the agrarian sector of the economy in the conditions of raw@export orientation. It is shown that
this technique has to be a basis at making strategic decisions on branch and territorial administration.
Ключові слова: інтеграція, інтеграційні відносини, економічне зростання, мультиплікатор валової дода
ної вартості, ланцюг створення доданої вартості, аграрний сектор економіки.
Key words: integration, integration relations, economic growth, multiplicator of gross value added, chain of
value added, agrarian sector of the economy.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Метою усіх цільових програм і стратегій національ
ного і секторального розвитку є забезпечення еконо
мічного зростання й підвищення добробуту нації. Від
того, якою є динаміка економічного розвитку країни, які
процеси і структурні трансформації її зумовлюють і су
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проводжують, залежать дальші перспективи державот
ворення і організації економічного життя. Тому пробле
ма розвитку інтеграційних відносин як чинника зростан
ня аграрного сектора економіки є актуальною і дочасною.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню інтеграційних чинників розвитку
аграрного сектора економіки присвятили свої праці
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перехід

Використання запасу
міжнародної конкурентоспроможності

Зростання асиметрії

Продовольча безпека

Екстенсивне економічне
зростання

Сталий
розвиток

Деградація

Фазовий
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Фазовий

перехід

або нової його якості; впровадження
нових методів виробництва або ко
мерційного поводження з товаром;
відкриття нового ринку для суб'єктів
господарювання певної галузі;
відкриття нового джерела постачан
Стрімкий
ня сировини чи напівфабрикатів; ре
Інтенсивне
економічне
розвиток
Економічний занепад
організація галузі шляхом її інтег
зростання
рації [1, с. 75]. Отже, Й. Шумпетер
Деіндустріалізація,
Неоіндустріалізація,
описав концептуальну модель верти
звужене відтворення
розширене відтворення
кальної інтеграції (прогресивної і
регресивної) розширеного відтворен
Загрози національній
Національна безпека,
безпеці: сателітизація
продовольча незалежність ня не залежно від рівня ієрархії еко
Інтеграційні
номічної системи. До того ж, джере
Дивергенція,
Конвергенція,
відносини
лом фінансування "нових комбінацій"
диспропорційність
ноосферизація
він вважав щорічне збільшення фон
ду соціальних заощаджень і частину
Зниження міжнародної
Зростання міжнародної
Стагконкурентоспроможності
конкурентоспроможності ресурсів, які можуть вивільнятися
нація
щороку для цілей розвитку [1, с. 80].
У системі національних рахунків це
відповідає частині ВВП, яку викори
стовують у цілях валового нагромад
ження капіталу, що, своєю чергою,
тісно пов'язано з обсягами капіталь
них інвестицій.
Нарощення потенціалу ендоген
перехід
Фазовий
ного зростання і його реалізація в
умовах стрімкого розвитку інтегра
ційних відносин приводить до форсо
ваного економічного росту типу
"економічне диво" (Гонконг, Китай,
Південна Корея, Японія тощо). На
Рис. 1. Інтеграційні відносини як чинник економічного зростання
думку С. Кузнеця, джерелом такого
Джерело: розробив автор.
зростання є розвиток сучасної науки,
В. Валентинов, С. Губанов, Є. Данкевич, М. Кропивко, що створює потенціал для розвитку технологій в обсязі,
М. Леденьова, Ю. Лупенко, Г. Мазур, М. Малік, П. Саб набагато більшому за його нарощення у звичайних умо
лук, О. Томілін та багато інших учених. Водночас по вах [2, с. 249]. Однак для реалізації інноваційного по
требують уточнення методологічний базис розвитку тенціалу виникає потреба змінити інституціональну
інтеграційних відносин як чинника економічного зрос структуру національної економіки. У глобальному
тання аграрного сектора економіки, а також методика вимірі "економічне диво" діалектично пов'язане з при
оцінювання рівня галузевої і міжгалузевої інтеграції.
родою епохальних інновацій.
Мінімізація темпів або повна відсутність розвитку
інтеграційних відносин протягом тривалого часу при
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Метою статті є формування моделі економічного зводить до переважання екстенсивних чинників суспіль
зростання аграрного сектора економіки на засадах роз ноекономічного прогресу над інтенсивними, нарощу
вання асиметрії у розвитку і розміщенні продуктивних
витку інтеграційних відносин.
сил і господарському механізмі, витрачання ("проїдан
ня") запасу міжнародної конкурентоспроможності. До
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
того ж рівень продовольчої безпеки залишається висо
ДОСЛІДЖЕННЯ
ким і є достатньо можливостей для фазового переходу
Економічне зростання є складною багатофактор до моделі інтенсивного зростання. Проте дальша дег
ною системою процесів і явищ, пов'язаних з еволюцією радація інтеграційних відносин, системна дезінтеграція
господарського механізму і розвитку продуктивних сил, спричиняє деіндустріалізацію, загальний економічних
кількісним і якісним удосконаленням процесу суспіль занепад, стагфляцію, диспропорційність міжгалузевих
ного відтворення, наслідком чого є збільшення націо відносин, що, з урахуванням процесів неоліберальної
нального багатства, зміна суспільноекономічних ук глобалізації й опортуністичної поведінки, створить
ладів. Центральним системотворчим і міждисциплінар реальну загрозу національній безпеці держави через пе
ним елементом системи економічних відносин і розвит ретворення її на сировинний придаток і ринок збуту
ку продуктивних сил є інтеграційні відносини. Ми пере неякісних товарів інших, більш розвинених країн.
конані, що саме вони формують базис економічного зро
Детермінантами економічного зростання у сучасних
стання національної економіки і її секторів, визначають умовах є низка екзогенних і ендогенних чинників, се
тип і вектор економічного розвитку і суспільноеконо ред яких найважливішими є забезпеченість країни якіс
мічних трансформацій (рис. 1).
ними природними і трудовими ресурсами, її географіч
Водночас темп і напрям розвитку інтеграційних не розташування, оптимальне розміщення продуктив
відносин визначають характер економічного зростання. них сил за регіонами, наявність науковоосвітнього по
Так, їх сталий розвиток призводить до неоіндустріалі тенціалу для генерування ідей та економічних можли
зації, інтенсифікації й екологізації виробництва, розши востей для фінансування їх реалізації, наявність по
реного відтворення, зростання рівня продовольчої не трібних інституцій, ефективність державного і галузе
залежності і міжнародної конкурентоспроможності вого управління тощо. Зважаючи на це, слушною є дум
країни, конвергенції соціальноекономічних систем і те ка С. Мочерного, що економічне зростання — це на
риторій тощо. Цей сценарій загалом відповідає моделі ціональна самосвідомість народу, його дух та енергія [3,
економічного зростання Й. Шумпетера, де джерелом с. 455].
прогресу є інновації ("нові комбінації"), що здійснює
Як показують дані Держстату України, протягом
підприємець у таких формах: розробка нового товару 1990—2015 рр. економіка України, та її аграрний сек
Форсоване економічне
зростання типу
«економічне диво»
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Рис. 2. Динаміка індексів фізичного обсягу валового внутрішнього продукту і валової доданої вартості
аграрного сектора економіки України (у цінах 1990 р.)
Примітки. Аграрний сектор економіки наведено в оцінках за видом економічної діяльності "Сільське господарство, лісове гос
подарство та рибне господарство". У 2014—2015 рр. — без урахування тимчасово окупованої території та зони проведення антите
рористичної операції. Трансформацію системи національних рахунків не враховано.
Джерело: розрахував автор за даними Держстату України.

тор зокрема, характеризуються циклічністю динаміки
основних макроіндикаторів (рис. 2).
Так, у 1991—1999 рр. спад національної економіки
спричинили трансформаційні процеси, пов'язані з по
ступом України до ринкових умов, роздержавленням
власності, проведенням аграрної реформи тощо, а та
кож він посилився через світову фінансову кризу 1997—
1998 рр. За 9 років виробництво товарної частини ВВП
зменшилося більше ніж удвічі, зокрема в аграрному сек
торі економіки — на 48,3 %. Зростання економіки після
реформ було до 2008 р., проте внаслідок світової фінан
сової кризи відбувся різкий спад 2009 р. Незважаючи
на певну стабілізацію, темпи росту у 2010—2013 рр. були
надзвичайно низькими, не дали змогу відновитися навіть
до рівня 2008 р. Криза, що почалася у 2014 р. зі зміною
політичних інститутів, спричинила різке падіння обсягів
виробництва валового внутрішнього продукту, заклала
підвалини для тривалого періоду рецесії. В аграрному
секторі економіки, крім названих загальноекономічних
явищ, значні коливання відбулися у 2003 р., коли вна
слідок несприятливих погодних умов недоотримали ве
лику частину врожаю, та в 2007 р. — через світову про
довольчу кризу, яка призвела до істотного здорожчан
ня продуктів харчування.
Випереджаючі темпи скорочення кількості наявно
го населення в Україні, особливо сільського, утворили
статистичний парадокс: на тлі загального зменшення
обсягу виробництва валової доданої вартості аграрно
го сектора економіки, погіршення соціальних умов жит
тя, рівень добробуту на селі зростає. Певною мірою це
пояснюємо значним зростанням продуктивності праці
в 2008—2015 рр. у зв'язку з оновленням матеріально
технічної бази сільського господарства, особливо в
інтегрованих суб'єктах господарювання і дочірніх
підприємства транснаціональних корпорацій. Іншою
причиною є вади обліку підсектора домашніх госпо
дарств, питома вага яких у виробництві валової про
дукції сільського господарства майже щороку
збільшується, а сільськогосподарських підприємств —
зменшується.
Оцінювання рівня розвитку інтеграційних відносин
— методологічно складна задача, тому що немає даних
про обсяги ресурсів, що були виробничо спожиті влас
не в інтегрованих галузях економіки. До того ж, екс
портна сировинна орієнтація національної економіки
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України призводить до недоотримання потенційної ва
лової доданої вартості, яка переміщується за кордон у
купі з напівфабрикатами, де власне виробляється і при
власнюється.
Зауважимо, що в 1939 р. А. Фішер розробив струк
турну модель економіки, яка складається з трьох сек
торів діяльності. Так, до первинного сектора учений
відніс сільське, лісове, рибне господарство, мисливство
й добувну промисловість; до вторинного сектора — пе
реробну промисловість і будівництво; до третинного
сектора — усі інші види економічної діяльності, що
формують сферу послуг [4]. Згодом, у 1953 р. Н. Фут і
П. Хетт і третинного сектора виокремили четвертинний
(інформація та телекомунікації, фінансова та страхова
діяльність, транспорт, складське господарство, пошто
ва та кур'єрська діяльність, оптова та роздрібна торгів
ля) і п'ятірковий (освіта, професійна, наукова та тех
нічна діяльність) сектори [5]. Завдяки дослідженням
змін у секторальній структурі виробництва й зайнятості
К. Кларк довів, що структурна динаміка економіки є ево
люційною: у доіндустріальну епоху найбільшу частку
займає первинний сектор, в індустріальну — вторинний,
у постіндустріальну — третинний [6, с. 347]. До того ж,
частка аграрного сектора економіки у валовому випус
ку та валовій доданій вартості має зменшуватися із пе
реходом від одного технологічного укладу до іншого [6,
с. 337—373]. Отже, структурна модель економіки Фіше
раКларка описує генезу розвитку інтеграційних відно
син: при дезінтеграції переважає первинний сектор і
деіндустріалізація, при глибокій інтеграції — постінду
стріальна економіка знань.
Виходячи з цього, для оцінювання секторальних
інтеграційних співвідношень на макрорівні потрібно
співвіднести додану вартість, утворену у найвищому
технологічному переділі ланцюга створення вартості
(VAg), і додану вартість, видобуту із сировини (VAs):
VAg
M VA =
(1),
VAs
де MVA — мультиплікатор доданої вартості кінцевої
продукції, виробленої у ланцюгу створення цінності.
Якщо розглядати співвідношення (1) з погляду вер
тикально інтегрованого суб'єкта господарювання, то
формула набуде виду (2).
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Таблиця 1. Секторальні інтеграційні співвідношення в окремих країнах світу

Австралія
Австрія
Велика Британія
Данія
Італія
Латвія
Нідерланди
Німеччина
США
Угорщина
Франція
Чехія
Швейцарія
ЄС–28, усього
Україна

4,3
1,9
0,8
2,7
2,8
5,0
2,4
1,2
1,2
5,6
2,3
3,3
1,0
2,2
16,4

2,5
1,4
0,7
1,4
2,0
4,4
1,9
0,7
1,2
3,5
1,8
1,7
0,7
1,6
8,4

2,6
1,3
0,7
1,2
2,2
3,4
1,8
0,6
1,1
4,1
1,8
2,5
0,7
1,5
14,2 2)

2,2
10,1
5,4
4,1
6,9
3,9
3,9
17,6
7,1
4,8
7,1
6,7
17,0
7,0
1,9

1,6
10,9
4,5
3,8
7,9
3,7
3,4
24,4
4,7
6,7
6,9
9,0
23,0
7,3
2,0

1,7
12,2
8,8
6,4
7,0
4,2
4,0
29,9
5,3
6,7
7,2
8,9
23,3
8,3
1,7 2)

4,7
4,4
6,0
4,6
4,5
4,9
5,0
4,2
6,0
3,6
5,6
3,3
4,9
4,7
2,5

4,9
4,9
7,8
5,8
5,5
5,5
6,0
4,3
6,3
3,9
7,6
3,8
5,0
5,6
3,4

2015 р.

2010 р.

Мультиплікатор доданої
вартості первинного сектора
економіки
2001 р.

2015 р.

2010 р.

2001 р.

Мультиплікатор доданої
вартості переробної
промисловості

2015 р.

2001 р.

Країна

2010 р.

Питома вага ВДВ аграрного
сектора економіки 1) у ВВП
країни, %

6,4
4,9
6,9
5,8
5,4
6,2
6,4
4,2
6,6
3,5
7,5
3,3
5,3
5,8
3,0 2)

Примітки. 1) — За видом економічної діяльності "Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство".
урахування тимчасово окупованої території та зони проведення антитерористичної операції.
Джерело: розрахував автор за даними статистичної бази ОЕСР і Держстату України.

M IEA =

TVG fo

(2),

MCi
де MIEА — мультиплікатор доданої вартості інтегро
ваного суб'єкта господарювання; TVGfo — вартість то
варної продукції на всіх стадіях ланцюга створення вар
тості інтегрованого суб'єкта господарювання, грош. од.;
MCi — матеріальні витрати, здійснені інтегрованим су
б'єктом господарювання на початковій стадії виробниц
тва, грош. од.
Очевидно, що значення MIEА зростатиме по мірі по
глиблення інтеграції.
Якщо аналізувати приріст доданої вартості інтег
рованого суб'єкта господарювання не за стадіями лан
цюга створення цінності, а за складом бізнесодиниць
(у разі квазівертикальної інтеграції значна частина
інформації становить комерційну таємницю, а су
б'єкти господарювання деюре зберігають само
стійність), то мультиплікатор буде наближено дорів
нювати співвідношенню економічних доданих варто
стей:

M IEA ≈

EVA fo

(3),
EVAri
де EVAfo — економічна додана вартість підприєм
ствачлена інтегрованого суб'єкта господарювання,
що виробляє кінцеву продукцію, грош. од.; EVAri —
економічна додана вартість підприємствачлена інтег
рованого суб'єкта господарювання, що постачає пер
винні ресурси, грош. од. Своєю чергою, економічна
додана вартість є чистим операційним прибутком
після сплати податків і відрахування затрат на капі
тал [7, с. 5, 198].
Зауважимо, що в силу дії закону вертикальної інтег
рації, значення EVAri може бути від'ємним через нульо
вий прибуток, тому MIEА за формулою (3) оцінюють за
модулем.
Для оцінювання рівня інтеграції між секторами на
ціональної економіки, а також визначення потенційних
втрат від експортносировинної орієнтації країни
М. Леденьова запропонувала розраховувати мульти
плікатори доданої вартості переробної промисловості
PI
PS
) і всього первинного сектора економіки ( M VA
) [8,
( M VA
с. 51].
VAA + VAFr + VAFs + VAMq + VAM
PI
M VA
=
(4),
VA + VA + VA + VA
A

Fr

Fs
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Mq

2)

— Без

TVA
(5),
VAA + VAFr + VAFs + VAMq
де VAA, VAFr, VAFs , VAMq, VAM — валова додана
вартість сільського господарства, лісового господар
ства, рибного господарства, добувної промисловості і
переробної промисловості відповідно, грош. од.; ТVA —
загальний обсяг валової доданої вартості у національній
економіці країни, грош. од.
Розрахунки, проведені згідно з вищенаведеною ме
тодикою, показують, що Україна істотно поступається
більшості економік провідних країн світу не тільки за
темпами економічного розвитку, а й за його структу
рою. Так, частка валової доданої вартості аграрного
сектора економіки України в 2015 р. був у понад 9,4 раза
більший за середнє значення по Європейському союзу,
а, порівняно з Німеччиною, у понад 23,6 раза (табл. 1).
До того ж, вступ України до Світової організації тор
гівлі на початку 2008 р. призвів до щорічного зростання
питомої ваги аграрного сектора економіки у валовому
внутрішньому продукті (протягом 2008—2015 рр. спос
терігаємо збільшення в 1,8 раза), тим самим створивши
міцне підгрунтя для деіндустріалізації і сировинної оріє
нтації галузі (рис. 3).
Значення мультиплікаторів доданої вартості, по
рівняно з іншими країнами світу, є занизькими, харак
теризує національну економіку як дезінтегровану. Так,
у 2015 р. переробна промисловість України виробила
1,7 грн доданої вартості з розрахунку на 1,0 грн. сиро
вини, тим самим не перейшовши межу навіть другого
технологічного переділу ланцюга створення цінності.
Це значення у 4,9 раза менше за середнє по країнах
членах ЄС, у 17,6 раза менше, ніж у Німеччині тощо.
Динаміка цього показника показує, що повільні темпи
розвитку інтеграційних відносин у 2001—2007 рр.
змінилися різким їхнім падінням, починаючи з 2008 р.,
що триває і донині.
Беручи до уваги ієрархічну будову Класифікатора
видів економічної діяльності (КВЕД2010; ДК 009:2010),
що гармонізовано з класифікацією Євростату NACE
(Rev. 2), ми пропонуємо розраховувати частковий муль
типлікатор доданої вартості аграрного сектора еконо
AS
):
міки (M VA
VA + VAFr + VAFi
AS
= A
M VA
(6),
VAA + VAFr
де VAFi — валова додана вартість харчової промис
ловості (за видом економічної діяльності "виробництво
харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів").
PS
M VA
=
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3,
5
3,
2

3,
2
4
8,

1,5

1,8
1,8

16,0
14,0
12,0
10,0

0
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9
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3
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2,0
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0
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9
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9
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7
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7
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4
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4
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5
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5

2,3

9
9,

2,4

5
7,

2,0

7
8,

1,9

2,8

,5
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2,2 2,3

2,0

2,7

,7
11

12 11,9 2,5
,1

5
9,

2,5

2,
7
2,
7

3,0

,2
14

,7
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3,5
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3

18,0
,4
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Мультиплікатор, рази

4,0

Питома вага, %
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1,8

1,9

1,7

8,0
6,0

1,0

4,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Роки
Мультиплікатор доданої вартості первинного сектора національної економіки
Мультиплікатор доданої вартості переробної промисловості
Питома вага ВДВ аграрного сектора економіки у ВДВ країни (права шкала)

Рис. 3. Динаміка секторальних інтеграційних співвідношень в економіці України
Примітки. Аграрний сектор економіки наведено в оцінках за видом економічної діяльності "Сільське господарство, лісове гос
подарство та рибне господарство". У 2014—2015 рр. — без урахування тимчасово окупованої території та зони проведення антите
рористичної операції.
Джерело: розрахував автор за даними Держстату України.

Текстильне виробництво, а також виробництво
шкіри ми не враховуємо, тому що їхній зв'язок з
сільськогосподарським виробництвом незначний, відпо
відно до даних таблиць "витрати — випуск".
Розраховані за формулою (6) значення мультипліка
тора є ще нижчими за попередні, дають змогу схарак
теризувати харчову промисловість України як галузь
полуторного переділу з тенденцією до дезінтеграції по
мірі розвитку експортносировинної моделі в сільсько
му господарстві (рис. 4).
Узявши за основу і модифікувавши методичний
підхід М. Леденьової [8, с. 52], можна оцінити потенційні
AS
) від дезінтеграції
втрати валової доданої вартості ( LVA
аграрного сектора економіки в умовах його експортної
орієнтації:
EU − I U
AS
0
U
LVA
= M VA
− M VA
⋅ VAAS ⋅ AS U AS
(7),
E
TVA
0
U
, M VA
— значення M VA, прий
де M VA = VA + VA ; M VA
A
Fs

)

Мультиплікатор, рази

(

3,5
3,0

3,0

3,3

3,2

3,3

3,2

2,9 3,0
2,8

2,0

2,1

2,2

2,1

2,3

2,3

2,2

2,2

1,5

1,6

1,6

1,6

3,1

3,5

2,7
2,4

2,5

3,3

3,0
2,8

2,6

няте за базис для порівняння, і фактичне в Україні у
звітному році; VAAS — валова додана вартість аграрного
сектора економіки України ( VAAS = VAA + VAFs), грош. од.;
E UAS , I UAS — експорт та імпорт продукції аграрного сек
тора економіки (товарів груп І—ІІ за УКТЗЕД) у варті
сному вираженні, грош. од.; EU — загальний обсяг екс
порту товарів з України у вартісному вираженні у
звітному році, грош. од.
Різниця між експортом й імпортом указує на те, що
частина експорту заміщується імпортом, тим самим
створюючи потенційну можливість для виробництва
доданої вартості харчовою промисловістю України.
Для розрахунку потенційних втрат валової доданої
вартості за формулою (7) використаємо дані економіч
них рахунків сільського господарства України, прийняв
ши за базу порівняння середні значення по Європейсь
кому союзу за 2011—2015 рр. (табл. 2).
Цілком очевидно, що значний розрив у значеннях
мультиплікаторів доданої вартості аграрного сектора

2,3

2,2

2,2

2,2 2,3

1,4

1,4

1,3

2,3

2,0
1,8

1,5
1,0

1,3

1,3

1,4

1,3

1,5

1,4 1,3
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Роки
Україна

ЄС–28

Німеччина

Рис. 4. Динаміка мультиплікатора доданої вартості аграрного сектора економіки
(за його інтеграції з харчовою промисловістю)
Примітка. У 2014—2015 рр. — без урахування тимчасово окупованої території та зони проведення антитерористичної операції.
Джерело: розрахував автор за даними статистичної бази ОЕСР і Держстату України.
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економіки зумовлює її відтік до більш
розвинених країн, визначає природу
економічних інтересів транснаціо
нальних корпорацій і трейдерів.
Євроінтеграційний вектор України в
умовах дезінтеграції створює лише
примарний соціальноекономічний
ефект від зростання експортно
імпортного сальдо зовнішньоторго
вельного балансу сільськогоспо
дарською продукцією, продукує рен
тоорієнтовану поведінку у цій сфері,
фактично призводить до зниження
національного багатства й швидкого
перетворення держави на сателіт. У
таких умовах економічне зростання
неможливе, тому що відтік капіталу
спричиняє його "проїдання", нераці
ональне використання і недонагро
мадження, тим самим ще більше при
скорює деіндустріалізацію економі
ки, редукцію до докапіталістичних
способів виробництва.

