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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Зменшення обсягів вироблених товарів і наданих послуг,

зростання цін та велике безробіття, інші негативні тенденції,
які супроводжують формування ринкових відносин в Ук�
раїні, суттєво вплинули на рівень життя населення країни
та добробут її домашніх господарств. Доходи громадян
країни суттєво знизилися, зросла майнова диференціація в
суспільстві, що в сукупності призвело до зубожіння насе�
лення. Посилили ці процеси світова фінансово�економічна
криза та військові дії на сході України.

Враховуючи те, що об'єктивним виразником ефектив�
ності трансформаційних перетворень в економіці країни, її
структурної перебудови та впровадження соціально�еконо�
мічної політики розвитку можна вважати рівень життя її
населення, виникає необхідність у наукових дослідженнях
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Проаналізовано підходи науковців до вивчення і оцінювання добробуту населення країни. Обгрунтовано
необхідність дослідження впливу тіньової економіки на економічний добробут суспільства при вивченні рівня
життя населення країни. Охарактеризовано структурні елементи, позитивні і негативні сторони тіньової еко>
номіки. Визначено обсяги і рівень тіньового сектора економіки в Україні та деяких інших країнах світу. Висв>
ітлено головні причини розвитку тіньових процесів у нашій країні. Доведено, що у країнах з високим рівнем
тінізації економіки, зокрема і в Україні, через недоплату працедавцями найманим працівникам зароблену ними
заробітну плату диференціація доходів зростає, а економічний добробут суспільства зменшується. Встановле>
но, що негативний вплив на суспільний економічний добробут здійснює тіньова економіка через неможливість
перерозподілу тіньових доходів громадян України на користь незаможних верств населення.

The approaches of scientists to the study and evaluation of the population welfare are analyzed. The need to study
the influence of the shadow economy on the economic welfare of the society in studying the standard of living of the
population of the country is substantiated. Structural elements, positive and negative aspects of the shadow economy
are characterized. The volume and level of the shadow economy sector in Ukraine and some other countries of the
world are determined. The main causes of the development of shadow processes in our country are highlighted. In
countries with a high level of shadow economy, in particular in Ukraine, because of the underpayment by employers
for the employees earned wages the income differentiation increases, and the economic welfare of society is decreasing
has been proven. The shadow economy has a negative impact on public economic welfare due to the impossibility of
reallocating the shadow incomes of Ukrainian citizens in favor of the poorer sections of the population is established.
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добробуту її домашніх господарств, вивченні доходів і вит�
рат цих господарств у сучасних умовах функціонування
українського суспільства. Від вирішення проблеми підви�
щення рівня економічного добробуту населення безпосеред�
ньо залежать спрямованість і темпи подальших перетворень
у країні, оскільки саме добробут у кінцевому рахунку виз�
начає політичну та економічну стабільність суспільства за�
галом.

Безумовно, що одним з головних чинників, які ви�
значають рівень добробуту населення країни, є величина
доходів домогосподарств. Збільшення величини доходів
окремої особи, у разі сталих величин всіх інших показників,
веде до зростання рівня її добробуту. Українські громадя�
ни отримують свої доходи в офіційному і тіньовому секто�
рах економіки. Якщо інформацію про доходи населення
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України надає національна статистика, то оцінити обсяги
тіньових доходів домогосподарств країни досить складно.
Непросто також визначити вплив тіньової економіки на
добробут населення країни. У зв'язку з цим важливим на�
прямком наукових досліджень є вивчення взаємозв'язку
тіньових доходів домогосподарств з добробутом населен�
ня України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми дослідження добробуту населення країни,

вивчення чинників, які визначають його величину, оцінюван�
ня цієї величини були в полі уваги науковців від давніх часів.
Наукові дослідження, які пов'язані з вивченням рівня жит�
тя та доходів населення країни, добробуту її громадян,
здійснювали такі вчені�економісти: А. Гвелесіані, О. Грішно�
ва, О. Длугопольський, А. Колот, Е. Лібанова, І. Малий, А.
Маслоу, В. Мортіков, В. Нордгауз, С. Пачишин, А. Пігу, П.
Самуельсон, Г. Сіджвік, А. Сен, Дж. Тобін, Н. Холод та ба�
гато інших. Зокрема А. Пігу ввів до наукового обігу понят�
тя економічного добробуту [1], В. Нордгауз і Дж. Тобін роз�
робили показник (міру) економічного добробуту, а П. Са�
муельсон перейменував його в чистий економічний добро�
бут [2]. Щодо українських науковців, то А. Гвелесіані вив�
чала теоретичні та прикладні проблеми диференціації гро�
шових доходів населення у контексті трансформації еконо�
міки України [3]. В роботі [4] досліджувався функціональ�
ний, а в монографії [5] — родинний розподіл доходів і
бідність у перехідних економіках.

Дослідженнями питань пов'язаних з тіньовою економі�
кою займались також багато як зарубіжних, так і вітчизня�
них науковців. Вагомий внесок у дослідження вказаної про�
блематики зробили В. Базилевич, А. Базилюк, Є. Борщук,
З. Варналій, Т. Городецька, Г. Гросман, П. Гутман, В. За�
санський, Л. Колас, Ю. Латов, Е. Лібанова, І. Мазур, І. Пет�
рова, А. Портес, В. Танзі, та інші. Так, у наукових працях
[6; 7] висвітлено теоретичні та прикладні основи досліджен�
ня тінізації, а в працях [8, 9] — особливості теоретико�при�
кладних засад детінізації економіки України. У роботі [10]
розглянуто зміст тіньових доходів населення, їх форми,
джерела та механізм їхнього отримання в сучасній еко�
номічній діяльності. Водночас необхідно зазначити, що на�
уковцями досі недостатньо вивчено взаємозв'язок тіньових
доходів домогосподарств з добробутом населення України,
вплив цих доходів на економічне зростання та рівень життя
українських громадян.

МЕТА СТАТТІ
Метою роботи є дослідження особливостей впливу

тіньової економіки, зокрема тіньових доходів домогоспо�
дарств, на економічний добробут населення України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Добробут населення країни і окремої особи зокрема,

вивчали багато науковців. Різні економічні теорії, від уто�
пічних соціалістів до найновіших сучасних ідеологій, по
своєму підходили до тлумачення поняття добробуту. Всі
представники цих теорій погоджувались з тим, що добро�
бут людини характеризує її щастя та задоволеність від жит�
тя. Однак проблема полягала в оцінюванні величини добро�
буту окремої людини і суспільства в цілому.

Вперше багатство і добробут з позицій суспільства і з
позицій окремого індивіда став розглядати англійський еко�
номіст Генрі Сіджвік. Він вказує, що одні і ті ж поняття ма�
ють різне значення залежно від мікро� чи макроекономіч�
ного рівнів їхнього аналізу. Потреби особи можуть відрізня�
тись від інтересів суспільства і навіть вступати з ними у
конфлікт. Ринкова саморегуляція не завжди ефективно ви�
рішує деякі проблеми в суспільстві. Особливо це стосуєть�
ся системи розподілу доходів. На його думку, в багатьох
випадках, зокрема і для поліпшення добробуту населення
країни потрібне втручання держави. Більш рівномірний роз�
поділ доходів між людьми, перерозподіл їх на користь
бідних верств населення підвищує рівень суспільного доб�
робуту [11].

Кращий добробут має не тільки населення цієї країни,
у якій розподіл доходів між її членами більш рівномірний
порівняно з іншими країнами, але й якщо в ній кращі харак�
тер і умови праці, безпека і житлові умови, більш якісні та
доступніші освіта, медичне обслуговування і відпочинок,
менш забруднене навколишнє середовище і т. п. Немож�
ливість кількісно виміряти величину загального добробуту
населення певної країни привело А. Пігу до думки оціню�

вати тільки економічні його аспекти. В результаті, частину
суспільного добробуту, яку можна виразити у грошовому
еквіваленті, він назвав економічним добробутом [1]. Для
його вимірювання А. Пігу запропонував використовувати
національний дохід, чи конкретніше, ВВП на душу населен�
ня.

Використання вказаного показника як мірила економі�
чного добробуту має низку недоліків, на що неодноразово
вказувало багато науковців [11]. Тому враховуючи ці недо�
ліки, американські вчені Джеймс Тобін і Вільям Нордгауз
запропонували використовувати для цього свій Показник
(міру) Економічного Добробуту (Measure of Economic
Welfare, MEW), для розрахунку якого вони від величини
ВВП віднімали вартісну оцінку негативних чинників, які по�
в'язані з виробництвом (забруднення повітря і води, шум і
перенаселення в містах тощо), і додавали грошову оцінку
неринкових операцій (робота в сфері домашніх господарств,
включаючи такі послуги, як приготування їжі, підтримання
житлових приміщень у чистоті, виховання дітей, догляд за
немічними тощо), вартість продукції, створеної тіньовим
сектором економіки, а також вартісну оцінку дозвілля та
покращення якості товарів. Пол Самуельсон, який продов�
жив дослідження вказаної проблематики, назвав цей показ�
ник Чистим Економічним Добробутом (ЧЕД) [2].

Таким чином, від обсягів тіньової економіки в країні
суттєво залежить величина її показника ЧЕД. Безумовно,
що чим більші тіньові доходи певної особи, тим кращий її
економічний особистий добробут і добробут її сім'ї.
Збільшення обсягів тіньової економіки в країні при не�
змінних обсягах офіційної економіки веде до зростання
доходів її громадян і покращення економічного добробуту
суспільства в цілому. Однак тіньові процеси по�різному
впливають на доходи різних громадян. Це залежить від краї�
ни, особи і від самих обсягів тіньової економіки в цій країні.
Розглянемо детальніше, як впливають тіньові процеси на до�
ходи і економічний добробут підприємців, найманих праці�
вників та інших громадян України, як це відбивається на
загальному економічному добробуті українського суспіль�
ства.

Тіньовий сектор існує в економіці кожної країни. Од�
нак обсяги його відрізняються від країни до країни. До цьо�
го сектора економіки відноситься всяка економічна
діяльність, яка не є офіційною. Можна виділити три струк�
турні елементи тіньової економіки: неформальна економі�
ка, прихована економіка і підпільна (кримінальна) економі�
ка [7]. До неформальної складової тіньової економіки відно�
ситься вся дозволена, але формально не зареєстрована еко�
номічна діяльність. Її не фіксують у статистичній звітності і
суміщають переважно з домашньою економікою. Прихова�
на економіка — це та частина економічної діяльності, яку з
метою ухиляння від сплати податків спеціально не відобра�
жають у статистичній звітності, результатом чого є змен�
шення податкових надходжень до державного бюджету і не�
достатність його коштів для державного стимулювання еко�
номічного зростання. Підпільна економіка пов'язана з за�
бороненою діяльністю, яка стосується виготовлення і збу�
ту наркотиків, торгівлі зброєю, займання проституцією і
рекетом, контрабанди товарів і продажу краденого, що не�
гативно впливає на розвиток країни.

Незважаючи на значні негативні наслідки тіньової еко�
номіки в державі, вона має і позитивні сторони. Вона вико�
нує роль певного стабілізатора економіки. Порівняно з оф�
іційною, тіньова економіка є більш гнучкою і динамічною,
швидко реагує на потребу структурних змін в економіці,
розширює можливості зайнятості населення тощо. Особ�
ливо це проявляється під час економічної кризи, коли
офіційні доходи більшості громадян суттєво зменшуються.

Слід наголосити, що в Україні обсяги тіньової економіч�
ної діяльності досить великі. За різними підрахунками тіньо�
вий сектор займає від 30 до 60 % всієї економіки нашої краї�
ни. Зокрема, згідно досліджень Світового банку, тінізація
економіки України в 2010 р. становила 58,7 % ВВП [7]. За
результатами досліджень міжнародної Асоціації дипломо�
ваних сертифікованих бухгалтерів (АССА), які присвячені
оцінюванню і прогнозуванню розвитку тіньової економіки,
обсяг цієї економіки в Україні у 2016 р. складав 1 трлн 95,3
млрд грн. або 45,96 % від ВВП країни [12]. Серед 28 дослід�
жуваних країн, Україна за рівнем тіньової економіки зай�
мала в цьому році третє місце (табл. 1).

У таблиці 1 подано рівень тіньової економіки (у від�
сотках до ВВП) в Польщі та 10 країнах, які за цим рівнем
у 2016 р. займали перші п'ять і останні п'ять місць серед
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28 країн світу. Як видно з цієї таблиці, випереджують Ук�
раїну за відносними обсягами тіньової економіки лише
Азербайджан і Нігерія. Польща за величиною цього показ�
ника у 2016 р. серед досліджуваних країн займала 15 місце.
Найменші відносні обсяги тіньової економіки у Великій Бри�
танії, Австралії, Китаї, Японії і Сполучених Штатах Аме�
рики. Якщо у більшості країн за прогнозами АССА рівень
тіньової економіки буде постійно знижуватися, то в Україні
і Росії величина цього показника в найближчі вісім років за�
лишиться незмінною.

Такі великі обсяги тіньової економіки і тіньових доходів
населення України зумовлені низкою причин, одні з яких є
однаковими для багатьох країн, а інші — притаманні тільки
нашій країні.

Однією з головних причин того, що значна частина пра�
цівників в нашій країні погоджується на зайнятість у тіньо�
вому секторі економіки це низький рівень їхніх доходів. Не
маючи достатніх засобів до існування українські громадя�
ни погоджуються на неофіційне працевлаштування, непов�
ну офіційну і додаткову тіньову зайнятість, зарплату "в кон�
вертах", аби отримати більше доходів.

Українські громадяни з часом все більшу частину своїх
доходів витрачають на найнеобхідніші товари, зокрема про�
дукти харчування. Якщо в країнах Європейського Союзу
витрати домогосподарств на продукти харчування не пере�
вищують 15—25 % сімейних доходів, то в Україні величина
цього показника становить майже 60 %. При цьому основ�
ними продуктами харчування в нашій країні залишаються
молоко і молочні продукти, овочі, хліб та хлібобулочні ви�
роби [13].

Іншою причиною наявності таких великих обсягів тіньо�
вої економіки в Україні є неефективність національної по�
даткової системи. Високий рівень податкового навантажен�
ня, нерівномірність розподілу цього навантаження між
підприємствами, неефективність наданих деяким з них по�
даткових пільг та звільнення певних товарів чи суб'єктів еко�
номічної діяльності від оподаткування змушують законо�
слухняних підприємців переходити у "тінь" або закривати
свої підприємства.

Ще однією причиною розвитку тіньових процесів в
нашій країні є корупція. Корупційна діяльність є фундамен�
том тіньової економіки — тіньова економіка і корупція не�
роздільні і породжують один одного [14]. Корупція в країні
не може існувати поза її тіньовою економікою. Посадові
особи не змогли б займатись корупційною діяльністю якби
їхні доходи і видатки були у відкритому доступі. Корупційні
чиновники зацікавлені у розвитку тіньових процесів в еко�
номіці країни.

Крім вказаних, до головних чинників, що зумовлюють
існування тіньової економіки в Україні, можна віднести:
низьку ефективність державного регулювання економічних
процесів, позабанківськиий грошовий обіг, недосконалість
бюджетної системи, недоліки бюджетного планування та
механізмів контролю за використанням бюджетних коштів,
дезорганізацію господарського управління державним май�
ном та державними підприємствами [13].

Доходи, які отримують підприємці і наймані працівни�
ки в тіньовому секторі економіки суттєво відрізняються одні
від одних. Як показують дослідження науковців, зростання
рівня тінізації економіки веде до збільшення асиметрії роз�

поділу грошових доходів населення України і,
відповідно, до зниження рівня суспільного добро�
буту. Рівень доходів багатих верств населення зро�
стає швидше, ніж бідних верств.

Урахування в розрахунках тіньової складової
цих доходів показує, що реальна нерівність у роз�
поділі доходів українських громадян є суттєво ви�
щою порівняно з висновками отриманими на ос�
нові офіційних статистичних даних. Результати
розрахунків з урахуванням відкритих даних за
2015 р. показали, що на десяту децильну групу на�
селення припадало 20,5 % загальних доходів, а при
врахуванні тіньових доходів відповідна середня
частка варіює в межах 23,7—25,3 %. Величина ко�
ефіцієнта Джині у цьому році за загальними та ско�
регованими загальними доходами в Україні, відпо�
відно становила 0,227 і 0,318 [15]. Тому незважаю�
чи на деякі позитивні сторони тіньової економіки,
зростання її обсягів веде до зниження рівня за�
гального економічного добробуту суспільства.

Слід зауважити, що державне керівництво
нашої країни розуміє проблему щодо необхідності

зменшення обсягів тіньової економіки. Для боротьби з ко�
рупцією протягом останнього часу в Україні утворені На�
ціональне антикорупційне бюро України, Національне аген�
тство з питань запобігання корупції і Спеціалізована анти�
корупційна прокуратура, приймаються нові Закони Украї�
ни, реалізуються інші заходи, які спрямовані на зменшення
рівня тінізації економіки. Революційне рішення Уряду щодо
мінімальної заробітної плати у 2017 році 3200 грн. змусило
багатьох підприємців замість "в конвертах" виплачувати
зарплату офіційно. Однак ці та інші дії державного керів�
ництва не значно зменшили обсяги тіньової економіки, які
залишаються на досить високому рівні.

Для зменшення диференціації офіційних доходів насе�
лення і, відповідно поліпшення суспільного добробуту, кож�
на держава за допомогою податків, пільг та субсидій пере�
розподіляє ці доходи на користь малозабезпечених грома�
дян. У результаті асиметрія доходів населення дещо змен�
шується. Такі дії не тільки зменшують диференціацію до�
ходів, а й збільшують в загальному кількість громадян, які
задоволені від отриманих доходів. Однак, обсяги тіньових
доходів ніде не фіксуються. Тому їх перерозподіл на користь
нужденних осіб не відбувається і диференціація доходів не
зменшується. Неможливість перерозподілу державою
тіньових доходів населення не дає її змоги покращити за
допомогою цього механізму рівень загального економічно�
го добробуту всього суспільства.

Отже, держава, у якої менший рівень тінізації економі�
ки, має більше можливостей для більш справедливого роз�
поділу офіційних доходів між своїми громадянами, змен�
шення диференціації цих доходів і покращення економіч�
ного добробуту її населення. У державі з великими обсяга�
ми тіньового сектора економіки бідні верстви населення
через скрутне матеріальне становище погоджуються на
тіньову зайнятість і тіньові доходи. Виграють від цього
працедавці, які користуючись цією складною для найманих
працівників ситуацією і неможливістю контролю з боку дер�
жави мають змогу зменшувати загальний рівень заробітної
плати. Причому прибутки підприємців зростуть не пропор�
ційно збільшенню доходів найманих працівників, а набага�
то більше. Тим самим зросте асиметрія розподілу доходів
населення країни, а рівень суспільного економічного доб�
робуту знизиться. Незаможні верстви населення ще більше
будуть хотіти використати ситуацію, що склалася і підтри�
мати тіньову економіку. Підприємців такий стан речей та�
кож влаштовує. Тобто сформовану в Україні тіньову еко�
номіку, як і сприяючу їй корупцію, можна вважати "інсти�
туційною пасткою". Рівновага, яка склалася є неефектив�
ною, але стійкою. Ні у кого з учасників цього процесу немає
стимулів щоб щось змінити, хоча від таких змін, тобто від
зменшення розмірів тіньової економіки виграє суспільство
в цілому і його загальний економічний добробут поліпшить�
ся.

Сформована в Україні за роки незалежності сукупність
інститутів є неефективною, що привело до інституційної
пастки. Жодна з олігархічних груп, які за цей час були при
владі не змінила (бо не хотіла змінити) ці сформовані інсти�
тути. Енергію мас як після Помаранчевої революції, так і
після Революції Гідності було розтрачено. Система, яка
склалася, створює шалений опір державним реформам.
Відбувається імітація цих реформ, а якщо якісь з них впро�

Таблиця 1. Рівень тіньової економіки (у % до ВВП) у деяких країнах
світу у 2011 і 2016 рр. та його прогноз на 2017—2025 рр.

Країна 2011 2016 2017 2020 2025 Місце*
Азербайджан 47 67,04 66,12 56,73 58,38 1
Нігерія 50,73 48,37 47,7 46,99 46,11 2
Україна 45,16 45,96 46,12 46,1 45,98 3
Росія 39,33 39,07 39,29 39,37 39,3 4
Шрі Ланка 39,5 37,76 37,33 36,46 34,85 5
… … … … … … …
Польща 24,59 23,68 23,42 22,95 22,13 15
… … … … … … …
Великобританія 11,83 11,47 11,29 11,19 10,83 24
Австралія 12,82 11,4 11,09 10,24 8,89 25
Китай 10,54 10,15 10,17 10,05 9,9 26
Японія 10,22 10,08 9,89 9,42 7,86 27
США 8,2 7,78 7,69 7,42 6,94 28

Джерело: [12].

*Місце країни за рівнем тіньової економіки в ній у 2016 р. серед 28 до�
сліджуваних країн світу.
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ваджуються, то дуже повільно. Елітам і олігархічним гру�
пам, які сформувалися в країні, не вигідно щось змінювати
оскільки існуюча ситуація їх влаштовую. Вони постійно зба�
гачуються за рахунок зубожіння народних мас.

На нашу думку, у країнах з високим рівнем тінізації еко�
номіки відбувається недоплата заробітної плати найманим
працівникам, а фактична норма прибутку перевищує свій
рівноважний рівень, що вказує на експлуатацію праці капі�
талом. У країнах з невеликими обсягами тіньового сектора
економіки навпаки — відбувається переплата на ринку праці
і недоплата на ринку капіталу. Підтверджують ці міркуван�
ня наступні результати досліджень науковців. Як видно з
табл. 1 рівень тінізації економіки Україні та Росії дуже ве�
ликий (серед 28 країн світу за величиною цього показника
ці країни займають, відповідно третє і четверте місце), а
Польщі набагато менший (15 місце). В той час як у Велико�
британії та США цей рівень невеликий (відповідно, 24 і 28
місце за значенням вказаного показника). За розрахунками
вчених, в Україні, Росії та Польщі найманим працівникам
недоплачують заробленої ними зарплати, тобто у всіх трьох
країнах відбувається явна і неприхована експлуатація най�
маної праці капіталом, однак на національних ринках праці
перших двох країн ці процеси значно масштабніші. В США
та Великобританії реальна заробітна плата перевищує свій
рівноважний рівень, а фактична норма прибутку нижча від
рівноважного значення цього показника [4; 16]. Тобто чим
вищий рівень тінізації економіки (і, відповідно, більші обся�
ги тіньових доходів), тим більше можливостей у підприємців
для експлуатації найманих працівників, через недоплату їм
їхньої фактично заробленої заробітної плати. В результаті,
асиметрія розподілу доходів збільшується і, відповідно, за�
гальний економічний добробут суспільства погіршується.

ВИСНОВКИ
Таким чином, великі розміри тіньової економіки в Ук�

раїні дають можливість працедавцям недоплачувати найма�
ним працівникам зароблену ними заробітну плату. В резуль�
таті, у підприємців тіньові доходи зростають швидшими тем�
пами як у їхніх робітників. Це та неможливість державою
перерозподіляти тіньові доходи громадян України на ко�
ристь незаможних верств населення веде до збільшення
диференціації розподілу загальних доходів всього населен�
ня країни, що веде до зменшення його суспільного економ�
ічного добробуту.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Стимулювання агропромислового виробництва ви�

ступає важливою складовою державної політики фор�
мування гарантій національної продовольчої безпеки,
а для України — це ще й інструментарій опосередку�
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вання глобальної конкурентоспроможності, тому вини�
кає необхідність пошуку підходів до здійснення про�
гнозних оцінок можливих і досяжних результатів як
стимулювання, так і продуктивності галузі. Задана по�
становка проблеми щодо необхідності розробки еконо�
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міко�математичної моделі прогнозування рівня стиму�
лювання агропромислового виробництва обумовлена
тим, що для нашої держави цей сектор є стратегічним,
тому пріоритетом вважається забезпечення його стра�
тегічної конкурентоспроможності. Це, що у свою чер�
гу актуалізує питання стимулювання агропромислово�
го виробництва, а значить і побудови креативних сце�
наріїв, моделей та прогнозів у тому числі відносно рівня
економіко�політичного заохочення економічних гравців
ринку. В методичному плані завдання не просте, але
спроможність його вирішувати не вважається чимось не�
досяжним — це питання можна вирішити із застосуван�
ням теорії нечіткої логіки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Для розробки економіко�математичної моделі оці�

нювання та прогнозування рівня економіко�політично�
го стимулювання агропромислового виробництва в Ук�
раїні пропонуємо використовувати найсучасніший ма�
тематичний апарат — теорію нечіткої логіки, яка вдало
використовується в інших галузях людської діяльності
[1—3]. Теорію нечіткої логіки в технічних системах дос�
ліджували Л. Заде [4], О. Ротштейн [5], С. Штовба [6],
О. Козачко [7] та інші. В економічних системах теорію
нечітких множин використовували А. Матвійчук [8],
Ю. Герасименко [9], Г. Пчелянська [10], В. Козловсь�
кий [11], О. Балтремус [12], Е. Кірєєва [13], Е. Журакі�

Таблиця 1. Вхідні фактори (змінні) моделі та їх лінгвістична оцінка

Вхідний 
параметр 
(змінна) 

Назва вхідного 
параметра 
(змінної) 

Діапазон
зміни 

вхідного 
параметра 

Лінгвістична оцінка вхідних 
параметрів 

(терми) 

x1 Валова продукція 
агропромислового виробницта в 
України 

150-400
млрд грн. 

Низька, 150-200 млрд грн. (Н) 
Середня, 200-300 млрд грн., (С) 
Висока, більше 300  млрд грн., (В) 

x2 Чистий прибуток підприємств 
агропромислового комплексу 

100-200
млрд грн. 

Низький, 100-120 млрд грн. (Н) 
Середній, 120-150 млрд грн. (С) 
Високий, 150-200 млрд грн. (В) 

x3 Рівень інфляції в  
Україні 

0-100 % Низький, 0-8 %, (Н)
Середній, 8,1-15 %, (С) 
Високий, 15,1-100 %, (В) 

x4 Рівень рентабельності діяльності 
підприємств агропромислового 
комплексу  

3-50 % Низький, 3-5%, (Н) 
Середній, 5,1-20%, (С) 
Високий, 20,1-50%, (В) 

x5 Обсяг дотацій в агропромисловий 
комплекс  з державного бюджету  

50-500 млн грн.
 

Низький, 50-100 млн грн., (Н) 
Середній 101-300 млн грн., (С) 
Високий, 301-500 млн грн., (В) 

x6 Кількість  
підприємств агропромислового 
комплексу 

1-5 млн. шт. Низька, 1-1,5 млн шт., (Н) 
Середня, 1,51-3 млн шт., (С) 
Висока, 3-5 млн шт., (В) 

x7 Середня кількість  
працівників, зайнятих у 
агропромисловому комплексі 

3-7 млн. 
осіб / рік 

Низька, 3-4 млн осіб / рік, (Н) 
Середня, 4-6 млн осіб /рік, (С) 
Висока, 6-7 млн осіб / рік, (В) 

x8 Середня заробітна плата 
працівників агропромислового 
комплексу України  

4-15 тис. 
грн./ місяць 

Низька, 4-6 тис. грн. /міс., (Н) 
Середня, 6-9 тис. грн./ міс., (С) 
Висока, 9-15 тис. грн. /міс., (В) 

x9 Інтелектуальний  
потенціал (індекс людського 
розвитку) країни 

0-1 од. Низький,  0-0,5 (Н)
Середній, 0,6-0,7 (С) 
Високий, 0,8-1 (В) 

x10 Рівень політичної  
стабільності в країні 

0-100 бали Низький, 0-30, (Н)
Середній, 31-60, (С) 
Високий 61-100, (В) 

 x11 Рівень законодавчої підтримки 
розвитку агропромислового 
комплексу України 

0-100 бали Низький, 0-30, (Н)
Середній, 31-60, (С) 
Високий 61-100, (В) 

x12 Міжнародний політико-
економічний вплив на 
агропромисловий комплекс 
України 

0-100 бали Низький, 0-30, (Н)
Середній, 31-60, (С) 
Високий 61-100, (В) 

Рис. 1. Структурна схема економіко@математичної моделі оцінювання та прогнозування рівня
економіко@політичного стимулювання агропромислового виробництва в Україні
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вський [14] та інші, однак для моделювання і прогнозу�
вання рівня економіко�політичного стимулювання агро�
промислового виробництва в Україні вона пропонуєть�
ся вперше.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета даної роботи полягає в розробці економіко�ма�

тематичної моделі прогнозування рівня економіко�полі�

тичного стимулювання агропромислового виробництва
в Україні на основі застосування теорії нечіткої логіки.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сучасні методологічні підходи до оцінювання та
прогнозування рівня економіко�політичного стимулю�
вання агропромислового виробництва в Україні обов'яз�

Назва Позначення Вхідні 
параметри 

Лінгвістична 
оцінка вхідних параметрів 

(терми) 
Економічні фактори  e х1 – х5 Низький, 0-30, (Н)

Середній, 30-50, (С) 
Вище середнього, 50-75, (ВС) 
Високий, 75-100, (В) 

Виробничо-соціальні  
фактори 

v х6 – х9

Політичні фактори p х10 – х12

Період визначення 
стану (або 
прогнозування) 

t t t1=6 місяців; t2=1 рік; 
t3=2 роки; t4=3 роки 

Таблиця 2. Узагальненні вхідні показники та їх лінгвістична оцінка

Рис. 2. Класифікація економічних факторів

Рис. 3. Класифікація виробничо@соціальних факторів

Рис. 4. Класифікація політичних факторів
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ково включають в себе оцінювання величини ризику.
Тому одним з методів оцінювання та прогнозування
рівня економіко�політичного стимулювання агропро�
мислового виробництва в Україні є розробка алгоритмів
з використанням сучасних інформаційних технологій,
що дає змогу суттєво підвищити достовірність зробле�
ної оцінки та покращити оперативність і якість прийня�
тих на основі цієї оцінки управлінських рішень.