Таблиця 2. Потенційні втрати валової доданої вартості аграрного сектора
економіки України від дезінтеграції з харчовою промисловістю в умовах
експортно>сировинної моделі зовнішньої торгівлі з країнами>членами ЄС

Показник

2012

Роки
2013

10,9

11,6

10,4

8,8

7,3

67,1

67,9

65,6

70,0

74,0

1,4

2,6

2,6

3,4

5,0

86,2

158,2

181,9

327,2

784,1

6,4

10,8

11,9

20,6

39,4

2014

2015

Мультиплікатор доданої вартості
аграрного сектора економіки, рази
U

– Україна ( M VA )
0
( M VA )

– ЄС–28
Нетто-експортна квота аграрного
сектора економіки України під час
зовнішньої торгівлі з країнами ЄС,
%
Потенційні втрати валової доданої
AS

вартості ( LVA ), млрд грн.
Співвідношення потенційних втрат
валової доданої вартості з ВВП
України (у фактичних цінах), %

Джерело: розрахував автор за даними статистичної бази ОЕСР і Держстату Ук
раїни.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК
Аграрний сектор економіки України нині є одним із
системотворчих, стратегічно важливих сегментів націо
нальної економіки. Від рівня його розвитку залежить
продовольча безпека держави, рівень добробуту і зай
нятості сільського населення, а також працівників з
пов'язаних галузей, здоров'я нації тощо. Доведено, що
економічне зростання інтенсивного типу в аграрному
секторі економіки можливе тільки завдяки системному
розвитку інтеграційних відносин, має неодмінно супро
воджуватися неоіндустріалізацією.
Система управлінських рішень щодо розвитку аграр
ного сектора економіки має базуватися на аналізі лан
цюгів створення цінності, у якій основним індикатором
рівня інтеграції є мультиплікатор валової доданої вар
тості. Як показують наші дослідження, нині економіка
України є дезінтегрована, зокрема аграрний сектор і хар
чова промисловість формують тільки полуторний техно
логічний переділ, що сприяє дальшій деградації міжга
лузевих відносин, зростанню диспропорцій обміну й деі
ндустріалізації. До того ж, в умовах неоліберальної гло
балізації, зокрема й стратегічного курсу України на
євроінтеграцію, вітчизняна аграрна і переробна галузь є
здебільшого неконкурентоспроможною на світовому
ринку, а тому основні надходження від зовнішньої
торгівлі формуються за рахунок експорту сировини і
напівфабрикатів. Своєю чергою, це призводить до знач
них втрат у вигляді недоотриманої доданої вартості,
розмір яких у 2015 р. становив біля 40 % ВВП тільки за
рахунок експортної орієнтації сільського господарства.
Наведена у статті методика оцінювання рівня роз
витку міжгалузевої інтеграції повністю характеризує
динаміку цього процесу на макрорівні, є статистично
значущою і достовірною для ухвалення відповідних
управлінських рішень на її базі.
Перспективами подальших досліджень у цьому на
прямі є розробка стратегічних засад економічного зро
стання аграрного сектора економіки України на інтег
раційній основі.
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MACROECONOMIC ASPECTS OF THE CONCENTRATION OF MARKET POWER IN THE BANKING
SECTOR OF THE EUROPEAN UNION

У статті досліджується вплив рівня конкуренції у банківському секторі країн Європейського Союзу
на динаміку процентних ставок. Статистичну основу дослідження складають дані Світового банку та
Європейського центрального банку про розвиток монетарної сфери економік країн Європи з 1997 по 2016 рр.
З допомогою економетричого аналізу часових рядів отримано кількісні оцінки впливу концентрації рин@
кової влади та інших індикаторів розвитку банківського сектору на вартість кредитів та депозитів. Об@
числено коефіцієнти еластичності реагування процентних ставок на коливання інтенсивності конкуренції
в секторі банківських послуг та низки номінальних і реальних макроекономічних змінних для 14 країн.
Встановлено, що процентні ставки часто слабше реагують на зрушення у розподілі ринкової влади, аніж
на окремі параметри макроекономічного середовища. З'ясовано, що посилення конкуренції на ринку
банківських послуг може спричиняти як зростання, так і зниження кредитних та депозитних процент@
них ставок.
In the article the influence of the level of competition in the banking sector of the European Union countries
on the dynamics of interest rates is studied. The statistical basis of the study is composed of the data of the
World Bank and the European Central Bank on the development of the monetary sphere of the economies of
European countries from 1997 to 2016. With the help of econometric analysis of time series the quantitative
estimates of the influence of the concentration of market power and other indicators of the development of the
banking sector on the value of loans and deposits have been obtained. The coefficients of elasticity of the reaction
of interest rates on the fluctuations of the intensity of competition in the banking services sector and a number of
nominal and real macroeconomic variables for 14 countries have been calculated. It has been established that
interest rates are often less responsive to shifts in the distribution of market power than on individual parameters
of the macroeconomic environment. It is shown that the increase of competition in the market of banking services
can cause both growth and decrease of loan and deposit interest rates.
Ключові слова: банківський сектор, конкуренція, ринкова влада, індекс ГерфіндаляГіршмана, кредитна
процентна ставка, депозитна процентна ставка.
Key words: banking sector, competition, market power, HerfindahlHirschman index, lending interest rate, deposit
interest rate.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Масштабне скорочення кількості кредитних інсти
тутів, що позначило нинішній етап трансформації банкі
вської системи України, цілком природно актуалізує пи
тання спроможності наявних каналів непрямого фінан
сування національної економіки забезпечувати її стабіль
ний розвиток. Адже виникають побоювання, що зменшен
ня чисельності учасників фінансового ринку створювати
ме живильне середовище для концентрації ринкової вла
ди, а відтак, відкриватиме можливості маніпулювання вар
тістю кредитних та депозитних ресурсів з боку проду
центів фінансових послуг. Як наслідок, можуть стражда
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ти чутливі до процентних ставок видатки приватного сек
тору, а найперше — інвестиційні, мультиплікативний
вплив котрих на темпи відновлення економіки важко пе
реоцінити. І хоча, на думку низки українських дослідників
[1; 2], рівень монополізації українського ринку банківсь
ких послуг далекий від критичної межі, вивчення чутли
вості процентних ставок до рівня конкуренції між кредит
ними інститутами становить чималий практичний інтерес.
Особливо цінним у цьому сенсі виступає досвід Євро
пейського Союзу, який об'єднує країни з різнем рівнем
розвитку та гармонізації економічних інститутів, що
уможливлює ідентифікацію та порівняння потенційних
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Таблиця 1. Результати регресійного аналізу визначників кредитних процентних ставок
для помірно> та висококонцентрованих банківських ринків

Чехія
(1998-2016)
Бельгія
(1998-2016)
Латвія
(1998-2016)
Словенія
(1998-2016)
Словаччина
(2002-2016)
Кіпр
(1998-2016)
Мальта
(2000-2016)
Фінляндія
(1999-2016)
Фінляндія
(1998-2016)
Нідерланди
(1998-2012)
Греція
(1998-2014)
Естонія
(2000-2016)
Естонія
(1999-2016)

(+)
***

(-)
***
(-)
***

−

−

−

(-)
*

−

−

−

−

(+)
***

−

(-)
***

−

−
−
(+)
**
(+)
***
(+)
***
(+)
**
−
−
−

−
(-)
***
(+)
**

0,864

(+)
***

0,812

−

−

−

(-)

0,078

Х

−

−

−

0,954

−

Х

(+)
*

(-)
**

−

(-)
**

−

−

(-)
***
(+)
***

−

−

−

(+)
*

−

−

−

−

−

−
(-)
***
(-)
***

−
−
Х

(+)
***
(-)
***
(-)
***
−
(-)
***
(-)
***
(-)
***

0,616
0,894

−

−

0,712

−

−

0,852

−

−

0,842

−
−
−
−

(+)
***
(-)
***
(+)
***
(+)
***

0,807
0,611
0,872
0,917

Автокореляція

F-критерій

Скоригований R2

Bank Branches
−

(+)
***

(+)
*
(-)
***

(-)
**

(+)
***
(-)
***
(-)
**
(-)
***

Bank Employment

HHI

GDS

Inflation

Країна
(період)

GNI/GDP

Comparative Wealth

Регресори

39,13
***
16,56
***
2,524
186,1
***
8,496
***
51,71
***
10,87
***
33,71
***
48,91
***
20,49
***
9,365
***
28,32
***
47,8
***

?
ні
так
ні
ні
ні
ні
?
так
ні
?
ні
ні

Тут і нижче: символи (+) та () позначають виявлені значущий прямий чи обернений зв'язок між залежною змінною та регре
сором; Х — вилучення змінної з моделі (1) до початку розрахунків; ? — невизначеність щодо наявності чи відсутності автокореляції
в моделі за критерієм ДарбінаВотсона; ***, ** та * — значущість на рівні 1%, 5% та 10% відповідно. Значення коефіцієнта детермінації
та критерію Фішера заокруглено.

загроз, похідних від концентрації національних банківсь дентним капіталом) в країнах, що розвиваються, зафіксо
ких ринків.
вано в дослідженні 80 економік за 1988—1995 рр., що крім
іншого враховувало структуру національних фінансів, явні
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
та неявні форми оподаткування банків, низку інституцій
Ознайомлення бодай із частиною публікацій, які док них індикаторів тощо [6]. Цікаво, що воно ж, як і низка
ладаються до вирішення зазначеної проблеми, дає підста інших, здійснених за участі А. ДеміргючКунт [4; 5], наго
ви констатувати, що часто ядром досліджень є взаємозв'я лошує на важливості розмірів банківської системи. А точ
зок між конкурентністю банківських ринків та процентною ніше, висока конкуренція знижує процентну маржу в краї
маржею. Відправною ж точкою виступає гіпотеза, що на нах, де банківські активи складають чималу частку ВВП, а
явність монопольної влади дозволяє комерційним банкам концентрований капітал покращує фінансові результати
збільшувати кредитні ставки, водночас занижуючи вартість кредитних інститутів та підвищує стабільність фінансової
депозитів. Її верифікація зазвичай здійснюється з допомо системи. Цей висновок перегукується із результатами на
гою панельних економетричних моделей із залученням чи укового пошуку М.Т. Вальдеррами, яка наголошує на не
малих вибірок мікроданих щодо діяльності банківських гативному, на противагу досвіду США, впливі невеликих
установ. Так, У. Гунтер, Г. Кренн та М. Зігмунд на підставі банків на доступ до кредитів суб'єктів малого і середнього
42000 спостережень активності кредитних інститутів бізнесу Австрії [12].
Австрії за період із першого кварталу 1996 р. по другий
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
квартал 2012 р. виявили прямий зв'язок між індексом Лер
Віддаючи належне аналітичній строгості і точності роз
нера (як індикатором ринкової влади) та розміром процен
тної маржі. Щоправда значущість індексу виявилася нео глянутих мікроеконометричних досліджень, не можна омину
днаковою для різних груп банків [7]. Подібний взаємозв'я ти увагою низку аспектів, які потребують додаткового обгово
зок для Німеччини, Іспанії, Італії та Великої Британії рення. Найперше, логіка підказує, що зміна розміру процент
(1993—2000 рр.), а також Мексики (1993—2005 рр.) зафік ної маржі може бути наслідком як різно, так і однонапрямле
сували іспанські дослідники [8; 9]. Для згаданих європейсь ного руху кредитних та депозитних ставок. Відтак, незайвим є
ких країн принципове значення мали також фаза ділового з'ясування чинників, що є визначальними для вартості грошей
циклу та інтегрованість у єврозону. Науковці, що в основу як у кредитному, так і депозитному сегментах ринку банківсь
свого аналізу поклали альтернативні показники ринкової ких послуг. Крім того, розмір процентних ставок може суттє
влади, як от індикатор Буна, теж констатували обернений во різнитися залежно від схильності приватного сектора до
зв'язок між процентною маржею і рівнем конкурентності боргового фінансування, доступності позикових коштів поза
банківською системою, глибини проникнення кредитних інсти
банківських ринків [13].
Заслуговують на пильну увагу також дослідження, на тутів у регіони тощо. Саме тому пропонована стаття має на меті
цілені на пошук причин відмінностей у формуванні процен отримати кількісні оцінки впливу концентрації ринкової вла
тних ставок в різних національних економіках. Зокрема, ди в банківському секторі країн ЄС на процентні ставки з ура
З. Валко та Т. Райнігер виявили суттєву диференціацію про хуванням низки чинників макросередовища.
центних ставок в країнах Центральної і Східної Європи
(Чехія, Угорщина, Польща, Словаччина) та країнах зони ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ
Статистичну основу дослідження склали дані Світово
євро, приписавши їх причину валютним ринкам [14]. Вищу
маржу для іноземних банків (порівняно з банками із рези го банку та Європейського центрального банку про рівень
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Таблиця 2. Результати регресійного аналізу визначників депозитних процентних ставок
для помірно> та висококонцентрованих банківських ринків

Чехія
(1998-2016)
Бельгія
(1998-2016)
Латвія
(1998-2016)
Словенія
(1998-2016)
Словаччина
(2002-2016)
Словаччина
(1998-2016)
Кіпр
(1998-2016)
Фінляндія
(1999-2016)
Нідерланди
(1998-2012)
Греція
(1998-2014)
Греція
(1998-2016)
Естонія
(2000-2016)
Естонія
(1999-2016)

(+)
***
−
(+)
***
(+)
***

(-)
**
−
−

−
(-)
**
(-)
***
(-)
***
(-)
***
(-)
***

−

−

−

0,919

(+)
***

0,685

−

−

0,771

(+)
***
Х

−

−

−

0,961

Х

−

−

−

0,872

Х

−

Х

Х

0,537

(-)
**
(-)
*

(+)
***

0,876

−

0,738

−

−

0,516

−

−

−

−

−

−

(-)
***

−

(-)
*

(+)
*

−

(+)
***

−

−

−

−

−

−

(-)
**

−

−

−

(-)
***

−
(-)
*
(+)
***
(-)
***

−

−

−

−

(+)
**

−

(-)
**

−

−

−

−

−

−

−

Х

−

−

Interestt = a0 + a1 ⋅ Inflationt + a2 ⋅ GDSt +
+ a3 ⋅ ComparativeWealtht + a4 ⋅ GNI / GDPt + a5 ⋅ HHI t +
(1),
+ a6 ⋅ BankEmploymentt + a7 ⋅ BankBranchest + ε t
де Interestt — номінальна кредитна чи депозитна став
ка в країні для року t;
Inflationt — темп приросту цін; для уникнення двознач
ностей в інтерпретації змінної її значення обчислені на
підставі середнього геометричного індексу споживчих цін
та дефлятора ВВП; як вихідна гіпотеза приймається тверд
ження про прямий зв'язок між номінальною процентною
ставкою та темпом інфляції;
GDSt — валові внутрішні заощадження (% ВВП); в кла
сичному випадку зростання рівня внутрішніх заощаджень
створює додатковий тиск на депозитному ринку, що доз
воляє знижувати вартість депозитів, а також збільшує вагу
небанківських форм фінансування приватного сектора,
знижуючи кредитні ставки;

(-)
***
(+)
***
(+)
***
(+)
***

0,479
0,703
0,773
0,689

Автокореляція

F-критерій

Скоригований R2

Bank Branches

Bank Employment
(+)
***
(-)
**

(+)
***
(+)
**

розвитку банківського сектора та макроекономічні показ
ники 28 країн з 1997 по 2016 рр., які наприкінці зазначено
го періоду входили до складу ЄС [10; 11]. З них за підсум
ками 2016 року, виходячи із значень індексу Герфіндаля
Гіршмана, 13 країн характеризувалися низьким рівнем кон
центрації банківського ринку (згідно із загальноприйня
тим підходом [3] відповідний індекс не перевищував 1000),
11 — помірним (від 1000 до 1800), а решта 4 (Литва, Нідер
ланди, Греція, Естонія) — високим (понад 1800). Варто заз
начити, що вибірку довелося істотно звузити через
відсутність у статистичних базах зазначених міжнародних
фінансових інституцій вичерпного обсягу зіставних даних
щодо низки країн за необхідний для отримання коректних
статистичних оцінок проміжок часу. Тож з кола досліджу
ваних об'єктів повністю були вилучені такі країни: Авст
рія, Болгарія, Данія, Литва, Люксембург, Португалія, Ру
мунія, Хорватія та Швеція. Крім того, для деяких країн, за
браком відповідної інформації, подальші розрахунки
здійснювалися лише для одного виду процентних ставок як
пояснюваної змінної.
Оцінювання впливу рівня конкуренції в банківському
секторі на розмір процентних ставок для кожної із країн
здійснювалося на основі лінійного регресійного рівняння
(1) за методом найменших квадратів:
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HHI

GNI/GDP

GDS

Inflation

Країна (період)

Comparative
Wealth

Регресори

69,14
***
10,78
***
16,19
***
220,8
***
96,29
***
21,87
***
32,79
***
13,0
***
15,94
***
5,911
***
15,17
***
28,18
***
38,6
***

?
ні
ні
ні
ні
так
ні
так
ні
?
?
ні
ні

ComparativeWealtht — відношення ВВП на душу насе
лення для досліджуваної країни до подушного ВВП Євро
пейського Союзу (за паритетом купівельної спромож
ності); змінна є відображенням динаміки порівняльного (з
іншими країнами спільноти) добробуту і кредитних ризиків,
тож відповідальна за циклічний складник процентних ста
вок; для країн, що впродовж відповідного періоду набува
ли членства в ЄС чи єврозоні вона ілюструє також ефект
поглиблення євроінтеграції;
GNI/GDPt — відношення валового національного до
ходу до валового внутрішнього продукту країни; виступає
індикатором схильності мешканців країни до використан
ня належних їм ресурсів за кордоном та інтенсивності за
лучення ресурсів інших країн;
HHIt — середнє значення індексу ГерфіндаляГіршма
на, обчисленого на підставі вартості активів кредитних
інститутів відповідної країни; тестується розглянута вище
гіпотеза про обернений зв'язок між рівнем концентрації
ринкової влади на кредитному і депозитному ринках та
відповідними процентними ставками;
BankEmploymentt — середня чисельність працівників
кредитних інститутів країни у розрахунку на 1000 осіб еко
номічно активного населення;
BankBranchest — середня кількість відділень кредитних
інститутіврезидентів у розрахунку на 1000 осіб економіч
но активного населення; як і попередня, ця змінна водно
час віддзеркалює глибину охоплення населення країни бан
ківськими послугами та потенційний рівень затрат на ве
дення банківського бізнесу;
εt — випадкова величина.
Результати першого етапу дослідження наведено у таб
лицях 1—3.
Окремі країни представлено двічі, оскільки відповідні
розрахунки іноді доводилося виконувати повторно. Най
частіше йшлося про забезпечення порівнянності резуль
татів, отриманих для депозитних та кредитних ставок.
Крім того, повторний перегляд моделі допускався в
тому випадку, якщо регресор, який зумовлював скорочен
ня досліджуваного ряду динаміки для країни, виявлявся
незначущим. У цьому разі відповідна змінна вилучалася із
структури моделі (1), а тривалість відповідних спостере
жень збільшувалася.
Слід зазначити, що чимало отриманих у результаті рег
ресійного аналізу рівнянь, попри виявлені значущі коефі
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Таблиця 3. Результати регресійного аналізу визначників процентних ставок для низькоконцентрованих банківських
ринків

Німеччина
(1998-2016)
Велика Британія
(1998-2014)
Італія
(1998-2016)
Франція
(1998-2016)
Ірландія
(2000-2016)
Польща
(2001-2016)
Угорщина
(2000-2016)
Угорщина
(1998-2016)
Іспанія
(1998-2016)
Німеччина
(1998-2016)
Італія
(1998-2016)
Франція
(1998-2016)
Польща
(2001-2016)
Угорщина
(2000-2016)
Угорщина
(1998-2016)
Іспанія
(1998-2016)

−
−
(+)
***
(+)
**
(+)
*
(+)
**
(+)
**
(+)
***
(-)
**
−
(+)
**
(+)
***
(+)
*
(+)
***
(+)
***
(+)
*

−
(+)
***
(-)
*
−
(-)
*
−
−
(-)
*
(+)
***
(+)
***
(-)
*

(+)
***

−

−

−

(-)
**
(+)
**
(+)
*
(-)
***
(-)
**

Кредитні ставки
(-)
***
−

−

−

−

−

−
(+)
***
(+)
**
−

−

0,8

−

0,91

(-)
***
(+)
**

0,289

−

−

Х

−

−

(-)
***

−

−

−

−

Х

0,85

(-)
***

−

−

(-)
***

(+)
***

0,8

(+)
**
(+)
**

(+)
***
(+)
*
(+)
***
(+)
***

(-)
***
(-)
**
(-)
***
−

0,840

−

−

0,556

−

0,806

−

0,906

Автокореляція
ні
?
?
?
ні
?
ні
ні

36,78
***

ні

0,242

2,146

?

−

−

−

−

−

(-)
**

Х

−

−

−

−

−

0,841

−

−

−

−

Х

0,84

(-)
***

(-)
**

(+)
***

(+)
***

−

0,914

(-)
***
(-)
***
(+)
*

?

0,888

(-)
**

−

37,09
***
82,04
***
16,12
***
3,44
**
5,998
***
21,76
***
39,62
***
51,9
***
15,4
***

0,808

(-)
***
(+)
***
(+)
**

Депозитні ставки
(-)
−
***

F-критерій

Скоригований
R2

Bank Branches

Bank
Employment

HHI

GNI/GDP

GDS

Inflation

Країна (період)

Comparative
Wealth

Регресори

46,72
***
20,69
***
43,41
***
48,22
***
32,75
***

0,91

ні
ні
?
ні
?

Таблиця 4. Еластичність процентних ставок, обчислена на підставі коефіцієнтів рівнянь регресії з точністю до сотих

Німеччина (1998-2016)
Франція (1998-2016)
Польща (2001-2016)
Угорщина (1998-2016)
Бельгія (1998-2016)
Латвія (1998-2016)
Словенія (1998-2016)
Словаччина (2002-2016)
Кіпр (1998-2016)
Нідерланди (1998-2012)
Естонія (2000-2016)
Естонія (1999-2016)

−
0,32
0,29
0,62
−
0,49
0,8
−
−
−
−
−

6,43
−
−
-2,2
−
−
−
−
-2,3
−
-3,21
−
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Кредитні ставки
−
-2,55
−
-8,76
-4,53
-3,65
−
−
-3,6
−
-1,06
-0,91
Депозитні ставки
−
−
-2,98
−
-24,12
-2,18
-3,88
-8,27
−
−
−
−

Bank Branches

4,18
−
-0,9
6,28
-1,96
−
−
-0,68
1,01
5,06
-1,49
-1,32

Bank
Employment

−
0,19
0,56
-0,23
−
0,43
−
−
0,11
0,28
−
−

HHI

GDS

Велика Британія (1998-2014)
Польща (2001-2016)
Угорщина (1998-2016)
Іспанія (1998-2016)
Бельгія (1998-2016)
Словенія (1998-2016)
Словаччина (2002-2016)
Кіпр (1998-2016)
Мальта (2000-2016)
Нідерланди (1998-2012)
Естонія (2000-2016)
Естонія (1999-2016)

GNI/GDP

Inflation

Країна (період)

Comparative
Wealth

Регресори

−
Х
−
−
−
Х
Х
-1,21
−
−
−
Х

−
−
−
−
0,58
−
2,11
−
0,64
−
-1,21
-1,09

4,56
6,69
−
-8,62
-3,15
−
-2,72
−
−
−
−
−

−
−
Х
10,91
1,51
−
-2,43
0,99
−
0,81
1,09
1,02

−
−
Х
−
−
26,68
Х
Х
-2,51
−
−
Х

-1,52
1,08
2,17
−
2,67
3,04
−
−
−
551,14
−
−

19,38
15,18
8,84
−
-10,87
−
−
−
-1,74
−
−
−

-4,07
-2,84
−
Х
7,47
−
−
−
3,03
−
2,41
2,41
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цієнти при незалежних змінних, виявилися незадовільни
ми через автокореляцію залишків або непевність щодо її
наявності чи відсутності (див. табл. 1—3). Оскільки в цьо
му разі значення отриманих коефіцієнтів не можуть розг
лядатися як вірогідні, подальше дослідження здійснювало
ся лише щодо країн, рівняння регресії для яких не містили
автокореляції. Для них на підставі відповідних коефіцієнтів
при регресорах, а також середніх значень залежних і не
залежних змінних, обчислено коефіцієнти еластичності
(міри реагування пояснюваних змінних на однопроцентну
зміну регресора) (табл. 4).
Узагальнюючи виявлені форми та інтенсивності зв'яз
ку між пояснюваними змінними та регресорами, доречно
звернути увагу на такі моменти. Поперше, рівень концен
трації ринкової влади у банківському секторі дійсно вия
вився значущим для кредитного сегмента фінансового рин
ку низки країн, причому в більшості випадків вплив вия
вився сподіваним — що менша конкуренція, то вищі
відповідні процентні ставки. Виняток склала Естонія, де,
як можна судити із значень коефіцієнтів еластичності, кон
центрація капіталу в банківській сфері для досліджувано
го періоду сприяла зниженню вартості кредитів. Ймовір
но, йдеться саме про той випадок, коли розміри банківсь
кої системи визначають її спроможність встановлювати
прийнятні для бізнесу процентні ставки. Не слід скидати із
рахунку і той факт, що в досліджуваній групі Естонія вия
вилася лідером за рівнем концентрації банківського сек
тору (індекс ГерфіндаляГіршмана за підсумками 2016 р.
досяг 2406 [10]). Натомість процентні ставки депозитного
ринку, окрім Німеччини, реагували на посилення монопо
лізації банківського сектора всупереч базовій гіпотезі, що
вимагає додаткового якісного аналізу особливостей кон
куренції в сегменті банківських вкладів.
Подруге, як з'ясувалося, зрушення у розподілі рин
кової влади в банківському секторі часто позначалися на
розмірі процентних ставок меншою мірою, аніж окремі па
раметри макроекономічного середовища (див. табл. 4).
Виняток продемонструвала лише гіперреакція ставок
депозитного ринку Нідерландів, банківська система якої
теж належить до високомонополізованих.
ВИСНОВКИ
Результати проведеного дослідження дають підстави
стверджувати, що проблема впливу концентрації ринкової
влади в банківському секторі на вартість депозитів та кре
дитів є не настільки тривіальною, як може здатися на пер
ший погляд. Адже множинність параметрів макросередо
вища, здатних коригувати напрям руху процентних ставок,
може ускладнювати завдання ідентифікації значущості
конкуренції для ціноутворення на ринку банківських по
слуг. До того ж інтерпретація форми взаємозв'язку міжбан
ківської конкуренції, як і макроекономічних чинників, та
процентних ставок потребує не менших дослідницьких зу
силь, аніж його кількісний аналіз.
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У статті здійснено дослідження особливостей нових систем зберігання даних — blockchain, переваг
та ризиків, які існують для учасників мережі створення блоків та ланцюгів даних. Розглянуто визначен@
ня поняття blockchain, його основних переваг та недоліків. Проаналізовано принцип, згідно із яким пра@
цює blockchain. Серед інших визначено найсильніші сторони захисту blockchain від хакерських атак, або
змін складових ланцюгів та блоків. Визначено основні переваги та ризики використання blockchain. Та@
кож проаналізовано, в яких непов'язаних із криптовалютами сферах blockchain може також використо@
вуватися, наведено декілька прикладів використання принципу blockchain у таких нетипових сферах,
як медицина, правоохоронна діяльність чи захист прав інтелектуальної власності. Проаналізовано, який
сервіс на основі blockchain міг би ефективно функціонувати на території України.
This article studies the features of new data storage systems — blockchain, advantages and risks that exist
for the participants of the network for creating blocks and data chains. The definition of the concept of blockchain,
its main advantages and disadvantages are defined. The principle under which the blockchain works is analyzed.
Among others, the strongest aspects of blockchain protection from hacker attacks, or changes in the components
of chains and blocks, are defined. The main advantages and risks of using blockchain are determined. Furthermore
non crypto@currency areas in which blockchain can also be used are analyzed. Several examples of using the
blockchain principle in non@typical areas, such as medicine, law enforcement or intellectual property rights
protection, are given. Some services that can use blockchain principle could function effectively in Ukraine
defined.