У представленні результатів дослідження в про�
понованій статті, для розвязання піднятої пробле�
ми, нами пропонується використовувати еконо�міко�
математичні методи нового типу, що дозволяють
проводити проблемно�орієнтований пошук, здійсню�
вати аналіз інформації, а також надавати користу�
вачеві фактографічну інформацію у доступному виг�
ляді.

Вхідні 
змінні 

(параметр) 

Назва вхідної
змінної 

(параметра) 

Лінгвістична оцінка 
вхідних змінних 

(терми) 
b c 

x1 Валова продукція 
агропромислового виробницта 
в України 

Низька, (Н)
Середня, (С) 
Висока, (В) 

7
20 
30 

3 
8 
4 

x2 Чистий прибуток підприємств 
агропромислового комплексу 

Низький, (Н)
Середній, (С) 
Високий, (В) 

5
15 
35 

10 
9 
12 

x3 Рівень інфляції в  
Україні 

Низький, (Н) 
Середній, (С) 
Високий, (В) 

3 
12 
50 

8 
16 
35 

x4 Рівень рентабельності 
діяльності підприємств 
агропромислового комплексу  

Низький, (Н) 
Середній, (С) 
Високий, (В) 

4
14 
60 

10 
32 
25 

x5 Обсяг дотацій в 
агропромисловий комплекс  з 
державного бюджету  

Низький, (Н)
Середній, (С) 
Високий, (В) 

75
220 
400 

50 
110 
90 

x6 Кількість  
підприємств агропромислового 
комплексу 

Низька, (Н)
Середня, (С) 
Висока, (В) 

1
2 
3 

1 
1 
1 

x7 Середня кількість 
працівників, зайнятих у 
агропромисловому комплексі 

Низька, (Н)
Середня, (С) 
Висока, (В) 

25
35 
45 

12 
9 
8 

x8 Середня заробітна плата 
працівників агропромислового 
комплексу України  

Низька, (Н)
Середня, (С) 
Висока, (В) 

2
3,5 
5,5 

1 
2 
3 
 

x9 Інтелектуальний 
потенціал (індекс людського 
розвитку) країни 

Низький, (Н)
Середній, (С) 
Високий, (В) 

0,2
0,5 
0,7 

0,5 
0,3 
0,4 

x10… x12 Рівень політичної 
стабільності в країні. Рівень 
законодавчої підтримки 
розвитку агропромислового 
комплексу України. 
Міжнародний політико-
економічний вплив на 
агропромисловий комплекс 
України 

Низький, (Н)
Середній, (С) 
Високий,  (В) 

15
45 
85 

30 
25 
38 

e,v,p Економічні фактори. 
Виробничо-соціальні. 
Політичні 

Низький, (Н) 
Середній, (С) 
Вище середнього, 
(ВС) 
Високий, (В) 

15 
42 
60 
85 

12 
15 
25 
20 

Таблиця 3. Значення параметрів b і с функцій належності змінних х1… х12 та e, v, p моделі

Рис. 5. Структурна модель оцінювання та прогнозування рівня економіко@політичного стимулювання
агропромислового виробництва в Україні



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 9/201712

На рисунку 1 представлена структурна схема еко�
номіко�математичної моделі оцінювання та прогнозу�
вання рівня економіко�політичного стимулювання агро�
промислового виробництва в Україні, яка дозволяє ре�
алізувати описаний вище процес.

Наведена на рисунку 1 економіко�математична мо�
дель передбачає, що на рівні держави відповідальний
співробітник за результатами звітного періоду (місяць,
квартал, рік) здійснює введення початкових даних
(інформації), що характеризують ті чи інші складові аг�
ропромислового виробництва в Україні. Після цього
уведена інформація підлягає узагальненню та аналізу.
Тобто відповідальний співробітник має можливість за
допомогою табличного і/або графічного способу відоб�
раження вихідної інформації здійснити порівняння ви�
хідних показників з їх граничними значеннями та в ди�
наміці за будь�які періоди часу з метою виявлення мож�
ливих загроз, щодо зниження рівня агропромислового
виробництва в Україні.

Залежно від того, як організовується взаємодія
різних рівнів економічної безпеки аграрної галузі мож�
на виділити два основні класи архітектур багаторівне�
вих економіко�математичних моделей оцінювання ста�
ну та рівня економічної безпеки аграрної галузі: гори�
зонтально організована архітектура і вертикально
організована архітектура [15].

У горизонтально організованій архітектурі, всі рівні
економіко�математичної моделі пов'язані між собою за
рівнем сприйняття і дій (іншими словами, всі рівні мо�
делі можуть спілкуватися між собою).

У вертикально організованої архітектурі тільки один
з рівнів пов'язаний з рівнем сприйняття і дій, а кожен з
інших рівнів взаємодіє тільки з парою суміжних з ним
рівнів. Основні проблеми реалізації горизонтальних ар�
хітектур обумовлені складністю координації роботи ок�
ремих рівнів. Недоліком вертикально організованої ар�
хітектури вважається перевантаженість рівнів виконан�
ня (дій).

Нині зазначені проблеми вирішуються шляхом зас�
тосування сучасних методів економіко�математичного
моделювання, а саме теорії нечітких множин [2].

Основні положення теорії нечітких множин та не�
чіткої логіки, які будуть використовуваться далі наве�
дено в [4, 5, 11], приймемо їх за основу.

Беручи до уваги необхідність дотримання основних
принципів проведення моделювання рівня економіко�
політичного стимулювання агропромислового вироб�
ництва в Україні та чинний понятійний апарат теорії не�
чіткої логіки, вхідними параметрами моделі оцінюван�
ня та прогнозування рівня економіко�політичного сти�
мулювання агропромислового виробництва в Україні
наведені у таблиці 1.

Для встановлення ієрархічних зв'язків між факто�
рами, що впливають на рівень економіко�політичного
стимулювання агропромислового виробництва в Укра�
їні, доцільно згрупувати їх в такі групи (згідно з табл.
2): економічні (e); виробничо�соціальні (v); політичні (p).
Зазначені групи факторів впливу у вигляді "дерева ви�
ведення" наведено на рис. 2—4.

За допомогою структурних схем, наведених на ри�
сунках 2—4, позначимо лінгвістичні змінні факторів е,
v, p за допомогою таких співвідношень:

 ( )54321e x,x,x,x,xfe = (1),
 ( )9876v x,x,x,xfv = (2),
 ( )121110p x,x,xfp = (3),
де  51 xх ÷  — економічні фактори;
 96 xх ÷  — виробничо�соціальні фактори;
 1210 xх ÷  — політичні фактори.
Вихідну величина, тобто рівень економіко�політич�

ного стимулювання агропромослового виробництва
України Z, можна визначити за формулою (4):

 ( )t,p,v,efZ z= (4),
де e, v, p та t — лінгвістичні змінні, що описують

відповідно економічні, виробничо�соціальні, політичні
фактори впливу та період прогнозування. Період про�
гнозування t в подальшому буде закодований двома зна�

e v p Z w 
Н Н Н Z5 w1

Н C C Z5 w2 
С Н С Z5 w3

Н С Н Z4 w4 
С С Н Z4 w5

С Н С Z4 w6

С С С Z3 w7

ВС Н С Z3 w8

В Н В Z3 w9 
С ВС ВС Z2 w10

ВС С ВС Z2 w11 
В В В Z2 w12

В В В Z1 w13 
В ВС ВС Z1 w14

ВС В В Z1 w15 

Таблиця 4. База знань змінної Z

Рис. 6а. Функція належності для змінної х
1

Рис. 6б. Функція належності для змінної х
2

Рис. 6. Функція належності для змінних х1 та х2 моделі економіко@політичного стимулювання
агропромислового виробництва в Україні
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ками за зразком: (6М, 1Р, 2Р, 3Р де літерами М та Р
позначені місяць та рік).

Використовуючи рекомендації експертів та відпові�
дно до конкретної економічної ситуації, що склалася в
економіці України, рівень економіко�політичного сти�
мулювання агропромослового виробництва України
можна охарактеризувати такими рівнями (за шкалою від
"0" до "100"):

— Z
1
 (85—100) — високий рівень стимулювання

(клас А або 1);
— Z

2
 (66—84) — середній рівень стимулювання

(клас В або 2);
— Z

3
 (51—65) — задовільний рівень стимулювання

(клас С або 3);
— Z

4
 (31—50) — незадовільний рівень стимулювання

(клас Д або 4);
— Z

5
 (0—30) — відсутність стимулювання

(клас Е або 5).
У таблиці 1 наведено універсальні множини та оці�

ночні терми факторів впливу  121 хх ÷ , а оцінка узагаль�
нених показників   здійснена за єдиною бальною шка�
лою із діапазоном від "0" до "100" балів (див. табл. 2).

Структуру економічної моделі оцінювання та про�
гнозування рівня економіко�політичного стимулюван�
ня агропромислового виробництва в Україні подамо у
вигляді так званого "дерева логічного висновку". Дере�
во логічного висновку — це граф, який показує логічні
зв'язки між прогнозним показником Z та чинниками
{x

1
…x

12
}, які впливають на цей прогнозний показник Z

при дотриманні співвідношень, наведених у формулах
(1)—(4). Структурна модель оцінювання та прогнозу�
вання рівня економіко�політичного стимулювання агро�
промислового виробництва в Україні буде мати вигляд,
наведено на рисунку 5.

Вершини "дерева логічного висновку" інтерпрету�
ються таким чином: корінь дерева Zf  — відповідає рівню
економіко�політичного стимулювання агропромислово�
го виробництва в Україні; термінальні вершини 121 xx ÷  —
це відповідні фактори впливу; нетермінальні вершини

pve f,f,f  (подвійні кола) — це сукупність часткових фак�
торів впливу в їх сукупності. Термінальні та нетермі�
нальні вершини "дерева логічного" висновку являють
собою лінгвістичні змінні універсальної множини, які
наведено в таблицях 1—2.

Структурний аналіз представленої моделі економі�
ко�політичного стимулювання агропромислового ви�
робництва в Україні свідчить, що ця модель фактично
складається із трьох взаємопов'язаних моделей: 1) мо�
делі економічних факторів стимулювання агропромис�

лового виробництва в Україні; 2) моделі виробничо�со�
ціальних факторів стимулювання агропроми�слового
виробництва в Україні; 3) моделі політичних факторів
стимулювання агропромослового виробництва України.

Варто зазначити, що при побудові моделі ми оперу�
вали вхідними кількісними та вхідними якісними пара�
метрами одночасно. Вхідні параметри {х

1
…х

9
} є

кількісними, і для їх опису були використані статистичні
дані; параметри {х

10
…х

12
} — якісні, тому для їх опису

використовувалася бальна шкала оцінок від "0" до "100"
балів.

Оскільки теорія нечітких множин передбачає виз�
начення рівнів (термів) змін вихідного показника, то
відповідно до нашої моделі ми отримали три вихідних
показника, для оцінки яких використовуються нечіткі
терми зі шкалами, наведеними в таблиці 2. Кожний терм
подається нечіткою множиною із відповідною функцією
належності.

Для опису термів скористаємося методикою, наве�
деною в [11]. При цьо�му терми подамо у вигляді не�
чітких множин, використовуючи модель функції належ�
ності (ФН):

2
T

c
bx1

1)x(

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −

+

=μ (5),

де b і c — параметри функції належності (ФН);
b — координата максимуму функції;
с — коефіцієнт концентрації розтягування.
Значення коефіцієнтів b і c для змінних х

1
…х

12
 наве�

дено в таблиці 3 (як приклад).
Вибір функції належності даного типу (див. форму�

лу 5) обумовлений тим, що ця функція є достатньо гнуч�
кою та простою, оскільки задається лише двома пара�
метрами, а також є більш зручною для подальшого на�
лагодження моделі. Функції належності для змінних х

1
та х

2
, як прикллад, наведено на рисунку 6.

Наступним кроком моделювання рівня економіко�
політичного стимулювання агропромислового вироб�
ництва в Україні є складання ієрархічної бази знань. Для
побудови бази знань нами була використана інформа�
ція, отримана від фахівців центральних органів виконав�
чої влади України та інформація фахівців даної галузі.

Розглянемо співвідношення (4). Для оцінки значен�
ня лінгвістичних змінних, які показують причинно�на�
слідковий зв'язок між рівнем економіко�політичного
стимулювання агропромислового виробництва в Україні
і Z та економічними, виробничо�соціальними, політич�
ними факторами впливу, використаємо систему тер�

Рис. 7. Результати оцінювання та прогнозування рівня економіко@політичного стимулювання агропромислового
виробництва в Україні
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м�множин, яку наведено в таблиці 2. Тоді база знань для
змінної Z, яка характеризує рівень економіко�політич�
ного стимулювання агропромислового виробництва в
Україні (див. форм. 4), буде мати вигляд, наведений в
табл. 4.

Аналогічно вище наведеному розробляються бази
знань для вихідних показників e, v, p (які тут не пред�
ставлені).

Відомо, що кожне правило бази знань є висловлю�
вання — "ЯКЩО�ТО". Правила, які мають однаковий
вихідний параметр, об'єднуються у рядках таблиці лог�
ічним висловлюванням "АБО". Вага правила w виражає
суб'єктивну впевненість експерта у цьому правилі. На
етапі формування структури нечіткої моделі ваги всіх
правил бази знань беремо рівними одиниці [4, 11]. Для
таблиць 4 висловлювання "ЯКЩО�ТО" наведено у фор�
мулі 6.

ЯКЩО [e=Н] та [v=Н] та [p=Н] АБО [e=Н] та [v=С] та
[p=С] АБО [e=С] та [v=Н] та [p=С], ТО Z=Z

5
;

ЯКЩО [e=С] та [v=Н] та [p=С] АБО [e=С] та [v=С] та
[p=Н] АБО [e=С] та [v=Н] та [p=С], ТО Z=Z

4
;

ЯКЩО [e=С] та [v=С] та [p=С] АБО [e=ВС] та [v=Н] та
[p=С] АБО [e=В] та [v=Н] та [p=В], ТО Z=Z

3
;

ЯКЩО [e=С] та [v=ВС] та [p=ВС] АБО [e=ВС] та [v=С]
та [p=ВС] АБО [e=В] та [v=В] та [p=В], ТО Z=Z

2
;

ЯКЩО [e=В] та [v=В] та [p=В] АБО [e=В] та [v=ВС] та
[p=ВС] АБО [e=ВС] та [v=В] та [p=В], ТО Z=Z

1
(6).

Для реалізації нечіткого логічного висновку необ�
хідно здійснити пере�хід від логічних висловлювань до
нечітких логічних рівнянь [16]. Такі рівняння можна
отримати шляхом заміни лінгвістичних значень на зна�
чення функцій належності, а операції "ТА" і "АБО" —
нечіткими логічними операціями перетину   і об'єднан�
ня  . Вага правил у базі знань враховується шляхом мно�
ження нечіткого виразу, що відповідає кожному рядку
бази знань, на відповідне значення ваги.

Тоді наведеній в таблиці 4 та формулі 6 лінгвістич�
ним висловлюванням будуть відповідати такі нечіткі
логічні рівняння (формула 7):

 

)];t()p()v()e([w

)]t()p()v()e([w

)]t()p()v()e([w)Z(

Р1CНC
3

М6ССН
2

М1HНН
1

Z5

μ⋅μ⋅μ⋅μ⋅

∨μ⋅μ⋅μ⋅μ⋅

∨μ⋅μ⋅μ⋅μ⋅=μ
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)]t()p()v()e([w)Z(

Р1CНC
6

М6НСC
5

М1HCН
4

Z4

μ⋅μ⋅μ⋅μ⋅

∨μ⋅μ⋅μ⋅μ⋅

∨μ⋅μ⋅μ⋅μ⋅=μ

 

)];t()p()v()e([w

)]t()p()v()e([w

)]t()p()v()e([w)Z(

Р1ВСВСC
9

М6СНВС
8

М1ССС
7

Z3

μ⋅μ⋅μ⋅μ⋅

∨μ⋅μ⋅μ⋅μ⋅

∨μ⋅μ⋅μ⋅μ⋅=μ

 

)];t()p()v()e([w

)]t()p()v()e([w

)]t()p()v()e([w)Z(

Р1ВВВ
12

М6ВССВС
11

М1ВСВСС
10

Z2

μ⋅μ⋅μ⋅μ⋅

∨μ⋅μ⋅μ⋅μ⋅

∨μ⋅μ⋅μ⋅μ⋅=μ

 

)].t()p()v()e([w

)]t()p()v()e([w

)]t()p()v()e([w)Z(

Р1ВВВC
15

М6ВСВСВ
14

М1ВВВ
13

Z1

μ⋅μ⋅μ⋅μ⋅

∨μ⋅μ⋅μ⋅μ⋅

∨μ⋅μ⋅μ⋅μ⋅=μ

(7).

Значення ступенів функцій належності в рівнянні (7)
визначаються нечіткими базами знань, які характери�
зують економічні, виробничо�соціальні, політичні фак�
тори впливу.

Нечіткі логічні рівняння (7) є математичною реалі�
зацією моделі оцінювання та прогнозування рівня еко�
номіко�політичного стимулювання агропромислового
виробництва в Україні.

Процедура дефазифікації є останнім етапом моде�
лювання і є оберненим перетворенням знайденого не�
чіткого логічного висловлювання (висновку) у вихідний
оціночний чи прогнозний параметр (змінну), який підля�
гає моделюванню і прогнозуванню. Існують різні мето�
ди дефазифікації, вибір і застосування яких залежить
від об'єкта моделювання [11].

Виходячи з характеристик об'єкта моделювання та
характеру вихідного параметра (змінної), для розв'язан�
ня логічних рівнянь оберемо метод дефазифікації, який
має назву "метод центру ваг розширений" [11]. У цьому
випадку для визначення "центру ваг" потрібно штучно
розширити діапазон вихідного параметра (змінної). У
нашому випадку, коли вихідний параметр (змінна) має
"n" термів, розрахунок центра ваг зводиться до розв'я�
зання рівняння 8:

 

1n
ZZ)1i(Z

Z n

1i

Zi

Zin

1i
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E

∑

∑
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=

μ
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⎤

⎢⎣
⎡

−
−

⋅−+
= (8),

де n — кількість (дискретних значень) термів змінної
"Z";

 )Z(Z AE — нижня (верхня) межа діапазону змінної
"Z";

μ Zi  — функція належності змінної "Z" до нечіткого
терма "Zi".

У математичному пакеті Мatlab 6.1 [17] було про�
ведено експеримент із застосуванням вище наведеної
методики. На рисунку 7 зображено результати оціню�
вання та прогнозування рівня економіко�політичного
стимулювання агропромислового виробництва в Ук�
раїні до 2020 року. Результати було отримано на ос�
нові аналізу значень факторів впливу (розвитку) за
2012—2016 років.

Аналізуючи результати моделювання рівня еконо�
міко�політичного стимулювання агропромислового ви�
робництва в Україні на 2017—2020 роки, можна зроби�
ти такий прогноз: у 2017 та 2020 роках рівень економі�
ко�політичного стимулювання агропромислового ви�
робництва в Україні буде віднесено до класу Д — "неза�
довільний рівень стимулювання". У 2018—2019 роках
прогнозний рівень економіко�політичного стимулюван�
ня агропромислового виробництва в Україні погіршить�
ся до класу Е — "відсутність стимулювання". Ще раз
підкреслимо, що такий прогноз базується на аналізі
факторів впливу 2012—2016 років.

Для поліпшення достовірності прогнозу рівня еко�
номіко�політичного стимулювання агропромислового
виробництва в Україні потрібно провести оптимізацію
(налагодження) даної моделі.

Як вже зазначалося раніше, перевагою економіко�
математичних моделей, побудованих на базі нечіткої
логіки, є можливість використання вхідними парамет�
рами лінгвістичних висловлювань (висновків) експертів,
що значною мірою компенсує відсутність аналітичних
залежностей між вхідними та вихідними параметрами
(змінними) об'єкта прогнозування.

ВИСНОВОК
Розроблена економіко�математична модель оціню�

вання та прогнозування економіко�політичного стиму�
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лювання агропромислового виробництва в Україні може
розглядатись як типова для цього класу об'єктів, а роз�
роблена на її базі методологія моделювання може за�
стосовуватись для моделювання будь�яких економічних
процесів, що характеризуються нечітким зв'язком між
вхідними та вихідними параметрами, значними трудно�
щами при формалізації факторів впливу, можливістю
залучати лінгвістичні висловлювання (висновки) екс�
пертів для побудови моделей тощо.
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У статті системно дослідженні взаємозв'язки амортизаційної політики підприємства зі стратегією роз>
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тивного та сталого функціонування підприємства в цілому.

Доведено доцільність формування системи платіжно>розрахункових відношень, що базується на виок>

ремленні з виручки від реалізації готової продукції частини надходження амортизаційних відрахувань.

The article systematically studies the relationship between the company's depreciation policy and its

development strategy. The ways of optimization of the amortization policy of the state are grounded in order to

create conditions for more complete realization of the reproduction function of depreciation and to ensure efficient

and sustainable functioning of the enterprise as a whole.

The expediency of forming a system of payment and settlement relations, based on the separation from the

proceeds from the sale of finished products particle receipts of depreciation deductions is proved.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі розвитку підприємництва важ�

ливими завданнями є вирішення проблемних питань
щодо проведення радикальної, послідовної і комплекс�
ної амортизаційної політики. Практика свідчить, що
гнучка амортизаційна політика держави і окремих
підприємств є одним з основних факторів відновлення
економічного зростання в умовах інвестиційної кризи,



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

17www.economy.in.ua

спаду виробництва та інфляції. Проте до тепер ціле�
спрямована державна амортизаційна політика в Україні
відсутня і, як наслідок, на рівні підприємств система
амортизації розглядається як другорядна у розв'язанні
задач відтворювального характеру.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Розробці науково�методичних засад управління

процесом відтворення основних засобів та з'ясуванню
ролі амортизаційної політики у його фінансовому
забезпеченні присвячені роботи багатьох вчених�
економістів, таких, як А.А. Безуглого, З.Н. Борисенко,
В.О. Вишневського, В.І. Гринчуцького, В.Є. Козак,
М.І. Крупки, О.Є. Кузьміна, О.О. Орлова, Ю.М. Стад�
ницького та ін. Проте, незважаючи на значну кількість
наукових напрацювань, низка завдань теоретико�мето�
дичного забезпечення обгрунтованого формування
амортизаційної політики підприємства розроблена не
досить повно, а тому вимагає уточнення і розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Траєкторія соціально�економічного розвитку будь�
якої країни визначається станом реального сектора еко�
номіки та станом її основних засобів. Спрямування зу�
силь з боку органів державної влади на створення умов
для майбутнього споживання благ шляхом розширення
фізичного обсягу поточного виробництва передбачає
активізацію процесів інвестування в основний капітал.

Серед великої кількості джерел фінансування від�
творення основного капіталу (які, в свою чергу, поділя�
ються на власні та залучені) найбільшу питому вагу зай�
має оновлення шляхом часткового відшкодування
фізичного зносу основних фондів (табл. 1).

Про вищенаведене свідчать дані зарубіжних країн.
Так, у Франції за рахунок амортизаційних відрахувань
фінансується понад 60% всього продуктивного інвесту�
вання підприємств (валові інвестиції в основний капітал),
у Японії — 50%, у Німеччині — 64%, у США — 70% [10,
с. 64]. Вважається, що це досягається завдяки наявності
налагодженої, ефективно дієвої амортизаційної політи�
ки.

Формуючи амортизаційну політику підприємства
необхідно перш за все чітко з'ясувати її сутність та
відмінності між категоріями знос і амортизацію, які

сьогодні досить часто несправедливо ототожнюють�
ся.

У науковій літературі під амортизацією розуміють
об'єктивний економічний процес поступового відшко�
дування вартості основних засобів у період їх функціо�
нування у виробництві з метою відшкодування до мо�
менту закінчення строку експлуатації [1, с. 33—34]. Та�
кий підхід грунтується на визначенні терміну аморти�
зації на законодавчому рівні, що представлено в П(С)БО
7 "Основні засоби" і Податковому кодексі України (далі
ПКУ) [9, п.п. 14.1.3; 5, п. 4]. Водночас знос основних за�
собів — це втрата ними первинних фізичних і мораль�
них характеристик під впливом сил природи, старіння
та знецінення [6, с. 153—156].

У прямому значенні політика — це "мистецтво
управління" будь�яким процесом. Тож, у найбільш за�
гальному сенсі, амортизаційну політику можна визна�
чити, як сукупність дій та заходів, спрямованих на ко�
ординацію процесів нарахування та використання амор�
тизаційних відрахувань.

Проте аналіз досліджень наукових праць засвідчує
відсутність єдиного підходу до трактування сутності
цього поняття (табл. 2).

На нашу думку, основою трактування поняття
"амортизаційна політика" має стати відтворювальний
підхід, за яким під амортизаційною політикою підприє�
мства слід розуміти сукупність заходів по визначенню
методики формування амортизаційного фонду та спря�
мування його ресурсів на забезпечення нормального ре�
жиму відтворення основних засобів у відповідності до
обраної підприємством стратегії діяльності. Відтак,
формування амортизаційної політики стає окремим на�
прямом фінансової роботи на підприємстві, оскільки
сума амортизаційних відрахувань є впливовою складо�
вою на собівартість продукції, доходи підприємства і
відповідно на результативність його діяльності.

Отже, основним критерієм відбору методів нараху�
вання амортизації є досягнення оптимального співвідно�
шення між величиною амортизаційних відрахування і їх
впливом на цінову конкурентоспроможність продукції
підприємства. Підприємству слід враховувати, що рин�
кові ціни на його продукцію можуть не витримати амор�
тизаційного "перевантаження". Так, на початковому
етапі бізнесу при збільшенні суми амортизаційних відра�
хувань, за умов незначних обсягів прибутку, необхід�

Власні джерела Залучені джерела
амортизаційні відрахування кредити банків
прибуток, який залишається у розпорядженні 
підприємства 

кошти інших підприємств та організацій
грошові кошти, які отримуються від емісії цінних паперів та інших внесків 
юридичних і фізичних осіб 
грошові кошти, які надходять у порядку перерозподілу централізованих 
інвестиційних фондів концернів та інших об’єднань 
гроші позабюджетних фондів
асигнування бюджетів різних рівнів, які надаються на безповоротній основі та 
умовах повернення 
кошти вітчизняних та іноземних інвесторів

Таблиця 1. Джерела фінансування підприємства

Таблиця 2. Трактування поняття амортизаційна політика різними науковцями

№ 
п/п Автор Визначення 

1 Виговська Н.Г.  
[4, с. 59] 

Амортизаційна політика – це складова частина загальнодержавної політики формування власних фінансових 
ресурсів, яка полягає в оптимізації потоку власних засобів, що реінвестуються у виробничу діяльність 

2 Яремко І.Й.  
[12, с. 76] 

Амортизаційна політика – це цілеспрямована діяльність підприємства з вибору й застосування одного з 
можливих (законом дозволених) методів амортизації з метою максимізації обсягу власних фінансових 
ресурсів протягом амортизаційного періоду 

3 Борисенко З.Н.  
[2, с. 3]  

Амортизаційна політика – це процес розробки норм і правил нарахування амортизації, встановлення порядку 
використання амортизаційного фонду 

4 Бубенко П.Т  
[3, с. 126] 

Амортизаційна політика – це політика підприємства щодо вибору відповідних методів амортизації основних 
фондів і нематеріальних активів, а також забезпечення цільового використання амортизаційних відрахувань, 
зниження бази оподаткування, створення власних інвестиційних ресурсів тощо 

5 Овод Л.В. 
[7, с. 66] 

Амортизаційна політика підприємства – це вибір і оптимальне поєднання способів, правил і методики 
нарахування та обліку амортизації, встановлення порядку використання амортизаційних відрахувань для 
відтворення основних фондів відповідно до умов господарювання і амортизаційної політики держави 
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ним заходом стає збільшення ціни на
продукцію, що веде (в умовах конку�
ренції) до зниження попиту на про�
дукцію (рис. 1).

Характерним для другої та част�
ково третьої стадії життєвого циклу
є зниження витрат на виробництво і
зростання попиту. У кінці стадії має
бути досягнутий максимальний при�
буток. У цей період спостерігається
стабільність отримання грошей та їх
інтенсивне витрачання на розшире�
не відтворення основних промисло�
во�виробничих засобів. Тож, на цій
стадії більш доцільним є застосуван�
ня прискорених методів амортизації:
прискореного зменшення залишко�
вої вартості та кумулятивного.

Остання чверть третьої стадії
відзначається зниженням продажу у
зв'язку з насиченням ринку, знижен�
ням прибутку на одиницю продукції.
У цей час необхідно здійснювати по�
шук шляхів для переходу на нові ви�
роби, що потребує додаткових вкла�
день у розвиток і відновлення основ�
них промислово�виробничих засобів.

На четвертій стадії життєвого
циклу бізнесу відбувається гальму�
вання відновлення основних промис�
лово�виробничих засобів. Тож,
більш доцільно застосовувати про�
порційні методи нарахування амор�
тизації [5, с. 280—284].