Ключові слова: blockchain, криптовалюта, bitcoin, цифрові транзакції, база даних.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Система blockchain з'явилася в 2009 році, разом з
віртуальною валютою bitcoin, тоді як і зараз була за
писом цифрових транзакцій на основі величезної бази
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даних, в якій були записи про фінансові операції з
електронною валютою. Особливої популярності у
блоках тразакцій не було до 2012 року, коли почали
активно обговорювати можливості, що надає bitcoin.
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Пік активно сті та заці кавлено сті і нвесто рі в у
blockchain припадає на 2016 рік, в основному, в кон
тексті криптовалют. Проте недооцінено можливості
використання blockchain у інших сферах, зокрема в
Україні [1].
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою роботи є дослідження революційної систе
ми баз даних blockchain, її переваг, дослідження вже
успішних випадків застосування принципу blockchain у
різних сферах та пошук можливих сфер, в яких було б
ефективно використовувати принцип blockchain в Укра
їні.
ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Blockchain — це децентралізована система збер
ігання даних або цифровий реєстр транзакцій, угод,
контрактів. Складається з набору записів. Головна
відмінність і незаперечна перевага — те, що цей
реєстр не зберігається в одному місці. Він розподі
лений серед кількох сотень і навіть тисяч комп'ютерів
у всьому світі. Будьякий користувач цієї мережі
може мати вільний доступ до актуальної версії реє
стру, що робить його прозорим абсолютно для всіх
учасників [2].
Blockchain працює наступним чином: усі транзакції
за допомогою складних математичних алгоритмів об'єд
нуються в "блоки", які потім зв'язуються криптографі
чно і хронологічно в "ланцюг" та мають певний геш (циф
ровий пароль) попереднього блоку. Транзакція при цьо
му здійснюється лише тоді, коли вважається підтверд
женою [3].
Це зручно і надійно, якщо йдеться про здійснення
платежів чи передачу конфіденційних даних. При опе
раціях із криптовалютами, наприклад, у ланцюжку
блоків міститься інформація про всі вчинені колинебудь
операції з біткойнами.
Велика кількість компьютерів, що працюють в одній
мережі здійснюють гешування, тобто шифрування. Ко
жен блок пов'язаний з попереднім і містить у собі набір
записів. Кожний блок має свій унікальний геш. Всі тран
закції знаходяться у мережі [4].
Нові блоки завжди додаються в кінець ланцюжка.
Якщо в результаті їх розрахунків всі вони отримують
однаковий результат, то блоку присвоюється унікаль
на цифрова сигнатура (підпис). Як тільки реєстр буде
оновлено і утворений новий блок, він вже не може бути
змінений. Таким чином, підробити його неможливо. До
нього можна тільки додавати нові записи. Важливо вра
хувати те, що реєстр оновлюється на всіх комп'ютерах
в мережі одночасно.
Таким чином, можна назвати одну з переваг
Blockchain — неможливими є хакерські проникнен
ня в систему, оскільки для цього необхідно мати до
ступ до баз даних на всіх компьютерах одночасно.
Процес гешування є незворотнім і навіть, якщо до
кумент буде змінений, він отримає інший цифровий
підпис, що буде сигналізувати про невідповідності в
системі.
Blockchain є специфічним способом запису даних,
подібному архівам в Excel. Але всі записи робляться не
в одному місці, а всюди: в мережі та на всіх компьюте
рах учасників створення і модифікації цього блоку, які
не можуть бути доступні будькому без дозволу. Це
дозволяє усім учасникам забезпечити захист цілісності
документа.
Основні переваги використання blockchain:
— Усунення посередника. Принцип, за яким функ
ціонують блоки, полягає в тому, що він дозволяє пе
ревіряти транзакції без втручання людини, тобто без
посередника, що мінімізує ризики помилок. За цим
принципом укладаються так звані "розумні контрак
ти", автоматично, відповідно до заздалегідь визначе
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них правил. Завершення транзакції відзначається
подією або діями, які можуть мати форму дати, суми
або дозволу, наданого певною кількістю обраних
представників.
— Зменшення витрат. Інвестиційні банки можуть
вдосконалити діяльність свого backoffice, одночас
но зменшуючи витрати. Сорок п'ять банків, у тому
числі BNP Paribas та Sociеtе Gеnеrale, об'єдналися в
рамках проекту R3 CEV, який передбачає впровад
ження взаємопов'язаних blockchain для заміни існу
ю чих систем реєстраці й даних. Сь ог одні шні
міжбанківські біржі управляються платформою Swift
або кліринговими установами, такими, як Clearstream
[5].
— Захищеність. Незворотність створеного ланцюгу
та можливість перевірки також дає очевидні переваги
для учасників створення та модифікації блоку та всіх
зацікавлених сторін.
Основним ризиком для існування blockchain та
bitcoin є залежність від коливань кількості активних ко
ристувачів, і число підприємств, які, використовують
bitcoin як спосіб оплати [6].
Не слід забувати і про стереотипи щодо викори
стання криптовалют в шахрайських цілях, або вза
галі для відмивання грошей або торгівлі наркотика
ми [7].
Багато хто згадує про blockchain тільки в кон
тексті криптовалют, але blockchain дає можливість
створити будьякий інший сервіс. Взагалі технології
blockchain можуть використовуватися в різних сфе
рах: кібербезпека, освіта, продажі та лізинг машин та
навіть сервіси для прослуховування музики онлайн.
Наприклад:
Consensys — сервіс, що дозволяє артистам та му
зикантам укладати "розумні договори" для автома
тичного ліцензування, сприє здійсненню процесів оп
лати ліцензій, захищає інтелектуальну власність ав
торів.
Proofofexistence.com — cервіс, який дозволяє без
будьяких посередників (наприклад, нотаріуса) на 100%
підтвердити, що оформлений договір в цифровому виг
ляді існував, а його текст та умови повністю ідентичні
оригіналові.
Gem — сервіс, що дозволяє ділитися даними в сфері
охорони здоров'я, що підвищить ймовірність встанов
лення точного діагнозу та ефективного лікування, та
підвищенню ефективності систем охорони здоров'я
вцілому.
Transactive Grid — сервіс, що дозволяє клієнтам
здійснювати операції щодо генерування та купівліпро
дажу електроенергії.
Emercoin.com — багатофункціональна платформа,
на якій можна повністю виключити реалізацію товарів
підробок чи обману покупців.
The Jetcoin Institute сервіс, що створив свою крип
товалюту та дає можливість уболівальникам інвестува
ти в їх улюблених спортсменів, а потім отримати части
ну майбутніх доходів спортсмена [8].
Citizen Ticket — британський сервіс з продажу
квитків BitTicket направлений на вирішення проблем,
що виникають при реалізації квитків: перекуповуван
ня, відкладання для вторинного продажу — організа
тору, який вирішить запустити на платформі квитки на
свій захід, буде надано можливість укласти "розумний
контракт", який встановлює правила щодо реалізації
[9].
Захищеність blockchain надає можливість викори
стовувати його навіть у сферах, пов'язаних із робо
тою органів правопорядку: наприклад, база данних
доказів, підозрілих тразакцій, підробки лікарських
засобів чи навіть інформації щодо вогнепальної зброї
[10].
Одним із прикладів, що буде мати позитивний
результат саме в Україні — побудований на основі
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blockchain реєстр права власності. Перевагами та
кого реєстру були б стійкість, прозорість та низька
вартість реалізації [11]. Крім того, blockchain зро
бить цей реєстр непідконтрольованим жодній ок
ремій організації, що також і знімає потребу в тех
нічних посередниках та інституціях для регулюван
ня.
ВИСНОВКИ
Наразі blockchain є революційними явищами, і не
тільки для банківського сектору. Незважаючи на те,
що криптовалюта зараз переживає скрутні часи, тех
нологія, що забезпечує її існування, дає великі мож
ливості у майбутньому. Blockchain робить передачу
данних швидше, безпечніше та дешевше, оскільки
виключає участь сьогоднішніх посередників. Фран
цузька "Caisse de Depot" (Фонд депозитів та пере
казів) має намір перевірити можливість того, щоб
компанії, які нині не розміщені на фондовій біржі,
могли автоматично випускати облігації на первинно
му ринку.
Крім того, blockchain забезпечує безпеку даних,
діє автоматизовано, тим самим усуваючи потребу в
посередниках, а відтак, знижується і ризик людсь
кої помилки. У цій прозорій базі даних, дані захи
щені від маніпуляцій, зміни або зламування частин
blockchain, бо для цього необхідно було б контро
лювати усі компьютери, які працюють у мережі над
створенням блоків та ланцюгів. Тим не менш, все ж
таки існують ризики: маніпуляції із фальшивими уго
дами з метою обману системи буде можливим, але
складним, крім того, конкретно в контексті крипто
валюти blockchain та bitcoin є залежними від коли
вань кіль ко сті активних ко ристувачів, і числа
підприємств, які, використовують bitcoin як спосіб
оплати.
Але вцілому, blockchain є надзвичайно революцій
ним явищем. Принцип blockchain дозволить розвивати
ся не тільки банківській сфері, але і іншим, зокрема,
медицині, освіті, бізнесу, захищенності людей від шах
райських схем та маніпуляцій, тому має велике май
бутнє, зокрема в Україні.
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REASONS AND REGULARITIES OF USE LOGISTICS MANAGEMENT

У статті визначено, що головним завданням логістики на підприємстві є забезпечення за оптималь@
них витрат максимальної його пристосованості до мінливих умов ринку й одержання переваг перед кон@
курентами. До глобальних завдань автор зараховує: створення комплексних інтегрованих систем матер@
іальних, інформаційних й інших видів потоків; стратегічне узгодження, планування й контроль за вико@
ристанням логістичних потужностей; удосконалення логістичної концепції в рамках обраної стратегії
підприємства; досягнення гнучкості шляхом швидкого реагування на зміни зовнішніх і внутрішніх умов
функціонування. Встановлено, що застосування концепції логістичного управління дає змогу вдоскона@
лити традиційну систему управління. Узгодження інтересів ланок мікрологістичного ланцюга потребує
обгрунтування внутрішнього механізму управління економічними потоками на основі використання
теорії компромісів.
The article specifies that the main logistics task of the company is to provide optimum cost at its maximum
adaptation to changing market conditions and competitive advantage. By global tasks author is classifies: creation
of complex integrated systems of material, information and other types of flows; strategic coordination, planning
and control of the use of logistics facilities; improving logistics concept within the chosen business strategy;
achieving flexibility through rapid response to changing external and internal conditions of operation. Established
that the concept of logistics management enables to improve the traditional system of management.
Reconciliation links of interest's mikrologistic chain needs study the internal mechanism of management of
economic flows through the theory of compromise.

Ключові слова: інтеграція, логістика, логістичний підхід, логістична система, матеріальні потоки, ме
неджмент, підприємства, системний підхід, споживач.
Key words: integration, logistics, logistics approach, logistic system, material flows, management, enterprises,
system approach, consumer.

ВСТУП
Визначальною рисою економічного розвитку світо
вих держав є перехід до вищої стадії інтернаціоналізації
господарських, фінансовоекономічних, наукових,
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технологічних та інших зв'язків у різноманітних сферах
людської діяльності — глобалізації. Вибір нових форм і
методів управління економікою має потребу в постійно
му вдосконаленні, оскільки нові відносини власності

Економiка та держава № 8/2017

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
включають багатогранну систему взаємодії між людь
ми, колективами, регіонами країни у використанні за
собів і результатів виробництва. Подібний комплекс
відносин потребує нових розробок, спрямованих на ви
рішення протиріч і проблем, які накопичились у транс
формаційний період. Один із нових векторів розробок
лежить у площині логістики. На сьогодні існує багато
визначень терміна "логістика". Це пояснюється тим, що
логістика містить безліч напрямів. Зазвичай логістику
поділяють на кілька видів: 1) логістику, пов'язану із за
безпеченням виробництва матеріалами — заготівельну
або закупівельну логістику; 2) логістику, пов'язану з
раціоналізацією й оптимізацією виробничих процесів —
виробничу логістику; 3) логістику, яка забезпечує
найбільш ефективну організацію розподілу виробленої
продукції — збутову, маркетингову або розподільчу
логістику. Можна визначити також і транспортну логі
стику, яка по суті є складовою кожного з вищеназва
них видів та інформаційну логістику — управління
інформаційними потоками на всьому шляху проходжен
ня матеріального потоку.
АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання розвитку логістики та логістичних потоків
знайшли відображення у публікаціях зарубіжних та
вітчизняних вчених таких, як: А. Амоша, Р. Баллоу, А. Бо
гач, А. Гаджинський, К. Друрі, А. Кальченко, Д. Клосс,
Д. Ламберт, Л. Миротин, А. Некрасов, М. Окландер,
І. Садлер, А. Семенов, Дж. Сток, Ф. Харрісон, Р. Хенд
філд, Дж. Хескіт, В. Шипуліна, Н.І. Чухрай та інших.
В їхніх працях розроблені концептуальні основи
використання логістичних систем на основі виділення
потокових процесів та управління ними, визначено
підгрунтя стратегічного планування логістики. Разом з
тим, залишаються недостатньо дослідженими органі
заційні аспекти управління логістичними системами та
принципи логістичного пізнання, на які повинна спира
тися концепція логістичного менеджменту.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідження визначень поняття "логістика" дозво
ляє виділити два принципових напрями. Перший пов'я
зано з функціональним підходом до руху товару тоб
то управління всіма фізичними операціями, які необх
ідно виконувати при доставці товарів від постачальни
ка до споживача. Другий характеризується ширшим
підходом крім управління операціями руху товару він
включає аналіз ринку постачальників і споживачів, ко
ординацію попиту і пропозиції на ринку товарів і по
слуг, а також гармонізацію інтересів учасників проце
су руху товарів. Деякі визначення логістики відобра
жають як управлінський, так і економічний аспекти,
також у визначеннях логістики підкреслюється її опе
ративнофінансовий аспект. У них трактування логі
стики виходить з часу розрахунку партнерів по опе
рації і діяльності пов'язаній з рухом і зберіганням си
ровини, напівфабрикатів і готових виробів у госпо
дарському обороті з моменту сплати грошей поста
чальнику до моменту отримання грошей за доставку
кінцевої продукції.
У своїй основі логістика не є феноменом абсолют
но новим і не відомим практиці. Проблема найбільш ра
ціонального руху сировини, матеріалів і готової про
дукції завжди була предметом пильної уваги. Новизна
логістики полягає, поперше, в зміні пріоритетів у гос
подарський практиці підприємства, центральне місце
в ній займає управління потоковими процесами, а не
управління виробництвом. Подруге, новизна логісти
ки полягає у всебічному комплексному підході до пи
тань руху матеріальних цінностей в процесі відтворен
ня. Потретє, новизна логістики полягає у викорис
танні теорії компромісів у господарській практиці
підприємств.

www.economy.in.ua

На основі опрацьованих джерел, на нашу думку, під
логістикою слід розуміти: практичну діяльність з ціле
покладання, прогнозування, планування, організації і
контролю процесів руху інтегрованих потоків у рин
ковій системі з метою отримання синергетичного ефек
ту, яка в противагу існуючим передбачає отримання
додаткового кооперативного ефекту.
Закономірність використання логістики пояснюєть
ся низкою причин.
1. Розвиток конкуренції, перехід від ринку продав
ця до ринку покупця. До початку 60х рр. ХХ ст. у краї
нах з розвинутою ринковою економікою виробники і
споживачі продукції не приділяли увагу створенню
спеціальних систем, які дають право оптимізувати уп
равління матеріальними потоками. Системи розподілу
не планувалися. Виробництво, оптова і роздрібна тор
гівля працювали без тісного зв'язку один з одним. Сис
тема управління процесами руху товарів була слабкою.
Конкретних взаємозв'язків між різноманітними функ
ціями логістики не було. Це пояснювалося тим, що виз
начальний потенціал конкурентоспроможності утворю
вався на цьому етапі за рахунок розширення виробниц
тва.
2. Необхідність застосування логістики в економіці
зумовлена енергетичною кризою 70х рр. Підвищення
вартості енергоносіїв змусило підприємців шукати ме
тоди підвищення економічності перевезень, причому
ефективно вирішити це завдання лише за рахунок раці
оналізації роботи транспорту неможливо. Тут необхідні
погоджені дії всіх учасників сукупного логістичного
процесу [1, с. 32].
Розвиток логістики у 80ті роки ХХ ст. відзначаєть
ся такими характерними рисами: стрімке зростання
вартості фізичного розподілу; зростання професіона
лізму менеджерів, які здійснюють управління логістич
ними процесами; стратегічне планування в галузі логі
стики; використання комп'ютерів для збору інформації
та контролю за логістичними процесами; централіза
ція фізичного розподілу; зменшення запасів у матері
алопровідних ланцюгах; чітке визначення справжніх
витрат розподілу; реалізація заходів для зменшення
вартості просування матеріального потоку до кінце
вого споживача.
Для сучасного етапу впровадження логістики харак
терні: фундаментальні зміни в організації і управлінні
ринковими процесами у світовій економіці; сучасні ко
мунікаційні технології, які забезпечують швидке про
ходження матеріальних та інформаційних потоків;
удосконалення галузей, зайнятих наданням логістичних
послуг [3, с. 46].
У сучасній економіці системи логістики в межах
різних галузей з об'єктивних причин знаходяться на
різних фазах розвитку. Існують окремі періоди, через
які функції логістики обов'язково повинні пройти, перш
ніж вони досягнуть високого рівня розвитку. Існують
чотири послідовні стадії розвитку логістичних систем
за станом на кінець 1980х — початок 1990х років
ХХ ст.
Для першої стадії розвитку логістики типовим є
ланцюг наступних моментів. Підприємства, які входять
до складу макрологістичної системи, функціонують на
основі реалізації зміннодобових планових завдань,
форма управління логістикою найменш досконала.
Сфера дій логістичної системи охоплює організацію
зберігання готової продукції і її транспортування.
Принцип дії такої системи — безпосереднє реагуван
ня на щоденні коливання попиту і збої в процесі роз
поділу продукції.
Для системи логістики другого рівня розвитку ха
рактерне управління потоком вироблених товарів від
останнього пункту виробничої лінії до кінцевого спо
живача.
Системи логістики третього рівня контролюють
логістичні операції від закупівлі сировини до обслуго
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вування кінцевого споживача продукції. До додаткових
функцій таких систем відносять: доставку сировини,
прогнозування збуту, виробниче планування, закупів
лю сировини, управління запасами сировини або неза
вершеного виробництва, проектування систем логісти
ки [4, с. 101].
Логістичні системи четвертого рівня розвитку набу
ли поширення в другій половині 1990х років ХХ ст.
Сфера дій логістичних функцій на цьому етапі аналогі
чна системі логістики третьої стадії розвитку, але з од
ним важливим винятком. Управління системою
здійснюється на основі довгострокового планування.
Робота системи оцінюється з урахуванням вимог міжна
родних стандартів [1, с. 40].
Логістичні системи можуть бути: складні, ди
намічні, стохастичні, відкриті, адаптивні. Межі логі
стичної системи окреслюються циклом обігу засобів
виробництва. Поперше, придбаваються засоби вироб
ництва. Вони у вигляді матеріального потоку достав
ляються у логістичну систему, складуються, обробля
ються, переміщуються з логістичної системи у спожи
вання. Розуміючи під логістикою комплексне управлі
ння матеріальними, фінансовими та інформаційними
потоками у межах системи, актуально визначити ці
межі. З позицій системного підходу логістична систе
ма може бути сформована на рівні будьякої економі
чної системи, починаючи від економіки окремої дер
жави чи групи держав і закінчуючи підприємством.
Саме методом структуризації систем вищого порядку
або методом агрегації систем нижчого порядку мож
на виділити класи логістичних систем. Перший, най
нижчий рівень стосується мікрологістичних підсистем.
На цьому рівні розглядаються внутрішньоорганізаційні
логістичні підсистеми: виробництво, постачання (за
готівлі), збут (дистрибуції). У названих мікрологістич
них підсистемах діяльність підпорядкована логістичній
стратегії підприємства [2, с. 85—91].
Другий рівень належить до мікрологістичних систем,
до яких можна віднести такі об'єкти: виробничі підприє
мства, підприємства сфери послуг, серед них підприєм
ства, що надають логістичні послуги (транспортні, екс
педиторські, складські, пакувальні тощо), а також
військові організації, комунальні підприємства, непри
буткові організації, бюджетні організації та ін. У вка
заних мікрологістичних системах здійснюється цілісне
(системне) управління логістичними потоками і проце
сами у межах всієї системи.
Третій рівень охоплює сферу міжорганізаційної
кооперації, до якої можна віднести кооперацію вироб
ничих, дистрибуційних підприємств, кооперацію логі
стичних підприємств. Побудовані таким способом ме
талогістичні системи локально охоплюють логістичні
ланцюги, інтегрують логістичні потоки суміжних
підприємств чи логістичні процеси окремих підприємств
із надання логістичних послуг.
Четвертий рівень стосується створення повного лан
цюга поставок від місця походження сировини, мате
ріалів і до місця споживання включно.
П'ятий рівень інтегрує логістичні потоки і процеси
в масштабах усієї економіки країни. Класичними при
кладами макрологістичних систем є національні транс
портні системи, інформаційні системи, системи націо
нальної безпеки, системи стратегічних запасів, система
оборони тощо [2, с. 94—95].
Особливою рисою систем є присутність у них про
цесів управління. Управління забезпечує автономність
поводження системи, її цілеспрямований характер.
При управлінні логістичною системою реалізується
перехід системи з одного стану в інший, тобто уп
равляємий логістичний об'єкт під впливом суб'єкта
управління перетворює свої властивості так, щоб до
сягти поставленої мети і за допомогою зворотного
зв'язку видає інформацію про свій стан. Таким чином,
процес управління є трансформацією інформації
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зворотнього зв'язку в інформацію управляючих
впливів. Концепція логістичного управління актуаль
на для інститутів економіки суспільства незалежно від
форм власності, виду продукції, галузевої і відомчої
належності елементів логістичної системи. Концеп
ція логістичного управління є найконструктивнішим
підходом до управління товарними і фінансовими по
токами, яка адекватно відображає складність і ди
намічність господарської ситуації і розглядається як
цілепокладальна основа розробки й реалізації стра
тегії діяльності суб'єктів ринку.
Логістичне управління грунтується на загальній
теорії менеджменту в поєднанні з теоретикометодо
логічною сутністю логістики, об'єктом дослідження
є матеріальні потоки, що циркулюють на ринках то
варів, послуг та фінансових активів, а предметом —
оптимізація процесів, які формують економічні пото
ки, інтегровані в адаптивній мікро або макроеко
номічній системі на основі їхньої взаємодії. Методи
логістичного управління характеризуються систем
ним підходом до створення матеріалопровідних і
фінансових ланцюгів на основі оптимізації логістич
них витрат.
Ефективність логістичного управління забезпе
чується системою загальних принципів логістичного
пізнання суті та особливостей функціонування ринку.
Серед загальноприйнятих принципів управління мож
на виділити такі:
— системність і комплексність, які вимагають управ
ління всіма потоковими процесами у взаємозв'язку,
взаємодії;
— організацію обліку витрат на управління мате
ріальними, інформаційними й фінансовими потоками по
всьому логістичному ланцюзі;
— узгодження критеріїв функціонування окремих
ланок логістичного ланцюга для досягнення оптимуму
як на мікро, так і на макрологістичному рівні;
— координацію та інтеграцію активної участі всіх
ланок управління у прийнятті рішень щодо ліквідації
недоліків функціонування логістичної системи управ
ління;
— широке використання інформаційних техно
логій та сучасних методів моделювання в управлінні
логістичними системами дослідження попиту і про
позиції;
— проектування і впровадження всіх підсистем, що
забезпечують реалізацію функцій логістичного управ
ління, а саме: технічної, економічної, кадрової та юри
дичної;
— спостереження за надійністю та якістю функціо
нування кожного елемента логістичної системи для до
сягнення заданого рівня якості.
До принципів логістичного пізнання, на які повинна
спиратися концепція логістичного управління, можна
зарахувати такі, як:
— побудова підприємства або суб'єкта зернового
ринку як системи, яку потрібно вивчати за чотирма
основними параметрами: метою функціонування та за
ходами, що забезпечують її досягнення; потоками, за
допомогою яких виконуються функції; структурою, що
обмежує і направляє потоки;
— двоїстість споживання обмежених ресурсів (з по
зицій концепції логістичного управління всі процеси, що
відбуваються в соціальноекономічних системах, по
винні розглядатися як потокові і характеризуватися
рухом та використанням ресурсів);
— г оризонтальна інтеграція організаційної
структури підприємства (концепція логістичного уп
равління вимагає забезпечення максимальної гори
зонтальної інтеграції організаційної структури
підприємств);
— глобальна оптимізація (за оптимізації управлін
ня в синтезованій логістичній системі необхідне узгод
ження локальних цілей функціонування елементів сис

Економiка та держава № 8/2017

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
теми для досягнення глобального оптимуму у процесі
підвищення ефективності функціонування зернового
ринку).
Функція логістичного управління являє собою ком
плекс управлінських дій, спрямованих на реалізацію
цілей і завдань конкретної логістичної системи.
Кількість функцій логістичного управління зростає, а
їх взаємозв'язки ускладнюються. Це ускладнення має
прогресивний характер, оскільки є якісним гарантом
прийняття рішень. А найважливішим і необхідним
інструментарієм втілення управлінських рішень є су
купність підходів і методів, застосовуваних у логістич
ному управлінні.
Методи логістичного управління різноманітні,
вони пов'язані з логістичними функціями і забезпе
чують їхню реалізацію. До логістичних належить
значна частина застосовуваних у практичній діяль
ності способів управління. Належність методів уп
равління до логістичних визначається специфікою
прийомів і способів впливу, специфікою об'єктів уп
равління, яка визначається економічними потоками.
Кінцевою метою управління є оптимізація функціо
нування бізнессистем шляхом мінімізації всієї су
купності трансакційних, логістичних і трансформа
ційних витрат та ефективної організації форм впли
ву на конкретно сформовану ситуацію зернового
ринку.
Логістичне управління економічними потоками
характеризується комплексністю, яка заб езпе
чується системними фінансовими і товарними пото
ками в нерозривному зв'язку з грошовими, інфор
маційними й іншими потоками як по вертикалі, так
і по горизонталі, а також концентрацією і спеціал
ізацією у відповідних структурах і підрозділах.
Комплексність логістичного управління прояв
ляється в інтеграції функцій формування госпо
дарських зв'язків з функціями планування, орга
нізації і управління потоковими процесами для ко
ординації стратегії і тактики управління по всьому
логістичному ланцюзі. Ефективність логістичного
управління забезпечується застосуванням економ
ікоматематичних методів, що грунтуються на оп
тимізації планування і співвідношення попиту і про
позиції з урахуванням інтересів усіх ланок логістич
ного ланцюга учасників ринку.
Вивчення логістичного управління показало, що
його концепція полягає у свідомому впливі на потоки,
що взаємодіють як сукупність потокових процесів че
рез їхню синхронізацію на основі логістичних принципів
і методів з метою надання потокам визначеної спрямо
ваності та одержання не тільки економічних, а й со
ціальних результатів діяльності підприємства. Таке тлу
мачення синтезує відомі концепції логістики і менедж
менту, визначає мету логістичного управління у взає
мозв'язку зі стратегією і тактикою діяльності під
приємств та інших учасників ринку.
Ключовою ідеєю, що лежить в основі логістичного
підходу до організації і управління економічної діяль
ності підприємств, є ідея інтеграції всіх її складників.
Ця ідея випливає з того, що потоки сировини, фінансо
вих активів та інформації на технологічно самостійних
етапах і стадіях пов'язуються в загальній системі управ
ління. Потенціал інтегрованої логістики дає змогу до
сягти мети суб'єкта в межах його місії і виступає стра
тегічним чинником підвищення конкурентоспромож
ності на зерновому ринку України.
Інтегрований підхід до управління має переваги
над традиційним, організованим за принципом управ
ління окремими функціональними складниками
підприємств. Практика засвідчує, що в логістично
організованих товаропровідних ланцюгах рівень вит
рат, пов'язаних з економічними потоками, значно
нижчий, ніж при традиційних системах управління
потоками. Це пояснюється узгодженістю дій усіх
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учасників логістичних процесів, що формують логі
стичний потік. Тому завдання координації дій по всьо
му логістичному ланцюзі полягає в оптимальному ув
'язуванні на оперативному рівні різних вимог, що ви
никають у логістичній системі.
ВИСНОВКИ
Логістичне управління створює реальну мож
ливість об'єднання відповідальності всіх функціональ
них підрозділів (окремих ланок логістичної системи)
для досягнення загальної мети підприємницької
діяльності. Застосування концепції логістичного уп
равління дає змогу вдосконалити традиційну систе
му управління. Узгодження інтересів ланок мікроло
гістичного ланцюга потребує обгрунтування внутрі
шнього механізму управління економічними потока
ми на основі використання теорії компромісів. Вирі
шення поставлених глобальних завдань неможливе
без розгляду й вирішення певного кола загальних зав
дань: інтегрування систем регулювання матеріальних,
інформаційних й інших видів потоків; здійснення на
скрізного контролю над потоковими процесами в ло
гістичних системах; розробка й удосконалення спо
собів управління матеріальними потоками; визначен
ня стратегії й технології фізичного переміщення ма
теріальних ресурсів, напівфабрикатів, готової про
дукції тощо.
Зазначені завдання реалізуються через вирішення
сукупності локальних проблем, до яких входять: забез
печення оптимального руху й використання застосо
вуваних обмежених ресурсів; створення інтегрованої
ефективної системи регулювання й контролю потоків
застосовуваних ресурсів, що забезпечує високу якість
обслуговування ринку; створення оптимальних запасів
матеріальних ресурсів, незавершеного виробництва й
готової продукції; забезпечення високої гнучкості ви
робництва; скорочення часу виконання замовлень
тощо.
Визначенні завдання вирішує механізм управління
підприємством — організаційні структури управління
підприємством на засадах логістики. Такі структури —
це структуроутворювальний елемент соціальноеконо
мічної системи, завдяки якому інші елементи системи
організовуються у просторі з урахуванням принципів
логістики.
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Розглянуто проблемні питання щодо можливості застосування класичної економічної моделі розвит@
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ВСТУП
На сьогодні в системі планування перспектив роз
витку народного господарства України виникла низька
проблемних питань, що вимагають прийняття принци
пових рішень щодо забезпечення стабільного розвитку
економіки як окремих галузей, так і в цілому по країні.
В свою чергу, економічний розвиток починається із ур
ізноманітнення способів життя та видів вироблених та
спожитих товарів і послуг. Отже, питання відбору і гру
пування показників економічного розвитку для форму
вання бюджетів всіх рівнів потребують перегляду в
зв'язку з новими підходами до оцінок стану добробуту
населення.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є висвітлення проблемних питань, які
виникають під час використання не в повному обсязі по
казників зростання народного господарства, що не дає
можливості правильно прогнозувати рівень життя в
країні. Якість використаних даних повинна підтверджу
вати правильність та корисність вибраних економічних
теорій та напрямків.
ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У багатьох працях вітчизняних та зарубіжних економіс
тів та політиків відзначається, що починаючи з 1991 року
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в Україні розпочався перехідний період становлення
ринкової економіки. Процес побудови розвинутої рин
кової економіки потребує подолання економічної кри
зи і може становити декілька десятиліть. Упродовж та
кого періоду відбуваються істотні і якісні зміни в еко
номічній системі, що зумовлює розвиток теоретичних
метрологічних досліджень національної економічної
системи. Оскільки сутністю перехідного періоду є до
корінна трансформація економічної системи, то є не
обхідність з'ясувати тип економічної системи, яка буде
розвиватися після перехідного періоду. Це може бути
зумовлено розробленою та затвердженою Перспектив
ною програмою економічного розвитку країни на не
менш ніж десятилітній період. У своїй суті така Про
грама повинна передбачати перехідний, трансформац
ійний періоди, які слід розглядати та оцінювати, зважа
ючи на минуле, укорінене ставлення до благ та можли
востей їх отримання, а також з позиції новітніх підходів
і бажання перенести західні цінності на економічний
грунт теперішніх реалій економіки України. Жодним
Урядом нашої країни за 25 років незалежності зовсім
не врахована у практичній діяльності та обставина, що
Україна протягом десятиліть здійснювала ринкову
трансформацію не класичного, а інверсійного типу, тому
відбулося значне відставання в індустріальному розвит
ку країни, що не дало позитивного результату в розвит
ку економіки та залучення трудового населення, що
незмінно веде до зниження доходів на душу населення
в країні. В результаті, сьогодні немає Програми розвит
ку, яка б спиралася на одну з класичних економічних
моделей так, як вона своєчасно не була розроблена і не
затверджена на рівні керівництва країни, а орієнтація
на монетарну систему розвитку не дала належних ре
зультатів. Як наслідок, за відсутності такої Програми
економічного розвитку нашого суспільства на довгост
роковий період, ми маємо діючу змішану модель соці
альноекономічного розвитку, яка передбачає поєднан
ня приватної і державної форм власності, перспектив
ного планування і ринку, проведення інституціонально
соціальних реформ для розбудови держави з ринковою
економікою. Із трьох існуючих варіантів моделі зміша
ної економіки: консервативної, ліберальної і соціалре
формістської, на сьогодні, здійснюється спроба надати
перевагу консервативному варіанту, який набуває оз
нак, що здержують темпи відтворення продуктивних
сил, не гармонізує технікоекономічні відносини, орган
ізаційноекономічні відносини, не сприяє створенню
відкритої ринкової національної економіки, побудові
основ постіндустріального суспільства. Аналіз методів
розробки й реалізації моделі економічного зростання в
різних країнах світу свідчить про те, що визначальним у
виборі моделі розвитку є динаміка соціальноекономі
чного стану країни, вибір національної стратегії для
розвитку суспільства. Такі цінності, як суверенітет, гро
мадянські свободи, солідарність, національна інден
тичність не можуть знаходитися в площині альтернатив
суспільного вибору, і тому є базовою умовою зняття не
визначеності соціальноекономічного розвитку країни.
В свою чергу, економічна стратегія держави, як така,
що зазнає впливу низки не прогнозованих факторів, має
весь час корегуватися з огляду на те, які наукові теоре
тичні засади відповідають періоду її застосування.
За сучасних умов надзвичайно важливого значення
набуває обсяг і склад дохідної частини бюджету. Саме
бюджет і його дохідна частина характеризують рівень
економічного розвитку країни і регіонів, а завдяки пра
вильному здійсненню бюджетного процесу забезпе
чується економічна і соціальна стабільність та належ
ний життєвий рівень населення.
Теоретичні засади та практичні аспекти управління
бюджетом в Україні досліджували в своїх роботах
вітчизняні вчені: Бескид Й.М., Міщенко В.І., Буковинсь
кий С.А., Булгакова С.О., Єрмошко М.М., Кириленко
О.П., Наконечна Ю.Л., Нечай А.А, Павлюк К.В., Пасіч
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ник Ю.В. та інші. Ці науковці зробили вагомий внесок у
розробку проблематики формування доходів та ви
датків бюджету. Проте питання формування єдиної по
літики та методики підходу в сфері формування дохід
ної частини бюджету в Україні на поточний рік дослід
жено недостатньо, а в комплексі теоретикометодичні
розробки даної системи формування доходів бюджету
фактично представляють розрізненні пропозиції, які не
базуються на єдиній теоретично довершеній економічній
тенденції. Протягом останніх років в Україні спостері
гається соціальноекономічний спад. Цей процес су
проводжується уповільненням економічної динаміки та
ділової активності, зниженням цін на українську про
дукцію, зростанням безробіття. Серед чинників, що
здійснюють істотний вплив на економічний розвиток
регіонів держави, можна виділити: політичні, норматив
ноправові, економічні, інституційні, торговельні та ін.
Усвідомлення особливостей і радикальності посталих
інституціальних змін диктує суспільству необхідність
розробки іншої моделі поведінки як економічних
агентів, так і влади, потребує зміни мети та принципів
їхньої взаємодії. Виходячи з цих реалій, зростання і
розвиток національної макросистеми розглядається, як
основна економічна мета, що полягає в збільшенні су
спільного продукту в розрахунку на душу населення при
одночасному зниженню затрат на одиницю виробленої
продукції.
"Одним із надійних інструментів, що спрямований
на вирішення питання впливу держави на економіч
ний розвиток, була б розробка та прийняття бюдже
ту розвитку, узгодження його з визначеними у про
грамних документах пріоритетами економічного і
соціального розвитку, показниками державних цільо
вих програм" [1].
Враховуючи на цей час законодавство, можна більш
детально характеризувати стан бюджетної політики
України. Статтею 38 Бюджетного кодексу України пе
редбачено подання до Верховної Ради одночасно із про
ектом Державного бюджету на наступний рік прогнозу
показників Зведеного бюджету за основними видами
доходів, видатків і фінансування на наступні три бюд
жетні періоди. Цей прогноз не завжди розглядається як
орієнтир бюджетної політики на середньострокову пер
спективу, оскільки в процесі фінансового року його
показники суттєво переглядаються. Механізм коригу
вання в процесі затвердження головного фінансового
документа країни діє у напрямі підвищення ризику пла
нування бюджету. Тому і постає проблема в викорис
танні достовірних показників планування, які були б
стійкі до періодичних коливань по ефекту "маятника".
З метою виміру сукупного виробництва в ринковій еко
номіці була створена система національних рахунків
(СНР), яка базується на сукупності макроекономічних
показників. Вона показує, як в Україні на базі зростан
ня обсягів ВВП, здійснюється аналіз корисності су
спільного виробництва, результати якого підтверд
жується показниками системи національних рахунків.
Національні рахункиєдина систематична спроба про
аналізувати економічну діяльність країни. Їх слід розг
лядати як обмежений інструмент досліджень, так як
проходить процес збору і дослідження даних із не спів
вимірних джерел. Ці офіційні дані використовують для
аналізу сукупного багатства та поточного відношення
капіталу до доходу в багатьох країнах.
Основними макроекономічними показниками со
ціальноекономічного розвитку України за 2011—
2016 роки залишаються: обсяг ВВП на фінансовий рік;
індекси споживчих і гуртових цін; індекс цін промисло
вої продукції; індекс реальної заробітної плати; прогно
зований офіційний обмінний курс гривні у середньому
за рік; прогнозований рівень безробіття. Державні ра
хунки є соціальним важелем, що невпинно еволюціонує.
У всіх розвинених країнах національні рахунки збира
ються державними органами статистики та центральни
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ми банками з балансів і бухгалтерських книг фінансо
вих та нефінансових корпорацій, а також з інших ста
тистичних джерел. Система національних рахунків при
обчисленні ВВП і ВНП окремих країн певною мірою
різняться від системи національних рахунків ООН. Пра
вильно складені комбінації з макроекономічних показ
ників, які складають систему національних рахунків,
дозволяють виміряти обсяги виробництва в конкретний
момент часу і характеризують фактори, які безпосеред
ньо впливають на функціонування економіки. Інформа
ція, яку нам дають національні рахунки, є основою для
формування в цілому бюджетної політики. При відсут
ності довгострокового прогнозування, яке б опирало
ся на прийняту Програму розвитку економіки країни, і
взявши за основу лише поточний ріст ВВП не можливо
досконало скласти баланс бюджету на поточний рік,
вірно спрогнозувати надходження фінансів в кожний
сектор економіки, що позитивно вплинуло б на збіль
шення виробничого потенціалу, як наслідок, зростання
добробуту населення. За умови врахування інвестицій
них потоків, та врахування відтоку капіталу за межі
країни, при формуванні видатків Бюджету країни на
поточний рік, актуальним є розгляд на рівні ВВП і ок
ремих показників, що формують ВНП, що дає мож
ливість проведення аналізу причин і наслідків відтоку
фінансів з окремих галузей економіки, а також проана
лізувати стан технічного оснащення та переоснащення
галузей виробництва. З метою визначення реалій про
гнозних оцінок розвитку української економіки у 2017
році, а цілком ймовірно й протягом ряду наступних ро
ків, випливає потреба проаналізувати найважливіші
фактори, що можуть суттєво вплинути на розвиток еко
номіки.
На розвиток вітчизняної економіки протягом ос
танніх років мали суттєвий вплив як сформовані у по
передніх роках зовнішні та внутрішні дисбаланси, так
і несприятлива цінова кон'юктура на зовнішніх ринках.
Зважаючи на це, чинники впливу на розвиток регіо
нальної економіки можна трактувати як умови, про
цеси макро, мезорівня, що впливають на здатність
промислових об'єднань конкурувати на національно
му і світових ринках. В основі економіки повинен ле
жати внутрігалузевий розподіл праці, який передбачає
випуск кінцевого продукту, готового для вживання
суспільством.
Враховуючи, що Бюджет є основним інструментом
державного регулювання економіки, за допомогою яко
го здійснюється перерозподіл валового внутрішнього
продукту (ВВП) між галузями економіки, адміністратив
нотериторіальними утвореннями, між окремими еко
номічними суб'єктами, тобто у межах системного підхо
ду ВВП розглядають як цільову функцію економічної
діяльності і, як результат, що формується під впливом
її складових. Завдяки інфляційному внеску, виконання
запланованих номінальних показників бюджету може
здійснюватися за рахунок перевищення фактичними
показниками інфляції її запланованої величини. Слід
відокремлювати виконання планових номінальних по
казників бюджету, яке відбулося за запланованими тем
пами інфляції, та їх виконання в умовах суттєво пере
вищення фактичними показниками інфляції запланова
них. Не можливо не звернути увагу на інфляційні про
цеси, що спостерігалися в економіці України в 2016 році.
За статистичними даними зростання цін в минулому році
досягло 12,4%. Доходи бюджетів всіх рівнів підвищува
лися в першу чергу за рахунок збільшення кількості гро
шей, що перебувають в обігу. Інфляційні процеси вия
вилися на стільки високими, що перекрили втрати бюд
жету від падіння обсягів виробництва, що негативно
вплинуло на розвиток ринку праці.
Переважна частина державного бюджету нашої
країни формується на основі надходжень від фіскаль
них органів (податкової адміністрації та митної служ
би). Тому найбільш важливою є об'єктивна оцінка по
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казників податкових надходжень, що акумулюються
фіскальними органами і мають, на відміну від більшості
інших джерел, більш регулярний характер. У процесі
наповнення бюджету завдяки диверсифікації змен
шується ступінь ризику виконання бюджетних показ
ників, однак включення нефіскальних джерел наповнен
ня бюджету веде до його збільшення, але через нерегу
лярність надходжень від таких джерел зростає ступінь
ризику. Чим більше економічних показників буде вра
ховано при обчисленні ВВП, тим менша буде похибка
між його прогнозованим і фактичним значенням.
Суттєвими недоліками при обрахунку ВВП є:
— не враховано вплив на економіку негативних фак
торів (забруднення навколишнього середовища, пере
вищення рівнів шуму та вібрацій, напруженість елект
ромагнітних полів, радіологічне забруднення територій,
перенаселення міст і т.д.);
— не враховано вартісну оцінку не ринкових опе
рацій;
— не враховано обсяги продукції, створеної тіньо
вим сектором економіки;
— відсутність обліку затрат на проведення дозвілля
та покращення якості товарів.
Якщо врахувати всі недоліки при обрахунку ВВП,
то є можливість вийти на показник чистого економіч
ного добробуту, який вивели в 1972 році професори
Вільм Нордгауз і Джеймс Тобін з Єльського універси
тету.
На перше місце в процесі створення належних тем
пів економічного зростання постає питання проведен
ня стабілізаційної політики держави, метою якої є збіль
шення рівня ВВП країни. Зокрема збільшення реально
го ВВП показує, наскільки швидко та стабільно зростає
економіка, в противагу показник тіньової економіки
відображає, яка частина її не контролюється державою,
що спричиняє дефіцит податкових надходжень та ймо
вірну непривабливість країни для іноземних інвестицій.
"За оцінками Ф. Шнайдера, обсяги тіньового секто
ру економіки України оцінюються в 45%, що є критич
но високим показником. Наведені оцінки дозволяють
зробити висновок: через високий рівень тінізації еко
номіки бюджет недоотримує мільярди гривень, які так
потрібні в даних економічних умовах" [2].
Світовий досвід показує, що з розвитком ринкових
відносин роль держави в розподільчих процесах зрос
тає.
"Загальний спад економіки України, вимушене ско
рочення державних інвестицій та несприятливий інвес
тиційний клімат призводять до того, що ефективне ви
користання саме бюджетних коштів є одним із найваж
ливіших джерел економічного зростання" [3].
Але є ряд держав, які повністю покладаються на
ринкові системи розподілу, як спосіб оцінки в аналізі
обсягів доходів і видатків бюджету беруть за основу
внутрішній національний продукт (ВНП). Прикладом
можуть служити Японія та США. На відміну від світо
вих лідерів економічного зростання в Україні при оцінці
параметрів економічного зростання з середини 90х
років стали використовувати ВВП як головний індика
тор і найбільш повний показник сумарного обсягу ви
робництва товарів та послуг за певний період у країні.
Такий односторонній підхід не є виправданим, бо ВВП
має суттєві відмінності від ВНП. Він охоплює вартість
усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених у межах пев
ної країни за допомогою факторів виробництва, неза
лежно від того, кому ці ресурси належать, резидентам,
чи іноземцям. Вартість товарів та послуг, вироблених та
наданих за допомогою іноземного капіталу (інвестицій),
в тому числі отримані прибутки, є частиною українсь
кого ВВП. Проте, доходи отримані українськими фірма
ми за кордоном, не враховуються у ВВП України. До
сліджуючи вплив макроекономічних показників на соці
ально — економічний розвиток, слід зазначити, що вони
формуються під впливом об'єктивних економічних за
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кономірностей та є вразливими до зовнішніх факторів
впливу. Зовнішні ефекти (позитивні чи негативні) є
відображенням суперечності між інтересами виробниц
тва та потребами суспільства. Додаткову невизначеність
планування Бюджету зумовлює низька достовірність
планування реальних темпів зростання ВВП. Оскільки
ВВП є вартісним, або грошовим показником, то він є
дуже вразливим в період інфляційних процесів і не може
відображати соціальних змін, якщо на товарну продук
цію не будуть встановлені ціни, що вказують на су
спільну оцінку їхньої відносної вартості.
"Оскільки номінальний ВВП вимірює кінцевий про
даж товарів і послуг за ринковими цінами , то підвищен
ня цін веде до збільшення ВВП, якщо кількість прода
них товарів та послуг незмінна" [4].
Щоб позбутися впливу цін, ВВП та національний
дохід розраховують у зіставних цінах. Однак переоці
нені у зіставних цінах ВВП і внутрішній дохід, обчис
лені виробничим методом і методом кінцевого викори
стання не збігаються за величиною, оскільки перший
показник виражається у цінах факторів виробництва, а
другий у ринкових цінах. Характеристикою динаміки
виробленого ВВП є середньоарифметичний зважений
індекс фізичного обсягу продукту.
"Аналіз переконливо показує причина нинішнього
складного становища полягає в тому, що кількісне
збільшення обсягів виробництва не супроводжується
зростанням ефективності економіки" [5]. Відображен
ня зростання національного виробництва винятково
через динаміку показників ВВП не дає можливості роз
крити внутрішні суперечливості системи, так як збільше
ний обсяг матеріальних благ не характеризує в повній
мірі їх якість. Кожна галузь має свої специфічні особ
ливості побудови цих індексів, що пов'язано як з харак
тером продукції в натуральному вираженні, так і з ме
тодом її оцінки в точних цінах.
Прикладом може служити індекс обсягу продукції.
В Україні індекс обсягу продукції галузей не виробни
чої сфери розраховують за допомогою індексів дина
міки кількості робітників. У галузях, що надають платні
послуги, у обчисленні індексу фізичного обсягу про
дукції вказують їхню валову виручку.
Іноді цей показник обчислюють з урахуванням
кількості наданих послуг на додану вартість у базисно
му періоді
"Інверсійний тип ринкової трансформації і плану
вання ліберальних підходів, які орієнтуються на само
регулювання ринкової економіки, з'єднані з глобаліза
цією, в умовах нижчого рівня економічного розвитку
(Україна у рази відстає від розвинених країн за рівнем
продуктивності праці й у рази перевищує їх за рівнем
ресурсомісткості ВВП) неминуче призводить до того, що
країна на основі ринкових законів пристосовується до
різних фрагментів світової економіки як сировинний
придаток промисловоаграрного типу(переважає екс
порт металу, продуктів хімічної промисловості, зерна і
технічних культур)" [6].
Кон'юктура світового ринку є одним з визначаль
них чинників розвитку. Однією з найважливіших харак
теристик цієї кон'юктури є динаміка міжнародних цін
на енергоресурси в тому числі і на нафту, які останнім
часом поступово знижуються. Свого найнижчого рівня
вони досягли в І кварталі 2016 року, після чого почали
стабілізуватися. Згідно з експертним оцінкам фахівців
Міністерства економічного розвитку і торгівлі за ре
зультатами 2015 року реальний валовий внутрішній про
дукт (ВВП) України скоротився приблизно на 9,0—
11,0%, а під кінець минулого року почалося його незнач
не зростання.
Таким чином, стає для нас очевидним, що для краї
ни, яка не має чіткого структурного аналізу по групам
випуску матеріальної продукції відображених у відпо
відних цінах і згуртованих у відповідних макроеконо
мічних показниках, позитивність росту макроекономі