Таким чином, обираючи аморти�
заційну політику, потрібно дотриму�
ватись певної послідовності дій щодо
її формування (рис. 2):

по�перше, чітко визначити стра�
тегію діяльності підприємства;

по�друге, керуючись ст. 138.3.1 та
138.3.2 ПКУ визначити об'єкти нара�
хування амортизації. Умовою відне�
сення об'єкту до основних засобів є
очікуваний термін корисної експлу�
атації, який повинен перевищувати
один рік або операційний цикл, якщо
він відрізняється від року та вартість
об'єкта, яка має перевищувати 6000
грн.;

по�третє, визначитись з класиф�
ікацією груп ОЗ у відповідності до ст.
138.3.3 ПКУ;

по�четверте, встановити у відпо�
відності до ст. 138.3.1 ПКУ вартість
ОЗ, що підлягає амортизації. Для
розрахунку амортизації відповідно
до положень цього пункту вартість
основних засобів визначається без
урахування їх переоцінки (уцінки,
дооцінки), проведеної відповідно до
положень бухгалтерського обліку.
При цьому підприємство має само�
стійно визначити ліквідаційну вар�
тість об'єкта основних засобів, вихо�
дячи з припущення про можливу
суму коштів, яку підприємство спо�
дівається отримати від реалізації або
ліквідації об'єкта основних засобів
по закінченню строку його корисно�
го використання;

по�п'яте, встановити критеріїв
визначення очікуваного терміну ко�
рисного використання ОЗ. Відомо,
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Джерело: [5, с. 280—284].

Рис. 1. Взаємозв'язок методів амортизації із стадією життєвого циклу бізнесу

Рис. 2. Послідовність формування амортизаційної політики підприємства

Джерело: систематизовано автором.
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що важливими моментами при формуванні амортиза�
ційної політики на підприємствах, яким оперує норма
пп. 138.3.3 ПКУ є "очікуваний термін корисного вико�
ристання (експлуатації)". Водночас жоден діючий нор�
мативний акт не містить будь�яких алгоритмів або кри�
теріїв визначення цього терміну.

Згідно П(С)БО 7 "Основні засоби" він має встанов�
люватись підприємством самостійно з урахуванням умов
та інтенсивності експлуатації, морального зносу та
інших факторів. Проте серед практиків до тепер ведуть�
ся активні дискусії щодо варіантів його встановлення.

Зокрема, перший варіант визначення очікуваного
терміну корисного використання грунтується на нако�
пиченому досвіді підприємства при експлуатації по�
дібних активів.

Другий варіант — грунтується на визначенні термі�
ну корисного використання згідно з технічними доку�
ментами, що додаються до придбаного об'єкта основ�
них засобів (якщо такі дані в них містяться). Однак і цей
варіант не є ідеальним, оскільки він не враховує специ�
фіку експлуатації одного і того ж об'єкта в різних умо�
вах.

Третій варіант — грунтується на визначенні термі�
ну корисного використання з урахуванням галузевих
особливостей шляхом розробки класифікатора із гли�
бокою деталізацією об'єктів ОЗ [8].

Останній — грунтується на визначенні терміну ко�
рисного використання у відповідності до пункту 138.3.3
статті 138 ПКУ. Цей варіант здавалось би є найпрості�
шим, однак, незважаючи на простоту, подібні терміни
не можуть враховувати специфіку окремого об'єкта
основних засобів, не кажучи вже про умови його вико�
ристання і моральний знос.

Зазначимо, що проблема визначення терміну ко�
рисного використання основних засобів не нова і по�
лягає не стільки в чисто технічному способі його виз�
начення, скільки в науковій (економічній) обгрунтова�
ності. Чим коротший термін служби, тим вища норма
амортизації — необхідно швидше відтворювати основні
засоби і тому більшу частину їх вартості у вигляді амор�
тизації слід включати до собівартості продукції, що
призводить до її збільшення. Чим триваліше термін,
тим нижче норма амортизації, більше період відшко�
дування зносу і, отже, менше можливостей для своє�
часного використання новітніх технічних досягнень. А
це, звичайно, збільшує масштаби морального знецінен�
ня необоротних активів.

Підводячи підсумок вищевикладеному, слід зазна�
чити, що фізично можливий термін служби ОЗ не може
бути основою для визначення терміну корисного вико�
ристання і відповідно норм амортизації. Він повинен
визначатися виходячи з економічно доцільного терміну
служби, який може бути менше фізично можливого [11,
с. 297—306], але в будь�якому випадку не бути менше
від мінімального допустимого строку, чітко регламен�
тованого для кожної групи ОЗ п. 138.3.3 ст. 138 ПКУ.

На наступному етапі мають бути визначені випадки
припинення нарахування амортизації.

І основним етапом формування амортизаційної по�
літики має стати вибір методу нарахування амортиза�
ційних відрахувань в залежності від обраної стратегії
діяльності підприємства. Згідно зі ст. 138.3.1 ПКУ роз�
рахунок амортизації основних засобів має здійснюва�
тись відповідно до національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів
фінансової звітності з урахуванням обмежень, встанов�
лених під. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 р. I ПКУ, під. 138.3.2—
138.3.4 п. 138.3 ПКУ.

Якщо підприємством обрана стратегія адаптації
бізнесу на ринку, то перед керівництвом стоїть завдан�
ня збільшення ОЗ, а отже, найбільш оптимальними ме�
тодами нарахування амортизації за такої стратегії є
прямолінійний, зменшення залишкової вартості та ви�
робничий методи. Аналогічні методи є оптимальними і

при обранні підприємством стратегії розвитку, оскіль�
ки вона передбачає активне збільшення ОЗ.

Водночас стратегія стабілізації бізнесу передбачає
помірне зростання ОЗ і вимагає на зміну методів нара�
хування амортизації на методи прискореного зменшен�
ня залишкової вартості, зменшення залишкової вартості
та кумулятивний.

Стратегія перепрофілювання характеризується
вдосконаленням ОЗ при незмінному їх рівні, а отже, оп�
тимальними методами нарахування слід визнати прямо�
лінійний, зменшення залишкової вартості та виробни�
чий методи.

Для стратегії виживання характерними є тимчасо�
ве припинення вдосконалення ОЗ або їх ліквідація,
отже, найбільш доцільним є застосування прямоліній�
ного, зменшення залишкової вартості та виробничого
методів.

Критерії обрання методів нарахування амортизації
та формування амортизаційної політики корелюють з
положеннями стратегії розвитку підприємства. Відпо�
відно, остання має чітко визначати такі 4 складові:

1. Оціночна складова має за мету відображення зне�
цінення основних засобів внаслідок зносу.

2. Фінансова (облікова) складова — має за мету сис�
тематичне признання як витрати частини вартості ос�
новних засобів та бере участь у формуванні фінансово�
го результату.

3. Фіскальна складова формує неоподатковувану
частину прибутку в тому розмірі, який регулюється
бюджетом та відповідає потребам економіки держави у
виробничо�технічному потенціалі.

4. Інвестиційна складова — формує внутрішнє дже�
рело інвестицій (реноваційний фонд) та стимулює інве�
стиції.

Звідси обрана підприємством амортизаційна політи�
ка має бути спрямована на:

— забезпечення системою амортизації (методами і
нормами амортизації) повного відображення величини
зносу і, відповідно, об'єктивної величини перенесеної
вартості основних фондів на витрати виробництва;

— формування об'ємних параметрів амортизаційно�
го фонду у відповідності з об'єктивними процесами зно�
шування основних фондів (з врахуванням як фізично�
го, так і морального зносу), відновлювальної вартості
основних фондів;

— створення системою платіжно�розрахункових
відношень повної можливості надходження амортиза�
ційних відрахувань у складі грошової виручки від реа�
лізації продукції;

— створення системи збереження, страхування, ре�
зервування, накопичення та цільового направлення
амортизаційних відрахувань;

— формування системи фінансового менеджменту,
поточного і стратегічного планування витрачання амор�
тизаційного фонду, що забезпечить спрямування його
ресурсів на фінансування капітальних вкладень, відшко�
дування і накопичення основного капіталу.

Лише за таких умов амортизаційна політика відпо�
відатиме обраній стратегії діяльності підприємства та
може бути визнана оптимальною.

Для збереження національного виробництва без�
посередньо через механізм амортизаційної політики
державі слід на законодавчому рівні закріпити вимогу
щодо використання амортизаційних відрахувань лише
на оновлення основного капіталу з обов'язковим гро�
шовим покриттям амортизаційного фонду. Це активі�
зує інвестиційну діяльність підприємства, як наслідок,
посилить його конкурентоспроможність на ринку, за�
безпечить інноваційне оновлення технологічних про�
цесів.

Отже, вважаємо за доцільне встановити спосіб аку�
мулювання грошових ресурсів, цільове призначення
яких — відновлення основних засобів. Зокрема при
надходженні виручки від реалізації готової продукції
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суму, еквівалентну амортизаційним відрахуванням, пе�
рераховувати на окремий рахунок — депозитарій, на
якому буде акумулюватися амортизаційні відрахуван�
ня.

При відокремленні з виручки від реалізації готової
продукції на окремий рахунок�депозитарій необхідно
зробити такі проводки:

1. Надійшла виручка від реалізації готової про�
дукції:

Д�т 311 "Поточний рахунок в національній валюті".
К�т 361 "Розрахунки з покупцями і замовниками".
2. Перерахування суми амортизаційних відрахувань

на спеціальний рахунок — депозитарій після отриман�
ня виручки від реалізації готової продукції:

Д�т 315 "Рахунок — депозитарій для відтворення
необоротних активів".

К�т 311 "Поточний рахунок в національній валюті".
3. Здійснення капітальних інвестицій:
Д�т 15 "Капітальні інвестиції".
К�т 631 "Розрахунки з постачальниками".
4. Погашення заборгованості по здійснених капі�

тальних інвестиціях (використання амортизаційного
фонду за рахунок акумульованих грошових коштів на
рахунку�депозитарію):

Д�т 631 "Розрахунки з постачальниками".
К�т 315 "Рахунок — депозитарій для відтворення

необоротних активів".
Запропонована організація обліку амортизаційно�

го фонду дозволить керівництву підприємства забезпе�
чити спрямування коштів виключно на оновлення май�
на, аналізувати розміри сформованого та використаного
амортизаційного фонду, надавати точну інформацію
про рівень забезпеченості процесу відновлення грошо�
вою масою.

ВИСНОВКИ
Таким чином, проаналізувавши етапи формування

амортизаційної політики підприємства, можна дійти
висновку, що вибір амортизаційної політики залежить
від цілей, які ставить керівництво щодо управління
підприємством. Основними критеріями вибору аморти�
заційної політики мають стати стратегія розвитку
підприємства та очікуваний термін корисного викорис�
тання основних засобів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах глобалізації розвиток внутрішнього ринку

товарів та послуг за рахунок власного виробництва може
стати основою стабілізації та подальшого розвитку еко�
номіки. В багатьох країнах світу легка промисловість,
особливо текстильна, відігравала значну роль у виведенні
країни з кризового стану. Наприклад, у післявоєнні роки
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WAYS OF RECURRENCE OF COMPETITIVENESS OF TEXTILE ENTERPRISES OF UKRAINE

У статті розглянуто тенденції та причини занепаду текстильної промисловості України, доцільність її відрод>

ження заради зміцнення економічної безпеки країни, чинники впливу на конкурентоспроможність текстиль>

них підприємств.

Проаналізовано ланцюг цінностей текстильного виробництва для виявлення основних проблем, які вини>

кають у процесі відродження текстильних підприємств та забезпечення конкурентоспроможного управління

ними.

З'ясовано, що для текстильних підприємств першочергового розв'язання потребують проблеми забезпе>

чення сировиною, технічного оновлення виробництва, а також підвищення конкурентоспроможності на рин>

ках збуту продукції.

Проаналізовано проблеми відродження текстильних підприємств, пов'язані з відсутністю власної бавовни,

зменшенням обсягів виробництва льону та вовни.

Обгрунтовано необхідність формування власної сировинної бази, оновлення технічної бази на інновацій>

них засадах, розробки асортименту здатного здивувати споживачів, зниження витрат на виробництво тканин.

Зокрема зроблено висновок, що однією з передумов підвищення ефективності виробництва вовни та кон>

курентоспроможності продукції з неї є формування якісного племінного складу вівчарства. Значний вплив на

якість та вартість продукції з вовни також має стадія первинної обробки вовни, витрати на транспортування

сировини. Недоліком розташування підприємств первинної переробки вовни є їх відсутність на півдні України,

де найбільш розвинуте вівчарство.

The article deals with the tendencies and causes of the decline of the textile industry of Ukraine, the expediency of its

revival in order to strengthen the country's economic security, factors influencing on the competitiveness of textile

enterprises.

The chain of values of textile production is analysed in order to identify the main problems that arise during the

revival of textile enterprises and ensure their competitive management.

It was found out, that for textile enterprises the priority solution requires problems of provision of raw materials,

technical upgrading of production, and also increase of competitiveness on the markets of products.

The problems of the revival of textile enterprises, connected with the absence of own cotton, decrease of volumes of

flax and wool production, are analyzed.

The necessity of formation of own raw material base, updating of technical base on innovative basis, development of

assortment capable of surprising consumers, reduction of expenses for fabric production is substantiated.

It is concluded that one of the prerequisites for increasing the efficiency of wool production and the competitiveness

of products from it is the formation of qualitative tribal composition of sheep breeding. Significant influence on the

quality and cost of wool products also has a stage of primary wool processing, transportation costs of raw materials. The

disadvantage of the location of the enterprises of primary wool processing is their absence in the south of Ukraine, where

the most developed sheep breeding.

Ключові слова: конкурентоспроможність, текстильні підприємства, чинники впливу, сировинна база, асор�
тимент продукції.

Key words: competitiveness, textile enterprises, factors of influence, raw material base, assortment of products.

у Японії, лише в процесі структурної перебудови, статус
ключових галузей переходив від текстильної промисло�
вості до важкої та хімічної, а потім машинобудування.
Відтак, завдяки розвитку текстильної промисловості
збільшувалась зайнятість населення, накопичувались
кошти для технічного переобладнання підприємств інших
галузей.
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Подекуди до розвитку ринку продукції легкої про�
мисловості власного виробництва відношення доволі
скептичне, бо вважається, що у світі достатньо вироб�
ляється тканин, одягу, взуття і можливо купити все, що
потрібно й за кордоном. Проте варто враховувати, що
забезпечення одягом та білизною слід вважати не�
від'ємною складовою національної (причому не тільки
економічної) безпеки країни. Адже продукція легкої про�
мисловості використовується для задоволення побуто�
вих потреб населення, мешканців готелів у постільній
білизні, рушниках, одязі, взутті, обшивці диванів та
крісел, шторах, чохлах для сидіння автомобілів, наметів
для туристів; в армії військовим потрібен спецодяг, білиз�
на, шкарпетки, взуття та інше; для медичних закладів
необхідні: спецодяг, білизна, вата, перев'язувальні мате�
ріали, серветки, штори та ін. Продукція текстильних
підприємств використовується при виготовленні косміч�
них кораблів, підводних човнів, танків, літаків, авто�
мобілів, фільтрувальних матеріалів для вугільної промис�
ловості та кольорової металургії, технічні тканини ши�
роко використовуються при виникненні екологічних про�
блем для захисту від вогню, пилу, газів, брудної і зара�
женої води. Рибне господарство не може обійтися без
риболовецьких сіток та канатів [1, с. 125—126].

Текстильна промисловість України внаслідок руй�
нації зв'язків, створених у період командно�адміністра�
тивної економіки, зазнала значних втрат. Обсяг вироб�
ництва тканин за період з 1990 по 2015 рік зменшився з
1210,4 млн кв. м до 86,3 млн кв. м, тобто у 14 разів ( у
розрахунку на одну особу населення завдяки зменшен�
ню чисельності падіння випуску дещо менше, з 23,4 кв. м
на одну особу до 2 кв. м на одну особу, або 11,7 рази) [
розраховано за 2, с. 165; 3, с. 29, 292]. До того ж серед
підприємств легкої промисловості у 2015 році збанкрут�
ілими були 53,4% підприємств, економічно активними
залишались лише 31,3%, економічно неактивними —
15,3% [4, с. 5].

Серед проблем розвитку внутрішнього ринку слід
відзначити високу відкритість національної економіки та
тінізацію ринку товарів легкої промисловості. За експер�
тними оцінками Асоціації підприємств легкої промисло�
вості "Укрлегпром" обсяг внутрішнього ринку перевищує
120 млрд грн., що втричі більше, ніж офіційні дані Дер�
жавної служби статистики. В умовах необхідності купу�
вати за світовими цінами сировину, матеріали, устатку�
вання, які формують до 80% витрат, вітчизняні товари не
витримують цінової конкуренції з контрабандними та
контрафактними товарами [4, с. 8].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання забезпечення конкурентоспроможності

вітчизняного виробництва досліджували М. Войнаренко,
В. Геєць, В. Горбатов, Я. Жаліло, Б. Кваснюк, С. Кі�
рєєв, М. Кизим, І. Кирчата, С. Романишин, А. Павленко,
Л. Шевченко, Л. Федулова та інші. Загальні підходи до
підвищення конкурентоспроможності підприємств лег�
кої промисловості відображені у наукових роботах
І. Грищенко, А. Гречан, О. Лабурцева та інші. Проблеми
розвитку сировинної бази текстильних підприємств дос�
ліджували О. Наумов, Ю. Сафонов. Проте поза увагою
науковців залишаються питання системного вирішення
проблем відновлення роботи та підвищення конкурентос�
проможності текстильних підприємств.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛІ СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування шляхів системного

відродження діяльності та конкурентоспроможності тек�
стильних підприємств

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Для виявлення основних проблем, які виникають у
процесі відродження текстильних підприємств та забез�
печення конкурентоспроможного управління ними, не�
обхідно проаналізувати ланцюг цінностей текстильного
виробництва. Слід відзначити, що ланцюжок цінностей
— це система взаємопов'язаних видів діяльності підприє�
мства. Особливе значення мають первинні види діяль�
ності, спрямовані на фізичне створення продукту та його

реалізацію. Для текстильних підприємств першочергово�
го розв'язання потребують проблеми забезпечення си�
ровиною, технічного оновлення виробництва, а також
підвищення конкурентоспроможності на ринках збуту
продукції.

З давніх часів текстильна продукція вироблялась з на�
туральних волокон (бавовни, вовни, шовку, льону). Ук�
раїна має власну вовну, льон, але у нас поки що зовсім не
вирощується бавовна. Тому поряд з визначенням влас�
них можливостей виробництва та співставленням їх з по�
требами необхідно аналізувати і враховувати тенденції
світового господарства, можливість задоволення потреб
за рахунок зовнішніх джерел постачання.

Постачальником сировини для текстильної промис�
ловості переважно є сільське господарство. Але посіви
льону�довгунця зменшились у 86 разів (зі 172 тис. га у
1990 році до 1 тис. га у 2010 та подальшому відновленні
до 2 тис. га у 2011—2015 роках) [3, с. 308]. Зростання по�
питу на льняні вироби в Європі, відсутність власних
посівів бавовни зумовлюють важливість для України
відродження льонарства. Ефективність вирощування льо�
ну суттєво залежить від якості продукції (трести та со�
ломи). На неї впливає багато чинників, серед яких і по�
годні умови. Серед керованих чинників слід виділити се�
лекційну роботу, бо збільшення посівів льону з високи�
ми прядильними властивостями сприяє зменшенню
відходів у процесі переробки та витрат праці в прядіння.
Вихід волокна зі стебел складає лише 20—26%. При чому,
у вітчизняній льняній сировині переважають короткі во�
локна (65—75%). В країнах Західної Європи набагато ви�
щий вихід довгого волокна, що зумовлюється високим
рівнем механізації у сільському господарстві, доскона�
лою технологією первинної переробки. Слід відзначити,
що з льняної сировини виготовляють інші цінні продук�
ти. Так, у насінні льону�довгунця міститься до 35—40%
олії, а макуха використовується як корм для тварин. Се�
ред відходів у процесі первинної переробки льону 60—
70% — це костра, яку використовують у меблевій про�
мисловості для виготовлення фанери [5, с. 116—117].
Відходи льону можливо також використовувати у целю�
лозно�паперовій промисловості.

Продовжує зменшуватись також виробництво вовни,
яка є для текстильної промисловості України другим за
значенням видом сировини. По Україні в цілому вироб�
ництво вовни зменшилося з 3400 т у 2000 році до 2602 т у
2014 році. Хоча у 2010 році обсяги становили 4192 т, але
надалі знов мало місце падіння виробництва. Позитив�
ними можливо вважати результати лише трьох областей,
які за цей період дещо збільшили обсяги виробництва:
основний виробник вовни — Одеська область, на долю
якої припадало у 2014 році 55% загального виробництва,
збільшила його з 1181 до 1437 т; Миколаївська область
— з 99 до 124 т; Закарпатська область — з 191 до 205 т [6,
с. 138, 288].

Вироби з вовни є найбільш гігієнічними і користують�
ся постійним попитом. Витрати на виробництво вовня�
них тканин суттєво зменшуються при використанні у
якості сировини суміші вовни з іншими натуральними або
штучними чи синтетичними волокнами. Також витрати
залежать від якісних показників вовни, які зумовлені по�
родним складом овець. Тому однією з передумов підви�
щення ефективності виробництва вовни та конкурентос�
проможності продукції з неї є формування якісного пле�
мінного складу вівчарства. Україна, завдяки науковому
забезпеченню селекції вівчарства має унікальні генетичні
ресурси та племінну базу.

Значний вплив на якість та вартість продукції з вов�
ни має стадія первинної обробки вовни, витрати на транс�
портування сировини. Недоліком розташування
підприємств первинної переробки вовни є їх відсутність
на півдні України, де найбільш розвинуте вівчарство.

Проблеми підвищення ефективності виробництва
вовни та продукції з неї досліджували науковці Херсонсь�
кого національного технічного університету, зокрема
д.е.н., проф. О.Б. Наумов, д.е.н. проф. Л.М. Наумова.
Вони пропонують створити агротехнічний альянс, до
складу якого за принципом вертикальної інтеграції мо�
жуть входити сільськогосподарські підприємства усіх
форм власності та особисті господарства, які виробля�
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ють сировину рослинного або тваринного походження
для текстильної промисловості, підприємства первинної
переробки сировини, текстильні, швейні підприємства,
збутові організації [5, с. 207].

У світовій практиці, окрім натуральної сировини, все
більше розповсюдження набувають хімічні волокна.
Після першої світової війни їх питома вага у балансі спо�
живання волокон ставала все помітнішою. У період з 1920
по 1940 роки приблизно третина зростання виробництва
припадала саме на хімічні волокна. За цей час вони по
обсягу виробництва перевищили натуральний шовк, льон,
досягли рівня виробництва вовни. Але все ще залишались
доповненням до натуральної сировини. Серед найбільш
розповсюджених хімічних волокон: віскозне штапельне,
ацетатне.

Новий етап розвитку сировинної бази розпочався у
50—60 роки у зв'язку з виробництвом синтетичних воло�
кон. Їх застосування позитивно впливало на технологіч�
ний процес, дозволяло знизити витрати. Модифікація во�
локон під час їх виробництва надає можливість одержа�
ти нові властивості тканин. Конкуренція з боку синте�
тичних волокон майже зупинила зростання виробницт�
ва найбільш дорогих видів натуральної сировини: шовку,
вовни а в багатьох країнах і льону. Найбільш швидко зро�
стає виробництво синтетичних волокон у промислово
розвинутих країнах.

Ефективність заміни натуральних волокон хімічни�
ми зумовлена не тільки зниженням витрат, але й вивіль�
ненням родючих земель під вирощування культур, які
дають продукти харчування. У 70 роки було підрахова�
но, що для розширення сировинної бази за рахунок на�
туральних волокон необхідно було б задіяти у найближчі
30 років 40—50 млн га найбільш родючих земель, які мо�
жуть забезпечити продуктами харчування 1 млрд людей.
Обсяг виробництва подібних до вовни синтетичних во�
локон у 85 тис. т на рік замінює вовну, яку дають 17 млн
овець. Вихідні продукти для виробництва синтетичних
волокон — нафта та газ. Тому заміна ними хімічних во�
локон веде до зменшення вирубки лісу [7, с. 132].

Вплив хімічних волокон на технічний прогрес у тек�
стильній промисловості важко переоцінити. Завдяки ви�
сокій міцності та рівності синтетичних волокон значно
знизилась обривність пряжі, що дозволило підвищити
швидкість роботи текстильних машин. Зростання
міцності текстильної сировини значно підвищило
міцність кінцевої продукції. Використання нейлонової
або капронової нитки для підвищення міцності п'ятки та
миска бавовняних шкарпеток збільшило термін їх експ�
луатації у декілька разів.

Завдяки зменшенню лінійної щільності пряжі знижу�
ються витрати сировини. Одяг, килими та інші вироби ста�
ють легкими, витонченими, дешевшими. Навіть такі грубі
вироби, як канати, риболовецькі сітки, пакувальна тара,
при використанні синтетичних волокон стають тоншими,
більш легкими та якісними.

Науково�технічний прогрес у хімічній промисло�
вості поряд з розширенням виробництва хімічних воло�
кон сприяє створенню та поширенню використання
інших штучних матеріалів. Серед них стрічки з плівки,
які з успіхом замінюють натуральні тканини при упа�
ковці матеріалів. З них також виготовляють канати.
Штапельні волокна з плівки використовуються переваж�
но у виробництві нетканих матеріалів, особливо при
виготовленні килимового покриття. Вони також можуть
використовуватись у суміші з вовною, акриловими та
поліамідними волокнами для виробництва трикотажу,
меблево�декоративних тканин а також тканин для вер�
хнього одягу. З найбільш тонких ниток та стрічок ви�
робляються трикотажні вироби. Продукція з цих мате�
ріалів дешева, гігієнічна, міцна, легка, стійка до хі�
мікатів, відштовхує бруд. Розвиток виробництва тек�
стильної продукції з плівкового матеріалу є одним з пер�
спективних напрямів зміни структури сучасної тек�
стильної промисловості. Техніко�економічний базис
його достатньо ефективний.

Поряд з освоєнням хімічних волокон та інших штуч�
них матеріалів у текстильній промисловості почали ви�
користовувати у якості сировини спеціальні види паперу
та скла. Тканини можуть вироблятись як цілком з папе�

ру, так і із суміші його з хімічними волокнами. Наприк�
лад, для виготовлення білизни та одягу використовують
спеціальний папір "кленил", до складу якого входить 50%
хвойної вибіленої сульфатної целюлози та 50% синтетич�
ного волокна (поліамідного, поліефірного або ін.).

Отже, нові види сировини суттєво впливають на
структуру балансу сировини. Нова продукція поступо�
во витискує стару з асортименту технічних виробів,
потім товарів для дому. Суттєві переваги продукції з
синтетичних волокон при виготовленні та експлуатації
ведуть до збільшення їх виробництва. Стримують роз�
повсюдження синтетичних волокон при виробництві
одягу не зовсім задовільні їх гігієнічні властивості. Але
деякі країни дуже успішно працюють над удосконален�
ням асортименту і властивостей волокон. Дуже цікавий
у цьому плані досвід Японії, яка не має власної бази на�
туральної сировини. Лише розвиток промисловості син�
тетичних волокон дозволив цій країні зберегти тек�
стильну промисловість.

Останнім часом у світі пріоритетним напрямом стає
створення волокнистих композитів та функціональних
волокон, які дозволяють задовольняти вимоги до одягу
спеціального призначення [1, с. 149—154]:

— для військовослужбовців виготовляють одяг, який
має властивості мімікрії в темний період доби (робить лю�
дину непомітною для приладів нічного бачення, які фіксу�
ють зображення об'єктів завдяки їх тепловому випромі�
нюванню);

— завдяки використанню нанотехнологій створено
одяг з функцією самоочищування, яким можливо корис�
туватись багато тижнів (не миючись і не маючи запаху та
бруду) завдяки знешкодженню природних бактерій на
шкірі, які відповідають за неприємний запах, та небез�
печних бактерій (навіть сибірської виразки);

— перспективними для застосування в захисному спе�
цодязі є використання антимікробних синтетичних ни�
ток, які за 24 години на 100% знищують мікроби золоти�
стого стафілококу, кишкової палички, грибів типу
Candida, лікувальний одяг з антибактеріальними, арома�
терапевтичними, лікувально�косметичними, антистресо�
вими властивостями; діагностичний одяг для дитячих
садків, лікарень, який здатен змінювати колір у залеж�
ності від температури, тиску та ін.; одяг з терморегуля�
цією.

Перспективним напрямом розвитку легкої промис�
ловості є використання нових видів сировини. Наприк�
лад, в Японії випускають шкарпетки з переробленого зер�
на. В майбутньому планують з зерна виготовляти ткани�
ни для пошиття домашнього одягу та вечірнього вбран�
ня.

У Китаї розроблено біорозкладаний нетканий мате�
ріал Cormex із 100�відсоткового полілактидного волок�
на, що є продуктом переробки молочної кислоти, яка ви�
діляється з натурального зерна пшениці, кукурудзи та
інших рослин, що містять полісахариди.

Однак використання нових видів сировини потребує
змін у обладнанні та технологіях виробництва. Тому бан�
крутство великої кількості текстильних підприємств
створює підгрунтя для оновлення виробництва на інно�
ваційних засадах з використанням новітніх ресурсозбе�
рігаючих технологій.

Слід враховувати, що рівень техніки текстильного ви�
робництва в усьому світі значно нижче рівня НТП вза�
галі. У існуючий техніці збереглось багато відсталого.
Процес витягування на усіх прядильних, стрічкових та
рівничних машинах у деякій мірі копіює ручні процеси,
закладені понад 250 років тому. До того ж історики ствер�
джують, що гнучкість пальців індійського прядильника у
минулому була такою, що він міг одержувати пряжу
щільності 0,332 текс. Зараз сама краща прядильна маши�
на не може виробити навіть у 10 разів товщу пряжу. Тому
настав час для використання принципово нових техно�
логій виготовлення текстильної продукції.