www.economy.in.ua

чних показників забезпечується лише за рахунок спри
ятливих цін зарубіжних ринків. Найбільш значний інер
тний вплив на формування макроекономічних пропорцій
України сьогодні справляє структурна спрямованість на
нарощування ВВП за рахунок експорту сировини і на
півфабрикатів, що демонструє вражаючі темпи росту
ВВП і не створює передумов для відображення резуль
тативності економіки. Високі темпи зростання ВВП ще
не гарантують остаточного виходу на шлях подолання
кризи перехідного періоду і досягнення стійкого стану
прогресивного розвитку. Дослідження параметрів ре
зультативності знімає принципові суперечності методо
логічного характеру, з яких випливає невідповідність
стрімких темпів приросту ВВП і реального стану в еко
номіці.
"Протягом 2012—2015 рр. глибина падіння цін на ук
раїнську сировину сягнула 30%, а тривалість — чотирь
ох років. Проте минулорічний стан Зведеного бюджету
здавався більш міцним, ніж у попередні роки. На жаль,
його чинники були суто номінальними. Адже балансу
вання Зведеного бюджету у 2015 р. сталося значною
мірою завдяки новим зовнішнім кредитам держсектора
(чисте його фінансування становило 3,5млрд дол США),
списанню частини державного боргу (близько 3,6 млрд
дол. США), відмови від проведення платежів за креди
том РФ (3 млрд дол. США) і 40—50% інфляції [7].
Національний дохід визначається як сума всіх до
ходів, доступних жителям країни за певний період не
залежно від їхньої юридичної кваліфікації. Національ
ний дохід тісно пов'язаний із поняттям ВВП. На пере
вагу ВВП валовий національний продукт (ВНП) має на
туральноматеріальну і вартісну структуру. Для того,
щоб визначити національний дохід, слід спершу відня
ти від ВВП амортизацію нараховану на основні та обо
ротні засоби виробництва в поточному році. Як і кож
ний складний динамічний показник, ВНП має свої не
доліки та позитивні якості, але в умовах економічної
кризи він є більш "гнучким" і дає можливість більш ефек
тивно оцінити стан економіки та її взаємозв'язок з еко
номіками інших країн. Важливу роль у визначенні пара
метрів економічного розвитку відіграє з'ясування по
зицій іноземного капіталу в національній економіці. Для
цих цілей служать показники питомої ваги іноземних
інвестицій у ВНП, а також співвідношення між інозем
ними інвестиціями в даній країні та її власними зару
біжними інвестиціями. Виходячи з таких позицій мож
на робити висновок про економічний стан країни. Краї
на є світовим кредитором, чи боржником. ВНП відоб
ражає узагальнений кінцевий результат діяльності в
цілому по народному господарству як підприємств ма
теріальної сфери , так і нематеріальної сфери діяльності,
включаючи частину духовної сфери діяльності та надан
ня послуг, виражену в ринкових цінах. Характерна
відмінність між ВВП та ВНП полягає в тому, що експорт
та імпорт товарів у визначенні ВВП не включає платежі
за фактори, отримані або сплачені решті світу. Валовий
продукт завжди більше внутрішнього валового продук
ту на величину сальдо прибутків, що надходять від діяль
ності власних фірм за межами України.
Оскільки валовий внутрішній продукт дорівнює ва
ловому внутрішньому доходові (сумі внутрішнього спо
живання та внутрішніх заощаджень), то внутрішні інве
стиції дорівнюють сумі внутрішніх заощаджень та за
лишкові імпорту на поточному рахунку (без платежів
за фактори та надходжень, що фінансується чистими
позиками зза кордону). За відсутності будьяких іно
земних позик, норма інвестицій дорівнює нормі
внутрішніх заощаджень. І навпаки, країна, що володіє
значною часткою капіталу інших країн, може вирізня
тися національним доходом, значно вищим за її внут
рішній продукт. На сьогоднішній день існуюча нестача
внутрішніх заощаджень в Україні перешкоджає досяг
ненню запланованих темпів зростання. Нестача заощад
жень фінансується чистими позиками зза кордону, що
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призводить до переваги імпорту над експортом, з ме
тою досягти запланованих темпів зростання. За відсут
ності зовнішніх позик країна може отримати валюту
тільки за рахунок розширеного експорту продукції.
Нестача валюти обмежує фактичні інвестиції як і
нестача заощаджень, нестача іноземної валюти може
бути зменшена за рахунок зовнішньої допомоги. Загос
трення світової фінансової кризи у вересні 2008 року та
припинення надходження в економіку України інозем
ного капіталу миттєво підняли на поверхню проблему
відсутності надійної бази ліквідності для збалансуван
ня валютнофінансових потоків країни. Згідно з класич
ною кейнсіанською моделлю, перехід із негативного до
нульового чи позитивного сальдо зовнішньоекономіч
ної діяльності означає рух до зростання ВВП, а отже,
має заохочуватися.
Однак аналіз зовнішньоекономічного балансу в кон
тексті структурних зрушень за категоріями кінцевого
використання в Україні показує, що в межах досліджу
ваного періоду відбувся небажаний перерозподіл вит
рат між основними позиціями. Прагнення держави до
певної керованості кризовою ситуацією змушує скеру
вати ринок виключно на внутрішнього споживача, а тому
з метою збалансованості попиту на внутрішньому рин
ку, здійснюється збільшення імпорту. Держава вимуше
на допомагати економіці через емісію грошей, надлишок
яких надходить на валютний ринок, що веде до обвалу
курсу гривні.
Також не виключається можливості прямих держав
них капіталовкладень у певні сфери економіки, а також
прямого державного управління.
Україна виявилася найслабшою ланкою перед нава
лою глобальної кризи сучасної цивілізації. Темпи паді
ння обсягів виробництва та національної валюти ви
явилися найвищими на Європейському континенті і од
ними з най загрозливіших у світі.
Єдина можливість поновити економічне зростання
в Україні, це змінити модель економіки. Сучасна украї
нська економіка дуже глибоко інтегрована у систему
міжнародного поділу праці. Економіка України нале
жить до економік відкритого типу з високою залежні
стю від цін на сировинні ресурси. У періоди світових
економічних криз помітно зменшуються надходження
від експортної діяльності, відбувається відплив інвес
тицій, що спостерігалося у 2008—2009 та 2014—2016 ро
ках. Як показують статистичні дані, в розвинутих краї
нах Європи інвестиції становлять до 25% ВВП, то в Ук
раїні вони піднімаються до рівня 10%. Як наслідок, це
приводить до росту інфляції, девальвації валюти, зни
ження рівня життя населення. Нині за рекомендаціями
зарубіжних експертів, в тому числі і МВФ, в Україні ви
будовується південноамериканська модель економіки,
яка передбачає: вивіз сировини, вивіз капіталу, ввезен
ня товарів народного споживання, низький попит насе
лення, фактична відсутність внутрішнього ринку, зрос
тання безробіття населення. Ця модель може гаранту
вати економічне зростання тільки у випадку надмірно
високих цін на сировину. Як показує аналіз, від'ємне
сальдо зовнішньоекономічного торгового балансу (а на
тепер в нас і платіжний баланс від'ємний) лише добав
ляє проблем українській економіці, орієнтованій на ек
спорт. Природним наслідком світової економічної кри
зи стане підвищення ефективності економіки в розви
нутих країнах, отже, природно падіння попиту на си
ровину, тобто ресурси будуть використовуватися з
більшою ефективністю. Ставку необхідно робити не на
експорт сировини, а на розвиток внутрішнього ринку
праці, не на великий монополістичний капітал, а на
збільшення виробництва за рахунок використання ре
зервів середнього та малого бізнесу. Реальний еконо
мічний вимір базується на ідеї, що певні елементи дію
чої економічної системи можуть вважатися рівновели
кими не тоді, коли вони супроводжуються рівнове
ликими економічними витратами (економією), а коли ма
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ють рівновеликі економічні ефекти, що певною мірою
характеризує кінцеві результати по виробництву сусп
ільного продукту.
ВИСНОВКИ
Вибір загальної моделі економічного розвитку Ук
раїни на найближче десятиріччя є ключовим елементом
монітарної політики.
За умов економічної нестабільності, в якій зараз
перебуває країна, брати за основу і оперувати, як основ
ним показником стабільності економіки тільки ВВП, є
недоцільно, бо цей показник в повній мірі не відобра
жає в натуральній формі загальну кількість вироблено
го національного продукту та динаміку його споживан
ня. Потрібно визначити баланс показників, у тому числі
взявши за основу ВНП та ВВП, які у повній мірі нада
ють можливість перспективного планування розвитку
економіки на найближчі десять років, опираючись на
світовий досвід використання класичних моделей еко
номічного розвитку.
Перехід до моделі ліберальної відкритої економіки
дасть можливість самостійно стати багатими і замож
ними за умови зменшення і спрощення системи податків.
Поєднання в одну модель інституціальних, економ
ічних, технологічних і зовнішніх компонентів дає змогу
сформувати принципи економічної політики виходу на
рівень упевненого нарощування результативності мак
роекономічної системи.
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THE MAINTENANCE OF ECONOMIC SECURITY OF TRANSPORTATION ENTERPRISES
MECHANISM FORMATION

У статті досліджено види механізмів управління, які застосовуються в менеджменті підприємств.
Виділено такі їх види: загальні механізми управління діяльністю підприємства та окремими її напряма@
ми, економічні механізми, організаційні механізми, механізми активізації, механізми забезпечення, мо@
тиваційні механізми, антикризові механізми тощо. Для забезпечення ефективного функціонування
підприємства та досягнення поставлених цілей діяльності до кожного процесу має бути застосований
адекватний механізм. Загалом усі механізми мають використовуватися у менеджменті комплексно. На@
ведено типи й надано характеристику механізмів управління економічною безпекою підприємства. Ви@
значено, що для категорії "економічна безпека" найбільш доцільно застосовувати механізми забезпечен@
ня. Це обгрунтовано тим, що рівень економічної безпеки має бути достатнім, але не надмірним.
Сформовано механізм забезпечення економічної безпеки транспортних підприємств. Він є взаємопо@
в'язаною сукупністю структурних елементів зі зворотним зв'язком, яка сформована з урахуванням сис@
теми визначених принципів. Основним принципом є відповідальність. У процесі реалізації зазначеного
принципу використовується обгрунтований комплекс організаційно@технологічних, фінансово@економ@
ічних та аналітичних інструментів. Структурно механізм складається з трьох послідовних блоків: фор@
мування загальнотеоретичних засад, формування практичних передумов, практична реалізація інстру@
ментарію (заходів) забезпечення економічної безпеки транспортних підприємств. Наведено характерис@
тику структурних елементів механізму.
The article deals with the types of management mechanisms used in the management of enterprises. The
following types are distinguished: general mechanisms of management of the activity of the enterprise and its
individual directions, economic mechanisms, organizational mechanisms, activation mechanisms, maintenance
mechanisms, motivational mechanisms, anti@crisis mechanisms, etc. An adequate mechanism must be applied
to each process to ensure the effective operation of the enterprise and the achievement of the goals set. In general,
all mechanisms should be used in integrated management. The types and characteristics of economic security
management mechanisms of the enterprise are given. The most appropriate maintenance mechanisms for the
category "economic security" are determined. This is justified by the fact that the level of economic security
should be sufficient, but not excessive.
The maintenance of economic security of transportation enterprises mechanism іs formed. It represents an
interconnected set of structural elements with feedback, which is formed taking into account the system of certain
principles. The main principle is the responsibility. In the process of implementing this principle a well@founded
set of organizational@technological, financial@economic and analytical tools are used. The structural mechanism
consists of three consecutive blocks: the formation of general theoretical foundations, the formation of practical
preconditions, practical implementation of tools (measures) to ensure the economic security of transport
enterprises. The characteristic of structural elements of the mechanism are given.
Ключові слова: економічна безпека, механізм управління, механізм забезпечення економічної безпеки транс
портних підприємств, принципи, інструменти.
Key words: economic security, management mechanism, the maintenance of economic security of transportation
enterprises mechanism, principles, tools.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі розвитку економіки та суспільства
підприємство функціонує в умовах безперервної зміни як
зовнішнього, так і внутрішнього середовища його існуван

www.economy.in.ua

ня. Ці обставини вимагають від господарюючих суб'єктів
посиленої уваги до проблем управління економічною без
пекою підприємства, пошуку нових і вдосконалення вже
відомих засобів забезпечення її належного рівня. Крім рин
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
ЗА ЗМІСТОМ (ХАРАКТЕРОМ ВПЛИВУ)
організаційно-економічні механізми
МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВОМ

економічні механізми
організаційні механізми
мотиваційні механізми
механізми активізації
механізми забезпечення
антикризові механізми
ЗА НАПРЯМАМИ ВПЛИВУ
механізми управління окремими напрямами діяльності
Рис. 1. Механізми управління транспортним підприємством

Джерело: сформовано автором.

кових, економічних, технологічних джерел загроз підприє
мство сьогодні відчуває негативний вплив нестабільної
політичної і соціальноекономічної ситуації в країні, не
досконалості та нестабільності законодавства, шахрайства,
корупції та інших чинників. Вирішення проблем забезпе
чення економічної безпеки можливе шляхом формування
та реалізації відповідних механізмів управління і дозволить
підприємству досягнути його економічних і соціальних
цілей діяльності. Тому формування механізму забезпечен
ня економічної безпеки підприємства є вкрай важливим і
актуальним завданням, в тому числі для підприємств транс
порту.
АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичне обгрунтування сутності та проблеми фор
мування механізмів управління економічною безпекою
підприємств розглядали у своїх працях багато науковців,
зокрема Аверічев І.М., Амельницька О.В., Білошкурська
Н.В., Васильців Т.Г., Воропай В.А., Горячева К.С., Донець
Л.І., Каламбет С.В., Коробчинський О.Л., Левковець Н.П.,
Лук'янчикова А.С., Міщенко С.П., ПойдаНосик Н.Н., Шев
ченко І.Л.
НЕ ВИРІШЕНА РАНІШЕ ЧАСТИНА
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Віддаючи належне науковим розробкам вчених, слід заз
начити, що недостатньо розкритими та суперечливими за
лишаються питання формування механізмів управління еко
номічною безпекою, визначення їх типів, обгрунтування
ефективного інструментарію забезпечення цільового рівня
економічної безпеки. Малодослідженими є проблеми забез
печення економічної безпеки транспортних підприємств.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування складових елементів та
структури механізму забезпечення економічної безпеки
транспортного підприємства.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Управління діяльністю будьякого підприємства
здійснюється шляхом реалізації відповідних механізмів. У
наукових працях вченихекономістів та в практиці менед
жменту найчастіше виділяють такі їх види: загальні меха
нізми управління діяльністю підприємства та окремими її
напрямами, економічні механізми, організаційні механіз
ми (часто економічні об'єднують з організаційними в ком
плексні організаційноекономічні механізми), механізми
активізації, механізми забезпечення, мотиваційні механі
зми, антикризові механізми та інші. Для забезпечення
ефективного функціонування підприємства та досягнен
ня поставлених цілей діяльності до кожного процесу має
бути застосований адекватний механізм, а загалом усі ме
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ханізми мають використовуватися у менеджменті комплек
сно.
Термін "механізм" досить часто вживається у наукових
працях з економіки та менеджменту. "Короткий економіч
ний словник" тлумачить механізм як "послідовність станів,
процесів, які визначають собою якінебудь дії, явища", або
як "систему, пристрій, який визначає порядок якогонебудь
виду діяльності" [1, с. 401].
Найбільшим поширеним серед науковцівекономістів є
твердження, що механізм стосовно економічних об'єктів —
це система елементів (цілей, функцій, методів, організацій
ної структури і суб'єктів) та об'єктів управління в якій відбу
вається цілеспрямоване перетворення впливу елементів уп
равління на необхідний стан або реакцію об'єктів управлін
ня, що має вхідні посилки і результуючу реакцію [2, c. 13—
14].
Автором у процесі досліджень було виокремлено та
систематизовано види механізмів управління, які викорис
товуються в діяльності транспортних підприємств (рис. 1).
Запорукою ефективної реалізації зазначених механізмів
управління є їх адекватне застосування до відповідних про
цесів на підприємстві. Характеристику механізмів управлі
ння транспортним підприємством наведено в таблиці 1.
Обгрунтуємо тип механізму, який найбільше відповідає
цілям управління економічною безпекою підприємства. Як
уже зазначалось, економічна безпека — це стан найбільш
ефективного використання корпоративних ресурсів для за
побігання загрозам та забезпечення стабільного функціо
нування підприємства в даний час і в майбутньому [6].
Щодо визначення типу механізму управління економі
чною безпекою підприємства в науковій літературі зустрі
чаються різні думки. Науковці використовують поняття "ме
ханізм забезпечення економічної безпеки", "механізм фор
мування економічної безпеки" та "механізм управління еко
номічною безпекою". Зазвичай, ці поняття ототожнюють
ся, оскільки "… призначення "механізму управління" на
підприємстві і полягає в тому, щоб забезпечити економічну
безпеку, тобто, результат управління не можна розглядати
окремо від системи впливу суб'єкту на об'єкт з метою ство
рення умов гарантування захисту від небезпеки [7]. Авто
ром було досліджено та систематизовано існуючі визначен
ня зазначених понять (табл. 2).
Вважаємо, що концептуальна сутнісна різниця між по
няттями, що визначають різні типи механізмів управління
економічною безпекою все ж існує в частині цілей їх засто
сування. Акцент у використанні механізму забезпечення
економічної безпеки робиться на досягнення її цільового
рівня, механізму формування — на створеня безпечних умов
функціонування підприємства.
Для категорії "економічна безпека" найбільш доцільно
застосовувати механізми забезпечення, оскільки рівень еко
номічної безпеки має бути достатнім, але не надмірним.
Високий рівень економічної безпеки не самоціль, а фактор
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Таблиця 1. Характеристика механізмів управління
Назва
механізму
1
Механізми
управління
окремими
напрямами
діяльності
Економічні
механізми

Організаційні
механізми

Мотиваційні
механізми

Механізми
активізації

Механізми
забезпечення
Антикризові
механізми

Характеристика
2
Основна мета – досягнення визначеного рівня ключових показників та/або підвищення ефективності діяльності. Механізм
управління розглядають як складову частину системи управління, що забезпечує дієвий вплив на фактори, стан яких
обумовлює результат діяльності об'єкту управління. Використовують комплекс загальних та специфічних методів,
інструментів, заходів щодо визначеного напряму діяльності. Статику механізму управління визначають суб'єкти та об'єкти
управління, які становлять організаційно-структурну основу механізму, а динаміку - комплекс зв'язків та взаємодію між
ними
Основна мета – збалансувати загальну ефективність управління функціонуванням організації та формування системи
аналітичних співвідношень, на базі яких встановлюється система результативних взаємопов'язаних індикаторів.
Економічний механізм – це сукупність економічних відносин, принципів, чинників впливу, методів та інструментів
реалізації. Визначає можливі способи підтримки належного стану об'єктів управління, обгрунтовані шляхи розвитку
системи та методи залучення ресурсів для цього.
До інструментів економічного механізму найчастіше відносять ціни, заробітну плату, податки, орендну плату, тарифи
тощо. Економічні важелі включають: «планування, економічне стимулювання, розподіл прибутку, використання фондів,
умови господарювання, ціни, нормативи власних оборотних коштів і іншого» [цит. за 3, с. 220], управління витратами,
внутрішній контроль, оптимізація оподаткування, оптимізація руху грошових потоків
Основна мета – формування ефективної організаційної структури, яка б сприяла досягненню цілей підприємства.
Організаційний механізм – це сукупність усіх правил і норм, які циркулюють всередині організації, а також усі
господарські процеси, які здійснює організація для досягнення основної мети діяльності, це всі організаційні та розпорядчі
дії, які є взаємозалежними і в сукупності забезпечують виконання досягнення поставлених цілей.
Включає об'єкти, суб'єкти управління, їх цілі, завдання, функції, методи управління, організаційні структури, технології та
результативність їх функціонування
Основна мета – посилення спонукання персоналу до високоефективної роботи.
Є комплексом організаційно-економічних, матеріально-технічних та соціально-психологічних інструментів і методів
спонукання до ефективної праці для забезпечення досягнення мети мотиваційної політики [4, с. 16-20].
У структурному відношенні мотиваційний механізм включає фінансово-економічні методи і важелі, певну структуру
відповідальних працівників, норми і правила стимулювання, періодичність проведення оцінки здійснюваних заходів тощо
[5, с. 137]
Основна мета – забезпечення (спонукання) більш високих темпів розвитку об’єкту впливу шляхом використання
відповідних інструментів.
Є взаємопов’язаною сукупністю елементів, сформовану з урахуванням відповідних принципів, враховує особливості
діяльності підприємств та в процесі реалізації використовує обгрунтований комплекс соціальних, економічних та
інституційних інструментів активізації.
За внутрішнім змістом можна віднести до мотиваційних
Основна мета – досягнення бажаного рівня показників та стану підприємства загалом. Є інтегрованою сукупністю
елементів управлінських впливів на підвищення результативності господарської діяльності через забезпечення цільового
рівня економічної безпеки
Основна мета – передбачення та подолання стану, який є загрозою для функціонування організації.
Є сукупністю методів, принципів, інструментів, функцій та процедур, які реалізуються для своєчасного виявлення
кризових явищ, встановлення їх причин та реалізація заходів, спрямованих на виведення з кризи шляхом зниження
негативних наслідків кризи і використання її факторів для наступного розвитку

Джерело: сформовано автором.

Таблиця 2. Характеристика та систематизація
механізмів управління економічної безпеки підприємств
Автор
Донець Л.І. [8]
Коробчинський О.Л. [9].
Амельницька О.В. [10]
Пойда-Носик Н.Н. [11]
Аверічев І.М. [11]
Пойда-Носик Н.Н. [11]
Левковець Н.П. [13].
Шевченко І.Л. [14].
Васильців Т.Г. [15]

Міщенко С.П. [16]
Білошкурська Н.В. [17]

Визначення
Механізм управління економічною безпекою
набір засобів, організація їх використання і контролю для досягнення високого рівня економічної
безпеки підприємства
комплекс управлінських, страхових, правових, економічних, охоронних, режимних та інших засобів
щодо захисту бізнесу від втрат
сукупність методів, принципів, форм, способів, важелів, заходів, пов’язаних із процесом їх
взаємодії, в свою чергу система управління є сукупністю механізмів, необхідних для реалізації цілей
управління
спосіб впливу суб’єкту на об’єкт за допомогою різних засобів
Механізм забезпечення економічної безпеки
інтегрована сукупність елементів інституційного та операційного впливів на підвищення
результативності господарської діяльності через утворення безпечних умов її здійснення.
сукупність заходів щодо створення надійних умов гарантування захисту від небезпеки
сукупність нормативно-правових актів, методів, заходів, завдяки яким відбувається дія суб’єкта на
об’єкт для створення безпеки та протидії загрозам
набір засобів і методів, що, в поєднанні з системою управління та контролю, забезпечують її
високий рівень
невід’ємний елемент системи безпеки, базується на завданнях і принципах безпеки, передбачає
системну сукупність методів, інструментів та конкретних заходів реалізації політики гарантування
безпеки
Механізм формування економічної безпеки
взаємопов’язана сукупність структур, засобів, методів і заходів, які формують безпеку бізнесу
поєднання мети, цілей, завдань, принципів, методів, функцій, засобів, що дозволяє діагностувати,
прогнозувати і контролювати стан економічної безпеки для прийняття адаптивних рішень щодо
розвитку підприємства

Джерело: сформовано автором з використанням [18].
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забезпечення результатів та досягнення цілей діяльності
підприємства. Забезпечення (досягнення) надмірного рівня
економічної безпеки може спричиняти додаткові витрати,
що призведе до зниження прибутковості, фінансової
стійкості, зменшення запасу фінансової міцності, що, в свою
чергу, через недостатність фінансування знизить рівень еко
номічної безпеки.
На основі проведеного теоретикометодологічного ана
лізу встановлено, що механізм забезпечення економічної
безпеки є складовою системи економічної безпеки підприє
мства, що є сукупністю цілей, завдань, методів та заходів,
реалізація яких дозволяє досягнути цільового рівня еконо
мічної безпеки підприємства.
У процесі досліджень сформовано механізм забезпечен
ня економічної безпеки транспортних підприємств, який є
взаємопов'язаною сукупністю структурних елементів зі зво
ротним зв'язком, сформовану з урахуванням системи виз
начених принципів, основним з яких є відповідальність, вра
ховує особливості діяльності транспортних підприємств та
в процесі реалізації якого використовується обгрунтований
комплекс організаційнотехнолоічних, фінансовоеконом
ічних та аналітичних інструментів.
Для ефективного забезпечення економічної безпеки
підприємства необхідно застосовувати системний підхід,
який передбачає необхідність комплексного врахування усіх
умов та чинників діяльності.
Схему розробленого механізму забезпечення економі
чної безпеки транспортних підприємств наведено на рисун
ку 2.
Структурно механізм складається з трьох послідовних
блоків, які можна розглядати як етапи формування механі
зму забезпечення економічної безпеки:
1 — формування загальнотеоретичних засад;
2 — формування практичних передумов;
3 — практична реалізація інструментарію (заходів) за
безпечення економічної безпеки транспортного підприєм
ства.
На першому етапі визначаються мета, завдання, прин
ципи та методи формування механізму.
Метою сформованого механізму є забезпечення цільо
вого рівня економічної безпеки транспортного підприєм
ства, який надасть підприємству, з одного боку, — необхід
ний рівень безпеки, а з іншого — дозволить досягнути дос
татнього рівня фінансових результатів.
Найважливішими завданнями сформованого механізму
забезпечення економічної безпеки, виконання яких дозво
лить реалізувати його функції, є такі: ідентифікація чинників
впливу на економічну безпеку транспортного підприємства,
моніторинг її рівня, обгрунтування та реалізація заходів
щодо забезпечення цільового рівня безпеки, визначення
ефективності заходів з метою коригування управлінських
дій.
У характеристиці основних елементів (складових) ме
ханізму забезпечення економічної безпеки підприємства
необхідно враховувати принципи управління економіч
ною безпекою підприємства, його цілі та фінансові ресур
си.
Основу механізму складають базові принципи забезпе
чення економічної безпеки. Принцип (лат. principium — на
чало, основа) — це твердження, яке сприймається як голов
не, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане [19].
При характеристиці різноманітних систем принципи відоб
ражають ті суттєві характеристики, що відповідають за пра
вильне функціонування системи, без яких вона не викону
вала б свого призначення.
Дослідивши існуючі підходи до визначення цих прин
ципів [20; 21], дійшли висновку, що науковці пропонують
надмірний їх перелік, який містить, інколи, дублювання з
принципами управління підприємством.
Тому основними принципами сформованого механізму
визначено такі: відповідальності, системності, комплекс
ності, узгодження інтересів скйкхолдерів, економічної до
цільності, адаптивності, субсидіарності.
В основі зазначених принципів — принцип відповідаль
ності. Це досить широке поняття. Вона може розглядатись
у моральноетичному аспекті, в економічному, в правовому
та інших. У контексті механізму забезпечення економічної
безпеки даний принцип розглядається, в першу чергу, в
економічному аспекті як відповідальність за наслідки еко
номічної діяльності підприємства і означає усвідомлення
наслідків від прийнятих рішень та власних дій. Хоча, для
того, щоб принцип відповідальності був реалізований у