Цілком можливо, що наступний винахід зробить тка�
нини майже непотрібними, або вони суттєво змінять свої
властивості. Наприклад, одяг почнуть виготовляти лит�
тям за індивідуальними замовленнями. Поки ви п'єте
каву, або дивитесь відеофільм, вам виготовляють комбі�
незон (чи скафандр), який дає змогу вільно рухатись,
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однаково надійно захищає від спеки та морозу, мікробів
та ін. Але це досить віддалене хоча і реальне майбутнє.

Більш імовірно у найближчі часи використання до�
сягнень фізиків для спаювання замість зшивки тканин у
оздоблювальному виробництві, одержання на тканинах
голографічних малюнків. У Японії вже виготовляють де�
зодоруючі тканини, споживачі хотіли б мати тканини, що
відстрахають комах та ін. Проте такі властивості можуть
набувати тканини зі штучної сировини.

Попит на продукцію легкої промисловості залежить
не тільки від бажання та можливості купувати те, що тра�
диційно пропонують виробники на внутрішньому ринку.
При задоволенні первинних потреб людина буде купува�
ти ту продукцію, яка здивує її своїми властивостями.
Тому важливо не тільки забезпечувати підвищення якості
та зниження цін на традиційні види продукції але й про�
ектувати та виготовляти принципово нову продукцію, яка
задовольнятиме очікувані вимоги споживачів.

Забезпечити конкурентоспроможність відновлених
підприємств, як на внутрішньому, так і на зовнішніх рин�
ках, можливо тільки за умови впровадження на вітчиз�
няних підприємствах конкурентного управління. Це
підвищує значення вторинних видів діяльності підпри�
ємств, а саме:

— загальний менеджмент, правову діяльність, фінан�
си, облік і аудит, зв'язки з громадськістю, державним сек�
тором, управління якістю тощо;

— управління персоналом, яке охоплює наймання,
навчання, винагороду всіх категорій працівників;

— технологічний розвиток, який впливає на всі види
діяльності по створенню цінності в області ноу�хау, тех�
нологічних процедур і процесів.

Працівників підприємств доцільно залучати до нау�
ково�технічної діяльності. Персонал підприємства може
удосконалювати технології, модернізувати обладнання,
запроваджувати нові методи управління. Основою кон�
курентного управління підприємством є інноваційне мис�
лення керівників підприємства, створення наукових
підрозділів, співпраця з науковцями вищих навчальних
закладів (ВНЗ).

Можливість реалізації конкурентного управління в
текстильній промисловості наочно демонструє позитив�
ний досвід Тираспільського ЗАО "Тиротекс", який успіш�
но адаптувався до ринкових умов, на відміну від аналог�
ічного підприємства в м. Херсоні [8]. Вже на початку 90�
х років на підприємстві був заступник директора з нау�
кової діяльності. Підприємство також дбало про свою
економічну безпеку і прагнуло зменшити залежність від
постачальників та посередницьких структур у доведенні
продукції до споживачів. Тому до складу підприємства
було введене швейне виробництво для пошивку чолові�
чих сорочок, а заради реалізації планів реконструкції
підприємства, його подальшої розбудови на базі відділу
капітального будівництва створено цегельний завод, тор�
говельний дім. Результатом співпраці з кафедрою менед�
жменту нинішнього Херсонського національного техні�
чного університету (ХНТУ) стало формування у складі
підприємства центру науково�технічного розвитку, цен�
тру підготовки кадрів та соціального розвитку; центру
управління ефективністю.

"У новому тисячолітті підприємство продовжує роз�
виватись. У його структурі з'явився механічний завод,
який виготовляє необхідні для ремонту обладнання де�
талі, модернізується та навіть виготовляється нове не�
стандартне обладнання. Швейне виробництво перетво�
рилось у об'єднання, яке суттєво розширило асортимент
за рахунок дитячого та жіночого одягу, трикотажних ви�
робів. З жовтня 2007 року у всіх виробничих підрозділах
працюють центри оперативного планування (ЦОП).

Для активізації процесів відновлення текстильних
підприємств необхідна підтримка з боку держави у роз�
витку сировинної бази, виробництва барвників, синтетич�
них волокон, обладнання, стимулювання впровадження
інноваційних технологій та інноваційної продукції.

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищезазначене можна зробити висно�

вок, що для підвищення конкурентоспроможності вітчиз�
няної продукції текстильна промисловість має сприяти

культивації нової культури побуту, більш високих жит�
тєвих стандартів, надавати споживачам високоякісні
модні товари, які в повній мірі відповідають їх сподіван�
ням. Підприємства мають активізувати науково�техніч�
ну діяльність та співпрацю з науковцями вищих навчаль�
них закладів, які готують для них кадри. Необхідні та�
кож стимулюючі заходи з боку держави для забезпечен�
ня підприємств сировиною, активізації їх інноваційної
діяльності.
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ВСТУП
В умовах глобалізації та інтеграції в європейське

співтовариство в системі національної економіки відбу�
ваються значні соціально�економічні зміни. Важливою
умовою підвищення конкурентоспроможності націо�
нальної економіки є створення умов для розробки та
впровадження новітніх продуктів і технологічних но�
вацій, поліпшення умов для втілення інвестиційних про�
цесів. Пришвидшення темпів розвитку та впроваджен�
ня нових технологій, автоматизація виробничих про�
цесів у всіх галузях діяльності висуває нові вимоги до
працівників нової формації. З огляду на це, змінюються
підходи до управління персоналом на кожному з етапів.
Як зазначає І. Петрова, "персонал перетворюється на
найцінніший ресурс організації, ключовий фактор її
конкурентоспроможності й у підсумку стає водночас і
засобом, і метою стратегічного розвитку" [4, с. 92]. Тому
особливої ваги набуває один з головних етапів управ�
ління персоналом — підбір кадрів.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення базових підходів та

інструментів підбору персоналу для забезпечення ефек�
тивного функціонування організації та її розвитку.

СТАН РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ
Формуванню якісного кадрового забезпечення при�

свячено роботи В. Антонюка, А. Колота, М. Корольчу�
ка, І. Петрової, В. Петюха та ін. Дослідженню актуаль�
них питань щодо оцінювання психофізіологічного ста�
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ну людини та організації професійного відбору присвя�
чено наукові праці Т. Білінської, К. Гуревича, Є. Клімо�
ва, М. Макаренка, В. Синявського та ін.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Служби управління персоналом (кадрові відділи, HR�

служби та ін.) мають здійснювати не лише підбір персо�
налу, оформлення трудових відносин, але й приймати
активну участь у реалізації стратегічних цілей розвитку
підприємства. І це передбачає проведення стратегічного
планування кадрового складу, комплексного оцінюван�
ня діяльності, керування якістю, створення команд, роз�
виток організаційної культури [4, с. 94—95]. Для вирішен�
ня означених завдань доцільно сформувати комплекс
заходів, реалізація яких забезпечить ефективне функці�
онування всієї системи — організації. На думку М. Ма�
каренка, професійний відбір має забезпечити максималь�
ну відповідність індивідуальних характеристик, особли�
востей і можливостей людини тим вимогам, які пред'яв�
ляє до неї той чи інший вид трудової діяльності [1].

У першу чергу, це стосується пошуку і відбору пре�
тендентів на займання вакантної посади. Під час відбо�
ру встановлюється їх відповідність визначеним профе�
сійним вимогам, а також придатність до виконання обо�
в'язків на певному робочому місці або посаді. Тому для
успішного проведення відбору важливим є усвідомлен�
ня повного переліку вимог до вакантної посади. Узагаль�
нений опис особливостей означеної посади (професії),
що розкриває зміст професійної праці та вимог, що ви�
суваються до особи, яка займатиметься цим видом діяль�
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ності, називається професіограма (від лат. professio —
спеціальність, gramma — запис). Головними складови�
ми частинами професіограми є професіокарта і психо�
грама. Основою розробки професіокарти є кваліфіка�
ційна характеристика професії (посади). Вона включає
інформацію щодо вимог до кваліфікаційного рівня пре�
тендента, обсягів того, що він має знати і вміти. До про�
фесіограми, крім вимог кваліфікаційної характеристи�
ки, включаються результати психологічного вивчення
професійної діяльності та експертного оцінювання про�
фесійних обов'язків. Результати психологічного аналі�
зу професійної діяльності оформлюються як сукупність
психологічних, психофізіологічних і особистісних яко�
стей та здібностей людини та називаються психограмою.
Адже, кожна галузь діяльності чи окремо взята уста�
нова потребують індивідуального підходу у формуванні
такого виду документів. Таким чином, професіограма є
структурованою моделлю професійної діяльності, що
відображає вимоги до виконуваної роботи, умов праці,
а також містить перелік здібностей, якими має володі�
ти особа, яка працюватиме в цій сфері діяльності, та
призначена для загального орієнтування в професії.
Професіограми, як і кваліфікаційні характеристики, є
основою для розроблення профілів професійної ком�
петентності посад та посадових інструкцій. У посадо�
вих інструкціях деталізуються функціональні обов'яз�
ки та завдання, права, повноваження, відповідальність,
кваліфікаційні вимоги щодо освіти та досвіду роботи.
На практиці посадові інструкції розробляються або
фахівцями відділів по роботі з персоналом, або керів�
никами відповідних структурних підрозділів. Відповід�
но до нормативних вимог посадові інструкції затверд�
жуються керівником установи.

Застосування професіографічних матеріалів є осно�
вою не лише для проведення відбору претендентів на ва�
кантні посади, а й важливим інструментом для прийнят�
тя кадрових рішень щодо переведення на іншу роботу,
атестації працівників, притягненні їх до дисциплінарної
відповідальності в разі невиконання чи неналежного
виконання обов'язків, порушення правил внутрішнього
трудового розпорядку тощо.

Отже, проведення якісного підбору персоналу спри�
ятиме:

— диференціації вимог до рівня професійної ком�
петентності осіб, які претендують на зайняття вакант�
них посад, та посадових обов'язків відповідно до зат�
вердженої організаційної структури;

— визначенню обсягів відповідальності та повнова�
жень за кожною посадою;

— об'єктивному оцінюванню відповідності рівня
професійної компетентності осіб, які претендують на
зайняття вакантних посад, необхідним мінімальним ви�
могам;

— забезпеченню неупередженості проведення кон�
курсу.

В сучасних умовах основу кадрового менеджменту
становить посилення ролі особистості працівника, знан�
ня його мотиваційних установок, вміння їх формувати
відповідно до потреб і цілей організації [3, с. 197]. Тому
професійний відбір є важливим етапом забезпечення
ефективного управління персоналом підприємства.

Під час проведення професійного відбору на ва�
кантні посади використовуються різні інструменти та
методи. До первинних методів відбору кадрів варто
віднести: аналіз анкетних даних, співбесіда, тестуван�
ня. Як правило, на початковому етапі використовуєть�
ся метод аналізу анкетних даних.

На сьогодні найбільшим поширеним інструментом
застосування цього методу є резюме. Це документ, у
якому стисло наведено інформацію щодо освіти, досві�
ду роботи, професійно�важливих якостей претендента,
наявних досягнень, додаткових навичок, а також біог�
рафічні дані тощо. Резюме може бути побудованим у
хронологічному чи графічному вигляді або бути пред�

ставленим, наприклад, у форматі відео. Аналізуючи ре�
зюме, фахівець з підбору персоналу може визначити чи
відповідає освіта і досвід заявленому роботодавцем
рівню, а також сформувати первинне враження про пре�
тендента. Також важливим методом відбору є співбесі�
да. Під час спілкування його учасники, претендент на
вакантну посаду та роботодавець або його представник,
мають можливість обмінятись та уточнити окремі по�
зиції щодо можливого працевлаштування, а також іншу
інформацію, отриману з анкети чи резюме. На цьому
етапі важливо чітко і грамотно формулювати відповіді
на поставлені питання.

Сучасним інструментом проведення співбесіди є
кейс�інтерв'ю або метод ситуаційних (виробничих) зав�
дань. Сутність методу полягає у розв'язанні претенден�
том на посаду конкретної виробничої ситуації, під час
вирішення якої роботодавець може оцінити професій�
ний рівень кандидата, його особистісні якості, ціннісні
орієнтації, спрогнозувати його поведінку в реальній
ситуації тощо. Під час оцінювання відповіді важливим є
не "правильність" розв'язання завдання, а логіка його
вирішення. Використовуючи цей метод, можливо пере�
вірити рівень володіння комп'ютерною технікою, спе�
ціалізованим програмним забезпеченням тощо.

Для визначення рівня професійних знань та вмінь
активно використовується метод тестування. Так, під
час відбору на зайняття посад державних службовців
проводиться тестування на знання законодавства. Тес�
тування, у тому числі й комп'ютерне, є зручною фор�
мою проведення контролю якості знань, визначення
рівня володіння професійно важливими і особистісни�
ми якостями.

Теоретичний аналіз сучасних методів та інстру�
ментів професійного відбору засвідчує, що норматив�
но етапність, вимоги до процедури, методів відбору, ви�
користовуваного інструментарію визначено для зай�
няття посад державної служби та правоохоронних
органів. Так, для визначення відповідності претенден�
та для зайняття посади передбачено проведення тес�
тування, розв'язання ситуаційних завдань та проведен�
ня співбесіди [6]. Тестування передбачає визначення
рівня знань Конституції України, законодавства про
державну службу, антикорупційного законодавства та
знання спеціального законодавства. Ці ж інструменти
використовуються і під час конкурсного відбору для
призначення на посади у НАБУ та на службу до поліції
[5; 7]. Водночас передбачено проведення тестування
загальних здібностей кандидатів з метою отримання
оцінки їх загальних і спеціальних здібностей щодо вер�
бального, математичного, абстрактного та логічного
мислення, а також визначення рівня розвитку навичок,
які впливають на успішність професійної діяльності.
Проте результати психологічного тестування мають
рекомендаційний характер та враховуються конкурс�
ною комісією при прийнятті рішення під час співбесі�
ди. В той же час відповідно до ст. 5 Закону України
"Про охорону праці" до виконання робіт підвищеної
небезпеки та тих, що потребують професійного добо�
ру (роботи на висоті, в замкнутих просторах, барока�
мерах; аварійно�рятувальні, підземні і водолазні робо�
ти та ін.), допускаються особи за наявності висновку
психофізіологічної експертизи.

Визначення рівня професійно важливих і особисті�
сних якостей здійснюється за допомогою психодіагно�
стичних методик. Як зазначає Т. Білінська, експерт з
профвідбору персоналу, все більшої ваги набуває питан�
ня науково обгрунтованого підходу до проведення про�
фесійного відбору кандидатів на вакантні посади та про�
гнозування їх успішності у подальшій професійній
діяльності за допомогою комплексу психофізіологічних
методів діагностики [1]. Важливим на цьому етапі є
підбір означених методик (надійних, валідних, апробо�
ваних, сертифікованих) і визначення відповідних діаг�
ностичних показників оцінювання кожної з якостей. На
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етапі роботи з психодіагностичними методиками важ�
ливе залучення профільних фахівців — психологів.

В умовах сучасного розвитку технологій та стрімко�
го їх впровадження відбувається зміна комунікативних
моделей. Експерти з HR�менеджменту зазначають, що
сьогодні до працівників різних сфер діяльності висува�
ються вимоги не лише щодо рівня професійних навичок,
а й до особистісних характеристик особистості, які зде�
більшого пов'язані з ефективною взаємодією з іншими
людьми, роботі з інформацією, представлення резуль�
татів своєї роботи. Рівень ефективності сучасного ви�
робництва все більше залежить від психологічних ха�
рактеристик працівника: ввічливості, витримки, відпо�
відальності, гнучкості, доброзичливості, комунікабель�
ності, організованості, тактовності, толерантності та ін.
Тому визначення потенційних здібностей особи до ви�
конання виробничих завдань будь�якої складності є
важливим етапом професійного відбору для забезпечен�
ня ефективності організації.

У рамках проведення наукового дослідження щодо
розробки механізму відбору претендентів на вакантні
посади служби зайнятості науковими співробітниками
Інституту підготовки кадрів державної служби зайня�
тості України розроблено професіокарти посад пра�
цівників центрів зайнятості за функціональними напря�
мами роботи, підготовлено психограми за напрямами
роботи фахівців (визначено перелік професійних і осо�
бистісних якостей та відповідні діагностичні показни�
ки), сформовано комплекс психодіагностичних методик
для професійного відбору претендентів на вакантні по�
сади.

З метою виявлення психофізіологічної характерис�
тики діяльності і визначення професійно важливих яко�
стей працівників центрів занятості використано мето�
дику оцінку діяльності О. Ліпмана, німецького психо�
лога. Так, аналіз даних опитування фахівців з питань
зайнятості, які виконують функції з організації профе�
сійного навчання, обласних центрів зайнятості засвідчив,
що за бальним розподілом найбільш вагомими профе�
сійно важливими якостями визначено володіння умін�
нями працювати в команді та встановлювати контакт з
людьми. Наступний блок: володіння знаннями про фор�
ми та методи співпраці з роботодавцями, навчальними
закладами, безробітними громадянами та знаннями про
систему освіти, навчальні програми, умови навчання.
Також відмічено важливість вміння доступно висловлю�
ватись; володіти знаннями про професії, які є актуаль�
ними на регіональному, національному ринках праці та
кваліфікаційні вимоги до них, уміння отримувати та на�
давати інформацію клієнтам, володіння високим рівнем
культури поведінки та спілкування, уміння контролю�
вати та управляти своїми емоціями.

З огляду на отримані результати визначено наступ�
ний перелік професійно важливих якостей для виконан�
ня функцій фахівця з організації професійного навчан�
ня: професійна спрямованість; стресостійкість, врівно�
важеність; комунікативні здібності; емоційний інтелект;
загальний інтелект. Даний перелік може слугувати ос�
новою для відбору осіб на такі вакантні посади. Водно�
час варто усвідомлювати, що з огляду на клієнтоорін�
товану та соціальну діяльність державної служби зай�
нятості, важливим є володіння претендентами додатко�
вими компетенціями для ефективної діяльності: навич�
ки роботи з інформацією (збір даних та обмін інформа�
цією, аналіз інформації), ефективної комунікації,
співробітництва і роботи в команді.

Для керівників необхідними є управління іннова�
ціями та змінами, лідерство та управлінські навички
(стратегічне мислення, прийняття управлінських рішень,
використання та управління ресурсами, моніторинг та
аналіз надання послуг). Особливої уваги науковців по�
требує питання щодо комплексного оцінювання працю�
ючих для забезпечення ефективного функціонування
організації.

ВИСНОВКИ
Враховуючи вищевикладене, можливо стверджувати,

що в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів,
стрімкого розвитку технологій, підвищуються вимоги до
працівника. Особливої ваги набувають навички щодо
культури спілкування і поведінки, ділових і організацій�
них якостей, знання мов, володіння комп'ютерною та
оргтехнікою тощо. Як наслідок, трансформуються підхо�
ди до управління трудовими ресурсами та актуалізуєть�
ся необхідність якісного відбору персоналу. Головними
трендами у сфері управління персоналом, які вже впро�
ваджені у приватних бізнес�структурах і частково в дер�
жавних установах, залишаються: автоматизоване управ�
ління бізнес�процесами, у тому числі електронний доку�
ментообіг, впровадження систем внутрішньофірмового
навчання, використання психодіагностичного інструмен�
тарію у відборі персоналу тощо.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Україна зробила цивілізаційний вибір — вибір євро�

пейського шляху розвитку, що ознаменований як плю�
ралістичною демократією, верховенством права, захи�
стом прав і свобод людини, повагою до міжнародного
права та національного суверенітету, так і створенням
повноцінної зони вільної торгівлі, співпрацею у сфері
сільського господарства, транспорту, металургії, кос�
мосу, наукових досліджень, туризму, підприємницької
діяльності, захистом інтелектуальної власності, поряд�
ком розгляду спорів та умовами оподаткування. Все це
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HOUSEHOLD INCOMES AS THE MAIN INDICATOR OF LIVING STANDARDS IN THE CONTEXT OF
EUROPEAN INTEGRATION

У статті проаналізовано структуру, динаміку та основні тенденції формування доходів і витрат домо>

господарств як важливих показників рівня життя населення в Україні. Аналіз стану рівня доходів та вит>

рат здійснено у динаміці та за структурою. Визначено взаємозв'язок між рівнем цін та витратами насе>

лення і рівнем роздрібного товарообороту. Виявлено причини, які стримують зростання реальних до>

ходів населення в Україні. Зосереджено увагу на необхідності запровадження в Україні соціальних стан>

дартів та гарантій більш високого рівня та якості. Визначено основні напрями удосконалення державної

політики у сфері доходів і витрат населення за умов євроінтеграції. Надано пропозиції щодо удоскона>

лення політики доходів населення, спрямованої на підвищення доходів та добробуту населення України.

The article analyzes the structure, dynamics and main trends of income and expenditure formation of

households as important indicators of living standards in Ukraine. The analysis of the level of income and

expenditure is carried out in dynamics and structure. The relationship between the level of prices and expenses

of the population and the level of retail trade turnover are determined. Reasons were found that restrain the

growth of real incomes in Ukraine. The focus is on the need to introduce social standards and guarantees of a

higher level and quality in Ukraine. The main directions of improvement of the state policy in the field of incomes

and expenditures of the population in the conditions of European integration are determined. The proposals on

improving the income policy of the population aimed at increasing the incomes and welfare of the Ukrainian

population are given.

Ключові слова: рівень життя населення, доходи домогосподарств, витрати та заощадження домогоспо�
дарств, заробітна плата, споживчі ціни, роздрібний товарооборот.
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має вивести нашу державу на якісно новий рівень еко�
номічного розвитку, більш високий рівень життя та по�
ліпшення добробуту населення [1].

У теперішніх вітчизняних реаліях проблеми регулю�
вання доходів та витрат домогосподарств мають особ�
ливе значення, оскільки, по�перше, джерела формуван�
ня доходів домогосподарств, зазнавши серйозних зміну
ході ринкових перетворень, характеризуються струк�
турними диспропорціями, що, у свою чергу, обумовлює
певне трансформування економічних функцій сучасних
домогосподарств. По�друге, глибока диференціація
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доходів населення, яка спричиняє вагомі економічні та
соціальні наслідки, вимагає вдосконалення форм і ме�
тодів регулювання таких доходів. По�третє, необхідним
є подальший розвиток механізмів, що стимулюватимуть
споживчу й інвестиційну активність населення [2].

Ці обставини, а також відкритість європейського
ринку праці для українців, зумовлюють необхідність
дослідження особливостей формування і використан�
ня грошових доходів вітчизняних домогосподарств та
обгрунтування необхідності підвищення їх ролі у фор�
муванні гідного рівня життя українців. За умов відкри�
тості європейського ринку праці та високого рівня мо�
більності молоді Україну, вже в найближчій перспек�
тиві, може очікувати ситуація, коли навантаження пен�
сіонерів на працюючих перевищить критичний рівень.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Найважливіші аспекти формування доходів і

здійснення витрат вивчали зарубіжні та вітчизняні
науковці: С. Бєлозьоров, Н. Героніна, О. Свірідонов,
Л. Окунєва, Ю. Русанов та ін. Проблеми формування та
диференціації доходів домогосподарств висвітленні у
працях А. Гвелесіані, К. Губіна, Н. Холода. Проведений
аналіз результатів дослідження засвідчує доцільність
подальшого вивчення проблеми доходів і витрат домо�
господарств у системі показників рівня життя населен�
ня в умовах євроінтеграції.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завдання полягає у виявленні актуальних проблем

у сфері доходів населення та визначення шляхів її удос�
коналення для підвищення суспільного добробуту в
умовах євроінтеграції.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Аналіз економічної ситуації в країні свідчить, що
наші стандарти добробуту на сучасному етапі не відпо�

відають європейським. У 2015 р. в області, як і в цілому
по Україні, спостерігалася тенденція зростання доходів
населення. Номінальні доходи населення Миколаївсь�
кої області у 2015 р. порівняно з 2014 р. зросли на 20,1%
і склали 43673 млн грн. (табл. 1).

Частка доходів населення області дорівнювала 2,5%
загального обсягу доходів по Україні. Реальний наяв�
ний дохід, визначений з урахуванням цінового фактору
(індексу інфляції), зменшився на 18,1% (у 2014 р. — на
12,6%), у цілому по Україні — на 22,2% (у 2014 р. — на
11,5%). Загалом по області наявний дохід у розрахунку на
одну особу збільшився на 22,6% і становив 28749,7 грн.
При цьому, середньомісячне його значення становило
2396 грн, що на 7,5% менше від середнього показника
по Україні (2590 грн.), але у 1,7 раза вище офіційно вста�
новленого прожиткового мінімуму в країні (1378 грн.).
За цим показником область посіла 10 місце серед
інших регіонів України.

За даними Євростату, в 2010 р. загалом у 28 країнах
— членах Європейського союзу середньомісячний
дохід в розрахунку на одну особу склав 2338 євро.
Максимальний рівень цього показника спостерігався: у
Норвегії — 4831 євро, Швейцарії — 4768 євро, Німеччині
— 4383 євро; мінімальний: у Болгарії — 351 євро, Ру�
мунії — 460 євро, Македонії — 480 євро. В Україні за
цей період відповідно — 146,3 євро, тобто більш ніж
вдвічі менше навіть мінімального показника країн ЕС [1].

Заробітна плата у структурі доходів займає 38,3%
і є одним з головних джерел доходу більшості меш�
канців області. У 2015 р. її номінальний обсяг склав
16747 млн грн. Середньомісячний наявний дохід у роз�
рахунку на одну особу по Миколаївській області у 2015
р. склав 2395,8 грн., що вище значення показнику в Хер�
сонській, але нижче значення показника в Одеській об�
ластях. До 2012 р. Миколаївська область лідирувала за
рівнем середньомісячного наявного доходу у розра�
хунку на одну особу серед областей Південного регіо�
ну (рис. 1).

Показник 2005 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р.
Доходи  9301 26034 29800 33907 35125 36373 43673
Заробітна плата 4050 10182 12083 13445 13704 14205 16747 
у % до загальної суми 43,5 39,1 40,5 39,7 39,0 39,1 38,3
Прибуток та змішаний дохід 1459 3975 4935 5478 5704 6419 8416
у % до загальної суми 15,7 15,3 16,6 16,2 16,2 17,6 19,3
Доходи від власності (одержані)  374 1717 1585 1800 1845 1894 1912 
у % до загальної суми 4,0 6,6 5,3 5,3 5,3 5,2 4,4 
Соціальні допомоги та інші одержані 
поточні трансферти  3418 10160 11197 13184 13872 13855 16598 
у % до загальної суми 36,8 39,0 37,6 38,8 39,5 38,1 38,0
у тому числі        
соціальні допомоги 1969 5636 6322 7340 7732 7931 8660
у % до загальної суми 21,2 21,6 21,2 21,6 22,0 21,8 19,8
соціальні трансферти в натурі 1176 3784 3831 4830 4897 5006 … 
Наявний дохід, усього 7516 20161 23664 26900 27948 27362 33387 
Наявний дохід у розрахунку на одну 
особу, грн. 6137,5 16993,4 20040,7 22878,0 23868,8 23458,5 28749,7 

Таблиця 1. Доходи населення Миколаївської області

Джерело: складено за даними Головного управління статистики у Миколаївській області.
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Рис. 1. Середньомісячний наявний дохід у розрахунку на одну особу по Миколаївській, Одеській та Херсонській областях

Джерело: складено за даними Головного управління статистики у Миколаївській області.
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Середньомісячна номінальна заробітна плата штат�
ного працівника (дані наведено по юридичних особах та
відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю
найманих працівників 10 і більше осіб) у 2015 р. стано�
вила 3984 грн., що на 19,1% більше, ніж у 2014 р., та у
2,9 раза вище рівня мінімальної заробітної плати та про�

житкового мінімуму на одну працездатну особу (1378
грн.) (табл. 2). У той же час, вона була на 5% нижчою за
рівень, який склався в цілому у державі (4195 грн.).

У ранжованому ряді регіонів за рівнем заробітної
плати у 2015 р. Миколаївщина посіла 6 місце, поступив�
шись Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій і

Київській областям та м. Києву.
В області продовжує мати місце

міжгалузева диференціація в рівнях оп�
лати праці. Так, найбільш оплачуваною в
економіці регіону була праця на підприє�
мствах з постачання електроенергії, газу,
пари та кондиційованого повітря; транс�
порту, складського господарства та до�
поміжної діяльності у сфері транспорту
і фінансової та страхової діяльності, де
заробітна плата перевищила середній
показник по економіці в 1,9—1,3 раза.

Значно нижчою була заробітна пла�
та працівників підприємств поштової та
кур'єрської діяльності; з тимчасового
розміщування й організації харчування;
добувної промисловості і розроблення
кар'єрів; з надання інших видів послуг;
сфери адміністративного та допоміжно�
го обслуговування. Рівень оплати праці

у зазначених видах діяльності не перевищу�
вав 60% від середнього значення по еко�
номіці.

Серед 193,6 тис. працівників підприємств
області, яким у грудні 2015 р. оплачено 50%
і більше робочого часу, встановленого на
місяць, у 7,3 тис. (3,7%) нарахування не пе�
ревищували розмір мінімальної заробітної
плати (1378 грн.). Водночас 34,3% праців�
ників отримали заробітну плату понад 5 тис.
грн. (рис. 2).

Важливим індикатором рівня життя на�
селення є показник реальної заробітної пла�
ти. У 2015 р. порівняно з попереднім роком
вона зменшилась на 21,1%. При цьому індекс
споживчих зріс на 49,0% (рис. 3).

За даними Євростату, розміри мінімаль�
ної заробітної плати в Україні значно нижчі
порівняно з країнами ЄС. Так, в Україні у
2010 р. мінімальна заробітна плата була мен�

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

грн. % до 
2014 р. 

Усього 2122 2448 2822 3094 3344 3984 119,1
Сільське, лісове та рибне господарство 1399 1676 1885 2073 2219 2793 125,9
Промисловість 2768 3286 3818 4292 4710 5586 118,6
Будівництво 1537 1745 1791 2118 2306 3006 130,3
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів  1597 1916 2046 2207 2817 3766 133,7 
Транспорт, складське господарство, поштова та 
кур'єрська діяльність 3142 3514 3935 4167 4681 5681 121,4 
Тимчасове розміщування й організація 
харчування 1340 1365 1516 1707 1739 2018 116,1 
Інформація та телекомунікації 1955 2216 2264 2750 2984 3896 130,6
Фінансова та страхова діяльність 3289 3732 4083 4237 4535 5181 114,3 
Операції з нерухомим майном 1438 1740 1724 1688 2028 2634 129,9
Професійна, наукова та технічна діяльність 2095 2697 3091 3147 3175 4386 138,2
Діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування 1536 1615 1867 2120 2126 2378 111,8 
Державне управління й оборона; обов'язкове 
соціальне страхування 2289 2565 3006 3237 3389 3844 113,4 
Освіта 1748 1953 2350 2514 2571 2961 115,2
Охорона здоров'я та надання соціальної 
допомоги 1628 1788 2132 2327 2421 2805 115,9 
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 1627 1775 2173 2371 2375 2698 113,6
Надання інших видів послуг 1742 1690 2650 2112 1699 2330 137,1

Таблиця 2. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника Миколаївської області

Джерело: складено за даними Головного управління статистики у Миколаївській області.
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Рис. 2. Розподіл кількості штатних працівників за рівнем
номінальної заробітної плати у грудні 2012—2015 років

Джерело: складено за даними Головного управління статистики у Мико�
лаївській області.
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Джерело: складено за даними Головного управління статистики у Мико�
лаївській області.
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шою в 20 разів, ніж у Люксембурзі, у 17 разів — ніж в
Ірландії, в 16 разів — ніж Голландії, Бельгії, Франції, у
4 рази ніж Польщі, Чехії, Словаччини. За розміром но�
мінальної величини мінімальної зарплати Україна про�
грає навіть таким, у недалекому минулому найбіднішим
країнам континенту, як Албанії та Боснії і Герцеговині
[1].

Слід також зазначити, що внаслідок неефективно�
го реформування аграрного сектору та скорочення гро�
шових доходів громадян країни призвело до розбалан�
сування внутрішнього ринку, до падіння споживчого
попиту й зубожіння маси населення, що ставить під за�
грозу забезпечення продовольчої безпеки країни [3].

Серед чинників, що впливають на формування до�
ходів населення та гальмують нарощення обсягів заро�
бітної плати працівників, є заборгованість із виплати
заробітної плати та безробіття.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати (без
урахування найманих працівників статистично малих
підприємств і у фізичних осіб�підприємців) по області
на 1 січня 2016 р. становила 53,4 млн грн., або 4,9% фон�
ду оплати праці, нарахованого за грудень 2015 р. (по
Україні в цілому — 4,4%).

У динаміці сума заборгованості з виплати заробітної
плати (без урахування найманих працівників статистич�
но малих підприємств і у фізичних осіб�підприємців) по
області з 2011 по 2013 рр. зменшувалась, а з 2013 по 2016 рр.
— зростала.

Темп росту суми заборгованості з виплати заробіт�
ної плати (без урахування найманих працівників стати�
стично малих підприємств і у фізичних осіб�підприємців)
по області на початок 2016 р. по відношенню до аналог�
ічного періоду 2015 р. склав 128,4 % (рис. 4).

Практика господарювання країн із різним економі�
чним устроєм переконливо свідчить, що чим більше не�
обхідного продукту розподіляється поза механізмом

виплати заробітної плати, тобто чим менший обсяг не�
обхідних для життя потреб задовольняється за рахунок
трудового внеску, тим нижча роль заробітної плати як
чинника�стимулятора [1]. Слід зазначити, що країни з
розвинутою ринковою економікою постійно відстежу�
ють частку заробітної плати в сукупних доходах насе�
лення і проводять політику, спрямовану на підтриму�
вання її на високому рівні. У сукупних доходах населен�
ня частка заробітної плати становить: в Японії — 69%,
Великій Британії — 65%, Німеччині — 64%, Франції —
58% [4].

У 2015 р. витрати населення становили 46194 млн грн.
(табл. 3). Необхідно констатувати, що упродовж
останніх двох років у регіоні спостерігається погіршен�
ня рівня життя населення та його окремих верств, що
обумовлено поглибленням негативної тенденції щодо
стрімкого скорочення заощаджень населення (нагро�
мадження нефінансових активів та прирост фінансових
активів), які є основною складовою загальних витрат.
Відтак, два роки поспіль цей показник набуває від'ємно�
го значення, зокрема у 2014 р. — 1151 млн грн., у 2015 р.
— 2521 млн грн.

Переважну частину витрат населення становили
витрати на придбання товарів та послуг — 91,2%. У
2015 р. їх обсяг порівняно з 2014 р. збільшився на
25,7% (у цілому по Україні — на 18,9%). Такий висо�
кий рівень частки витрати на придбання товарів та
послуг значно переважає даний показник у розвине�
них країнах. У 2015 р. негативним є також від'ємне
значення приросту фінансових активів, вперше за дос�
ліджуваний період.

У динаміці темпи приросту витрат та заощаджень
населення України та Миколаївської області з 2010 по
2014 р. зменшуються, а в 2015 р. значно зростають (рис.
5). Але, як вже з'ясували раніше, це приріст витрат, а не
заощаджень.
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Рис. 4. Темп росту суми заборгованості з виплати заробітної плати
по Миколаївській області на початок року, % до попереднього року

Джерело: складено за даними Головного управління статистики у Миколаївській області.

Показник 2005 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 
Витрати та заощадження 9301 26034 29800 33907 35125 36373 43673
Придбання товарів та послуг 6738 19479 23898 27463 30332 33519 42117
у % до загальної суми 72,4 74,8 80,2 81,0 86,4 92,2 96,4 
Доходи від власності (сплачені) 72 574 515 260 255 349 455 
у % до загальної суми 0,8 2,2 1,7 0,8 0,7 1,0 1,1 
Поточні податки на доходи, майно та інші 
сплачені поточні трансферти 537 1515 1790 1917 2025 3656 3622 
у % до загальної суми 5,8 5,8 6,0 5,6 5,8 10,0 8,3 
з них:    
поточні податки на доходи, майно тощо 382 1090 1327 1368 1451 1961 … 
у % до загальної суми 4,1 4,2 4,5 4,0 4,1 5,4 … 
внески на соціальне страхування 107 265 282 314 326 369 … 
у % до загальної суми 1,2 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 … 
Нагромадження нефінансових активів 79 349 -281 -423 -59 -2095 -129 
у % до загальної суми 0,8 1,4 -0,9 -1,2 -0,2 -5,8 -0,3 
Приріст фінансових активів 1875 4117 3878 4690 2572 944 -2392
у % до загальної суми 20,2 15,8 13,0 13,8 7,3 2,6 -5,5 

Таблиця 3. Витрати та заощадження населення Миколаївської області (у фактичних цінах), млн грн.

Джерело: складено за даними Головного управління статистики у Миколаївській області.
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На обсяги та структуру витрат населення значний вплив
має цінова ситуація на споживчому ринку товарів і послуг.

У 2015 р. на споживчому ринку області спостеріга�
лося прискорення інфляційних процесів, під негативним
впливом ряду чинників таких, як девальвація гривні, зро�
стання цін на продукти харчування, а також адмініст�
ративні підвищення цін у житлово�комунальній сфері. В
цілому за рік індекс споживчих цін (ІСЦ) становив 143,5%
(у 2014 р. — 124,9%).

Вагомий вплив на формування ІСЦ мало прискоре�
не зростання цін на ринку продуктів харчування —
приріст цін на них за минулий рік склав 40,9% проти 23%
у 2014 р. (табл. 5).

Підвищення цін зазнали всі групи продуктів харчу�
вання. Ціни на овочі підвищилися у 1,8 раза, найбільше —
на капусту (у 3,5 раза), коренеплоди, цибулю та гриби
(у 2 рази), картоплю (у 1,6 раза). Інші продукти харчу�
вання подорожчали у 1,6 раза, у т.ч. сіль, прянощі та
кулінарні трави — у 2 рази, бакалійні товари, десерти,
супи — на 53,1%, соуси, приправи — на 47,9%.

Цукор, джем, мед, шоколад та кондитерські вироби
стали коштувати в 1,6 раза більше, з них шоколад — в
1,8 раза, мед та цукор — в 1,7 раза, кондитерські виро�
би з цукру — на 49,5%. Вартість хліба і хлібопродуктів
підвищилась на 46,1% внаслідок зростання в ціні хліба в
1,6 раза, макаронних виробів — на 48,9%, кондитерсь�
ких виробів з борошна — на 35,4%, рису — на 30,4%.

Приріст цін на фрукти склав 42,1%. Олія та жири зрос�
ли в ціні на 41,9%. На 34,6—23,4% збільшилась вартість мо�
лока, сиру та яєць, риби та продуктів з риби, м'яса та м'я�
сопродуктів. Безалкогольні напої зросли в ціні у 1,6 раза.

На непродовольчому ринку споживчих товарів та
послуг оплата за житло, воду, електроенергію, газ та
інші види палива в цілому збільшилась у 1,8 раза, голов�
ним чином, за рахунок підвищення вартості природно�
го газу — у 3,6 раза, гарячої води, опалення, електро�
енергії — у 1,7 раза, газу скрапленого для побутових
потреб — у 1,5 раза, кам'яного вугілля — на 17,7%.

Зростання цін у сфері транспорту на 17,6% відбу�
лось під впливом здорожчання велосипедів — у 1,6 раза,
проїзду у міжміському та приміському автобусах — на
44% та 37,1%, відповідно, міських маршрутних таксомо�
торах — на 34,4%, приміському поїзді — на 23,8%, шин
для легкових автомобілів — на 30,6%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та
поточне утримання житла в цілому подорожчали на
37,9% внаслідок збільшення в ціні ковроліну — у 1,7 раза,
пилососів — у 1,6 раза, блендерів, міксерів та постільної
білизни — у 1,5 раза, холодильників — на 43,1%, посуду
порцеляно�фаянсового — на 42,6%.

У сфері освіти ціни зросли на 33%, що зумовлено
збільшенням у 1,5 раза вартості платних послуг дошкіль�
них закладів освіти, на 42,4% — середніх, на 14,6% —
вищих.
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Рис. 5. Темпи приросту витрат та заощаджень населення України
та Миколаївської області, % до попереднього року

Джерело: складено за даними Головного управління статистики у Миколаївській області.

Показник 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 
Індекс споживчих цін 110,0 104,4 99,3 100,7 124,9 143,5
Продукти харчування та напої 111,4 102,3 97,2 99,5 123,0 142,4
Продукти харчування 111,3 101,7 96,8 99,4 123,0 140,9
Хліб та хлібопродукти 114,0 106,7 98,8 101,6 135,4 146,1
М’ясо та м’ясопродукти 104,6 112,7 102,8 96,7 126,0 123,4
Риба та продукти з риби 105,0 111,4 100,2 97,0 136,7 134,6
Молоко, сир та яйця 119,1 109,2 90,0 105,1 121,4 134,6 
Олія та жири 107,0 113,8 101,5 95,7 125,2 141,9
Фрукти 112,0 89,8 98,2 82,4 144,7 142,1
Овочі 124,9 58,9 76,2 108,9 85,7 177,5
Цукор 111,3 78,2 84,9 129,2 120,6 168,3 
Безалкогольні напої 104,9 114,6 102,3 100,4 128,2 160,9
Алкогольні напої, тютюнові вироби 124,5 105,6 106,8 110,1 123,6 120,7
Одяг і взуття 101,3 100,8 98,3 96,5 103,7 129,6
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива 114,2 107,2 102,4 101,7 142,1 180,8
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та 
поточне утримання житла 102,1 102,8 100,1 98,9 128,2 137,9 
Охорона здоров’я 107,9 109,2 101,8 103,9 132,3 132,2 
Транспорт 108,0 123,1 102,5 99,4 149,0 117,6
Зв’язок 91,6 103,2 100,9 100,7 103,4 105,5
Відпочинок і культура 104,5 103,0 100,4 101,3 121,1 138,6
Освіта 107,9 105,7 104,4 103,2 106,6 133,0 
Дошкільна та початкова освіта 81,6 105,9 107,2 106,8 115,1 150,2
Середня освіта 129,1 100,0 101,7 100,2 101,4 142,4
Вища освіта 112,4 107,3 103,7 102,5 105,3 114,6
Ресторани та готелі 110,0 108,8 103,9 101,3 111,8 124,0 
Різні товари та послуги 106,9 108,6 101,6 102,4 119,9 132,6

Таблиця 5. Індекси споживчих цін на товари та послуги по Миколаївській області, %

Джерело: складено за даними Головного управління статистики у Миколаївській області.
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На 32,2% підвищилися ціни у сфері охорони здоро�
в'я, зокрема, фармацевтична продукція, медичні това�
ри і обладнання подорожчали на 38,2%, амбулаторні
послуги — на 23,3%, послуги лікарень — на 20,2%.

У сфері ресторанного та готельного бізнесу ціни
зросли на 24%, зв'язку — на 5,5%. Різні товари та по�
слуги стали коштувати на 32,6% більше, одяг і взуття —
на 29,6%.

Серед чинників, які безпосередньо впливають на
величину та структуру витрат населення, є тенденції та
структура роздрібного товарообороту.

У 2015 р. оборот роздрібної торгівлі в цілому по об�
ласті склав 27532,2 млн грн. та зменшився на 18,1% (у
порівняних цінах) проти 2014р. Обсяг роздрібного то�
варообороту підприємств, що здійснювали діяльність з
роздрібної торгівлі, склав 11390,7 млн грн. і зменшився
у порівняних цінах на 18%.

За товарною структурою в загальному обсязі розд�
рібного товарообороту переважали непродовольчі то�
вари, продаж яких становив 6456,7 млн грн, що на 22,5%
менше рівня 2014 р. Їх частка зменшилась на 3,5 в. п. і
склала 56,7%. Найвищі частки в обсязі непродовольчих
товарів займали: бензин моторний (18,1%), фармацев�
тичні товари (17,4%), автомобілі та автотовари (12,7%),
дизельне пальне (9,3%). Реалізація продовольчих товарів
зменшилась на 11,3% і склала 4934 млн грн. Найбільші
обсяги продажу припали на пиво (5,6%), вироби цукрові
кондитерські (включаючи морозиво) (5,2%), м'ясо коп�
чене, солоне та ковбасні вироби (4,3%), молоко та про�
дукти молочні (4,2%), горілка та вироби лікеро�горіл�
чані (4,2%). Майже дві третини реалізованих у торговій
мережі товарів — українського виробництва; серед про�
довольчих товарів частка вітчизняних склала 88,2%, не�
продовольчих — 45,4%.

Роздрібний товарооборот підприємств на одну осо�
бу у 2015 р. склав 9809 грн., у тому числі 4249 грн. —
продовольчі товари. Значною є різниця між рівнем то�
варообороту у міських та сільських поселеннях: ко�
ефіцієнт їх співвідношення у 2015 р. склав 9,3:1 (табл.
6).

Отримані результати підтверджують тезу про те, що
в сучасних економічних реаліях вітчизняні домогоспо�
дарства левову частку своїх витрат спрямовують на спо�
живання, зокрема продовольчих товарів. При цьому,
відповідно, товарооборот у сільській місцевості майже
вдвічі нижчий від показнику в міській місцевості. Про
заощадження коштів, спрямування їх на інвестування у
фінансові та нефінансові активи, які могли б у майбут�
ньому сприяли зростанню доходів населення, мова вза�
галі не йде, оскільки такий розподіл доходів просто не�
реальний для переважної більшості населення.

ВИСНОВКИ
Серед найважливіших проблем, пов'язаних із реа�

лізацією політики доходів та витрат населення в Мико�
лаївській області, виокремимо такі: низький рівень до�
ходів переважної частини населення; незначна частка
заробітної плати у формуванні доходів громадян; знач�
на диференціація оплати праці за видами діяльності;

велика частка споживчих витрат в загальній структурі
витрат та низький рівень участі населення в інвестицій�
ному процесі.

Відтак, для сучасного інтеграційно�адаптаційного
етапу державного регулювання доходів і витрат насе�
лення пріоритетами мають стати: розвиток малого
бізнесу; зростання питомої ваги витрат на оплату праці
у операційних витратах із реалізованої продукції, робіт,
послуг; застосування економічно обгрунтованої та за�
конодавчо закріпленої соціально справедливої дифе�
ренціації заробітної плати; нарощування купівельної
спроможності громадян; встановлення розміру міні�
мальної заробітної плати на рівні реального прожитко�
вого мінімуму; нормативно�правове забезпечення вчас�
них виплат заробітної плати та недопущення виникнен�
ня заборгованості з неї; створення передумов для
збільшення питомої ваги довгострокових інвестиційних
вкладень населення.

Перед Україною стоїть складна та важлива задача
по досягненню європейських стандартів рівня життя.
Наразі необхідним є формування та застосування нової,
якісної системи соціальних стандартів та гарантій, яка
б відповідала європейському рівню.
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Показник 2005 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р.
Усі товари 1356 4675 5918 6917 7414 8317 9809 
у % до попереднього року … 344,8 126,6 116,9 107,2 112,2 117,9 
Продовольчі товари 442 1581 2150 2646 2821 3309 4249 
у % до попереднього року … 357,7 136,0 123,1 106,6 117,3 128,4 
Непродовольчі товари 914 3095 3771 4271 4593 5008 5560 
у % до попереднього року … 338,6 121,8 113,3 107,5 109,0 111,0 
Товарооборот      
у міських поселеннях 1767 6352 8107 9450 10103 11320 13701 
у % до попереднього року … 359,5 127,6 116,6 106,9 112,0 121,0 
у сільській місцевості 522 1167 1329 1587 1729 1932 1468 
у % до попереднього року … 223,6 113,9 119,4 108,9 111,7 76,0 

Таблиця 6. Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу по Миколаївській області, грн.

Джерело: складено за даними Головного управління статистики у Миколаївській області.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сталий розвиток банківської системи України значною

мірою залежить від рівня корпоративного управління в бан�
ках. Побудова якісної системи корпоративного управління
процес тривалий, і від його результату залежить діяльність
цілої компанії.

Корпоративне управління визначає, як акціонери бан�
ку здійснюють контроль над діяльністю керівництва банку,
а також яку відповідальність несуть керівники банку перед
акціонерами банку за результати його діяльності.

 З огляду на різноманітність бізнесу, системи корпоратив�
ного управління також можуть мати різну форму, оскільки нор�
мативно�правове регулювання тієї чи іншої сфери діяльності
може напряму впливати на управління компанією [1, с. 12].

Структурне відновлення ринку банківських послуг ви�
магає наявності в банках цілісної системи корпоративного
управління, послідовного визначення банками стратегічних
цілей та завдань, урахування інтересів широкого кола заці�
кавлених в їхньої діяльності осіб. Формування та розвиток
економічних відносин між керівництвом банку, власника�

УДК 658.147

О. Л. Польова,
д. е. н., доцент кафедри фінансів банківської справи та страхування
Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця
Л. В. Барда,
магістрант, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО

УПРАВЛІННЯ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ

O. Polyova,

Doctor of Economics , Associate professor, Department of Finance,

Banking and Insurance, Vinnitsa National Agrarian University, Vinnitsa

L. Barda,

Student, Vinnitsa National Agrarian University

ORGANIZATION OF THE SYSTEM OF CORPORATE GOVERNANCE IN THE BANKING SECTOR
OF UKRAINE

У статті наведено теоретичне узагальнення та практичне використання системи корпоративного управління
комерційними банками України. Визначено, що підвищення рівня капіталізації банківських установ та створення
передумов фінансової стабільності їх діяльності значною мірою визначаються якістю системи корпоративного
управління. Передусім, це зумовлено тим, що для потенційних інвесторів при прийнятті рішень щодо участі в кап>
італі того чи іншого банку найвагомішим аргументом стає саме неухильне дотримання його менеджерами встанов>
лених норм корпоративної поведінки. За допомогою визначених принципів корпоративного управління банку
встановлено, що задоволення інтересів всіх учасників банківської діяльності може бути реалізовано лише за все>
бічної роботи всіх банківських структур. За результати дослідження якості корпоративного управління в комерц>
ійних банках України у 2016 р. з'ясовано помірний рівень ризику для акціонерів та інвесторів.

The article gives a theoretical generalization and practical use of the corporate governance system of commercial banks
of Ukraine. It is determined that increasing the level of capitalization of banking organizations and creating the prerequisites
for financial stability of their activities are largely determined by the quality of their corporate governance system.

First of all, this is due to the fact that for potential investors in making decisions about participation in the capital of a
bank the most important argument becomes the strict observance by its managers of the established norms of corporate
behavior. With the help of certain principles of corporate governance of the bank it was established that satisfaction of
interests of all participants of banking activity — can be realized only with the comprehensive work of all banking structures.
According to the results of the survey of the quality of corporate governance in commercial banks in Ukraine in 2016, a
moderate level of risk was found for shareholders and investors.

Ключові слова: банк, акціонери, корпоративне управління, принципи корпоративного управління, органи
управління, якість корпоративного управління.

Key words: bank, shareholders, corporate governance, corporate governance principles, Management bodies,
quality of corporate governance.

ми, клієнтами та трудовим колективом потребують визна�
чення відповідних механізмів їх участі в стратегічному уп�
равлінні та контролі, які в сукупності й мають формувати
відповідну систему корпоративного управління.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Становленню системи корпоративних відносин у бан�
ківському секторі економіки України присвячені праці та�
ких вітчизняних науковців та практиків О.Б. Дениса [1], І.Б.
Івасіва [2], А.С. Криклія [3], О.М. Костюка [4]. Інтерес дос�
лідників цієї проблематики відчутно пожвавився, коли пи�
тання налагодження ефективної системи корпоративної
взаємодії всередині банківських установ нашої країни пе�
рейшло із суто теоретичної площини до розряду практич�
них завдань ведення бізнесу в цій сфері відносин.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою наукової статті є виокремлення найбільш важ�

ливих характеристик організації системи корпоративного
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управління в банківському секторі національної економіки,
уточнення на цій основі пріоритетних напрямів державно�
го сприяння її розвитку та конкретизація заходів з їх реал�
ізації в сучасних умовах України.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Перспективи впровадження в банківському секторі Ук�
раїни міжнародних стандартів корпоративного управління,
зафіксовані Базельським комітетом з питань банківського
нагляду, зокрема як "Вдосконалення корпоративного управ�
ління в кредитних установах" [10], де конкретизовано прин�
ципи корпоративного управління в банках, розроблені
Організацією економічного співробітництва і розвитку
(OECP). Результатом стало прийняття Державною комісією
з цінних паперів та фондового ринку "Принципів корпора�
тивного управління" [5], а Національним банком України —
"Методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпора�
тивного управління в банках України" [6].

Варто визнати, що найбільш послідовно положення заз�
начених документів були реалізовані в практиці діяльності
тих українських банків, які були придбані зарубіжними бан�
ківськими структурами. Для більшості вітчизняних банків
втілення стандартів корпоративної поведінки й досі сприй�
мається суто формально, тобто як вимушена необхідність,
а не як реальний механізм підвищення рівня капіталізації і
покращення власних конкурентних позицій. Констатація
цього факту міститься в багатьох роботах [1, с. 56; 2, с. 239;
3, с. 16; 4, с. 186—189], однак проблема застосування доц�
ільних механізмів активізації зусиль уповноважених дер�
жавних інституцій, необхідних для подолання такого стану
справ, і досі не знайшла адекватного відображення у фа�
ховій літературі.

Корпоративне управління в банку є процесом, який ви�
користовується для забезпечення ефективної діяльності та
надійності банку, а також з метою збільшення його вартості.
Воно полягає у створенні системи, яка сприяла б узгоджен�
ню інтересів акціонерів, вкладників, керівництва та праців�
ників банку. Ключовими аспектами корпоративного управ�
ління в банку: виконання вимог кодексу корпоративного
управління та пов'язаних з ним відповідних документів; при�
значення незалежних директорів; ефективна діяльність ко�
мітетів ради директорів, прийняття кодексу корпоративної
етики. Принципи правила корпоративного управління ко�
мерційного банку повинні відповідати міжнародним стан�
дартам й являти собою більш високий у порівнянні із вимо�
гами чинного законодавства рівень функціонування органів
управління і контролю, ділової культури та дотримання ви�
соких етичних норм.

За оцінкою експертів зниження рентабельності власно�
го капіталу комерційного банку, пов'язано із недоліками
системи корпоративного управління, що посилюється залу�
ченням Ради директорів до операційного управління банкі�
вської установи. Покращення ситуації в цій проблемі є на�
дання НБУ повноважень щодо оцінки параметрів корпора�
тивного управління комерційних банків.

Запроваджуючи систему корпоративного управління,
банки стикаються із необхідністю розв'язання низки спе�
цифічних проблем на додаток до тих, з якими мають справу
корпорації, що діють у реальному секторі економіки. Так,
фундаментальний зв'язок відносин між власниками і менед�
жерами у банківському бізнесі набагато складніший, ніж у
нефінансовому секторі. До цього призводять нерівномір�
ності поширення інформації між різними учасниками рин�
кових угод [12, c. 23]. Наприклад, причетні до проведення
складних, технологічно непрозорих операцій менеджери во�
лодіють більш повною, точною інформацією, що дає змогу
маніпулювати нею у власних інтересах, а не в інтересах влас�
ників. Джерелом виникнення інформаційної асиметрії у цій
сфері відносин є також інститут банківської таємниці.

У документі Базельського комітету [10], підкреслюєть�
ся велика важливість функціонування структур на базі
принципу "стримувань і противаг". Така система взаємних
обмежень має чотирьохрівневу систему контролю:

— рівень Ради директорів (Наглядова рада);
— рівень спеціально уповноважених осіб, що не мають

відношення до керівництва операційною діяльністю;
— рівень підрозділів, що несуть пряму відповідальність

за різні області роботи банківської установи;
— рівень служб ризик�менеджменту та внутрішнього

аудиту, що діють незалежно від бізнес�напрямків та бізнес�
одиниць банку.

Виходячи з вказівок Базельського комітету з бан�
ківського нагляду, рада директорів повинна містити не мен�
ше чотирьох комітетів: з призначень, з аудиту, з управління
ризиками та з винагород. Основна увага комерційного бан�
ку повинна бути приділена організації ефективної взаємодії
Ради директорів і зовнішніх і внутрішніх аудиторів. Взає�
мовідносини між ними мають базуватися за умови визнан�
ня аудиту в системі корпоративного управління банку.
Інший важливий аспект втілення ефективних принципів кор�
поративного управління — формування якісної системи
ризик�менеджменту.

У сукупність основних учасників цього процесу входять:
акціонери; Рада директорів, комітет ради директорів з уп�
равління ризиками; комітет ради директорів з аудиту; служ�
ба внутрішнього аудиту; зовнішній аудитор. Таким чином,
саме від Ради директорів фундаментально залежить на�
явність у банку кваліфікованих і досвідчених менеджерів,
які можуть якісно розробити і реалізувати політику управ�
ління ризиками; аудиторів, які можуть провести кваліфіко�
вану оцінку ефективності даної політики.

Корпоративне управління комерційного банку пред�
ставляє собою сукупність елементів або органи управління
(рис. 1). Структура корпоративного управління складаєть�
ся із двох органів — Наглядова рада та Правління банку. У
складі Наглядової ради створюється постійно діючий Ауди�
торський комітет. Наглядова рада банку затверджує орган�
ізаційну структуру банку, виходячи з принципів корпора�
тивного управління для забезпечення найбільш ефективної
діяльності менеджменту. Обсяг повноважень Голови Прав�
ління банку і членів Правління банку визначено Положен�
ням про Правління банку, затвердженим Загальними збо�
рами акціонерів банку. Крім того, Правління банку здійснює
свою діяльність через комітети.

Для забезпечення ефективності функціонування комер�
ційного банку створено постійно діючі комітети:

— комітет з управління активами та пасивами;
— кредитний комітет;
— комітет з операційних ризиків;
— тарифний комітет;
— бюджетний комітет;
— комітет розвитку та впровадження банківських про�

дуктів.
Також структуру корпоративного управління мо�

жуть доповнювати різні елементи Правління банком: де�
партамент обслуговування клієнтів, управління справа�
ми, служба безпеки, відділ обліку та звітності, управ�
ління ризиками, економічний департамент тощо.

Формування ефективної системи корпоративного уп�
равління, дозволить не тільки банку, але і інтегрованої кор�
поративної структури з реального сектора економіки актив�
но розвивати свій бізнес, заснований на транспарентності і
довіру з боку інвесторів, клієнтів, партнерів та держави.

Органи управління банку діють на підставі Статуту,
Положень про Наглядову раду та Правління банку (рис. 2).
Ці документи визначають порядок формування, організа�
цію роботи, а також права, обов'язки та відповідальність
членів Наглядової ради та Правління банку.

Наглядова рада комерційного банку повинна затверди�
ти Кодекс корпоративного управління, метою якого є фор�
мування та впровадження у повсякденну практику банку
належних норм та найкращої практики корпоративного
управління, які базуються на беззаперечному дотриманні
банком встановлених загальноприйнятих, прозорих та зро�
зумілих правил ведення бізнесу на фінансовому ринку,
підвищення конкурентоздатності та підвищення довіри до
банку зі сторони вкладників та інвесторів.

Впровадження Кодексу корпоративного управління
спрямоване на:

— захист інтересів акціонерів, незалежно від розміру
пакету акцій, яким вони володіють;

— досягнення згоди між усіма особами, зацікавленими
в ефективній роботі банку акціонерами, клієнтами, партне�
рами, працівниками;

— забезпечення прозорості діяльності банку, підвищен�
ня ефективності Наглядової ради і Правління банку;

— збільшення вартості активів банку, підтримку його
фінансової стабільності та прибутковості.