92

повній мірі, звичайно, і моральноетичний, і правовий, і соц
іальний аспекти мають бути застосовані.
Відповідальність означає усвідомлення суті та значен
ня своєї діяльності кожним працівником, а також її наслідків
для суспільства та розвитку підприємства [22].
Наступним принципом визначено "врахування інтересів
стейкхолдерів". Його значення пояснюється тим, що клю
човим фактором успіху будьякого підприємства і, відпові
дно, важливим чинником його економічної безпеки є
здатність побудувати взаємовигідні відносини з ключовими
стейкхолдерами як у зовнішньому, так і внутрішньому се
редовищі. Невміння побудувати такі відносини призводить
до втрати потенційних обсягів перевезень, недофінансуван
ня процесів розвитку, відсутності мотивації у персоналу
щодо ефективного виконання обов'язків, наслідком чого є
зниження рівня економічної безпеки.
Тільки на основі урахування інтересів всіх економічних
контрагентів, з якими співпрацює транспортне підприємство
в процесі свої діяльності, можна заснувати тривалу та ста
більну взаємодію. Цей принцип включає в себе в першу чер
гу врахування інтересів економічних контрагентів, з якими
взаємодіє підприємство, а також проведення соціально
відповідальної діяльності.
Принцип узгодження інтересів зацікавлених сторін оз
начає прийняття рішень у координатах "виграв я" — "виг
рав партнер", замість "виграв я" — "програв партнер" [23],
"оскільки канонічні механізми ринку втрачають свою адек
ватність у спробах утвердження постіндустріальних цінно
стей". Партнерство — це взаємодія на принципах паритету
і довіри, це умова збереження індивідуальності та самодос
татності кожного суб'єкта відносин. Вирішальним аспектом
тут є визнання прав протилежної сторони і розуміння її
проблем. Головним у стосунках має стати не максимізація
прибутку сьогодні за будьяку ціну, а забезпечення довгот
ривалих партнерських відносин і стабільного прибутку в
майбутньому [24, с. 167].
Принцип комплексності, що є одним з ключових прин
ципів механізму забезпечення економічної безпеки транс
портного підприємства, означає повноту, системність вра
хування чинників при прийнятті рішень, розуміння їх взає
мозв'язку та впливу на усі етапи управління підприємством
в цілому та економічної безпеки зокрема.
Принцип системності передбачає взаємне узгодження
усіх напрямків діяльності підприємства, а також усунення
протиріч між ними, вимагає комплексного врахування мож
ливих наслідків здійснюваного заходу з урахуванням сис
темних властивостей кожного елемента в інтересах ефек
тивного функціонування усієї системи.
Принцип економічної доцільності реалізується шляхом
прийняття обгрунтованих рішень координатах "витрати
вигоди", тобто підприємство повинно здійснювати тільки ті
витрати, які сприяють досягненню цільового рівня еконо
мічної безпеки.
Витрати на забезпечення надмірного рівня економічної
безпеки навпаки можуть призвести до зниження фінансо
вих результатів і економічної безпеки підприємства.
Принцип адаптивності означає використання при фор
муванні механізму забезпечення економічної безпеки
підприємства природженої та/або набутої здатності до
адаптації, тобто пристосування до всієї багатоманітності
умов фукціонування за будьяких обставин.
Принцип субсидіарності передбачає, щоб рішення на
підприємстві приймались на найнижчому можливому рівні,
а верхні ланки управління втручались лише у випадку, якщо
ці дії будуть ефективніші за відповідні дії нижніх ланок.
Реалізація принципу субсидіарності досягається за умови
грамотного делегування повноважень при прийнятті управ
лінських рішень на підприємстві.
Такі принципи знаходяться між собою в системній
єдності, тому недотримання хоча б якогось з них негативно
вплине на ефективність функціонування механізму забез
печення фінансової безпеки підприємства.
Методи, які використовуються при формуванні та реа
лізації механізму, включають традиційний їх перелік, ос
кільки планування, облік, контроль тощо є невід'ємною скла
довою будьякого процесу управління, зокрема і управлін
ня економічною безпекою транспортного підприємства.
На другому етапі формування механізму визначаються
практичні передумови. Суб'єктом визначено транспортне
підприємство в особі його керівників та менеджерів з еко
номічної безпеки, а об'єктом є процес забезпечення цільо
вого рівня економічної безпеки.
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Рис. 2. Механізм забезпечення економічної безпеки транспортного підприємства

Сформований механізм є відкритою, динамічною сис
темою, що враховує сукупність внутрішніх і зовнішніх чин
ників впливу на економічну безпеку.
До внутрішніх чинниківзагроз за результатами до
сліджень автора віднесено такі: людські, управлінські, тех
нікотехнологічні, форсмажорні, ресурсні, а до зовнішніх
— ринкові, стейкхолдерські, владні, природні, інфраструк
турні. Крім того, на рівень економічної безпеки транспорт
ного підприємства впливає уся сукупність чинників, що має
вплив на діяльність підприємства загалом.
Важливою складовою механізму забезпечення, обов'яз
ковими складовими якого визначено фінансове (наявність
необхідного обсягу коштів для проведення заходів забез
печення економічної безпеки ), інформаційне (наявність
інформаційнокомунікаційних засобів для вчасного і повно
го отримання інформації), кадрове (наявність персоналу
відповідної кваліфікації та компетенції), нормативнопра
вове (наявність регламентів, інструкцій, наказів, законів, що
регулюють управління ЕБ на підприємстві та в державі),
організаційне (відповідність організаційної структури по
требам забезпечення цільового рівня економічної безпеки)
забезпечення.
На третьому етапі відбувається практична реалізація
механізму шляхом застосування відповідних інструментів,
які є його ключовим, центральним елементом.
Класифікація інструментів забезпечення може
здійснюватись за багатьма ознаками. Для реалізації сфор
мованого механізму важливим є поділ інструментів за
змістом (напрямом, характером впливу на об'єкт) та часо
вою ознакою.
За змістом інструменти забезпечення економічної без
пеки транспортного підприємства виділено такі:
— фінансовоекономічні (спрямовані на оперативне
покращення фінансових показників діяльності підприємства
за рахунок оптимізації цінової політики, покращення вико
ристання фінансових ресурсів, скорочення витрат, інкасації
дебіторської заборгованості, оптимізації руху грошових
потоків тощо);
— організаційнотехнологічні (спрямовані на підвищен
ня ефективності використання наявних ресурсів за рахунок
організаційних впливів (оптимізації технологічних процесів,
удосконалення оргструктури, зміни кадрової політики
тощо).
— аналітичні (спрямовані на попередження реалізації
ризиків шляхом постійного моніторингу показників діяль
ності).
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За часовим спрямуванням впливу інструменти по
діляються на превентивні (ті, які вживаються до настання
події, що негативно впливає на економічну безпеку транс
портного підприємства та має на меті її недопущення) та
реактивні (ті, які здійснюються після настання події, що
негативно вплинула на рівень економічної безпеки транс
портного підприємства, та метою яких є ліквідація наслідків
такої події).
Реалізація відповідних заходів, що знаходяться в межах
зазначених інструментів, здійснюється з урахуванням ре
зультатів моніторингу ключових показників діяльності і
приводить до отримання підприємством економічного ефек
ту.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Розробка та реалізація механізму забезпечення еко
номічної безпеки транспортного підприємства передба
чає втілення в практику управління декількох концеп
туальних принципів: поперше, усвідомлення значення
економічної безпеки для забезпечення функціонування
і розвитку підприємства; подруге, механізм забезпечен
ня економічної безпеки підприємства повинен врахову
вати різновекторність завдань підприємства, які сприя
ють досягненню ключових показників діяльності. Сфор
мований механізм забезпечення економічної безпеки
транспортного підприємства базується на системному
підході, включає три взаємопов'язані блоки. Його реал
ізація дозволить підвищити ефективність управління
економічною безпекою підприємства, досягти її цільо
вого рівня.
Подальші дослідження будуть спрямовані на розробку
алгоритмів обгрунтування інтрументарівю, вибору заходів,
кількісних методів оцінювання та моніторингу рівня еконо
мічної безпеки транспортних підприємств.
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SMALL BUSINESS IN MODERN MARKET CONDITIONS (SOCIAL ASPECTS)

У статті досліджено теоретичні аспекти функціонування малого бізнесу в сучасних умовах як в європейсь@
ких країнах, так і в Україні. Наголошено на важливості збільшення частки малого підприємництва в націо@
нальній економіці та охарактеризовано роль та значення соціальної функції, яку виконують суб'єкти малого
бізнесу. Запропоновано шляхи активізації поступального розвитку сектору малого підприємництва та окрес@
лено соціально@економічний ефект від вжиття цих заходів для регіонів та країни в цілому.
The article analyzes the theoretical aspects of the functioning of small business in modern conditions both in
European countries and in Ukraine. The importance of increasing the share of small business in the national economy
is emphasized and the role and importance of the social function performed by the subjects of small business is described.
The ways of activating the steady development of the small business sector are proposed and the socio@economic
effect from taking these measures for the regions and the country as a whole is outlined.
Ключові слова: малий бізнес, підприємництво, економіка, ефект, соціальна сфера, функція, розвиток.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Мале підприємництво — одна з перших за масовістю
і динамічністю структурна складова ринкової економі
ки. Без малого підприємництва соціальноекономічний
потенціал ринку не може бути використаний ефективно.
Дослідження проблем становлення і розвитку малого
підприємництва передбачає всебічний аналіз об'єктивних
і суб'єктивних умов, які безпосередньо впливають на
можливості, темпи і масштаби його розвитку.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням проблем розвитку малого підприєм
ництва в Україні та його впливу на соціальноекономіч
ний розвиток регіонів займається значне коло вітчиз
няних науковців. Зокрема Дьорова Л.М. вбачає ефек
тивний розвиток малого бізнесу через вдосконалення
фінансового механізму діяльності малих підприємств в
Україні [1]. Пиріг Д.З. вивчає досвід розвитку управлін
ня інноваційною діяльністю малих підприємств у зару
біжних країнах та можливості його застосування в Ук
раїні [2]. Через призму інвестування малого і середньо
го бізнесу розвиток економіки розглядає Соловйов В.М.
[3]. Шевцова О.Й. досліджує особливості кредитуван
ня малого та середнього бізнесу та напрями його вдос
коналення [4].
Проте в сучасних динамічних умовах постійно
змінюється зовнішнє та внутрішнє підприємницьке се
редовище, тому дослідження механізмів функціонуван
ня малого бізнесу в сучасних умовах залишається над
звичайно актуальним.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Мета статті полягає в обгрунтуванні значущості со
ціальноекономічних чинників, що впливають на розви
ток малого підприємництва, в розробці рекомендацій
щодо розвитку малих підприємств на рівні регіону та
оптимізації їх діяльності.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Нині в Європейському союзі на загальноєвропейсь
кому рівні реалізується багато програм підтримки ма
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лого і середнього бізнесу (МСБ), які доповнюють захо
ди на національному рівні країн ЄС. Однак тут існують
проблеми щодо загального визначення сектора малих і
середніх підприємств та нерівності умов функціонуван
ня підприємств.
У силу того, що до цього часу між європейськими
країнами є відмінності у визначенні сектора МСБ, за
гальноєвропейські програми фактично адресовані лише
частині МСБ у кожній окремій країні. Це створює
нерівні конкурентні умови (в силу відмінностей загаль
ноєвропейського і національного визначень МСБ) між
підприємствами, які потрапили в "зону впливу" загаль
ноєвропейських програм підтримки МСБ і залишилися
за її межами. Крім того, до недавнього часу різні загаль
ноєвропейські ініціативи на підтримку МСБ базувалися
на різних визначеннях цього сектора. Свої власні виз
начення МСБ використовували Європейський інвести
ційний банк та Європейський інвестиційний фонд. Отже,
актуальним є завдання уніфікації визначень МСБ, що
діють у різних європейських країнах і на рівні Євро
пейського Союзу.
Європейська Комісія прийняла таку класифікацію мікро,
малих і середніх підприємств, які в сукупності складають сек
тор МСБ в економіці європейських країн (табл. 1).
Згідно з наведеними даними, щоб підприємство вважа
лося середнім, малим і мікро, воно повинно відповідати кри
теріям чисельності та одному з двох фінансових критеріїв.
Поряд з цим, підприємство повинно бути економічно неза
лежним, тобто підприємству або групі підприємств, які не
належать сектору МСБ, може належати не більше 25% влас
ності підприємства з сектора МСБ [6].
Верхні межі річного обороту і балансової вартості ак
тивів повинні регулярно (зазвичай 1 раз в 4 роки) перегля
датися, щоб врахувати зміни, що відбуваються в економіці
країн ЄС (зміна рівня цін, зростання продуктивності).
Перш ніж визначати верхню межу показників на
лежності до МСБ, слід зазначити: якщо група
підприємств перевищує встановлені критерії, це не оз
начає, що ці підприємства не можуть бути об'єктом
цільових заходів державної політики. Але краще вирі
шувати проблеми таких структур в рамках спеціальних
програм.
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Таблиця 1. Класифікація мікро>, малих і середніх підприємств у країнах ЄС
Показники
Максимальна чисельність працюючих
Максимальна величина річного обороту (млн євро)
Максимальна величина балансової вартості (млн євро)

Середнє
підприємство
< 250
40
27

Мале
підприємство
< 50
7
5

Мікропідприємство
< 10
-

Джерело: [6].

Серед критеріїв віднесення до малого і середнього
підприємництва основним є показник кількості зайня
тих, він повинен неодмінно бути присутнім у визначенні
даного сектора. Введення фінансових критеріїв необхі
дно для того, щоб визначити реальну значимість
підприємства і його позицію серед конкурентів.
Європейська Комісія не рекомендує автоматично вик
лючати підприємство з числа МСБ, якщо за підсумками
фінансового року воно перевищило порогові значення
фінансових показників. Виняток настає лише в тому випад
ку, якщо зафіксоване перевищення фінансових критеріїв
повторюється за підсумками ще двох фінансових років.
Показник кількості зайнятих враховує як повну, так
і часткову зайнятість на підприємстві. Статистичні дані,
згідно з рекомендаціями Європейської Комісії розра
ховуються за видами підприємств, що враховують чи
сельність зайнятих (найманих працівників):
— 0;
— від 1 до 9;
— від 10 до 49;
— від 50 до 249;
— від 250 до 499;
— понад 500.
Щодо України, то важливим показником розвитку
сфери малого бізнесу є показники кількості суб'єктів ма
лого підприємництва. Аналізуючи тенденції за 2010—
2014 рр. з 2010 р. по 2012 р. відбувався спад кількості
малих підприємств, а починаючи з 2013 р. спостерігаєть
ся поступове зростання цього показника (табл. 2).
Важливою соціальною функцією малого бізнесу є
самозайнятість та створення нових робочих місць. На
жаль в Україні за період 2010—2014 рр. відбувався спад
цього показника з 4958,6 тис. осіб у 2010 р. до 4115,2
тис. осіб у 2014 р. (табл. 3).
Аналізуючи функції, що виконуються різними господа
рюючими суб'єктами, можна зробити висновок, що в стра
тегічному плані, масштабах національної економіки, завдан
ня, які вирішують малі, середні та великі підприємства в своїй

основі тотожні. Разом з тим, мале підприємництво виконує в
ній деякі специфічні функції, які не типові для інших форм
підприємств і які визначають його економічні особливості.
Перша особливість полягає в тому, що базові
функції підприємництва як виду діяльності і підприєм
ця як власника збігаються. Головна функція будьяко
го підприємства полягає в отриманні прибутку і примно
женні власності. Власник і підприємець — це не одне і
те ж. Але, якщо мова йде про мале підприємництво, то
ці поняття збігаються. Відсутність традиційного для ве
ликих підприємств поділу прав і функцій між власника
ми і найманими менеджерами забезпечує малому
підприємництву деякі конкурентні переваги.
Інша економічна особливість малих підприємств
виражається в здатності швидко адаптуватися до мінли
вої кон'юнктури ринку, освоювати нові види продукції,
переорієнтуватися на інші категорії клієнтури, а за не
обхідності здійснювати повне перепрофілювання ста
тутної діяльності. Для суб'єктів великого бізнесу по
дібна модель ринкової стратегії є неприйнятною через
масштабність супутніх фінансових втрат.
Відзначається фахівцями і така функція малого
підприємництва, як стримування тенденції монополі
зації ринку великими виробниками. Сьогодні уряди
більшості країн усвідомили пов'язану з цією тенденцією
загрозу і приділяють їй пильну увагу. Існування малого
підприємництва забезпечує вирішення даної проблеми
з використанням механізмів децентралізованого регу
лювання економіки. Лише в небагатьох галузях еконо
міки таких, як оборонна промисловість, енергетика, ма
шинобудування, малі підприємства не здатні скласти
реальної конкуренції корпораціям. В інших випадках за
багатьма ознаками вони можуть конкурувати з ними, що
підтверджується наведеними нижче даними (табл. 4).
Суб'єкти малого підприємництва здатні "заповнюва
ти" ті ніші ринку або цілі галузі, де великий бізнес мало
ефективний. Прикладом служать роздрібна торгівля,
сфера послуг. Принципом роботи суб'єктів великого

Таблиця 2. Показники кількості суб'єктів малого підприємництва в Україні
Показники
Суб’єкти малого підприємництва (з
урахуванням мікропідприємництва),
одиниць
малі підприємства
усього, одиниць
відсотків до загальної кількості суб’єктів
на 10 тис. осіб наявного населення,
одиниць
фізичні особи-підприємці
усього, одиниць
відсотків до загальної кількості суб’єктів
на 10 тис. осіб наявного населення,
одиниць
Суб’єкти мікропідприємництва, одиниць
мікропідприємства
усього, одиниць
відсотків до загальної кількості суб’єктів
на 10 тис. осіб наявного населення,
одиниць
фізичні особи-підприємці
усього, одиниць
відсотків до загальної кількості суб’єктів
на 10 тис. осіб наявного населення,
одиниць

2010 р.

2011 р.

Кількість cуб’єктів
2012 р.

2013 р.

2162004

1679902

1578879

1702201

1915046

357241
16,5

354283
21,1

344048
21,8

373809
22,0

324598
16,9

78

77

76

82

76

1804763
83,5

1325619
78,9

1234831
78,2

1328392
78,0

1590448
83,1

394

290

271

292

370

2093688

1608819

1510776

1637180

1859887

300445
14,3

295815
18,4

286461
19,0

318477
19,5

278922
15,0

66

65

63

70

65

1793243
85,7

1313004
81,6

1224315
81,0

1318703
80,5

1580965
85,0

391

287

269

290

368

Джерело: [5].
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Таблиця 3. Кількість зайнятих працівників на підприємствах в Україні
Показники
Суб’єкти малого підприємництва (з
урахуванням мікропідприємництва), тис.
осіб
усього, тис. осіб
відсотків до загальної кількості зайнятих
працівників

Кількість зайнятих працівників
2010 р.
4958,6

4442,0

4285,2

4291,2

4115,2

2164,6
43,6

малі підприємства
2091,5
2051,3
47,1
47,9

2010,7
46,9

1686,9
41,0

фізичні особи-підприємці
2350,5
2233,9
52,9
52,1

2280,5
53,1

2428,3
59,0

2915,1

2976,9

795,3
27,3

723,5
24,3

2119,8
72,7

2253,4
75,7

усього, тис. осіб
2794,0
відсотків до загальної кількості зайнятих 56,4
працівників
Суб’єкти мікропідприємництва, тис. осіб 3540,7
усього, тис. осіб
відсотків до загальної кількості зайнятих
працівників

832,6
23,4

усього, тис. осіб
відсотків до загальної кількості зайнятих
працівників
Джерело: [5].

2708,1
76,6

2011 р.

3030,4
2851,0
мікропідприємства
788,9
788,2
26,0
27,6
фізичні особи-підприємці
2241,5
2062,8
74,0
72,4

бізнесу завжди виступає орієнтація на масове виробниц
тво товарів і послуг. Тому малі підприємства в цих сфе
рах завжди матимуть конкурентні переваги, забезпечу
ючи індивідуальний підхід до обслуговування клієнта.
Виходячи з вищевикладеного, до економічних функ
цій малого підприємництва відносяться:
— розширення асортименту і збільшення виробниц
тва товарів і послуг без вкладення значних державних
інвестицій;
— обслуговування великих підприємств, виготов
лення для них комплектуючих виробів, організація збу
ту готової продукції;
— подолання монополізму, розвиток конкуренції,
формування ринкових відносин в економіці;
— залучення у виробництво матеріальних та фінан
сових заощаджень населення;
— розробка і впровадження інновацій у виробництво.
Соціальна важливість малого підприємництва харак
теризується кількістю власників малого бізнесу та їх най
маних працівників, загальна чисельність яких є одним з
найбільш суттєвих якісних критеріїв будьякої економі
чно розвиненої країни. Саме ці представники суспільства
обслуговують основну масу споживачів, виробляючи
продукти та послуги з врахуванням мінливого середови
ща ринку. В умовах сталого економікосоціального роз
витку суспільства малі підприємства характеризуються
найбільшою прихильністю принципам економічної сво
боди, демократії, політичної стабільності.
Соціальну функцію малого підприємництва не мож
на недооцінити. Оскільки саме розвиток малого підприє
Таблиця 4. Конкурентні переваги і недоліки малого
підприємництва
Конкурентні переваги і недоліки малого
підприємництва
1. Оперативність реагування на зміну
ринкової кон’юнктури
2. Накладні витрати, віднесені на
собівартість продукції
3. Витрати на підтримку найнятого
персоналу
4. Можливості по оновленню технологій
5. Темпи впровадження інновацій
6. Доступність адресної допомоги
7. Можливості по оновленню основних
фондів
8. Доступ до кредитних фінансових
ресурсів
9. Можливості у сфері системних
маркетингових досліджень та активної
реклами
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мництва активізує формування так званого "середньо
го класу" в країні, самостійно забезпечує власне благо
получчя та високий рівень життя, які є базисом соціаль
ноекономічних перетворень, гарантують політичну
стабільність та демократичний розвиток суспільства.
Вагомий вклад у збільшення цього соціального про
шарку малий бізнес здійснює шляхом формування кла
су власників, а не високооплачуваних найманих праців
ників. Цю функцію здійснюють великі підприємства, що
можуть утримувати високооплачуваних управлінців і
фахівців високого рівня.
Однією з найважливіших сфер ринкової економіки,
де домінують малі підприємства, є сфера послуг. Так,
наприклад, у США в сфері послуг зайнято близько 60%
робочої сили. В Україні ж цей показник не перевищує
30%. У США на сферу послуг припадає понад третини
обсягу продажів, питома вага цієї сфери у ВВП стано
вить понад 70% [7]. Малі підприємства, що працюють у
цій галузі, можуть у повній мірі проявляти свої іманентні
якості: новаторство, мобільність, оперативність у задо
воленні диференційованого попиту на локальних ринках.
Завдяки таким характеристикам, як низька фондоєм
ність, висока адаптивність до наявної якості працівників,
швидка оборотність капіталу, малі підприємства займа
ють провідне місце в сфері дрібнооптової та роздрібної
торгівлі. Наприклад, у США на частку дрібнооптової
торгівлі припадає 78%, роздрібної 55% від загальної
кількості підприємств, чисельність працівників яких ста
новить не менше 100 осіб [7].
Малі підприємства виступають на ринку праці як робо
тодавці, визначаючи ще одну соціальну функцію. Однак її
не можна віднести до числа відмінних особливостей мало
го підприємництва, оскільки робочі місця створюються і
державою, і корпоративними структурами, і некомерцій
ними організаціями. Потенціал соціальної функції мало
го підприємництва в якійсь мірі нижче, ніж у інших робо
тодавців, оскільки значна кількість малих підприємств в
особі підприємців без утворення юридичної особи і сімей
них фірм взагалі не використовують найману працю. Але
це компенсується дією іншого чинника, на який звернули
увагу багато дослідників. Безсумнівною перевагою мало
го підприємництва є нижча вартість створення робочих
місць. Практична значимість такої переваги проглядаєть
ся у реалізації державних соціальних програм по знижен
ню рівня безробіття. Створюючи сприятливі умови для
розвитку малого підприємництва, держава може розра
ховувати на появу більшої кількості робочих місць, ніж за
сприяння іншим категоріям роботодавців.
До функцій соціального спрямування малого бізнесу
доцільно віднести активізацію залучення в процеси сусп
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ільного відтворення додаткових трудових ресурсів, що
практично не задіяні в інших групах роботодавців. До них
відносяться громадяни, чий трудовий потенціал обмежений
об'єктивними факторами: пенсіонери, інваліди з обмеже
ною працездатністю, багатодітні матері і т.д. За ринкових
умов більшість працедавців не можуть розглядати їх як по
вноцінних працівників і надати їм постійні робочі місця.
Мале підприємництво пред'являє не настільки
жорсткі вимоги і в сімейних фірмах використовує працю
всіх мінімально працездатних членів сім'ї. Малі підприє
мства, які використовують найману працю, краще при
стосовані для використання праці учнівської молоді та
громадян похилого віку. З огляду на те, що частка ос
танніх груп постійно збільшується в загальній чисельності
населення економічно розвинених країн, зростає і прак
тична значущість цієї функції малого підприємництва.
Ще однією соціальною функцією малого підприєм
ництва є формування "ідеології підприємництва", яка не
отримала ще належного висвітлення в спеціальній літе
ратурі. Роль малого підприємництва у вирішенні цього
завдання складно переоцінити. На роботу в корпоративні
структури та державні установи приходять люди, готові
підкорятися вже встановленим правилам. Їх власні еко
номічні та ділові амбіції безпосередньо залежать від ро
ботодавця. Саме з ним найманий працівник пов'язує надії
на особисте благополуччя, стабільність соціального ста
тусу і т.д. Коли ж створюється мале підприємство,
підприємець розраховує тільки на свої ділові якості, про
фесіоналізм, здатність до нестандартних рішень і швид
ке реагування на зміни ринку. Працюючи в бізнесі, менш
стабільному за основними параметрами, підприємець заз
далегідь прогнозує як можливий успіх, так і невдачу.
У зв'язку з вищесказаним до соціальних функцій
можна віднести:
— забезпечення національної економіки новими
робочими місцями;
— надання стійкості соціальноекономічній системі.
Специфіка виконуваних малими підприємствами зав
дань і їх домінування у вирішенні низки соціальноеко
номічних проблем зумовлює наступний аналіз функцій,
які виконуються ними в сучасній ринковій економіці.
Розгляд виконуваних малими підприємствами функ
цій дозволяє визначити і місце, займане ними в ринковій
економіці, яке може бути розглянуто з різних позицій.
Так, на макрорівні роль малих підприємств визначаєть
ся наступними критеріями.
1. Їх часткою у виробництві ВВП. Статистичні дані
свідчать про те, що в провідних країнах приблизно по
ловина ВВП виробляється на малих підприємствах. Це
визначає їх рівнозначність в порівнянні з середніми і
великими виробниками. Крім того, необхідно врахову
вати поширеність малих підприємств у розрахунку на
100 осіб населення для визначення рівня розвитку ма
лого підприємництва в країні.
2. Взаємодія з великими виробниками. В цьому випад
ку додатково необхідно розглядати галузеву структуру,
яка вказує на місця зосередження малих підприємств.
3. Вплив держави. Оскільки малі підприємства чутливі
до інституційних впливів, то заходи державного регулю
вання можуть визначати їх місце як всередині галузей, так
і у співвідношенні секторів. Наприклад, ослаблення подат
кового тягаря посилює значення малих підприємств у всіх
галузях, а соціальна орієнтація економіки, пов'язана з
ефективним працевлаштуванням в секторі малих
підприємств відображає зміну їх місця в окремих галузях.
Негативні впливи йдуть у зворотному напрямі.
4. Відкритість національної економіки. Роль малих
підприємств зазвичай вище в економіці з середніми і
малими по ємності ринками, що пояснюється їх обме
женими можливостями. В низці країн значна частина
малих підприємств обслуговує тільки внутрішній ринок.
Їх роль в експорті невелика. Такий стан пояснюється
значною міжнародною конкуренцією з боку великих і
надвеликих виробників.
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ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Отже, виникнення і розвиток малих підприємств у
ринковій економіці пов'язано з комплексом причин, які
приймають в окремих умовах форму чинників, безпо
середньо пов'язаних з характером і рівнем розвитку
продуктивних сил і виробничих відносин. Особливу роль
для малих підприємств визначає соціальне середовище,
адекватне соціальноекономічним завданням суспіль
ства на кожному етапі його розвитку.
Процес утворення і розвитку малих підприємств
може бути представлений як багатофакторний, із взає
мообумовлюючим характером дії. Сукупність факторів
надає стимулюючу дію на розвиток малих підприємств
тільки при виконанні ними виробничо або соціально зна
чущих завдань. Факт існування малого підприємництва
в якості повноцінного елемента економічної системи
суспільства забезпечує необхідні передумови для реа
лізації основних умов її розвитку: конкуренції, можли
вості саморегулювання, оперативності в створенні і за
міщенні нових ринкових ніш, які потребують окремого
грунтовного дослідження.
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ECONOMIC NATURE, CONTENT OF AGRI@FOOD MARKET AND PRACTICAL RECOMMENDATIONS
FOR STIMULATION OF AGRO@INDUSTRIAL COMPLEX DEVELOPMENT