Також для впровадження корпоративної культури
Правлінням банку затверджується Кодекс корпоративної
етики, метою якого є визначення стандартів поведінки та
діяльності працівників та акціонерів банку, спрямованих на
підвищення якості послуг, фінансової стабільності, прозо�
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рості та ефективності банківських процесів, створення
відмінної репутації та іміджу надійного та висококультур�
ного банку, що забезпечить підвищення його конкурентос�
проможності на ринку банківських послуг.

У вітчизняному законодавстві вже знайшло відобра�
ження більшість принципів корпоративного правління,
однак практика їх реалізації, в тому числі судова і тра�
диції корпоративної поведінки ще тільки формуються.
10 січня 2015 р. набув чинності Закон України "Про вне�
сення змін до Закону України "Про банки і банківську
діяльність" щодо визначення особливостей корпоратив�
ного управління в банках" від 4 липня 2014 р. № 1587�
VII (Закон) [6]. Цей Закон має упорядкувати корпора�
тивне управління у банках і в такий спосіб вплинути на
їхню внутрішню роботу.

Закон розширює повноваження та встановлює більш
жорсткі вимоги до складу спостережної ради банку, зокре�
ма, рада банку повинна складатися не менше ніж з 5 осіб,
25% з яких повинні бути незалежними. При цьому, Зако�
ном встановлюються вимоги щодо освіти та ділової репу�
тації членів ради банку. Рада банку повинна складатись не
менш як на 25% з осіб, які мають повну вищу освіту в галузі
економіки або права. Інші члени ради повинні мати повну
вищу освіту в галузі менеджменту.

 Закон надає Національному банку України повнова�
ження безпосередньо впливати на найважливіші питання
управління банком, а саме:

— вимагати припинення повноважень члена ради бан�
ку, якщо він неналежно виконує свої функції;

— вимагати позачергового скликання засідання ради
банку;

— вимагати заміни будь�кого з керівників банку, якщо
його професійна придатність або ділова репутація не відпо�
відають встановленим вимогам.

Згідно із Законом зникає такий контрольно�наглядовий
орган як ревізійна комісія, що передбачає розширення по�
вноважень постійно діючого підрозділу внутрішнього ауди�
ту банку та підрозділу управління ризиками з метою ство�

рення та контролю за дієвістю системи управління ризика�
ми в банках. Крім того, Закон вводить персональну відпові�
дальність Голови Правління банку за діяльність банку.

Банківському сектору України властива вища концен�
трація власності порівняно з корпораціями інших секторів
економіки [11], більшість акціонерних банків є публічними
попри практично повну відсутність відкритого вільного про�
дажу акцій, що унеможливлює зовнішній контроль фондо�
вого ринку за корпоративним управлінням; у банках нечітко
визначені функціональні ролі органів правління, особливо
спостережної ради — вони несуть обмежену формальну
відповідальність або беруть занадто активну участь у по�
всякденній діяльності; функції внутрішнього контролю і зов�
нішнього аудиту перебувають на ранній стадії розвитку і
мають чимало недоліків порівняно з досвідом кращих світо�
вих практик [1, с. 55—56].

Отже, корпоративне управління комерційного банку
включає в себе загальне керівництво діяльністю банку та
здійснюється загальними зборами акціонерів, радою дирек�
торів при їх взаємодії з виконавчими органами банку та
іншими зацікавленими особами (працівниками, кредитора�
ми, вкладниками, іншими клієнтами, партнерами, контра�
гентами, органами банківського регулювання і нагляду,
органами державної влади і управління). У своїй діяльності
комерційний банк виходить з того, що його органи управл�
іння і контролю, перш за все рада директорів, голова правл�
іння і правління, забезпечують дотримання прав і захист
інтересів акціонерів банку.

Принципи корпоративного управління в банку відобра�
жено в таблиці 1.

Головний принцип корпоративного управління — задо�
волення інтересів всіх учасників банківської діяльності —
може бути реалізований лише за всебічної роботі всіх бан�
ківських структур. Це дозволяє банку отримувати макси�
мальний прибуток при певному рівні ризику і досягати ви�
сокої якості корпоративного управління, що, в свою чергу,
сприяє успішному розвитку комерційного банку і підвищен�
ня його інвестиційної привабливості, дає додаткові гарантії

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 

Наглядова рада  Правління банку
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Кредитний 

Розвиток та впровадження банківських продуктів 

Рис. 1. Структура органів управління комерційного банку

Рис. 2. Документи, що забезпечують діяльність Органів управління
комерційного банку
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партнерам. Дотримання високих стандартів корпоративного
управління дозволяє в повній мірі враховувати інтереси ак�
ціонерів та інвесторів, клієнтів, бізнес�партнерів, некомер�
ційних організацій та населення, що позитивно впливає на
сталий розвиток бізнесу.

Підвищення рівня корпоративного управління є однією
з найгостріших проблем економіки України. Дослідження
аналітиків Рейтингового агентства ІВІ�Rating спільно з Про�
фесійною асоціацією корпоративного управління (ПАКУ)
установ фінансового сектору України, показали, що поси�
лення регуляторних вимог (у тому числі стосовно публікації
інформації про структуру власників та результати діяль�
ності) сприяло покращенню корпоративного управління
загалом по банківській системі. Попри це, далеко не всі ус�
танови опираються на передові принципи корпоративного
управління. Варто зазначити, що багатьма банками викону�
ються лише обов'язкові вимоги законодавства щодо питань,
пов'язаних зі сферою корпоративного управління, тоді як
офіційні рекомендації втілюються частково [13].

За результатами дослідження якості корпоративного
управління в комерційних банках України у 2016 р. визна�
чено, що помірний рівень ризику для акціонерів та інвес�
торів виявлено в 54 банках, та лише 2 банки мають зразко�
вий рейтинг корпоративного управління, перше місце зай�
має ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" (рис. 3); у 53 банків
наявні значні ризики для зазначеного кола осіб у частині
захисту їх корпоративних прав та інтересів, доступності
та достовірності інформації про фінансовий стані та уп�
равління установою тощо. Одна банківська установа має
занадто низький рівень розкриття інформації та захисту
інвесторів (рівень cgD(pi).

Середньозважений рівень відповідності банків України
передовим міжнародним практикам та принципам ефектив�
ного корпоративного управління склав 60,7% — оцінка на
межі рейтингу cgС(pi), який вказує на наявність значного
ризику для акціонерів та інвесторів й рейтингу cgВ(pi), що
відповідає поміркованому рівню ризику.

Рівень відповідальності корпоративного управління ко�
мерційним банком оцінюється за групою показників: захист
прав акціонерів; Наглядова рада; менеджмент, аудит та кон�
троль; розкриття інформації та прозорість; власні ініціати�
ви та взаємодія із регулятором. Із досліджених вітчизня�
них банків система корпоративного управління за напря�
мом "Наглядова рада" не відповідає передовим принципам
та практикам корпоративного управління в повній мірі.
Лише у 2 банках за напрямом "Власні ініціативи та взаємо�
дія з регулятором" та у 6 банках за напрямом "Розкриття
інформації та прозорість" впроваджено передові принципи
ефективного корпоративного управління.

Система корпоративного управління організована на�
лежним чином за напрямами "Склад акціонерів. Захист прав
акціонерів" та "Менеджмент, аудит та контроль" у 14 та 17
банках відповідно (рис. 4).

Результати проведеного дослідження вказують на низь�
кий рівень відповідності організованих у банках системах
корпоративного управління передовим міжнародним прак�
тикам та принципам ефективного корпоративного управлі�
ння за широкою сукупністю питань, що зумовлює знижен�
ня якості корпоративного управління та підвищує пов'язані
з цим ризики для акціонерів, власників акцій та інвесторів.

Виправлення керівництвом банків виявлених недоліків
у системах корпоративного управління сприятиме знижен�
ню похідних від неї ризиків, зокрема пов'язаних із захис�
том корпоративних прав та інтересів акціонерів, доступності
та достовірності інформації про фінансовий стан та фінан�
сові результати роботи банку, структуру власності, квалі�
фікованості менеджменту тощо, що сприятиме підвищен�
ню інвестиційної привабливості банків, зростанню довіри
клієнтів.

ВИСНОВКИ
Однією з важливих характеристик організації системи

корпоративного управління в банківському секторі економі�
ки є те, що її розвиток відбувається на основі активної
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Рис. 3. Розподіл банків України за рейтингом корпоративного управління
у 2016 р.

Джерело: [13].

Таблиця 1. Принципи корпоративного управління в банку

Принцип Характеристика принципу 

Гарантування прав 
акціонерів 

Банк гарантує всім акціонерам реалізацію їхніх прав в обсягах, що передбачені законодавством 
України акціонерів 

Соціальна 
відповідальність 

Стосується участі в управлінні фінансовою установою зацікавлених осіб для збільшення суспільного 
багатства 

Цілісність У своїй діяльності банк ураховує інтереси та сприяє попередженню конфліктів між зацікавленими 
сторонами: акціонерами, керівництвом дискусію між правлінням та спостережною радою банку 

Ефективне управління Наголошує на обов’язку ради директорів забезпечувати стратегічне управління бізнесом, 
контролювати роботу менеджерів та звітувати перед акціонерами 

Прозорість Банк забезпечує своєчасне й точне розкриття інформації з усіх суттєвих питань, включаючи фінансові 
показники діяльності, структуру власності та управління 

Фінансова дисципліна Фінансові звіти банку складаються відповідно до українських та міжнародних стандартів фінансової 
звітності 
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підтримки з боку уповноважених органів державної
влади — регуляторів. На сьогодні це завдання Націо�
нальним банком України та Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку виконується не в
повному обсязі: прийняті ними свого часу нормативно�
правові документи не створюють необхідних стимулів
для удосконалення корпоративної взаємодії суб'єктів
банківської діяльності і зростання рівня капіталізації
банківського сектору національної економіки.

 Розроблені принципів корпоративного управлін�
ня у комерційних банках являють собою керівництво
їх діяльністю, яке здійснюється Наглядовою радою
(Рада директорів) і керівниками вищої ланки (Правлі�
ння банку) та детермінує методичний інструментарій,
за допомогою якого банківська установа:

— формулює цільові орієнтири свого бізнесу, до
яких також відноситься і створення вартості для влас�
ників;

— реалізує щоденну операційну діяльність;
— здійснює облік у своїй роботі позиції зацікав�

лених сторін (персоналу, клієнтів, суспільства, регу�
люючих органів та держави);

— функціонують відповідно до норм забезпечен�
ня стійкості бізнесу і вимогами законодавства;

— організовують захист інтересів вкладників.
Підвищення дієвості державного сприяння розвитку

корпоративного управління в комерційних банках на су�
часному етапі ринкової трансформації банківської сис�
теми передбачає прийняття Закону України "Про внесен�
ня змін до Закону України "Про банки і банківську
діяльність" (щодо визначення особливостей корпоратив�
ного управління в банках)", розробку і впровадження на�
ціонального стандарту якості та Кодексу корпоративно�
го управління в банківських установах. Розв'язання цієї
проблеми, також пов'язано з удосконаленням методики
оцінки й управління ризиками банківської діяльності в
межах становлення сучасної системи банківського регу�
лювання та нагляду.

Використання принципів Базельського комітету при
формуванні механізмів управління стратегічним розвитком
сучасних інтегрованих корпоративних банківських струк�
тур дозволить не тільки забезпечити якість зазначених ме�
ханізмів, а й збалансувати систему корпоративної політи�
ки, що є дуже важливим в умовах стагнації економіки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проведена наприкінці 2016 р. націоналізація най�

більшого в країні банку з приватним капіталом ставить
питання про готовність України протистояти новим для
неї викликам та загрозам у фінансовій сфері.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми розвитку фінансового сектору України

досліджуються у працях В.М. Гейця [4], О.С. Власюка [2],
І.О. Лютого [7] та багатьох інших українських фахівців.
Дослідженню основних проблем банківської системи Ук�
раїни присвячені роботи О.В. Дзюблюка [3], В.І. Міщенка
[8], С.В. Науменкової [8], Т.С. Смовженко [9] та інших на�
уковців. Банківська, грошово�кредитна та валютна безпе�
ка як складові елементи механізму забезпечення фінансо�
вої безпеки держави є об'єктами досліджень О.І. Барановсь�
кого [1], В.П. Загарія [5], В.В. Коваленко [6], О.М. Шарова
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RISKS OF NATIONALIZATION OF "PRIVATBANK" AND THE MAIN DIRECTIONS OF THEIR
MINIMIZATION

У статті розглянуто основні причини накопичення критичної маси фінансових проблем "Приватбан>

ку": надмірна залежність банку від коштів фізичних осіб і від позичальників>юридичних осіб (у першу

чергу — від афілійованих осіб); критична залежність від рефінансування НБУ; незадовільні темпи река>

піталізації банку. Визначено ключові ризики фінансової стабільності України, пов'язані з націоналіза>

цією "Приватбанку": зростання інфляції та зниження курсу гривні внаслідок збільшення суми готівки в

обігу, зростання витрат та дефіциту державного бюджету внаслідок погіршення фінансового стану бан>

ку, судові позови іноземних інвесторів, корупційні ризики. Запропоновано заходи щодо оздоровлення

фінансового стану "Приватбанку", зокрема: заборона новому керівництву банку здійснення валютного

кредитування; зниження ставок по нових депозитних угодах; продаж проблемного кредитного портфе>

ля банку на відкритих торгах, продаж частини акціонерного капіталу банку іноземному інституційному

інвестору.

The article considers the main reasons for the accumulation of a critical mass of financial problems of

Privatbank: the excessive dependence of the bank on funds of individuals and on borrowers>legal entities (first

of all, on affiliated persons); Critical dependence on refinancing of the NBU; Unsatisfactory rate of bank

recapitalization. The key risks of financial stability Ukraine related to the nationalization of "Privatbank": inflation

and depreciation of the national currency due to the increased amount of cash in circulation, rising costs and

public deficits due to worsening financial condition, lawsuits foreign investors corruption risks. Proposed

measures to improve the financial condition "Privatbank", including: the new leadership ban foreign currency

lending bank implementation; Lower rates on new deposit transactions; sale of troubled loan portfolio at public

auction sale of the bank's equity to foreign institutional investors.
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[10] та інших фахівців. Проте дискусійною та не до кінця
вирішеною залишається проблема формулювання адекват�
ної відповіді на нові ризики та загрози, що несуть для фінан�
сової системи України можливе зростання видатків та дефі�
циту державного бюджету у випадку погіршення фінансо�
вого стану націоналізованого найбільшого банку країни, зро�
стання інфляції та девальвація гривні внаслідок збільшення
суми готівки в обігу, претензійні дії іноземних власників євро�
бондів банку, корупційні дії нового менеджменту.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
На основі аналізу ключових проблем банку, переду�

мов, механізму проведення та перших наслідків його на�
ціоналізації доцільно окреслити основні подальші заходи
держави, спрямовані на мінімізацію майбутніх ризиків та
очікуваних негативних наслідків націоналізації для банку
та фінансової системи України в цілому.
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ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ

Станом на 01.10.2016 р. ПАТ "Приватбанк" посідав 1
місце у банківській системі за розміром активів — 272 млрд
грн. Залучені кошти банку становили 242 млрд грн., у т.ч.
кошти населення — 155 млрд грн., кошти юридичних осіб
— 41 млрд грн., кошти НБУ (рефінансування) — 21 млрд
грн. Власний капітал банку складав 30 млрд грн., у т.ч. ста�
тутний капітал — 21 млрд грн. Кількість відділень станом
на 01.10.2016 р. — 2329 (22% всіх працюючих на той час в
Україні банківських відділень). Клієнтами банку були по�
над 20 млн фізичних осіб, які зберігали в ньому кошти та
користувались його сервісами, зокрема 3,2 млн пенсіонерів
та 1,6 млн інших соціально незахищених верств населен�
ня.

18.12.2016 р. Кабінет Міністрів України ухвалив рішен�
ня про входження держави до статутного капіталу банку.
Відповідно до цього рішення, 100% акцій банку перейшли
у власність Міністерства фінансів. Це рішення не стало не�
сподіваним для експертів, адже в інформаційний простір
заздалегідь надходили повідомлення про суттєві фінансові
негаразди банку. Так, за повідомленням агентства
"Reuters" від 18.09.2016 р. [11], міжнародне рейтингове
агентство "Fitch Ratings" прийняло рішення знизити дов�
гостроковий рейтинг банку в іноземній валюті з рівня "С"
до "RD", що означає "обмежений дефолт". Це відбулось
після подовження термінів погашення єврооблігацій та су�
бординованого боргу, емітованих банком. Непрямою оз�
накою глибоких фінансових проблем банку було також
падіння вартості його євробондів на Берлінській фондовій
біржі в листопаді 2016 р. Цінні папери банку з погашен�
ням у січні 2018 р. подешевшали до 65% номіналу, що відпо�
відає доходності на рівні 55% річних [12]. Проблемний
фінансовий стан найбільшого системного банку країни,
окрім власників та топ�менеджерів самої установи, безу�
мовно, був відомий і фахівцям НБУ, що відповідають за
банківський нагляд та управління ризиками, зовнішньому
аудитору банку та членам його Наглядової Ради, до скла�
ду якої, окрім трьох акціонерів, входили також два неза�
лежних члена: колишній Голова НБУ та колишній керів�
ник групи радників НБУ [13].

Основними причинами накопичення критичної маси
фінансових проблем банку були наступні.

Надмірна залежність від позичальників�юридичних
осіб, у першу чергу — від афілійованих осіб. Структура
кредитного портфеля будь�якого банку (суми, строки,
відсоткові ставки у розрізі конкретних позичальників) є
конфіденційною інформацією, що не публікується ні на
рівні НБУ, ні самими банками, проте ще у 2015 р. з'яви�
лось повідомлення про надмірну концентрацію кредитно�
го портфеля банку за рахунок кредитування афілійованих
підприємств. Згідно з публікацією у виданні "Дзеркало
тижня" від 04.04.2015 р., до 97,5% корпоративного кре�
дитного портфеля банку було надано підприємствам, за�
реєстрованим у Дніпропетровській області, зокрема: ТОВ
"Приват�Агроцентр", Орджонікідзевський ГЗК, Марга�

нецький ГЗК, АК "МАУ" та "Дніпроавіа", Запорізький фер�
росплавний завод, НПК "Галичина", Стаханівський фер�
росплавний завод, "Дніпроазот", Нікопольський завод
ферросплавів, мережі АЗС "Авіас", "Укрнафта", "Мавекс",
ANT, "Sentosa Oil" тощо [14]. Дані, наведені у таблиці 1,
свідчать про те, що показник частки кредитного портфе�
ля юридичних осіб у кредитному портфелі банку протя�
гом 2015—2016 рр. був вищим, ніж по банківській системі
в цілому: 85% проти 82% станом на 01.01.2016р. та 86% про�
ти 83% станом на 01.10.2016р. Отже, банк свідомо креди�
тував, переважно, юридичних осіб, і частка цих кредитів у
його кредитному портфелі зростала. За висновком зовні�
шнього аудитора банку "PwC", підписаним 22.07.2016 р.
[15], зі 141 млрд грн. проблемного кредитного портфеля
банку лише 26 млрд грн. (19%) були забезпечені адекват�
ною заставою [16].

Надмірна залежність від коштів фізичних осіб. Ча�
стка коштів фізичних осіб у структурі залучених коштів
банку (78% станом на 01.01.2016 р. та 79% станом на
01.10.2016 р.) значно перевищує значення цього показ�
ника для банківської систем в цілому (61% та 60% відпо�
відно). Ризик такої високої залежності банку від коштів
фізичних осіб полягає в тому, що населення, на відміну
від підприємств, традиційно є значно більш чутливим
до будь�якої негативної інформації про той чи інший
банк та схильне до імпульсивної поведінки на депозит�
ному ринку. Отже, у разі поширення панічних чуток
про той чи інший банк може створити суттєві пробле�
ми з ліквідністю для будь�якого навіть стабільного бан�
ку.

Критична залежність від рефінансування. Заборго�
ваність банку перед НБУ становила 27,1 млрд грн. (53%
заборгованості всіх працюючих банків) станом на
01.01.2016 р. та 21,1 млрд грн. (75% заборгованості всіх
працюючих банків) станом на 01.10.2016 р.

Незадовільні темпи рекапіталізації. Статутний капітал
банку після зростання на 3,2 млрд грн. за 2015 р. протягом
2016 р. не змінився, залишившись на рівні 21,3 млрд грн.
Показник відношення власного капіталу до активів банку
порівняно з відповідним показником банківської системи
погіршився і становив: 10,4% у банку проти 8,3% по
банківській системі станом на 01.01.2016 р. та 11,1% у бан�
ку проти 11,8% по банківській системі станом на 01.10.2016
р. Показник дефіциту капіталу банку, виявленого під час
стрес�тестування 60 найбільших банків станом на
01.12.2016 р., складав 148 млрд грн. [17]. Негативним на�
слідком для банківської системи та держави в цілому від
такого дефіциту капіталу банку стало зростання поточ�
них витрат банку на доформування страхових резервів
наприкінці грудня 2016 р., що обумовило збитковість бан�
ківської системи в цілому розміром 159 млрд грн.

Відразу після введення до банку тимчасової адмініст�
рації державними органами протягом 3�х робочих днів
були здійснені наступні першочергові заходи:

— Оголошено про емісію ОВДП на збільшення статут�
ного капіталу банку на 107 млрд грн.

Таблиця 1. Ключові показники діяльності ПАТ "Приватбанк" та банківської системи України у 2015—2016 рр.

 
 
 

Показник 

Значення станом 
на 01.01.2016 р. 

(за 2015 р.) 

Значення станом 
на 01.10.2016 р. 

(за 9 міс. 2016  р.) 

ПАТ 
"Приватбанк" 

Банківська 
система 
України в 
цілому 

ПАТ 
"Приватбанк" 

Банківська 
система 
України в 
цілому 

Фінансовий результат, млн грн. 216 -66 600 591 -11 627
Статутний капітал, млн грн. 21 256 206 387 21 256 264 343
Динаміка статутного капіталу, млн грн. 3 155 36 237 0 57 956
Власний капітал, млн грн. 27 487 103 713 30 292 151 049
Динаміка власного капіталу, млн грн. 4 791 -44 310 2 805 47 336 
Відношення власного капіталу до активів, % 10,4 8,3 11,1 11,8 
Кошти, отримані платоспроможними банками від НБУ 
(рефінансування), млн грн. 

27 079 50 846 21 087 28 054

Динаміка кредитного портфеля юридичних осіб, млн грн. 12 493 8 954 4 038 24 285
Динаміка кредитного портфеля фізичних осіб, млн грн. 3 979 -36 346 -1 410 -10 893
Частка кредитного портфеля юридичних осіб у кредитному 
портфелі, % 

85 82 86 83 

Динаміка залучених коштів юридичних осіб, млн грн. 5 814 46 724 1 254 29 360 
Динаміка залучених коштів фізичних осіб, млн грн. 30 968 - 7 240 16 514 22 696
Частка коштів фізичних осіб у залучених коштах, % 78 61 79 60 

Джерело: Складено автором за даними НБУ.
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— Банку було надано додаткове рефінансування на 15
млрд грн.

— Верховною Радою було прийнято внесений Прези�
дентом законопроект про внесення змін до Закону Украї�
ни "Про банки і банківську діяльність", згідно з яким на
вклади фізичних осіб націоналізованого банку поширюєть�
ся стовідсоткова гарантія повернення вкладів незалежно
від суми, яка вже діяла відносно вкладників державного
"Ощадбанку".

Загалом це дозволило державі приборкати панічні на�
строї на ринку та не допустити суттєвої девальвації гривні
внаслідок ажіотажного зняття вкладів та спрямування цих
коштів на валютний ринок. Помітного сплеску інфляції
також не відбулось. Проте у середньостроковій перспек�
тиві зберігатимуться ризики для фінансовій стабільності,
основними з яких є наступні.

Зростання видатків та дефіциту бюджету у випадку
погіршення фінансового стану банку. Проведена в грудні
2016 р. докапіталізація банку призвела до зростання за�
гальної суми емітованих ОВДП на 107 млрд грн. Процент�
на ставка по цих цінних паперах встановлена на рівні 7,54%
річних, що гарантує щорічні додаткові видатки держави у
сумі близько 8,1 млрд грн. Проте зазначена сума не є ос�
таточною. У лютому 2017 р. було здійснено додаткову ка�
піталізацію на 9,8 млрд грн., унаслідок чого загальна сума
емітованих з цією метою ОВДП зросла до 116,8 млрд грн.
Проте банк потребує додаткової капіталізації ще на 38,6
млрд грн. [18]. Очевидно, що у разі погіршення фінансо�
вого стану банку та зростання витрат держави на його
докапіталізацію зростатимуть майбутні видатки бюджету
та його дефіцит.

Зростання інфляції та девальвація гривні внаслідок
збільшення суми готівки в обігу. Підгрунтям цього є про�
ведена докапіталізація банку за рахунок ОВДП, що
збільшила статутний капітал банку (пасиви) та його активи
на однакову суму. Проте у випадку суттєвого відпливу
пасивів банку (зокрема, повернення депозитів) або знач�
ної активізації кредитування банк буде змушений моне�
тизувати частину отриманих від держави ОВДП шляхом
їх продажу Національному банку чи на відкритому ринку.
У будь�якому з цих варіантів монетизації ОВДП має зрос�
ти грошова маса, що формуватиме інфляційний "навіс" в
економіці. Отже, поширення негативної інформації про
банк, затримки термінів проходження платежів або не�
своєчасне повернення вкладів тощо в змозі порушити хит�
ку рівновагу на валютному ринку та спровокувати зрос�
тання попиту на валюту з боку юридичних або фізичних
осіб, що може призвести до негативної курсової динаміки
гривні та вплинути на зростання інфляції.

Претензійні дії з боку іноземних власників євробондів
банку, що були конвертовані в його акції. На момент на�
ціоналізації у портфелі зовнішніх інвесторів знаходились
облігації банку на 595 млн дол. США. В процесі націонал�
ізації борг перед зовнішніми інвесторами був примусово
конвертований в капітал банку [19]. Держава в особі НБУ
та Міністерства фінансів вважає цю конвертацію абсолют�
но законною [20]. Проте деякі інвестори загрожують звер�
нутись до іноземних судів та заблокувати кореспон�
дентські рахунки банку в інших країнах [21]. Умови врегу�
лювання цієї ситуації мають обговорюватись у процесі
тріалогу за участю НБУ, Міністерства фінансів та інвес�
торів, адже потенційне блокування кореспонденських ра�
хунків банку в іноземних банках може призвести до не�
можливості здійснення клієнтських операцій в іноземній
валюті.

Корупційні ризики. Націоналізація обумовила повну
заміну вищого керівництва банку та значної частини кері�
вників "середньої ланки", що закономірно призвело до
перебудови налагодженого механізму його функціонуван�
ня. При цьому оновлення персоналу будь�якої комерцій�
ної структури в процесі її організаційної трансформації
може призводити до виникнення спокуси зловживання
новими можливостями з боку як "нових", так і "старих"
працівників. Зокрема в інформаційний простір почала над�
ходити інформація про продаж баз даних клієнтів іншим
юридичним особам для подальшої рекламної sms�розсил�
ки [22]. Крім того, новим керівництвом банку обговорюєть�
ся рішення про відмову від унікальної для банківської си�
стеми України практики щорічного проходження всіма
співробітниками тестів на поліграфі [23] як начебто такої,
що порушує права людини. Проте найбільш небезпечним
з точки зору корупційної складової об'єктом діяльності

нового керівництва банку, безумовно, є проблемний кре�
дитний портфель, що потребуватиме реструктуризації або
часткового списання, а також пошуку та тривалої реалі�
зації заставного майна.

ВИСНОВКИ
1. Націоналізація ПАТ "Приватбанк" була одним із

елементів вимушеної санації банківської системи, яка, на
жаль, супроводжується негативними соціально�економі�
чними наслідками.

2. У середньостроковій перспективі зберігаються ри�
зики для фінансової стабільності країни, пов'язані із мож�
ливим збільшенням видатків та дефіциту бюджету у випад�
ку погіршення фінансового стану банку, зростанням
інфляції та девальвації гривні внаслідок збільшення готів�
ки в обігу; претензійними діями з боку іноземних власників
євробондів, що були конвертовані в акції, а також через
проблеми з поверненням токсичних кредитів.

3. Для оздоровлення фінансового стану банку у серед�
ньостроковій перспективі необхідно:

На рівні КМУ:
— тимчасова заборона новому керівництву банку

здійснення будь�якого кредитування в іноземній валюті,
що мінімізує ризик додаткових втрат банку внаслідок ко�
ливання валютних курсів;

— продаж до 50% акціонерного капіталу банку інозем�
ному інституційному інвестору, наприклад, ЄБРР, що дасть
змогу впровадити в банку передові стандарти корпоратив�
ного управління, у першу чергу — ризик�менеджменту;

На рівні ПАТ "Приватбанк":
— продаж проблемного кредитного портфеля банку

на відкритих торгах, що дасть змогу вивільнити додаткові
ресурси для задоволення вимог вкладників і здійснення
активних операцій;

— суттєве зниження відсоткових ставок по депозитах,
з урахуванням факту 100% державного гарантування
вкладів населення незалежно від суми, що дасть змогу сут�
тєво зменшити процентні витрати банку.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У ОЗНАЧЕНОМУ НАПРЯМІ

Структура балансу будь�якого комерційного банку
(тим більше — найбільшого банку країни) має значну "інер�
цію" та може суттєво змінитись лише протягом тривалого
періоду часу. Тому подальший аналіз структури активів,
кредитного портфеля, залучених коштів, капіталу ПАТ
"Приватбанк" доцільно проводити лише по результатах
другого кварталу 2017 р., що досі (станом на початок сер�
пня) офіційно не опубліковані. Лише порівняння фінансо�
вого стану банку у грудні 2016 р. та станом на 01.07.2017 р.
дасть змогу зробити висновок про збереження актуаль�
ності описаних вище ключових ризиків націоналізації ПАТ
"Приватбанк".
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THE PROBLEM STATEMENT
The new age is characterised by the dynamic

development with rapid changes, technological progress
and global datafication and informatisation process, it
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ВПЛИВ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НА РОЗВИТОК СИСТЕМИ АГРАРНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

The main challenges of the modern digital world have been proved as well as the factors that determine the

content of new education paradigms, such as: the transforming of education system from memorizing and storing

of large amount of information to the methods of continuously obtaining new knowledge and self>education;

transition to the formation of an independent way of thinking, ability to work with different kind of information

and different data; form not only professional knowledge and skills but also professional competence. It creates

the necessity to improve the education system and particularly the agricultural education system.