У статті розглянуто еволюцію підходів до визначення сутності ринку з точки зору економічної думки,
вивчено підходи в наукових колах стосовно розуміння поняття "ринок агропродовольчої продукції". На@
ведено аргументи щодо доцільності розгляду як продукції аграрного сектору, так і продукції сектора хар@
чової промисловості, в якості складових єдиного ринку агропродовольчої продукції.
Запропоновано механізми щодо стимулювання зростання сектору АПК через такий набір інструментів:
розвиток зовнішніх ринків, заохочення інвестицій в розвиток бізнесу, підвищення конкурентоспромож@
ності галузі.
The article reviews the evolution of approaches to defining the essence of the market in terms of economic
ideas; the existing approaches of understanding the concept of "agri@food market" in the scientific community
were explored. The arguments in relation to the reasonability of considering as agrarian sector's products and
products of sector of the food industry as the components of a single market for agri@food products have been
provided.
The mechanisms of enhancement's stimulation of agro@industrial complex have been proposed through the
following set of tools: the development of foreign markets, encouraging investments in business development,
improving the competitiveness of the sector.
Ключові слова: ринкова економіка, функції ринку, ринок агропродовольчої продукції, зростання сектору
АПК.
Key words: market economy, market's functions, argifood market, growth of agroindustrial complex.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У питанні розвитку національної економіки аграрний
ринок займає одне із ключових місць, зважаючи на свої
розміри та вклад у розвиток країни в цілому. Сіль
ськогосподарська продукція і продукти харчування вис
тупають предметом торговельноекономічних відносин.
Сільське господарство та харчова промисловість є тісно
пов'язаними галузями, адже сільськогосподарська галузь
постачає основні сировинні компоненти харчовій промис
ловості, а сільськогосподарська продукція може збільши
ти додану вартість завдяки харчовій промисловості.
Швидкозмінність процесів у сучасних економічних
умовах вимагає поглиблення науковопрактичних до
сліджень взаємозалежностей та впливів ринкових транс
формацій на АПК у цілому, з належною на те увагою до
загальноприйнятих світових практик та механізмів сти
мулювання конкурентоспроможності національних еко
номік.
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Подальший розвиток ринку агропродовольчої про
дукції безпосередньо впливатиме на добробут кожного
громадянина та продовольчу безпеку країни, тому це дос
лідження перебуває на часі та має важливе значення.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є здійснення аналізу наявних у науко
вому середовищі підходів до розуміння економічної сут
ності ринку агропродовольчої продукції, дослідження
взаємозв'язку між сільськогосподарським та харчовим
секторами АПК та напрацювання шляхів подальшого зро
стання сектору.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичні основи розвитку ринку знайшли своє
відображення в працях всесвітньо відомих вченихеко
номістів таких, як: О. Курно, А. Сміт, Д. Рікардо, А. Мар
шалл, С.Л. Брю і К.Р. Макконел, П. Хейне та ін.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Питанням дослідження економічної природи і сут
ності, а також подальших напрямів розвитку ринку про
дукції аграрного сектору економіки займають вагоме
місце у працях вітчизняних вченихекономістів аграрно
го спрямування. Суттєвий внесок у висвітлення питань
формування та функціонування ринку агропродовольчої
продукції зробили такі вітчизняні вчені, як В. Андрійчук,
О. Боднар, П. Гайдуцький, Б. Губський, М. Дем'яненко,
Т. Дудар, С. Кваша, П. Саблук, О. Шпичак та ін.
У науковій літературі можна знайти синоніми кате
горії "аграрний ринок" такі, як сільськогосподарський,
продовольчий, агропромисловий, агропродовольчий.
Вчені намагаються вдосконалити визначення ринку аг
рарної продукції, за допомогою використання різних оз
нак, завдань, умов та засад функціонування у суспільному
виробництві, що посилює актуальність обраної теми.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Одним із найважливіших елементів товарного вироб
ництва є ринок, що охоплює систему відносин між про
давцем та покупцем у процесі купівліпродажу товарів,
робіт, послуг. Ринок виступає як взаємодія економічних
інтересів між виробниками, посередниками і споживача
ми, в зв'язку з чим, з теоретичної точки зору, ринок не
можна вільно спостерігати у звичайному розумінні цього
слова.
Перші визначення ринку, наукового характеру, зуст
річаємо у працях засновника математичного напряму в
політичній економії, французького економіста О. Курно.
З його точки зору, ринок позначає "будьякий район, на
якому взаємовідносини покупців і продавців вільні, тому
ціни на одні й ті самі товари мають тенденцію легко й
швидко вирівнюватися" [6]. Слід відмітити, що в працях
А. Сміта і Д. Рікардо, термін "ринок" переважно викори
стовувався для характеристики ринкового попиту.
Англійський економіст, лідер неокласичного напря
му в економічній науці А. Маршалл вказував на те що:
"Економісти мають на увазі під терміном "ринок" не яку
небуть конкретну ринкову площу, на якій продаються і
купуються предмети, а в цілому всякий район, де стосун
ки покупців і продавців один з одним настільки вільні, що
ціни на одні й ті ж самі товари мають тенденцію легко і
швидко вирівнюватися" [4, c. 37].
С.Л. Брю і К.Р. Макконел у своїй праці "Економікс"
пропонують наступне розуміння ринку: "Ринок — це про
сто механізм або пристосування, що здійснює контакт між
покупцями, або пред'явниками попиту, і продавцями, або
постачальниками товарів і послуг. Ресторани "Макдо
нальд", автозаправні станції, бакалійногастрономічні су
пермаркети, аукціони витворів мистецтва "Сотбі" — все
це лише дещо з незліченної безлічі прикладів" [18, c. 53].
Хоча така характеристика ринку надмірно спрощує по
няття ринку.
На відміну від Макконела и Брю, американський еко
номіст П. Хейне у своїй праці "Економічний образ мис
лення", дає таке розуміння терміну:
"Ринок — це не місце, хоча він іноді і може бути жор
стко пов'язаний з певною територією. Ринок не є щось
таке, що можна спостерігати в звичайному сенсі цього
слова. Зрештою, ринок — це просто набір взаємозв'язків,
або те, що ми назвали "процесом конкурентних торгів"
[24, с. 204].
В.Д. Базилевич пропонує розглядати ринок як систему
економічних відносин, пов'язаних з обміном товарів та по
слуг на основі широкого використання різноманітних
форм власності, товарногрошових відносин і фінансо
вокредитних механізмів [7, c. 184].
За сучасних умов, на думку С.В. Мочерного, під рин
ком слід розуміти: "…сукупність економічних відносин
між домашніми господарствами, різними типами під
приємств, фірм та компаній (насамперед, великими ком
паніями) і державою (у тому числі наднаціональними
органами) з приводу купівлі товарів і послуг у сфері об
міну та механізм забезпечення цього процесу відповідно
до законів товарного виробництва і грошового обігу" [19,
c. 152].
З огляду на полісемантичність розглянутої економі
чної категорії, можна відмітити, що ринок може розгля
датися як в широкому, так і у вузькому розумінні. У вузь
кому розумінні ринок розглядається як торгівля товара
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ми і послугами. В широкому розумінні ринок — це не про
сто торгівля, а система господарських відносин між суб
'єктами економічної системи, що виникають в процесі ви
робництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних
благ і послуг.
Найбільш повно, сутність ринку, визначається його
функціями, основними з яких (див. рис. 1) є:
— перетворення продуктів праці на товар та послуги
з подальшим визначенням їх вартості реалізації;
— забезпечення безперервного зв'язку між виробниц
твом і споживанням;
— заохочення виробників товарів і послуг до оптимі
зації індивідуальних витрат у відношенні до суспільно не
обхідних, з одночасним покращенням якісних властиво
стей товарів і послуг;
— приведення у відповідність платоспроможного по
питу і пропозиції, що позитивно позначається на відсут
ності дефіциту та інших негативних явищ;
— підтримує контроль споживачів над виробниками,
що в свою чергу призводить до вирівнювання цін;
— сприяє активній конкуренції між виробниками то
варів і послуг як на національному рівні, так і на рівні
світового господарства;
— унеможливлює існування витратного характеру
економіки через механізм конкуренції, шляхом очищен
ня економічних систем від малоефективних гравців;
— забезпечує, на сталій основі, необхідною інформа
цією для можливості оперативного коригування госпо
дарської діяльності [5].
Тобто сучасний ринок представляє собою органі
зовану, сплановану та збалансовану систему, яка забез
печує суб'єктам господарювання свободу при виборі
виду і об'єму продукції, при цьому споживачі користу
ються власним вибором при купівлі товарів. Взаємо
зв'язок формування попиту та пропозиції забезпечуєть
ся ринковим механізмом. Отже, під ринком слід розу
міти сукупність соціальноекономічних взаємозв'язків,
що мають місце у сфері обміну товарів або послуг між
суб'єктами господарювання з цілковитим визнанням їх
суспільної цінності. При цьому основні елементи рин
кового механізму, а це попит, пропозиція, конкуренція
та ціна, знаходяться в постійній взаємодії, спираючись
на причиннонаслідкові та функціональні зв'язки, що
складаються під дією безлічі факторів таких, як: соці
альні, економічні, технічні, екологічні, організаційні,
політичні та інші. Залежно від масштабів ринки поділя
ються на: місцевий, національний (внутрішній) та світо
вий.
Ринкові відношення в розвинутих країнах проника
ють у всі сфери господарської діяльності — від зароджен
ня ідеї, через всі технологічні стадії виробництва і реалі
зації продукції й послуг. При чому ринкова економіка пе
редбачає необхідність збалансованості її макро і мікро
економічних процесів, адже лише у своїй єдності вони зу
мовлюють органічну цілісність економічної системи.
Предметом купівліпродажу на ринку агропродоволь
чої продукції виступають сільськогосподарська продук
ція і продовольство. Ця група товарів формує агропро
довольчі ринки та належить до Української класифікації
товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі УКТ ЗЕД)
по розділу І — "Живі тварини та продукти тваринного
походження" (групи товарів за кодами УКТ ЗЕД 0105),
по розділу ІІ — "Продукти рослинного походження" (гру
пи товарів за кодами УКТ ЗЕД 06—14), по розділу ІІІ —
"Жири та олії тваринного або рослинного походження;
продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски тва
ринного або рослинного походження" (група за кодом
УКТ ЗЕД 15). Продукція харчової промисловості, в дану
групу входять товари, що належать до розділу ІV — "Го
тові харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої
і оцет; тютюн та його замінники" (групи товарів за кода
ми УКТ ЗЕД 16—24). При цьому, слід розуміти, що назви
розділів, груп і підгруп наводяться лише для зручності
користування УКТ ЗЕД, тому для юридичних цілей кла
сифікація товарів у УКТ ЗЕД здійснюється виходячи з
назв товарних позицій і відповідних приміток до розділів
чи груп [10].
З огляду на існуючу чітку класифікацію товарів, слід
відзначити, що наукові дослідження вчених, пов'язані з
проблемами формування ринків певних аграрних товарів,
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Тобто в забезпеченні продовольчої без
пеки країни аграрний ринок відіграє ключо
ве значення.
Крім цього, на думку І.Й. Кавецького, "аг
ропродовольчий ринок — це суспільно тери
торіальна система, що формується в умовах
значного зосередження виробництва
сільськогосподарської та продовольчої про
дукції в результаті територіальної диферен
ціації її споживання на основі географічно
го поділу та інтеграції праці" [15, c. 27].
Т.Г. Дудар, пропонує характеризувати
категорію "ринок агропродовольчої про
дукції", як "ефективний механізм задоволен
ня потреб товаровиробників і запитів спожи
вачів, найважливішою властивістю якого є те,
що він виступає чутливим регулятором і ко
ординатором системи комерційних зусиль
суб'єктів ринку, спрямованих на виробницт
во і реалізацію конкурентоспроможних агро
продовольчих товарів для забезпечення про
довольчої безпеки і формування експортно
го потенціалу держави" [5, с. 22].
Зокрема О.В. Жемойда, висловлює дум
ку щодо схожості загального механізму по
будови ринку продовольчої продукції та рин
ку аграрної продукції, що в свою чергу є скла
довими ринку агропродовольчої продукції
[9].
Тому при дослідженні категорії "ринок
агропродовольчої продукції", виникає не
обхідність ввести поняття "продовольчого
ринку". Так, на думку Ю.Д. Білика, "…ринок
продовольства в економічному відношенні
Рис. 1. Основні функції ринку
визначає сферу взаємодії суб'єктів ринку по
забезпеченню виробництва і вільного руху
Джерело: складено на основі опрацювання матеріалів [1; 8; 19].
сільськогосподарської продукції, продуктів
методично та обов'язково мають опиратись на УКТ ЗЕД, її переробки, тобто продовольчих товарів, технологій,
оскільки статистично лише за таких умов є можливість засобів виробництва і послуг для агропромислового ком
знайти адекватні вартісні та абсолютні порівняння в тен плексу, аграрної науковотехнічної продукції [3, c. 178].
денціях розвитку міжнародних ринків [16].
Ще одне визначення продовольчого ринку приводить
Одне з особливих місць в структурі економіки Украї Г.В. Балабанов: "продовольчий ринок — це система відно
ни займає аграрний ринок, що в свою чергу є одним із син і зв'язків між попитом і пропозицією, що здійснюєть
показників ефективності функціонування агропромисло ся за допомогою цінового механізму, вільного пересуван
вого комплексу в цілому. З метою повноти розуміння дос ня продовольчих товарів від виробника до споживача по
ліджуваних категорій, представляється необхідним ввес каналах біржової, оптової та роздрібної торгівлі" [2, c.
ти значення агропромислового комплексу (АПК). Так, у 5].
відповідності до С.В. Мочерного, АПК представляє собою:
Слід зауважити, що у відповідності до ст. 1 Закону
"сукупність галузей народного господарства, зайнятих України "Про основні принципи та вимоги до безпечності
виробництвом, переробкою, зберіганням і доставкою до та якості харчових продуктів": "агропродовольчий ринок
споживача сільськогосподарської продукції" [20, c.14].
— суб'єкт господарювання, що створює належні умови
Вітчизняні науковці особливу увагу звертають на для реалізації (оптової реалізації) сільськогосподарської
сутність характеристики аграрного ринку, зокрема рин продукції, в тому числі харчових продуктів, на спеціаль
ку сільськогосподарської продукції і продовольства.
но оснащених та відведених місцях відповідно до закону"
У відповідності до Закону України "Про державну [13].
підтримку сільського господарства України", під понят
Тобто, здійснюючи зіставлення наведених визначень,
тям "аграрний ринок" слід розуміти: "сукупність право помічаємо, що на відміну від агропродовольчого ринку,
відносин, пов'язаних з укладенням та виконанням ци ринок агропродовольчої продукції є складною економіч
вільноправових договорів щодо сільськогосподарської ною системою, що регулюється сукупністю економічних
продукції" [11].
відносин між суб'єктами ринку через систему ринкового
С.В. Мочерний ототожнює аграрний ринок з ринком ціноутворення та конкуренцію з метою забезпечення інте
сільськогосподарської продукції. Такий підхід грунтуєть ресів учасників.
ся на з'ясуванні основних функцій, розумінні ролі і зав
При цьому однією із найважливіших характеристик
дань ринку. Разом з цим, економічна сутність ринку ринку агропродовольчої продукції є його соціальна на
сільськогосподарської продукції розглядається вченим як правленість та значення, а головними факторними умо
певна сукупність економічних відносин між різними суб вами, що визначають стан та динаміку елементів ринко
вого механізму — біологічні потреби в продуктах харчу
'єктами з приводу купівліпродажу товарів і послуг [6].
Так, у відповідності до методичного підходу Ю.С. Кова вання, платоспроможність населення та пропозиція, що
ленка знаходимо, що: "аграрний ринок — це система ус створюється виробниками. З огляду на це, можливим вба
танов, методів та ресурсів здійснення обмінних процесів, чається, графічно відобразити складові ринку агропро
головним завданням якої є координація та управління аг довольчої продукції (див. рис. 2).
Ринок агропродовольчої продукціє зумовлений наяв
ропромисловим виробництвом країни з метою задоволен
ністю товарного виробництва. Основними суб'єктами рин
ня споживчих потреб її громадян" [17, c. 21].
Так, наприклад, за визначенням П.О. Сухого, аграр ку виступають його виробники та споживачі. Процес ви
ний ринок розглядається, як: "система товарногрошових робництва у сільському господарстві в зв'язку зі своєю
відносин в аграрній сфері, де на основі співдії попиту і специфічністю спрямований на одержання продукції в
пропозиції та відповідно до умов конкуренції в межах еко натуральному вигляді та організації постачання її безпо
номічної свободи, гарантованої державою, встановлю середньо споживачам. Процес одержання продукції, фун
ються ціни на товари та послуги і відбуваються акти їх кціонально можна представити в такій послідовності:
купівлі та продажу" [23, c. 144].
формування ресурсної бази для здійснення виробничої
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Рис. 2. Визначення складових ринку агропродовольчої продукції
Джерело: складено автором на основі опрацьованого матеріалу.