As the results of the research, the place and role of the agricultural sector of Ukrainian economy as well as in

the world economy were presented in the article. Moreover, the features of the agricultural education system in

Ukraine have been defined. The key skills and competitiveness that shall be developed for the efficient agricultural

students and future leaders have been proved, among them: flexible logic, the ability to navigate the situation

quickly, the strategic thinking, the ability to acquire new knowledge and technologies in a quick way, ability to

work in a team and an innovative and creative approach to production, motivation to self>education; ability to

carry out creative and research activities. On the basis of the identified needs, a system of methods is offered that

can provide the training of the relevant specialists.

У статті визначено основні виклики, що постають перед сучасним суспільством в епоху інформатизації,

а також фактори, що визначають зміст нових парадигм освіти таких як: зміна мети освіти з запам'ятову>

вання та зберігання великої кількості інформації на методи постійного отримання нових знань і самоос>

віти; переорієнтація освіти на формування незалежного способу мислення, вміння працювати з різними

видами інформації; формування не тільки професійних знань та навичок, але й професійних компетент>

ностей. Це створює необхідність вдосконалення системи освіти в цілому та системи аграрної освіти зок>

рема.

За результатами дослідження було визначено провідне місце і роль аграрного сектору в економіці

України, а також у світовій економіці. Крім того, визначено особливості системи аграрної освіти в Ук>

раїні. Визначено основні навички та знання, які необхідні для підготовки майбутніх лідерів аграрного

сектору, серед них: гнучка логіка, можливість швидкого реагування на зміну ситуації, стратегічне мис>

лення, здатність до самоосвіти та отримання нових знань, вміння працювати в команді та інноваційний

та креативний підхід до виробництва, вміння проводити творчу та дослідницьку діяльність та інші. На

основі визначених потреб запропоновано систему методів, здатних забезпечити підготовку відповідних

фахівців.

Key words: agriculture, globalisation, education system, competencies, digital era.
Ключові слова: аграрний сектор, глобалізація, система освіти, компетенції, ера цифрових технологій.

creates the need to adapt all economic entities and society
in general to new challenges. Particular important is to
adapt and improve the knowledge, skills and abilities of
the workers in the conditions of techniques development
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and global information systems, that needs the
reconsideration of approaches to education and
determines formation of a new, comprehensive education
component as the basic element of a highly efficient,
competitive economy. The development of the system of
the agricultural education that prioritised in the era of
information society as agriculture is one of the main
branches of Ukrainian economy. We absolutely agree with
the opinion of some reserchers [1] that there is widespread
recognition that skills and human capital have become the
backbone of economic prosperity and social well�being in
the 21st century. In contemporary economies and
societies, individual and societal progress is increasingly
driven by technological advances. Prosperity requires
nations to retain their competitive edge by developing and
sustaining a skilled workforce, maintaining a globally
competitive research base, and improving the
dissemination of knowledge for the benefit of society at
large.

The main questions, that were analysed during the
research: identify the current state and the quality of
education in Ukraine; analyse the role and place of
agricultural sector in economy of Ukraine; investigate
the features of agricultural education system in Ukraine;
determinate the efficient tools for the improvement of
agricultural education system in Ukraine with the use
of the best international experience in the education
sphere.

The objective of the research is to find out both the
useful and efficient ways to improve the agricultural
education system in Ukraine in general and new methods of
forming required modern skills of the students and future
leaders of agriculture in particular. To achieve the objective
of the research the following methods: analysis, synthesis,
induction, deduction and formalization have been used. The
description and surveillance were used to characterize
different aspects of agricultural educational system
development. Some comparative methods helped to
investigate the actual data from the certain periods of time
and various graphics have been used to illustrate the
dynamics of the current period.

PREVIOUS
RESEARCHES AND PUBLICATIONS

The concept of modernasition of agricultural education
system and new technologies development have been studied
by foreign and national scientists, including Tremblay K.,
Lalancette D., Roseveare D.[1], Iovcheva A. [2], Petrukh�
no Yu. [3] and others. H. Kaletnik [8], M. Malik, O. Prutska,
P. Sabluk have paid considerable attention to the problems
of the agricultural sector and ways of enhancing the
efficiency of agricultural producers.

The Purpose of the Article is to present the complex of
the tools, which have to be used on the deferent levels
(governmental, university level), in the reason to develop
and improve the agricultural education system.

THE ESSENCE OF THE ARTICLE
For the first time, theoretical substantiation of the

definition of "information society" was given in 1959,
when Daniel Bell, the Professor of Harvard University,
making a speech at the international sociological seminar
in Salzburg (Austria) used the term "post�industrial
society". Having analysed the transformation in the areas
of employment and production, D. Bell stated the increase
in the share of the services sector in developed countries
(primarily the US) in terms of quantitative involvement
of human resources and the segment of GDP in the overall
structure of the economy. Among the consequences:
technologization of knowledge and its transformation into
a direct productive force, the increasing importance of
professional differentiation, the transition to "service
economy".

According to the research provided by the national
economists [2] further development and understanding
the term "information society" has received in works of
American scientist А. Toffler, who identified three waves
in the development of society: the first wave is the result
of the agricultural revolution, which changed the culture
of hunters and gatherers; the second one is the result of
industrial revolution, which is characterized by nuclear
family type, conveyor system of  education and
corporatism; the third — is the result of intellectual
revolution, that is, postindustrial society (information
society), in which there is a huge variety of subcultures
and styles of life.

 One could not but agree with some of the researchers
[3], that note the achievements of a representative of the
Asian school Y. Hayashi, who defines the concept of the
information society in the following postulates: the key role
of information in social, economic and political spheres;
communicative component comes to the fore in society's
interaction; wide public access to information.

 Equal attention to the concept of "information
society" is given in international documents. One of the
first conceptual documents which has defined the strategy
of building the information society is a document entitled
"Information society for all" adopted at the 29th session
of the UNESCO General Conference in 1996. According
to it, the main direction of international cooperation is
building a global information society with a special role
of UNESCO. Among the main European legal acts
regulating public relations in the sphere of building the
information society is Ocean Charter on global
information society of 22 July 2000 [4]. In the preamble
to this international treaty it is stated that "...the
information society allows people to widely use their
potential and realize their aspirations...".

Furthermore we fully agree with the opinion that:
"Europeans who were born after 1980 can be labelled as
"digital natives" since they do not normally remember a
world without digital technologies" [5].

To prove the role of the information and new technology
in the modern world we have to analyse the structure of the
world GDP. The most powerful countries of the world are
the USA and Chinese. United States boasts the largest share
of the world's economy at 23.32%, followed by China at
13.9%. Interestingly, the US economy is mainly composed
of companies engaged in providing services (79.7%
compared to the global average of 63.6%), while agriculture
and industry make up smaller�than�average of portions of
the economy (1.12% and 19.1%) (World economy map,
2015).

 In general, the increasing role and importance of
information technology and non�material production in the
world is proved also by the structure of the world GDP,
thus, in 2015 services sector accounted for 63.6 per cent,
while agriculture accounts for only 5.9% and industry —
30.5%.

 Rapid pace of informatisation and entry into the era of
"information society" determines the necessity for the
development of new approaches in all spheres of public life
and in education in particular. As noted by scientists [6],
factors determining the contents of new educational
paradigm are: the transition from memorization and the
accumulation of a significant amount of information to
mastering the methods of continuous acquisition of new
knowledge and self�education; the transition to independent,
but not reproductive thinking, ability to work with various
information and various data; formation of not only
professional knowledge, abilities and skills, but of
professional competence.

We absolutely agree with the opinion [8], that it is
education and science that are among those sectors,
additional investment in which provides a synergistic
effect. Higher school has never faced such transfor�
mations and such challenges, has never attracted such a
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close attention. Ukraine needs not just educated people,
but creative, well�rounded, highly skilled specialists,
which possess deep up�to�date knowledge, methods and
techniques for creating new varieties, breeds and
materials, modern information technologies and are able
to ensure their implementation.

 Thus, information society and new technologies put
before the educational system a number of tasks, the most
important of which are: formation of professional
competence and mobility of students — the future leaders
of the agricultural sector; transition to independent, critical
thinking; a shift from memorization and accumulation of
information to mastering the methods of continuous
acquisition of new knowledge and self�education.

One of the priorities is the modernisation of the
agricultural education system as far as the agriculture is one
of the basic sectors of the economic in Ukraine. Agricultural
sector provide the biggest part of Ukraine exports. The
structure of the export by sectors is presented in the figure
1.

In 2015 Ukrainian export included more than $14,8
billions of agricultural and food products. The food
products and agricultural products in general, occupied a
share of 38.2%, and among certain goods led the way,
sunflower oil (7.9%), corn (7.9%), wheat (5.9%), soybean
(2, 1%). As we can conclude, future growth of the country's
economy depends a lot from the successful agriculture
development. The ways to achieve higher efficient of
agriculture production is one of the most important
questions all over the world. In modern conditions one of

the most important resources in agriculture and in any
other sectors of economy is human resources. Highly
qualified and motivated people can provide the growth of
the company and the sector in long�term outlook. To sum
up, the base of the successful agricultural development is
agricultural education that is the main resources of the
future agricultural leaders.

Education System in Ukraine is presented by 287
Universities, and 1369,4 thousand of students study there
(Figure 2). The number of Post Graduate students is 28487
(PhD degree students), 1821 (Doctor Degree Students). The
System of the Agricultural Education in Ukraine today is
presented by 17 Agricultural Universities, 2 Agricultural
Academies, there are 111,1 thousand students and 7,4
thousand teaches.

As the figure 2 presented the number of the
Universities and the number of the students in the
Universities in Ukraine is not stable. The highest number
of the Universities was in 2006 as well as the highest
number of the students. Unfortunately, the number of the
Universities cannot present a sufficient quality of the
education. To determinate the quality aspects of the
education system in Ukraine we can analyse the
International Reports and Indexes.

The result of the research provided by The World
Economic Forum shows that Ukraine occupied the 29th
place between 140 countries in the position of availability
of scientists and engineers labour resources and the 43th
place between 140 countries in the position of the quality
of the educational and scientific institutions.
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Fig. 1. The structure of the Ukrainians export by sectors, 2015

Source: designed by author with the use of resource [9].
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Despite, the positive aspects and high quality of
education system in Ukraine in general, there are a lot
of weak points of the education process, such as: gap
between education and real business sector, low level
of innovations that are using in education sphere etc.
The Unified Comprehensive Strategy and Plan of the
Development of the Agriculture and Rural Areas in
Ukraine for 2015—2020 years is determinated that today
the general level of education in Ukraine is high enough,
but there is a gap between the results of educational
services and the needs of the agricultural sector.

To solve the problems and provide the
modernisation of educational system possible only when
the integrated approach to the restructuring of the
system of education at all levels wil l be applied.
Furthermore, the international experience can be useful
for Ukraine and some parts of it may be implemented
into the agricultural education system in Ukraine.

To investigate the best international experience in
the education system modernisation will analyse such
countries as: Spain, Estonia, Ireland, Slovene and
German. In Spain, Strategy University 2015 is  a
government initiative to modernise universities through
the coordination of the autonomous regional university
systems and the development of a modern Spanish
University System. One of its priorities is quality
assurance in teaching, through the assessment,
certification and accreditation of institutions, teachers
and programmes, carried out by the Quality Assurance
and Accreditation Agency (ANECA).

For example, in Estonia, the Higher Education
Strategy 2006—2015 includes several action lines
focusing on the development of teaching skills. Thus, the
transition to competence�based study programmes are
supported by training for teaching staff, focusing on
modern teaching and assessment methods.

In Ireland a National Forum for the Enhancement
of Teaching and Learning was established in 2012 to
work structurally on improving teaching and learning.
The National Forum uses different instruments for
doing that, such as academic professional development
tools and awards, a national digital platform and e�
lear ning c apacity devel opment , and grants  and
fellowships.

Excellence in teaching is one aim of the Slovene
National Higher Education Programme 2011—2020. To
achieve teaching excellence, the programme requires
higher education institutions to develop activities of
continuing pedagogical training and to provide support
for their teaching staff.  Mechanisms for promoting
excellence in teaching shall include the development of
centers for teaching competences.

In Germany, more than 250 projects aim to improve
study conditions and the quality of teaching, using a wide
spectrum of measures, implementation strategies and
interim goals. The quality pact for teaching foresees
EUR 2 billion until 2020. At the same time, the Lаnder
governments and a private donor funded 10 selected
higher education institutions that jointly elaborated a
Charter for good teaching which systematically deals
with the different aspects of an institutional approach
to the topic [10].

As the international experience presents, that the
first step to the improvement of agricultural education
system in Ukraine is the governmental policy and
regional strategy for the modernisation of education
system. The governmental policy has to be oriented on:
the promotion of the cooperation between Universities
and  pri vate sector  to  pro duce highly qual i f ied
professionals in the future; to achieve the integration
between agricultural universities and agricultural
enterprises based on agrarian business hanging out
sessions, round tables., etc. formation of students'
value�oriented approach for learning by adopting the

code of honor for students of teaching staff; the
development of agricultural education for children and
youth (programme 4H); providing the financial support
of the agricultural education system through the direct
and indirect subsidies, grants and programmes;
organize the governmental control and evaluation of
the education system through the special agencies; the
or ie nta tio n for  the Eur opean  pr in cipals  a nd
cooperation with Universities from the EU and other
countries.

The most important for Ukraine today is to create
in the country the Youth Development Programmes
such as 4H and FFA. 4�H is the nation's largest youth
development organisation in the USA, empowering six
million young people throughout the United States. 4�
H reaches every corner of the nation — from urban
neighborhoods to suburban schoolyards to rural
farming communities. With a network of more than 6
million youth, 611,800 volunteers, 3,500 professionals,
and more than 25 million alumni. 4�H helps shape youth
to move the country and the world forward in ways
that no other youth organisation can. Head, Heart,
Hands, and Health are the four — Hs in 4�H, and they
are the four values of work: Head — Managing,
Thinking; Heart — Relating, Caring; Hands — Giving,
Working [11].

Implementation of international experience of
creating programs for the pupils as FFA can help the
country to become more efficient. Such programmes
can be provided on the local levels through the
cooperation between local government structures and
Agri cul ture Un ive rs iti es.  Over al l ,  the youth
development is the important way to create new
generation of future farmers who are able to use new
technologies and promote the growth of agriculture
in Ukraine. And the last but not the least, is the
necessity to develop the efficient relationships between
agricultural education and business sector (farmers)
thro ugh the Exten si on Ser vi ces  a nd the Youth
development Programmes.

As important as efficient governmental policy is
modernisation of the agricultural education system on
the Universities level. Using of the modern methods of
teaching, latest multimedia technologies and distance
education are the main priorities of the new age. The
most useful methods are; guest invitation; scientific clubs
and new technologies such as clicker system etc.

As example using of the clicker system and case
studies helps to: attract students to actively participate
in the learning process; reducing the number of
theoretical lectures and emphasis on practical aspects
and experiments; development creative thinking in
students; maximum focus on future changes in the world;
monitoring the knowledge and opinions of the students
in real time; simplification of procedures for assessment
of students using clickers and computers.

Guest invitation and the scientific clubs in the
education process emphasis to the practical training
component those methods help to investigate current
trends and problems "at first hand"; develop flexibility
of thinking and creativity and create the environment
for the formation of new acquaintances, business,
contacts etc; provides less formal learning environment
for the students; attracting students to the public
activity and forming of active life position.

CONCLUSIONS, PROPOSALS,
RECOMMENDATIONS

Education system in the modern world is one of the
key of  the eff icient economic development and
competitiveness of the countries. In the digital era
conditions new skills and knowledge are necessary for
the future leaders and effective workers. The main
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contents of new educational paradigm have to be: the
transition from memorization and the accumulation of
a significant amount of information to master the
methods of continuous acquisition of new knowledge and
self�education; the transition to independent, but not
reproductive thinking, the ability to work with various
information and various data, etc. The improvement of
the agricultural education system is one of the priorities
for Ukraine the reason is that agricultural sector is the
dominant in Ukraine economics. During the research the
current state and quality of education in Ukraine have
been determinated as well as the role and place of
agricultural sector in economy of Ukraine and features
of agricultural education system in Ukraine have been
investigated. The result of research shows the necessity
of the providing future research and sociological
interview aimed to find the most efficient education
tools and teaching methods.

Moreover, the investigation shows that impro�
vement of the agricultural  education system and
education system in general should be provided on the
governmental level and universities level as well. The
governmental  pol icy level  should provide:  the
promotion of the cooperation between Universities and
private sector, the integration between agricultural
universities and agricultural enterprises, the formation
of students' value�oriented approach to learning, the
development of agricultural education for children and
youth (programme 4H), etc. On the universities level
such methods as: guest invitation, case studies, scientific
clubs and clicker system are useful. Future research
going to determinate opinions of the students about the
most useful  education methods and suggest
governmental strategy for the agricultural education
system improvement.
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Україна постійно знаходиться в стані становлення,
що пов'язано то з економічними процесами, то зі зміною
політичного становища. Кожна країна має свої мен�
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EVOLUTION OF UKRAINE'S FISCAL POLICY

Обгрунтовано, що розвиток української економіки супроводжувався пошуком ефективних варіантів

використання інструментів фіскальної політики (податкової політик і державних видатків). У статті роз>

глянуто етапи трансформації фіскальної політики. Зважаючи на те, що часові терміни етапів трансфор>

мації податкової політики не збігаються з часовими термінами етапів трансформації бюджетної політи>

ки їх розглянуто окремо: виділено періоди розвитку податкової політики і періоди становлення сучасної

бюджетної системи України. Доведено, що прослідковується перманентне зростання валового боргу краї>

ни, при цьому це зростання не супроводжується, на жаль, позитивними змінами в економіці країни. Ос>

таннє підштовхує до податкового реформування через розробку і впровадження заходів зі зниження по>

даткового тягаря, поряд з активізацією економічних процесів у країні в цілому і по регіонах, враховуючи

їх рівень економічного розвитку, їх можливості і потреби у фінансуванні соціальних послуг для населен>

ня певної адміністративної території. Визначено, що бюджетна система України, починаючи з моменту

набуття країною незалежності перебуває в стані постійного реформування поряд з модернізацією подат>

кової системи. Аргументовано, що для розробки заходів з досягнення ефективної фіскальної політики,

варто адаптувати досвід економічно розвинутих країн у частині вирішення заявленої проблеми.

In the paper it is justified that the development of the Ukrainian economy was accompanied by the search for

effective options for using fiscal policy tools (tax policy and public spending). It has been considered the stages

of the transformation of the fiscal policy. Even though the time periods for the stages of the transformation of the

tax policy do not coincide with the time periods of the stages of the transformation of the budget policy, they are

considered separately: the periods of the development of the tax policy and the periods of the formation of the

modern budgetary system of Ukraine are outlined. It is proved that the permanent growth of the country's gross

debt can be traced, while this growth is not accompanied, unfortunately, by positive changes in the country's

economy. The latter pushes for tax reform by developing and implementing measures to reduce the tax burden,

along with the activation of economic processes in the country and by regions, taking into account their level of

economic development, their capabilities and the need to finance social services for the population of a certain

administrative territory. It is determined that the budget system of Ukraine, starting from the moment of

independence acquisition by the country, is in a state of constant reform along with the modernization of the tax

system. It is argued that to develop measures to achieve effective fiscal policy, the experience of economic

developed countries should be adapted to solve the stated problem.

Ключові слова: фіскальна політика, податкова політика, бюджетна система, дохід бюджету, видатки
бюджету, податки.
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тальні, економічні, політичні особливості і, звідси, у
кожної держави своя фіскальна модель управління еко�
номікою. Етапи розвитку української економіки су�
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проводжувалися пошуком ефективних варіантів вико�
ристання інструментів фіскальної політики (податкової
політики і політики державних видатків). З отриманням
суверенітету, Україна опинилася в скрутному стано�
вищі: були зруйновані міжрегіональні виробничі і еко�
номічні зв'язки з постсоціалістичними країнами, насту�
пила фінансова криза, що призвело до руйнування
вітчизняної фінансової системи і тодішній уряд змуше�
ний був використовувати технології і прийоми надмірної
фіскальної спрямованості, що передбачало наповнен�
ня державної казни за рахунок збільшення податково�
го тягаря, а не за рахунок активізації підприємницької
діяльності, розвитку інвестиційно�інноваційної сфери,
надмірна направленість коштів з державного бюджету
на фінансування соціальної сфери, значні обсяги подат�
кових пільг, які не завжди були обгрунтовані.

Проблеми розробки і реалізації ефективної фіс�
кальної політики досліджували у своїх працях Андру�
щенко В.Л., Гудзь О.Є., Мельник В.М., Опарін В.М.,
Прокопенко Н.С., Тропіна В.Б., Федосов В.М., Чуркі�
на І.Є. та багато інших.

Поряд з цим, питання напрямів розвитку податко�
вої політики та політики державних витрат України за�
лишаються актуальними та потребують продовження
дослідження, особливо в умовах євроінтеграції.

Як вже зазначалося, з появою самостійності, Украї�
на зіштовхнулася з рядом проблем: економічна та фінан�
сова нестабільність, гіперінфляція, становлення грошо�
во�кредитної системи в умовах кризи, і, головне, роз�
будова державності. В цій ситуації формування бюджет�
но�податкової системи займало одне із головних місць.
При цьому розробка податкового і бюджетного зако�
нодавства грунтувалася на нормативній базі часів ра�
дянської доби, а на становлення фіскальної політики
незалежної України впливали як об'єктивні чинники
фінансово�економічного характеру, так і не об'єктивні —
політичного характеру. Вплив цих чинників не було дос�
конало проаналізовано і ті заходи, відносно системи
оподаткування чи розподілу видатків з державного бюд�
жету, що впроваджувалися у практичне буття, не дос�
татньо були обгрунтовані стосовно наслідків від фіс�
кальних механізмів.

Розглянемо етапи трансформації фіскальної політи�
ки України. Зважаючи на те, що часові терміни етапів
трансформації податкової політики не співпадають з
часовими термінами етапів трансформації бюджетної
політики розглянемо їх окремо.

Перший етап становлення податкової політики
(1990—1993 рр.) характеризується надмірною фіскаль�

ною спрямованістю: впровадження податку на прибу�
ток у розмірі 30%, податку на додану вартість — ставка
28%, прибуткового податку з громадян (з 1990 р. поча�
ла діяти регресивно�прогресивна шкала ставок подат�
ку, коли із суми доходів від 100 до 150 крб. податок до�
рівнював 29 коп. з кожного крб, тобто 29 %, а для дохо�
ду, який перевищував 150 крб., застосовувалася прогре�
сивна шкала з розміром ставок від 13 до 60 % залежно
від величини доходів). У 1993 р. було прийнято Закон
"Про податок на прибуток" та Закон "Про оподатку�
вання доходів підприємств та організацій).

Другий етап (1994—1999 рр.) відрізняється від по�
переднього тим, що в цей період було окреслено по�
даткові механізми регулювання діяльності суб'єктів
господарювання, введено податок на промисел, узако�
нено місцеві податки завдяки прийняття Декрету КМУ
"Про місцеві податки і збори" від 20.05.1993 р., внесе�
но зміни до Законів України "Про податок на додану
вартість" та "Про систему оподаткування прибутку
підприємств".

Третій етап (2000—2007 рр.) ознаменувався "не�
рівномірним розподілом податкового навантаження.
Драйвери економічного зростання 2000—2007 рр. (бу�
дівництво житла) не в змозі були забезпечити динаміку
розвитку: найчастіше вони пов'язані з матеріалізацією
багатства, наявністю податкових ям у окремих галузях.
Зокрема, будівельний бум в Україні, стрімкий розвиток
сфери послуг значною мірою були пов'язані зі специ�
фікою оподаткування в цих сферах економіки. На�
явність величезного неоплаченого капіталу (зокрема
житла) і відсутність шляхів розв'язання цієї проблеми…"
[1].

Четвертий етап (2008—2009 рр.). Виникнення фінан�
сової та економічної кризи в Україні стало очевидним
восени 2008 р. після погіршення ряду економічних по�
казників та повідомлень про фінансові проблеми ряду
провідних комерційних банків країни. Так, ЗМІ повідом�
ляли про істотне скорочення попиту на залізо та сталь,
що призвело до зменшення обсягів експорту та надход�
ження валюти до Української економіки. Восени та на
початку зими ціни на нерухомість впали на 25 %, було
призупинено понад 80 % будівельних проектів [2]. За оцін�
кою МВФ, обчислений у доларах США ВВП України за
2009 рік скоротився на 35,6% (179,6 млрд дол. 2008 р.
проти 115,7 млрд дол. 2009 р.) [3 ].

Основні зовнішні чинники що вплинули на форму�
вання кризових явищ: світове падіння попиту на мета�
лургічну продукцію більш ніж у 2 рази потягнуло за со�
бою значне падіння ціни. Внаслідок цього значно ско�

Таблиця 1. Антикризові заходи фіскальної політики українського уряду
в 2008—2009 рр. і результати цих заходів

Джерело: узагальнено на основі джерел [6; 7; 8 c. 42].

Заходи Результати
Підвищення розміру ставок податків. 
Протягом 2009 р. було прийнято шість 
законів, що підвищували податки та 
збори. Об’єкт оподаткування, в 
основному, було зміщено на споживання  

Така політика дозволила профінансувати соціальні статті бюджету. 
Завдяки адаптації досвіду економічно розвинутих країн у вітчизняну 
практику, через використання податкових пільг, забезпечили розвиток 
енерго- та екотехнологій, зростання акцизного збору на алкоголь та 
тютюнові вироби, зростання внесків на страхування робітників та 
роботодавців, що сприяло наповненню державного бюджету. 
Проте з метою активізації розвитку малого та середнього бізнесу і 
розвитку регіонів, особливо депресивних, не було застосовано 
податкових механізмів (наприклад, зниження податкового тягаря для 
цього бізнесу); також варто було для залучення вітчизняних бізнес 
структур до зовнішньоекономічної діяльності застосувати податкові 
інструменти: зниження експортного мита  

Розширення бази оподаткування за 
рахунок активізації боротьби з 
мінімізацією оподаткування та посилення 
роботи зі стягнення податкового боргу. 
Активізація податкової політики з питань 
перекриттям схем мінімізації бази 
оподаткування  
Вилучення до бюджету частини 
фінансових ресурсів підприємств шляхом 
затримки з відшкодування ПДВ та 
авансових стягнень податків, передусім на 
прибуток  

Зростання авансових переплат за бюджетоутворюючими податками, різке 
збільшення обсягу невідшкодованого ПДВ, намагання уряду 
максимально обмежити право на податковий кредит, що є інструментом 
вилучення з підприємств більшого обсягу коштів, ніж їм потрібно було 
сплатити до бюджету за результатами своєї діяльності протягом 
відповідного бюджетного періоду. Це зменшило рівень активності 
розвитку підприємницької діяльності та вплинуло на результати 
наповнення бюджету податковими стягненнями і створило прецедент 
ризиків для макроекономічної стабільності 



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 9/201750

ротилася частка експорту і відповідно валютних надхо�
джень, це вплинуло на зменшення обсягів виробництва,
на міжбанку зріс попит на долар і курс змінювався з
5,6 грн. за 1 дол. США у вересні на 6,8 грн. за 1 дол. США
у листопаді, на 10,0 грн. у другій половині грудня та з
кінця січня 2009 р. стабілізувався на рівні 8,3 грн. за 1 дол.
США [4].

Ці фінансові негаразди позначилися на скороченні
обсягів внутрішнього валового продукту, зменшення
рівня товарообігу, зниження рівня доходів господа�
рюючих суб'єктів і населення і, як наслідок, звужен�
ня дохідної бази бюджету країни. В даній ситуації
більш обгрунтовано було б рішення уряду про опти�
мізацію видатків із казни держави і перегляду направ�
лення бюджетних коштів для вирішення пріоритетних
завдань певних галузей виробництва. Проте, в той
період, в Україні було запроваджено слідуючі анти�
кризові заходи, сутність яких полягає у підтримці
жорсткої фіскальної політики: скоротити підвищен�
ня заробітної плати та соціальної допомоги, відстро�
чити на два роки заплановане вирівнювання мінімаль�
ної заробітної плати. Бюджетний дефіцит, у певній
мірі, зневілювати завдяки неінфляційним джерелам
(запозичення на внутрішніх і зовнішніх фінансових
ринках, залишки бюджетних коштів, трансферти у
вигляді безоплатної і безповоротної фінансової до�
помоги), накопичення заборгованості (прострочення
платежів за борги або куплені товари, підвищення
податків тощо) [5].

Антикризові заходи фіскальної політики українсь�
кого уряду в 2008—2009 рр. і результати цих заходів
представлено в таблиці 1.