діяльності; здійснення технологічного процесу виробниц
тва; одержання продукції; організація ланцюгів постачан
ня продукції до споживача.
Аграрний сектор є основним виробничим сектором і
включає в себе виробництво таких товарів, як: молоко,
зернові, фрукти та овочі, м'ясо, морепродукти та інші. При
цьому, як правило, здійснюється тільки мінімальна пере
робка або модифікації цих продуктів.
Сектор харчової промисловості включає в себе більш
глибоку переробку та трансформацію продуктів харчу
вання та напоїв. Він включає такі продукти, як м'ясні про
дукти (наприклад ковбаса), хлібобулочні вироби, цукор
та кондитерські вироби, молочні продукти (наприклад
сир), перероблені фрукти та овочі, пиво, вино, безалко
гольні напої та інші.
Ринок агропродовольчої продукції включає як про
дукцію аграрного сектору, так і продукцію сектора хар
чової промисловості. Тому представляється доцільним
розглядати продукцію двох секторів (аграрного та хар
чової промисловості) разом, як єдиний агропродоволь
чий сектор. Вони є критичними складовими ланцюга по
стачання, який виробляє продукти харчування, що спо
живаються українськими та міжнародними ринками.
Так, у проекті Національної доктрини реформуван
ня та розвитку агропродовольчого комплексу України,
зазначається: "агропродовольчий комплекс — сектор еко
номіки, який об'єднує галузі й види економічної діяль
ності, включені в технологічний ланцюг виробництва і
просування на ринок сільськогосподарської продукції та
продуктів харчування" [21 , с. 3—6].
Таким чином, запропоноване поєднання сільськогос
подарської та продовольчої продукції в єдину систему
знаходить своє відображення в проектах документів за
гальнодержавного значення.
Підсилюючи наведені аргументи щодо коректності виз
начення ринку агропродовольчої продукції, можна зверну
тися до тлумачення поняття ринку товару: "товарний ринок
— це сфера обороту товару (взаємозамінних товарів), на який
протягом певного часу і в межах певної території є попит і
пропозиція", що наводиться в Законі України "Про захист
економічної конкуренції" [12]. При цьому Податковий ко
декс України, у відповідності до статті 14.1.219 дає тлумачен
ня поняттю ринкова ціна: "ціна, за якою товари (роботи, по
слуги) передаються іншому власнику за умови, що продавець
бажає передати такі товари (роботи, послуги), а покупець
бажає їх отримати на добровільній основі, обидві сторони є
взаємно незалежними юридично та фактично, володіють до
статньою інформацією про такі товари (роботи, послуги), а
також ціни, які склалися на ринку ідентичних (а за їх відсут
ності — однорідних) товарів (робіт, послуг) у порівняних еко
номічних (комерційних) умовах" [22].
У свою чергу, продовольча безпека — "це захищеність
життєвих інтересів людини, яка виражається у гаранту
ванні державою безкоштовного економічного доступу лю
дини до продуктів харчування з метою підтримання її зви
чайної життєвої діяльності". При цьому до організова
ного аграрного ринку відносять — "сукупність право
відносин, пов'язаних з укладенням та виконанням цивіль
ноправових договорів, предметом яких є сільськогоспо
дарська продукція" [11].
Попит на продукти харчування і надалі буде різко зро
стати. Це зростання буде підкріплене світовими тенден
ціями збільшення кількості населення, зростанням до
ходів і посилення урбанізації.
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Зростання світового попиту в основному буде зумов
лене Азією. Регіон буде генерувати приблизно 70 відсотків
зростання попиту до 2050 та 60 відсотків від загального
обсягу попиту.
В основному споживачі все частіше вимагають вищої
якості, більш екологічні продукти, покращену безпеку
харчових продуктів та більшу зручність та функціо
нальність, при цьому кожний світовий ринок є унікаль
ним по своєму з певним набором характеристик.
Використання вказаної можливості щодо збільшен
ня присутності вітчизняних агропродовольчих товарів на
нових ринках, залежить від глибокого розвитку розумін
ня споживачів на кожному з цих ринків і узгодження та
розвиток нових ланцюгів постачання.
Вітчизняний агропромисловий сектор має значні
можливості, до яких можна віднести: багату землю та ре
сурси, сприятливі кліматичні умови, географічна
близькість до ринків країн Європейського Союзу.
Проте виробництво продукції з більшим ступенем пе
реробки все ще залишається одним із актуальних та бо
лючих питань сьогодення, адже доцільно було б самим
отримувати прибутки з реалізації продукції з доданою
вартістю і поступово, наскільки це можливо, відходити
від практики експорту сировинних товарів.
Угода про Асоціацію що укладена між Україною та
країнами ЄС безумовно буде сприяти покращенню кон
курентоспроможності українських агропродовольчих то
варів та запровадженню міжнародно визнаних стандартів
та технологій виробництва товарів, в іншому разі, зовнішні
ринки будуть залишатися недоступними для вітчизняних
експортерів.
Разом з цим, сектор також стикається з серйозними
проблемами. Агропродовольчий сектор є фрагментова
ний, тому потрібна подальша консолідація у секторі з на
лагодженням співробітницьких відносин у рамках лан
цюгів постачання.
Впровадження європейських стандартів виробницт
ва та контролю якості у харчовій промисловості дозво
лить з часом компенсувати понесені витрати на модерні
зацію виробництва, та в свою чергу з належною продук
тивністю, впевнено зайняти значну нішу на одному із най
більших ринків в світі. Безсумнівно, що сектор також по
требує інвестицій, щоб мати можливість стимулювати
інновації та інвестувати в підвищення продуктивності ви
робництв та технології. Агропродовольчий сектор має
зосередити увагу на генеруванні доданої вартості по всьо
му ланцюгу постачання.
Наразі, домінантними залишаються експорт сировин
них товарів та товарів з малим ступенем переробки. Бе
зумовно, в найближчій перспективі ці товари і надалі бу
дуть відігравати важливу роль в експортному потенціалі
країни, проте українському виробнику поступово слід
запроваджувати зміни щодо переходу від акценту на си
ровинних ринках до ринків з левовою часткою інновацій,
що будуть задовольняти потреби споживачів, забезпечу
вати стабільну диференціацію і мати нішу в продуктах
преміум сегмента. Спроможність сектора досягнути по
ставлених завдань значною мірою залежить від його здат
ності створювати додану вартість на кожному етапі ви
робництва.
Державні урядові програми мають бути направленні
на підтримку спроможності сектору створювати товари
з доданою вартістю, в тому числі шляхом стимулювання
інновацій, створення належної інфраструктури та полег
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шення ринкових структур. Це вимагатиме створення діло
вого середовища та нормативних документів, які будуть
заохочувати, суб'єктів господарювання, направляти кап
італьні інвестиції на збільшення продуктивності та масш
табів виробництва. Таким чином, наданням належної
підтримки структурі внутрішнього ринку, держава дає
можливість сектору бути конкурентоспроможним на
міжнародному рівні.
Уряд також може підтримати конкурентоспро
можність галузі за рахунок зниження витрат на логі
стику через інвестування в інфраструктуру, а також
шляхом забезпечення найкращими практиками регу
ляторних режимів. В останні роки на міжнародному
рівні спостерігається сильна тенденція до інтеграції та
координація ланцюгів постачання. Зумовлено це не
обхідністю узгодження ланцюгів постачання з потре
бами споживачів та необхідністю гарантувати якість,
безпеку та надійність кінцевої продукції. Державна
політика, на жаль, не завжди спроможна вчасно реа
гувати на потреби швидко змінних умов ринкового
середовища.
Набір інструментів, що направлені на стимулювання
зростання сектору АПК
Розвиток зовнішніх ринків.
Систематичне сприйняття глобальної спрямованості
як урядом країни, так і бізнесом знаходиться саме на часі.
Уряд повинен продовжувати вибудовувати тісні взаємоз
в'язки з європейськими партнерами, що були досягнуті
під час підписання Угоди про ПВЗВТ. Потрібно налагод
жувати співпрацю з бізнесом, щоб реалізувати переваги
підписаної Угоди, в тому числі, здійснювати відповідні
кроки на шляху до вирішення питань нетарифного регу
лювання (збільшення безмитних квот на ряд товарів, що
користуються попитом), що в деякій мірі продовжують
гальмувати доступ українських товарів на європейський
ринок. Адже вітчизняним товаровиробникам, необхідно
відразу вирішувати декілька задач, поперше, це забезпе
чити хоча б мінімальну маржинальність для можливості
існування компанії, подруге, привести якість та техно
логії виробництва товарів до стандартів ЄС для можли
вості бути конкурентоспроможними на зовнішніх розви
нутих ринках.
Підприємствам необхідно продовжувати концентру
ватися на вибудовуванні відносин з закордонними парт
нерами та мати доступ до глобальних ринків.
Заохочення інвестицій в розвиток бізнесу.
Значні інвестиції потрібні українському агропродо
вольчому сектору з метою забезпечення існування
новітніх технологій, продуктивності, кваліфікованих
людських ресурсів та фінансового капіталу, які вкрай не
обхідні для забезпечення інновацій, конкуренції та зрос
тання на сталій основі.
За підрахунками науковців Інституту аграрної еко
номіки, у 2017 році в сектор доцільно інвестувати більше
75 млрд грн.
Україна має залучати інвестиції у сектор як всередині
країни, так і на міжнародному рівні. Звичайно, іноземні
інвестиції завжди відігравали важливу роль у ук
раїнській економіці, в тому числі і в аграрному секторі, і
безумовно, таке бачення закладене і на майбутнє. Уряд
має переглянути наявні перешкоди для іноземних інвес
торів, що інвестують в агропродовольчий сектор і актив
но впроваджувати кампанію з заохочування та покращен
ня інвестиційного клімату.
Адже продуктивність сільського господарства неста
більна. Заохочення більшого залучення фінансових
інструментів може пом'якшити це і забезпечити надход
ження міжнародного капіталу в розвиток сектору.
Підвищення конкурентоспроможності галузі.
Міжнародна конкуренція є значною, якісні та цінові
характеристики товарів є одними із вагомих факторів.
Підвищення конкурентоспроможності агропромис
лового комплексу слід зосередити на виключенні урядо
вих та бізнесових непотрібних (не критичних) видатках.
Щоб підтримати це, уряд повинен сприяти розвитку рин
кових структур, що дозволяють створювати ефективні
масштаби виробництва, розвивати пріоритетні інфраст
руктури, сприяти гнучкості працевлаштування, максимі
зувати інноваційні результати шляхом заохочування до
співпраці та оновленням досліджень зі встановленням
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пріоритетів розвитку, залучати бізнес середовище для
обговорення, упорядкування та гармонізації законодав
ства.
Впровадження економічних реформ також має вирі
шальне значення для майбутньої конкурентоспромож
ності агропродовольчого сектора.
Без запровадження чіткого плану дій український аг
ропродовольчий сектор ризикує втратити поточні та май
бутні ділові можливості. Необхідно пам'ятати, що міжна
родні конкуренти вживають рішучих заходів, щоб зали
шатися конкурентоспроможними гравцями на ринках.
ВИСНОВКИ
Таким чином, було досліджено, що ринок аграрної
продукції разом із ринком продовольчої продукції є скла
довими єдиного ринку агропродовольчої продукції, що в
свою чергу вирішує одне із найголовніших завдань дер
жави — забезпечення продовольчої безпеки.
Встановлено, що ринок агропродовольчої продукції
представляє собою складну економічну систему, що
врівноважується у відповідності до тенденцій ринку за
рахунок попиту та пропозиції у відповідності до системи
ринкового ціноутворення та інтересів виробників та інших
суб'єктів ринку за рахунок конкуренції.
Проаналізовано різницю між агропродовольчим рин
ком і ринком агропродовольчої продукції у відповідності
до законодавчих нормативів та поглядів наукової спільно
ти. Так, перший слід ототожнювати з суб'єктом господа
рювання, що створює належні умови для реалізації
сільськогосподарської продукції, а другий — зі складною
економічною системою.
При цьому аграрний сектор є основним виробничим
сектором та джерелом сировини для сектора харчової
промисловості, який в свою чергу включає в себе більш
глибоку переробку та трансформацію продуктів.
У промисловій структурі, де харчова промисловість
значною мірою залежить від імпорту сільськогосподарсь
кої продукції, а не від вітчизняної сільськогосподарської
продукції, розвиток харчової промисловості безпосеред
ньо не призводить до розвитку сільського господарства.
Для трансформації доданої вартості, створеної харчовою
промисловістю по відношенню до продукції аграрного
сектора, харчова промисловість повинна бути систематич
но пов'язана з аграрним сектором. Вертикальна інтегра
ція, яка послідовно зв'язує сільськогосподарське вироб
ництво з розподілом та харчовою промисловістю, є сис
темою, яка дозволяє ефективно передавати додану
вартість, що створюється в харчовій промисловості, у ви
робничий сектор сільського господарства. Виходячи з
цього, розглянуто шляхи ефективного зв'язку сільського
господарства з харчовою промисловістю та запропоно
вано підходи щодо подальшого забезпечення ефективно
го зростання галузі.
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TARGET REFINANCING BY THE NBU AS A METHOD OF INCREASING OF THE ECONOMICS
FINANCING: ON THE EXAMPLE OF AGRICULTURE

Фактором розвитку сільського господарства, як й інших галузей економіки, є обсяг доступних фінан@
сових ресурсів. Практично єдиним джерелом зовнішнім ресурсів для економічних суб'єктів в Україні є
банки, які мало зацікавленні в кредитуванні сільського господарства, звичайно, за виключенням вели@
ких потужних агрохолдингів. Ураховуючи це, в представленій статті робиться спроба обгрунтування до@
цільності використання механізму цільового довгострокового рефінансування НБУ банків другого рівня
для збільшення фінансування суб'єктів аграрного сектору й таким чином сприяти їх розвитку.
The factor of the agriculture development as other economic sectors is amount of the available financial
resources. In Ukraine almost one source of the external resources for economic subjects is banks, which are not
interested in the crediting of the agriculture excluding big businesses. Accordance with this, in work makes
attempt to prove expediency of usage of mechanism of target long@term refinancing of NBU to banks of second
level (target emission) for increasing of financing of the subjects of the agriculture and ground on this stimulate
their development.
Ключові слова: НБУ, банки другого рівня, суб'єкти аграрного сектору, цільове довгострокове рефінансу
вання, інновації.
Key words: NBU, banks of the second level, subjects of the agriculture, target longterm refinancing, innovations.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Проблема — потреба у збільшенні фінансування
сільського господарства. Завданням є обгрунтування
доцільності використання механізму цільового довго
строкового рефінансування НБУ банків другого рівня
для збільшення фінансування суб'єктів аграрного сек
тору й таким чином сприяти їх розвитку.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
У ЯКИХ РОЗПОЧАТО ВИРІШЕННЯ ЗАЗНАЧЕНОЇ
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ СТАТТЯ
Дослідженням питання пошуку додаткових фінан
сових ресурсів для аграрного сектору займався ряд
вітчизняних науковців. Деякі науковці, серед яких Гон
чаренко В.В. [1] та Пантелеймоненко А.О. [2], особли
во грунтовно займалися дослідженням ролі кредитних
кооперативів, в тому числі й кооперативних банків, у
кредитуванні аграрного сектору. Досліджували зару
біжний досвід й на його основі розробляли стратегічні
пропозиції (макроекономічний рівень) щодо побудови
в Україні системи кооперативних банків.
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Деякі вчені займалися вивченням механізмів креди
тування аграрних підприємств — Непочатенко О.О. [3],
Бечко Т.П. [4].
Останні дослідження науковців за даним напрямком
систематизовано в нижченаведеній таблиці 1.
Погоджуємося з позицією автора [5], що "можливості
використання монетарних інструментів грошовокредит
ної політики НБУ є обмеженими й малоефективними:
— для операцій на відкритому ринку — через нероз
виненість фондового ринку;
— індикативний характер облікової ставки НБУ;
— через спрямування рефінансування комерційних
банків на підтримку короткострокової їх ліквідності, а
не на забезпечення банків ресурсами для нарощування
обсягів кредитів та інвестицій в економіку".
Це дослідження пересікається з твердженням, на
веденим в попередньому абзаці [5] — "не на забезпечен
ня банків ресурсами для нарощування обсягів кредитів
та інвестицій в економіку". Підтримка ліквідності банків
є важливим завданням НБУ. Однак існує також мож
ливість шляхом довгострокового рефінансування На
ціональним банком банків другого рівня збільшити їх
ресурси, що відповідно дозволить збільшити кредиту
вання економіки. Це, у свою чергу, спричинить ріст ВВП,
досягнення чого є одночасно метою та індикатором ро
сту благополуччя громадян держави.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
До проведення даного дослідження спонукає на
явність можливості залучення додаткових фінансових
ресурсів в економіку України, що було й залишається
актуальним питанням економічних досліджень та про
блемою, яку намагаються вирішити науковці.
ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Метою статті є спроба обгрунтування доцільності
використання механізму цільового довгострокового ре
фінансування НБУ банків другого рівня для збільшен
ня фінансування суб'єктів аграрного сектору й таким чи
ном сприяти їх розвитку.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Розвиток сільського господарства потребує знач
них фінансових ресурсів. Екстенсивне розширення ви
робництва (купівля нової техніки, обладнання та онов
лення наявної), впровадження нових технологій (інтен
сивний розвиток) важко досягти лише за рахунок влас
них коштів, оскільки це вимагає накопичення значних
фінансових ресурсів, що у свою чергу потребує знач
ного проміжку часу, а також стабільного отримання
прибутку.
Так, для наочності вигоди дії кредиту для економі
чних суб'єктів наведемо приклад. В аграрія існує потре
ба придбати техніку, що є більш ефективною ніж наяв
на в нього, вартістю 100 тис. грн. Орієнтовно необхідно
буде 5 років щоб акумулювати суму для придбання тех
ніки. Кредит дозволяє цей процес значно пришвидшити
— попередньо отримавши машини, обладнання, прид
бавши землю (в Україні зараз діє мораторій на продаж
земель сільськогосподарського призначення), комп
лекс, а розплачуватися за нього пізніше. Тобто вироб
ник може отримати ефект від їх використання ще до
повної сплати вартості. В такому випадку аграрій мати
ме можливість використовувати техніку впродовж часу
повернення коштів. А це дозволить або збільшити об
сяг виробництва, або спростити процес, зробити його
ефективнішим. Адже без досягнення позитивного ефек
ту придбаватися нова техніка не буде.
Однак умови, що зараз склалися, є не досить сприят
ливими для сільського господарства. Розраховувати на
співпрацю з банківськими установами можуть лише ве
ликі клієнти.
Одним з можливих шляхів збільшення фінансуван
ня галузі, на нашу думку, є використання емісійного ме
ханізму. Звичайно, що його використання потребує дот
римання ряду обмежень, які покликані нівелювати вплив
збільшення грошової маси на економічну систему. Вико
ристання емісійного механізму дозволяє "спрямувати
грошову масу (а саме найбільш дефіцитну її частину —
"довгі гроші") з високою точністю до окремих галузей,
регіонів тощо" [6, с. 114 (Нефедов К.Є.)].
Використання емісійного фінансування економіки є
можливим. Однак на його ефективність впливають
"коли" та "як" використовувати (загальна макроеконо
мічна ситуація). Емісійне фінансування є вигідним при
зростанні економіки. Тоді економіка (зростання вироб
ництва) поглинає надлишок грошей. Їх купівельна спро
можність залишається незмінною при умові незмінності
інших факторів.
Це перекликається з ідеями класика політичної еко
номії — Дж. М. Кейнса, який стверджував, що для еко
номічного зростання важливим є збільшення фінансу
вання з державного бюджету. В цьому випадку можли
вим є поєднання емісійного механізму та збільшення
видатків з державного бюджету, що має забезпечити ще
більший ефект. Питаннями для подальших досліджень
постають — спроба математичного підтвердження даної
гіпотези, розрахунок на основі реальних економічних
показників, розрахунок для реалій України.
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Таблиця 1. Дослідження науковців теми кредитування
сільського господарства
Автор
Гончаренко В.В.
Пантелеймоненко А.О.
Непочатенко О.О.
Бечко Т.П.

Тематика
Кредитні кооперативи та кооперативні банки
Кредитні кооперативи та кооперативні банки
Механізм кредитування аграрних підприємств
Механізм кредитування аграрних підприємств

У механізмі емісії в умовах сформованих ринкових
відносин випуск грошей в обіг здійснюється на кредит
них засадах і, таким чином, фінансується створення до
даної вартості, тобто дається певний грошовий аванс
для розвитку економіки. Тобто механізм емісії кредит
них грошей підвищує стимулювальний вплив грошей на
соціальноекономічний розвиток країни [6, с. 53 (Ба
ріда Н.П.)].
Максимальний розмір емісії, який може здійснити
НБУ (для надання кредитів комерційним банкам), об
межується розміром регулятивного капіталу банків дру
гого рівня (банківської системи). НБУ встановлює для
банків другого рівня норматив достатності (адекват
ності) регулятивного капіталу Н2 (покликаний обмежи
ти апетит банків до ризику), який "визначається як
співвідношення регулятивного капіталу до сумарних
активів і певних позабалансових інструментів, зменше
них на суму створених відповідних резервів за активни
ми операціями та на суму забезпечення кредиту (вкла
день у боргові цінні папери) безумовним зобов'язанням
або грошовим покриттям у вигляді застави майнових
прав і зважених за ступенем кредитного ризику" [7].
Відповідно до Інструкції про порядок регулювання
діяльності банків в Україні [7], нормативне значення Н2
становить 10%.
Таким чином по банківській системі цей показник
не може бути меншим 10%. На час написання роботи в
наявності була статистична інформація, відповідно до
якої на 01.05.2017 року показник Н2 по банківській сис
темі становив 13.77% [8]. Таким чином, в НБУ є простір
маневру в 3.77%. Можна припустити, що НБУ може
здійснити рефінансування й цей показник зменшиться
до 11%, тобто на 2.77%. А це значить, що НБУ може ре
фінансувати банки другого рівня на суму, що становить
близько 19,6 млрд грн. (97,3 млрд грн./13.77*100*0,0277;
97,3 млрд грн. — регулятивний капітал).
Очевидно, що чим більша сума — тим вищим є ри
зик росту інфляції. Важливим є знаходження такої мак
симальної точки (суми рефінансування), перевищення
якої призводило б до різкого росту інфляції. Це може
стати метою подальших досліджень (пошук/математич
на формула розрахункової точки). З теоретичної точки
зору (припущення) має існувати певна межа, після якої
система насичена, а відповідно, стає ще більш чутливою
до збільшення грошової маси. Завданням є не перетну
ти цю точку та не порушити крихкий баланс системи.
Відповідно до даних НБУ [9] показник М1 на
28.04.2017 р. становив 521,6 млрд грн. Звідси збільшен
ня грошової маси шляхом рефінансування НБУ банків
другого рівня на 5 млрд грн. призведе до збільшення М1
лише на 1%; на 10 млрд грн. — 2%; 15 млрд грн. — 3%.
На нашу думку, таке збільшення грошової маси є незнач
ним. Особливо якщо припустити, що збільшення буде
не одномоментне, а впродовж тривалого періоду часу,
наприклад, півроку. Відповідно, спровокувати інфляцію
такий захід, навіть при одномоментному вливанні в си
стему, не має.
Для запобігання зростанню інфляції необхідним є
прив'язка рефінансування до реального сектору. А саме,
необхідно щоб кошти пішли на придбання вітчизняних
товарів, тобто збільшили як внутрішній попит, так й про
позицію. Таким чином, це дозволить здійснити не пусту
емісію, а підкріплену товарами. Однак це є лише надто
спрощеною схемою, насправді, ситуація є набагато
складнішою. Адже збільшення попиту та пропозиції
відбувається не рівномірно; а також на національну еко
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НБУ рефінансує банки
другого рівня в сумі –
5 млрд грн.
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портфелю кредитів, наданих
суб'єктам аграрного сектору.
НБУ (перший
Різниця між сумою рефінансу
рівень)
Банки другого рівня
вання наданого Національним
кредитують
банком та сумою, на яку було
позичальників на
збільшено кредитний портфель,
відповідну суму
можна встановити вищу за рин
Банк другого
Банк другого
Банк другого
(5 млрд грн.)
кову відсоткову ставку. Для ко
рівня
рівня
рівня
мерційних банків встановлюєть
ся верхня межа відсоткової
ставки, за якою можуть видава
тися кредити за рахунок цих
коштів (по своїй суті — це об
меження прибутковості банків
за цими операціями).
Другий варіант (рис. 2) —
спочатку банки кредитують,
потім отримують рефінансу
вання:
Рис. 1. Схема рефінансування №1
1. Кредитування пози
чальників банками другого
номіку впливають зовнішні фактори (особливо наша рівня/Формування бази заявок для подальшого отри
економіка є уразливою, оскільки значно залежить від мання ресурсів від НБУ для їх кредитування.
експорту та імпорту).
2. Подання на щомісячній основі (наприклад, на
Звичайно, що надання таких коштів Центральним 1 число кожного місяця) інформації щодо кількості та
банком є досить ризиковим. Однак, на нашу думку, ре обсягів фінансування клієнтів, які підпадають під дії
фінансування НБУ комерційних банків з наступним кре цільового рефінансування НБУ.
дитуванням аграріїв в розмірі 10 млрд грн. є досить ре
3. Прийняття рішення НБУ про цільове довгостро
альним. Тобто це може дозволити профінансувати кове рефінансування.
інвестиційні проекти сільського господарства в розмірі
4. Для контролю щоквартальна перевірка інфор
10 млрд грн. Для перевірки ефективності запропонова мації щодо наданих кредитів шляхом отримання й пе
ної схеми необхідним є проведення пілотного проекту. ревірки НБУ кредитних справ клієнтів (50% найбільших
У разі успішності випробовування даного механізму та кредитів).
його аналізу, пошуку можливостей його удосконалити
5. Якщо існують порушення — накладаються
дану цифру можна буде збільшити ще.
штрафні санкції.
Для збільшення суми необхідним є збільшення ка
Важливим є етапність надання — або спочатку бан
піталізації банківської системи, що можливо трьома ки другого рівня надають кредити, а потім вже отриму
шляхами: перший — збільшення капіталізації діючих ють рефінансування, або навпаки — спочатку рефінан
банків; збільшення кількості нових банків, тобто сування, а потім вже кредити позичальникам. І перший
відкриття нових банків; одночасна дія й першого й дру й другий варіанти мають свої переваги та недоліки.
гого варіантів — одночасне збільшення капіталізації
Ця схема передбачає прийняття рішення щодо креди
існуючих банків та відкриття нових. Для практики реа тування безпосередньо на рівні комерційних банків. Дер
лістичним є третій варіант, оскільки в чистому вигляді жава, в особі НБУ, лише виступає джерелом коштів. Оче
перший та другий варіанти є малоймовірними. Вони є видно, що комерційні банки будуть обирати найменш ри
лише спрощенням для теоретичного узагальнення мож зикові напрями та найбільш прибуткові, перспективні.
ливих напрямів.
Оскільки від прийняття цих рішень напряму залежить
Відповідно до запропонованої схеми (рис. 1), НБУ кре стабільність банку. Варто зауважити, що цей механізм є
дитує банки другого рівня з певною умовою — ці банки емісійним. Обсяг емісії має бути жорстко обмежений для
мають збільшити портфель кредитів, виданих суб'єктам аг уникнення розкручування інфляції. Невеликі, співвіднос
рарного сектору на відповідну суму рефінансування.
но з розміром банківської та економічної систем, розміри
Спосіб контролю — достатньо на визначену дату (на рефінансування не призведуть до інфляції, а, навпаки,
приклад, через 6 місяців після надання коштів; чому 6 — сприятимуть економічному росту. На нашу думку, пілот
1 мало, 1 рік — багато) отримати звіт від банку про на не рефінансування НБУ має бути в межах 500 млн грн. —
дані за певний період часу кредиту, тобто збільшення 1,5 млрд грн. за 1й рік для можливості здійснення оцінки
його імплементації й відповіді на
Надання
питання чи доцільно його викори
банками другого
стовувати й надалі. Хоча, як було
рівня НБУ
Банки другого
продемонстровано раніше, й сума
кредитних справ
рівня
в 5—7 млрд грн. є безпечною.
НБУ (перший
кредитують
Важливим питанням є
рівень)
позичальників
вартість рефінансування НБУ
на відповідну
банків другого рівня. Пропонує
суму
мо таку плату встановити на
Банк другого
Банк другого
Банк другого
(5 млрд грн.)
рівні 0% для банків й встанови
рівня
рівня
рівня
ти максимальний рівень відсот
кової ставки для кінцевих пози
чальників на рівні 5%. Для цент
рального банку мета діяльності
не отримання прибутку, саме
тому надання кредитів з такими
умовами є можливими й, на нашу
думку, сприятливо відобразить
ся на економіці держави. Це дає
Рис. 2. Схема рефінансування №2
можливість значно здешевити
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банківські кредити еконо
Таблиця 2. Порівняння схем №1 та №2 рефінансування
мічним суб'єктам.
Спочатку банки
Щоб досягти макси
Банки спочатку кредитують, потім подають заявку на
отримують рефінансування
отримання рефінансування (під низький відсоток, або
мального ефекту цей ме
– потім здійснюють
навіть безвідсотковий)
ханізм повинен застосо
кредитування
вуватися разом з іншими
Важко проконтролювати
Експерти НБУ мають можливість оцінити проект після
Оцінка проекту
заходами. Так, наприклад,
того як буде виданий кредит
доцільно додати вимогу,
Для кінцевих
Не має значення, яка схема. Вона важлива перш за все для банків
позичальників
що пільговий кредит мо
Для держави (в
Важче проконтролювати
Більш привабливий варіант, оскільки приймається
жуть отримати лише ті
особі НБУ)
куди пішли кошти
рішення після видачі кредиту.
суб'єкти, які планують
Для банку
більш вигідна схема
менш вигідна
профінансувати інно
ваційні проекти з високою
часткою українських компонентів, розробок. Це дозво
6. Криза банківської системи: причини і шляхи ви
лить отримати комплексний ефект для економіки зага ходу // Матеріали науковопрактичної конференції. —
лом від доповнення даного механізму відповідними ви Київ: УБС НБУ, 2015. — С. 143.
могами. У свою чергу це зачіпає інші сектори економі
7. Постанова НБУ "Про затвердження Інструкції
ки, в тому числі машинобудівний, ІТ дозволяє підвищи про порядок регулювання діяльності банків в Україні"
ти економічну безпеку країни.
[Електронний ресурс] // НБУ. — 2001. — Режим досту
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8. Значення економічних нормативів по системі
ки Національним банком на рік з урахуванням норма банків України за 2017 рік [Електронний ресурс] // НБУ.
тиву Н2 загалом по банківській системі.
— 2017. — Режим доступу: https://bank.gov.ua/
doccatalog/document?id=34661578
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