Наступний, п'ятий етап (2010—2011 рр.) найбільш
продуктивний стосовно формування і реалізації подат�
кової системи України. Він ознаменувався прийняттям
Податкового кодексу, що вніс досить суттєві зміни у
вітчизняну систему оподаткування. В цей період про�
слідковувалися позитивні тенденції макроекономічних
показників, стабілізація грошово�валютної системи
сприяла зменшенню дисбалансу між дохідною і видат�
ковою частинами бюджету, підвищення заходів подат�
кового контролю.

Шостий етап (2012—2014 рр.). У цей період в еко�
номіці країни відбуваються негативні зміни: сповіль�
нюється показник зростання виробництва промислової
продукції. Незважаючи на це, відбулося зростання у
структурі загального обсягу податкових сплат ПДВ в
цей період до 53,4 % у 2013 р. відносно аналогічного по�
казника 2012 р. і до 55,0% у 2014 р.; податку на прибу�
ток до 16,0 % і 17,4 % відповідно за роками.

Запровадження зниження податкової ставки ПДВ
з 20 до 17%. Ставку податку на прибуток було вста�
новлено на рівні 18%, замість 16%, що було визначено
ПКУ.

Сьомий етап (2015 р. і по теперішній час). У зв'яз�
ку з воєнними діями на сході країни, уряд вимушений
був постійно збільшувати розмір видатків бюджету.
Так, у 2015 р. планувалося виділити на оборонний
комплекс 44, 4 млрд грн. (потім ще Верховна Рада про�
голосувала за збільшення видатків в цей сектор) і ос�
танні склали 90 млрд грн. [9]. У 2016 р. цей показник
склав 113, 6 млрд грн. — зріс на 26,2 % [10], у 2017 р.
аналогічний показник в бюджеті країни склав 126,0
млрд грн., що більше від обсягів показника за попе�
редній рік на 11,5%, а в порівнянні з показником 2015
р. — на 40 %. Обсяги фінансування оборонного ком�
плексу складають в середньому за ці роки 5% від ВВП
[11].

Поряд з цим, варто зазначити, що одним із ключо�
вих показників боргової стійкості країни, що характе�
ризує рівень боргового навантаження на економіку дер�
жави та її платоспроможність є відношення загального
обсягу державного боргу до ВВП, граничне значення
якого встановлено в Бюджетному кодексі України на
рівні 60 %. Аналіз стану боргової сфери дає підстави
стверджувати, що характерним викликом останніх років
стала тенденція до надмірного зростання рівня борго�
вого навантаження: якщо у 2013 р. рівень боргу складав
40,2 % ВВП, то в 2014 р. відповідний показник переви�
щив порогові значення йй сягнув 69,3 %, а за підсумка�
ми 2015 р. по відношенню до ВВП державний та гаран�
тований державою борг становив 79,3% (відношення
обсягу державного боргу до номінального ВВП склало
67,3%). За очікуваними показниками рівень державно�

Таблиця 2. Еволюція трансформації сучасної бюджетної системи України

Джерело: узагальнено на основі джерела [13, с. 27—35] та доповнено автором.

Етап Трансформаційні події
І етап –  
1995 р. – 1996 р. 

через систему Державного казначейства, впроваджено механізм державного контролю за 
фінансовими ресурсами бюджету та позабюджетних фондів; 
сформовано структуру бюджетної класифікації України, що дало можливість систематизувати 
статті видатків, що мають однотипне призначення 

ІІ етап – 1997 р. 
 

створення Рахункової палати України, функціональні обов’язки, якої полягають у проведенні 
контрольних заходів стосовно використання державних коштів від імені Верховної Ради; 
прийняття Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», що визначає систему та 
гарантiї мiсцевого самоврядування в Українi, засади органiзацiї та дiяльностi, правового статусу 
i вiдповiдальностi органiв та посадових осiб мiсцевого самоврядування. 

ІІІ етап –  
1999 р. – 2000 р. 

запровадження системи єдиного рахунку Державного казначейства України з обліку коштів 
державного бюджету; 
заснування спеціального фонду державного бюджету та включення до бюджетної системи всіх 
позабюджетних фондів, крім Пенсійного фонду та трьох фондів соціального страхування 

ІV етап – 
2001−2010 рр. 

Прийняття Бюджетного кодексу, його впровадження у практичне буття, удосконалення окремих 
норм згідно із змінами в економічному суспільстві та ухвалення в 2010 р. оновленого 
Бюджетного кодексу; 
прийнято «Програму економічних реформ», що дало підстави для модифікації вітчизняної 
бюджетної системи 

V етап – 
 2010 р. – 2013 р. 

прийнято «Програму економічних реформ», що дало підстави для модифікації вітчизняної 
бюджетної системи 

VІ етап – 2014 р.  
і по теперішній 
час 

модернізація бюджетної системи з метою формування ефективної вітчизняної системи 
державних фінансів;  
підписання Угоди про Асоціації України- ЄС, що передбачає реформування бюджетної системи 
в рамках євроінтеграції; 
реформування бюджетної системи в умовах децентралізації - це передача повноважень та 
бюджетних надходжень від державних органів до органів місцевого самоврядування. Метою 
реформи місцевого самоврядування є, передусім, забезпечення иого спроможності самостіино, 
за рахунок власних ресурсів, вирішувати питання місцевого значення. Ідеться про наділення 
територіальних громад більшими ресурсами та про мобілізацію іх внутрішніх резервів  
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го та гарантованого державою боргу на кінець 2016 р.
складе 86% ВВП, а проектом Закону про Державний
бюджет України на 2017 р. передбачено, що державний
і гарантований державою борг становитиме 88,8% [12,
с. 5—6].

Як видно, з вищезазначеного, прослідковується пер�
манентне зростання валового боргу країни, при цьому
це зростання гальмує економічний розвиток в країні.
Останнє підштовхує до податкового реформування че�
рез розробку і впровадження заходів зі зниження по�
даткового тягаря, до модернізацієї механізму розподі�
лу видатків по регіонах, враховуючи їх можливості і
потреби у фінансуванні соціальних послуг для населен�
ня.

Для ефективної розробки вітчизняної бюджетної
політики в частині здійснення фінансування соціальної
сфери в повному запланованому обсязі, необхідно роз�
глянути еволюцію розвитку цієї політики, починаючи з
часу отримання України статусу незалежної держави.

Після відновлення незалежності Україна почала
реформувати сектор публічних фінансів відповідно до
західних зразків. Попри несприятливі економічні умо�
ви, у зазначеному напрямі зроблено відчутні прогре�
сивні кроки ще у 1990�х роках. Серед основних етапів
трансформації сучасної бюджетної системи України
доцільно виокремити такі (табл. 2).

Як бачимо, бюджетна система України починаючи з
моменту набуття країною незалежності перебуває в
стані перманентного реформування поряд з модерніза�
цією податкової системи.

Дослідження особливостей трансформації вітчизня�
ної фіскальної політики дає можливість зробити вис�
новок, що всім етапам розвитку податкової та бюджет�
ної політики України, притаманні об'єктивно�історичні
особливості формування і принципи побудови націо�
нальної бюджетної і податкової системи. У зазначено�
му контексті визначено трансформаційні етапи фіскаль�
ної політики. Набутий досвід і подальші перспективи
розбудови і удосконалення функціонування вітчизня�
ної податкової і бюджетної системи сприятимуть еко�
номічному розвитку і підвищенню задоволення потреб
населення у соціальних послугах в контексті євроінтег�
раційних процесів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Спроба відшукати джерела процвітання в ізольо�

ваній національній економіці, а не в тісно інтегрованій
світовій системі, є реакцією на приділення надмірної
уваги короткостроковому вирішенню поточних еконо�
мічних проблем. Неомеркантилісти, грунтуючись саме
на короткостроковій перспективі, зазвичай пропонують
обрати політику забезпечення повної зайнятості з об�
меженою участю в міжнародній торгівлі замість більш
вільної міжнародної торгівлі, що супроводжується пев�
ним рівнем національного безробіття. При цьому вони
роблять висновки, виходячи з історичного досвіду по�
передніх років.

Зокрема вони трактують відчайдушні спроби трид�
цятих років побороти безробіття шляхом стимулюван�
ня експорту і обмеження обсягів імпорту як нормальну
політику країн щодо міжнародної торгівлі. Але політи�
ка "знищ свого сусіда", яка проводилась у період Вели�
кої депресії, сама по собі була наслідком економічного
націоналізму двадцятих років та невдалої спроби об'єд�
нати зусилля світової спільноти для боротьби з на�
слідками економічної кризи, що була зроблена в трид�
цятих роках. Головними наслідками націоналістичних
методів боротьби з економічною кризою було збільшен�
ня кількості перешкод для міжнародної торгівлі, по�
дальша дезінтеграція світової економіки та досить не�
визначені перспективи для подальшого економічного
розвитку кожної країни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Вплив еволюційних змін в теорії міжнародної

торгівлі на економічну політику країн здійснювати�
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Проведений у статті аналіз впливу еволюційних змін у теорії міжнародної торгівлі на економічну політику

країн дозволяє стверджувати, що еволюція теорії торгівлі від старих доктрин до нової теорії торгівлі (НТТ) має

вплив на двох рівнях. Перший — це продовження підтримки доктрини вільної торгівлі для визначення політи>

ки у країнах, що розвиваються. Другий — вплив теорій торгівлі стосується політики передових країн, яка знач>

ною мірою грунтується на доктринах НТТ щодо стратегічної торгівлі. Нерівні за силою відносини між багати>

ми і бідними країнами світу призводять до продовження цієї асиметричної комбінації політик, в якій торгівля

продовжує відігравати детермінуючу роль.

Analysis of the impact of evolutionary change in the theory of international trade on the economic policy of countries

allows for arguing that the trade theory evolving from old doctrines to the new theory of trade (NTT) has the impact at

two levels. The first one is the ongoing support to the free trade doctrine, to set up the policy in developing countries.

The second impact of the trade theories relates to the policy of advanced countries, which is firmly grounded on NTT

doctrines regarding the strategic trade. Unequal relations between rich and poor countries of the world make this

asymmetric mix of policies persist, with trade continuing to play the determinant role.
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меться на основі аналізу праць Дж. Бентама, Д. Рікар�
до, Дж. С. Міля, А. Маршала, Е.�Ф. Хекшера, Б. Оліна,
П.�Е. Самуельсона, В. Лентьєва, С. Ліндера, Т. Рибчинсь�
кого, Дж. Брендера, Б. Спенсера, П. Пребіша, Х. Зінгер
та інших.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Відслідковування еволюції теорії торгівлі від старих

доктрин до нової теорії торгівлі (НТТ) дозволить де�
термінувати важливість підтримки доктрини вільної
торгівлі у визначенні ідеологічних засад торговельної
політики у країнах, що розвиваються і роль, яку відігра�
ють провідні країни як на міжурядовому рівні, так і на
рівні багатосторонніх установ, подібних МВФ і СОТ, у
її просуванні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для утилітаристів — прихильників Дж. Бентама, які

стали відомими у перших двох десятиліттях ХХ століття,
доктрина Д. Рікардо не враховувала роль попиту в по�
ясненні умов обмінної торгівлі. Збалансував цю докт�
рину Дж.С. Міль, увівши поняття "взаємний попит".
Декілька років по тому А. Маршал ще більше підвищив
роль попиту, побудувавши "криву попиту", яка, на його
думку, завершила теорію торгівлі Д. Рікардо визначен�
ням "умов торгівлі". Однак вбудована в ці теорії про�
позиція тим часом докорінно змінилася від уведеного
Д. Рікардо поняття постійного ресурсу робочого часу
до "реальних витрат". Для А. Маршала ці витрати вимі�
рювались суб'єктивно даремним або збитковим викори�
станням праці на робочому місці. Крім того, прибутки
при випуску скорочувалися, і пропорції факторів зміню�
валися, а не були постійними коефіцієнтами праці, як у
Д. Рікардо. "Репрезентативні кошики" товарів, пропо�
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новані країнами в двохкраїновій моделі, вказували як
на попит, так і на пропозицію. Вищезгадані фактори виз�
начили умови стабільно рівноважної торгівлі: обміню�
вані товари належать до "нормальної" категорії ("nor�
mal" category), мають еластичний попит і прибутки від
виробництва не зростають. А. Маршал обережно об�
ійшов можливість встановлення множини рівноваг, які
мають місце в разі невиконання вищезгаданих умов, при�
пустивши, що всі витрати є безповоротними, навіть якщо
вони дають зростаючі прибутки.

Балансування факторів, що визначають пропозицію
і попит, було виконано представниками австрійської
школи через уведення поняття "альтернативні витрати",
визначеного з точки зору корисності упущеного спо�
живання. Це забезпечило основу для подальшої версії
доктрини вільної торгівлі Хекшера — Оліна. Викорис�
тання граничних ставок у цій теорії перевернуло кла�
сичну теорію з ніг на голову. Водночас із цим було закла�
дено парето�оптимум базис для захисту вільної торгівлі,
а не лише порівняльні витрати пропозиції, що забезпе�
чувало оптимізацію виробництва, споживання і обміну
(торгівлі) двох країн — торговельних партнерів на рівно�
вазі. Ця версія неокласичної теорії торгівлі продовжи�
ла бути особливо привабливою для економістів, які на
глобальному рівні відстоювали справу вільної торгівлі
на основі оптимізації, ефективності виробництва, спо�
живання (і добробуту як такого) і автоматичного повно�
го використання факторів виробництва. Прибутки на
два фактори виробництва, працю і капітал були про�
порційні відповідним матеріальним витратам, оціненим
за ринковими цінами. На відміну від парадигми Д. Рікар�
до, де визначальним фактором торговельних переваг
була вартість пропозиції, вимірювана годинами робо�
чого часу, переваги споживачів стосовно товарів мали
важливу роль як фактори пропозиції у визначенні ціно�
вої конкурентоспроможності товарів країн — торго�
вельних партнерів.

Однак версія торговельної доктрини Хекшера —
Оліна, і пізніше П. Самюельсона — (HOS�модель) при�
нижувала вплив попиту на ринкові ціни — який, згідно
з іншими теоріями, мав переважне значення, — аби по�
ставити на перше місце ресурсне забезпечення країн як
визначальний фактор взаємовигідної торгівлі. Відтак,
теорія вільної торгівлі відійшла від інтерпретацій рікар�
дівської доктрини порівняльних витрат на основі тру�
дових навичок або технології; для країн з однаковим
доступом до технологій порівняльні витрати тепер по�
яснювались ресурсною забезпеченістю.

Неокласичні економісти виконали геркулесову пра�
цю, проклавши шлях для побудови теорії вільної тор�
гівлі, заснованої на ресурсній забезпеченості. При цьо�
му переваги споживачів (або попит) у кожній з країн
відігравали свою роль у визначенні цін як на товари, так
і на фактори (включаючи працю) на доторговельній
стадії, відображаючи невідповідності у ресурсній забез�
печеності. Якщо у країн�партнерів переваги споживачів
є однаковими, тоді ресурсна забезпеченість цих країн
визначатиме цінову конкурентоспроможність товарів,
якими вони торгують. Єдина світова ціна встановлюва�
лась на рівні, що не перевищував рівень, встановлений
цими двома країнами на до�торговельній стадії. Якщо
фактори виробництва за припущенням були постійни�
ми (як у класичній теорії порівняльних витрат), вирів�
нювання цін на товари мало спричинити вирівнювання
цін на фактори в різних країнах. При цьому проблеми,
пов'язані з уніфікацією абсолютних цін у різних націо�
нальних валютах, були обережно обійдені через повне
ігнорування можливості існування різних валют у краї�
нах. Такі припущення від початку могли виправдовува�
тися тим, що цю теорію було названо "чистою", на про�
тивагу монетарній теорії торгівлі.

Теореми, що походять від теорії доктрини вільної
торгівлі HOS, включають (окрім вирівнювання цін на
фактори) висновок, названий ім'ям Столпера і Самюель�

сона, який пов'язує захист і реальну зарплату. Тобто
якщо у країн�партнерів є дефіцитний фактор, вони про�
грають в умовах вільної торгівлі при вирівнюванні цін
на фактори виробництва. Отже, вважалося, що робоча
сила, яка розглядається як дефіцитний фактор у США,
отримала користь від захисту, а не від вільної торгівлі.
Різні теоретики намагались перевірити моделі старих
теорій торгівлі (як порівняльних переваг, так і моделі
HOS) у випадках, коли існують багато товарів, багато
факторів і багато країн. Новітні моделі, пов'язані з "пи�
таннями більшої розмірності у теорії торгівлі" (В. Етьє�
ра [1]), не внесли значних змін з точки зору їх відповід�
ності реальним фактам.

Проблемою, пов'язаною із неспроможністю моделі
теорії вільної торгівлі HOS описати світові реалії, зай�
мались на різних рівнях у наступні декілька десятиліть.
На емпіричному рівні фактична тенденція підвищення
трудомісткості експорту порівняно з імпортом у США
(де немає дефіциту капіталу) змусила В. Леонтьєва
(1956) висунути парадокс, який слідував із пояснення
структури торгівлі на базі теорем HOS ресурсним за�
безпеченням. Він спробував розв'язати цей парадокс
поясненням, що одиниці праці в США нееквівалентні
одиницям праці у решті світу — у США одиниця праці є
величиною, більшою, ніж одиниця праці у решті світу.

На логічному рівні модель HOS потребувала повтор�
ної інтерпретації, щоб оцінити головний аргумент, по�
в'язаний із вирівнюванням ціни на фактори. Характери�
стики, додані, зокрема, Б. Мінхасом [2], дедалі більше
зводили цю модель до виробничих функцій з постійною
еластичністю заміщення факторів (CES), в яких існує
постійна еластичність заміщення факторів виробницт�
ва, що унеможливлює інверсії факторомісткості, що
порушує єдність межі між цінами на фактори і цінами
на товари внаслідок жорсткого упорядкування товарів
з точки зору факторомісткості. Інші умови, які як і рані�
ше мали бути виконані для моделі HOS, включали зви�
чайні параметри моделі "2x2x2", для яких у двох краї�
нах�партнерах застосовувались різні коефіцієнти ресур�
сної забезпеченості, різна факторомісткість двох то�
варів, що виробляються і продаються, постійні норми
прибутків при зростанні масштабів, зменшення норми
прибутків при зміні часток виробничих факторів.
Врешті�решт, була неповна спеціалізація торгівлі обо�
ма товарами, які за згаданих припущень забезпечували
вирівнювання цін на фактори виробництва як наслідок
вільної торгівлі товарами. Як і в моделі Д. Рікардо, ціни
тут також визначалися в реальному вираженні, а не в
грошових одиницях.

Альтернативне пояснення структури торгівлі було
запропоновано в 1964 р. шведським економістом С. Лін�
дером (1961). На відміну від її пояснень у літературі, ос�
нованих на пропозиції, С. Ліндер дає пояснення на ос�
нові "попиту, що перекривається". На його думку, реп�
резентативний попит у країнах�партнерах на ті види
товарів, на які зазвичай існує попит при відповідному
доході на душу населення, визначає можливість
здійснення торгівлі між країнами. Репрезентативний
попит у країнах�партнерах повинен мати зону перекрит�
тя з точки зору видів товарів, які виробляються і спо�
живаються в цих країнах. У вищезгаданій інтерпретації
торгівлі саме попит, а не пропозиція має головне зна�
чення у поясненні торгівлі. Зауваження С. Ліндера сто�
совно торгівлі перекреслюють більш ранні пояснення
торгівлі порівняльними перевагами або факторною за�
безпеченістю з їх акцентом на пропозицію. Однак ця
теорія, яка здатна пояснити внутрішньогалузеву торгі�
влю, диверсифікацію продукції (або "ускладнення" про�
дукції у формулюванні С. Ліндера) і навіть торгівлю між
Півднем і Північчю у нещодавній період, залишається
поза увагою в літературі.

Тим часом жорсткі рамки теорії торгівлі стали ста�
витися під питання з різних сторін. Від старих теорій
торгівлі почали масово відходити, і в літературі про нову
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теорію торгівлі (НТТ) робилися спроби увести в обіг
ефект масштабу. Однією зі значних змін було врахуван�
ня впливу зростаючих прибутків від масштабу на струк�
туру міжнародної торгівлі і взаємні вигоди країн від неї.
Пов'язаний із цим момент стосувався розміру фірм і
структури ринку, які мали заплутаний зв'язок із мож�
ливим ефектом масштабу, що потребувало уваги до цьо�
го питання в літературі.

Щоб оцінити наслідки ефекту масштабу, потрібно
звернутися до супутнього питання про недосконалі рин�
ки, яке завжди супроводжує перше питання. Продук�
ція, особливо при монополістичній конкуренції, скоріш
за все буде диверсифікованою, що спричинить подальші
відхилення від конкурентної моделі. У сукупності всі три
відхилення від норми (тобто ефект масштабу, недоско�
налі ринки і диверсифікація продукції), які відрізняють
ці НТТ від старих моделей торгівлі версії HOS, повністю
відкидають спроможність моделі HOS як інструменту
для передбачення структури торгівлі між країнами на
основі цін на товари, встановлюваних на доторговель�
ному етапі, і цін на фактори виробництва.

Таким чином, зростаючі прибутки, якщо вони по�
в'язані з ефектом масштабу і отримуються самими
фірмами, вважалися несумісними з конкурентною
рівновагою. Це обумовлено тим, що виробники, які ко�
ристуються вигодами від внутрішнього ефекту масшта�
бу, зазвичай спроможні впливати на ринок через здійс�
нення контролю над цінами, а також через сегмент рин�
ку. Наслідком цього може бути недосконала конкурен�
ція з олігополією або монополією. Ці можливості, особ�
ливо олігополістичний поділ ринку, також призводили
до застосування стратегічних принципів торгівлі, які з'я�
вились як альтернативна позиція із сильним політичним
підтекстом.

Проблеми, пов'язані з включенням зростаючих при�
бутків від ефекту масштабу, що завжди має місце при
розширенні промислових фірм, також піднімалися ра�
ніше в літературі з теорії торгівлі. А. Маршалл обійшов
проблему можливих множинних рівноваг при зростанні
прибутків, припустивши, що витрати є історичними, а
відтак безповоротними у часі. Єдиним махом А. Мар�
шалл також відкинув пропозицію А. Пігу стосовно по�
датків і субсидій, відповідно, для галузей, де витрати
зростають або зменшуються. Те ж саме питання також
підняли Ф. Грехем [3] і Ф. Найт [4] в процесі аналізу зро�
стаючих прибутків і їх впливу на торгівлю.

Проблеми включення зростаючих прибутків від
ефекту масштабу, які нещодавно постали перед НТТ, є
більш складними, зокрема, через те, що їх відправна
точка визначалась у термінах неокласичних положень
HOS. Внаслідок цього деякі з теоретиків НТТ вважали
за необхідне реабілітувати теорію HOS, зосередившись,
зокрема, на її прогнозній здатності для структури
торгівлі, характерною для якої є зростаючі прибутки та
недосконала конкуренція [5].

НТТ стикнулися із декількома проблемами при
включенні зростаючих прибутків від ефекту масштабу і
недосконалої конкуренції до моделі HOS. Однією з них
був поділ висококонкурентного ринку з ефектом мас�
штабу всередині фірм, тобто проблема, визнана раніше
в літературі. Така зміна цієї моделі відкидає: 1) основне
припущення, на якому вона побудована; 2) основні вис�
новки стосовно її передбачувальної сили для структу�
ри торгівлі; 3) висновки щодо вирівнювання цін на фак�
тори, захисту і реальної зарплати (теорема Столпера —
Самюельсона), а також впливу змін часток факторів у
факторній забезпеченості (теорема Т. Рибчинського)
[6].

Намагання представників НТТ відновити прогнос�
тичну здатність таких теорій через уведення сукупності
обмежувальних припущень не допомогла з точки зору
її загальності. Натомість скористалися перевагами
Діксіта — Стігліца, представленими функцією корис�
ності, де корисність зростає у міру урізноманітнення

споживання, а не лише з кількістю кожного спожитого
різновиду [7], зробивши висновок, що вплив споживчо�
го кошика з різноманітними товарами переважує мож�
ливі втрати, пов'язані з рухом від автаркії до вільної
торгівлі. Ці втрати можуть негативно вплинути на ма�
лих виробників, нездатних отримувати ефект масшта�
бу, що дозволяє їм покривати постійні витрати.

Що стосується ефекту масштабу на галузевому
рівні, то виробництво досягає глобального розмаху з
точки зору розміщення. Це, згідно з НТТ, сприяє ско�
роченню витрат у глобальному масштабі водночас із
перенесенням виробництва з тих регіонів/країн, де його
економічна ефективність нижче [8]. Цей аргумент від
початку стосується такої моделі вільної торгівлі, яка
основана на потенційних вигодах усіх країн�учасниць
торгівлі в результаті збільшення прибутків на глобаль�
ному рівні.

У літературі проводиться розмежування між тими
ефектами масштабу (зовнішнього для фірми), які мають
"національне" походження, і тими, які є "міжнародними",
тобто обумовленими розвитком глобальної індустрії. Що
стосується інших ефектів масштабу, вони спростовують
як прогностичну здатність, так і основні теореми тради�
ційної моделі HOS. Однак вигоди від торгівлі обумовлені
зростанням випуску в галузях промисловості в країнах�
партнерах, які мають ефекти масштабу національного
рівня. Вигоди від торгівлі також можуть отримувати га�
лузі з ефектом масштабу на міжнародному рівні. Зокре�
ма малі економіки, які інакше не матимуть доступу до цих
ефектів, отримуватимуть вигоду від лібералізації. Так,
зовнішня торгівля може бути вигідною або збитковою
для країн, які мають можливість отримувати позитивний
ефект масштабу або уникати негативного ефекту масш�
табу з інтегрованими ринками. Це справедливо навіть для
країн з однаковими ресурсною забезпеченістю і цінами,
встановленими на до�торговельному етапі. В такому разі
невелика країна має отримати більшу вигоду від відкрит�
тя ринків і отримання доступу до ефектів масштабів на
міжнародному рівні [9].

Як і ефект масштабу, диверсифікація продукції ви�
кривлює основні властивості торговельної моделі HOS.
Оскільки попит створюється в кожній країні на конк�
ретні різновиди продукції, що виробляється в одній і тій
самій галузі, цей процес відкриває простір для внутріш�
ньогалузевої торгівлі між країнами. Така внутрішньо�
галузева торгівля в обох напрямах також можлива, коли
ринки є сегментованими і фірми починають займатися
ціновою дискримінацією або ціновим демпінгом і тому
подібним з метою максимізації прибутків шляхом от�
римання переваг від різниці в еластичності попиту на
однаковий товар у різних країнах.

Аналізуючи недосконалі ринки країн з можливістю
взаємного демпінгу, Дж. Брендер і Б. Спенсер запропо�
нували поняття "стратегічна торгівля" [10] . Воно сто�
сується ситуацій, коли на криві попиту впливає елас�
тичність, яка є різною в двох країнах. Якщо звернутися
до відомої практики компаній Airbus і Boeing, тут вико�
ристовувалась стратегія агресивного попередження —
створення ринкової ніші шляхом субсидування демпін�
гу експорту. Водночас із цим внутрішній ефект масшта�
бу також можливий на національному рівні, коли краї�
ни, які з історичних причин є лідерами у виробництві
конкретного товару, мають перевагу над іншими —
спроможність виробляти цей товар за нижчою ціною,
ніж та, яку можуть запропонувати інші країни на по�
чатку виробництва. За аналогією з "новонародженою
промисловістю" Ф. Ліста, випадки, подібні до вищезга�
даного, виправдовують стратегічну торговельну політи�
ку субсидування країни з високими витратами, щоб дати
їй можливість пізніше отримувати вигоди від ефекту
масштабу. Іншим варіантом є агресивна стратегічна
торгівля промислово розвинених країн.

 Концепція стратегічної торгівлі як частина НТТ
широко використовувалась у державній політиці про�
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тягом 1980 рр., особливо у США. Загалом визнавалось,
що "примхи історії", а не ресурси, визначають, що саме
країна виробляє та експортує. Так, роль "історії та ви�
падку" розглядалась як ключова при визначенні місця
розташування промисловості на карті світу П. Кругман
розглядає це як економіку QWERTY, або залежність від
попереднього розвитку, як стару клавіатуру друкарсь�
кої машинки, яка знайшла продовження в останніх мо�
делях комп'ютерів [11]. Впливові науковці, включаючи
Р. Райха зі школи Кеннеді в США і Л. Туроу [12] видали
рекомендацію, згідно з якою на початку 1980 рр. уряд
має втрутитися, аби переспрямувати ресурси від галу�
зей "де заходить сонце" до галузей "де сходить сонце",
створюючи у такий спосіб "продукцію з високою дода�
ною вартістю" [13, с. 248]. Майже в той самий час засі�
дання в Берклі, впливовому мозковому центрі при Ка�
ліфорнійському університеті, наголосило на ризиках
деіндустріалізації США і необхідності активного дер�
жавного втручання, спрямованого на захист промисло�
вої політики в напрямку, аналогічному вищезгаданому
[13, с. 249).

Незважаючи на інноваційну критику традиційних
теорій торгівлі, НТТ залишилася повністю співзвучною
"традиційній теорії". Вона творчо і широко досліджує
ті винятки зі звичайних результатів традиційної теорії,
які та допускає. Як сказано у вичерпному аналізі і кри�
тиці НТТ, у новій теорії залишились обмеження старої
теорії [14]. Ані традиційний набір доктрин вільної
торгівлі (старої школи), ані НТТ з її суто позитивним
підходом до світової торгівлі не розглядали динамічні
наслідки відкриття торгівлі з точки зору зростання і
розвитку країн, що торгують; і особливо це стосується
країн, що розвиваються.

Цікаво зазначити, що ці статичні теорії оптималь�
ного розподілу ресурсів при вільній торгівлі, будь то в
стандартній версії порівняльних витрат або в теоремах
HOS, не використали знання як А. Сміта, так і Д. Рікар�
до про нерівномірний розвиток народів [6]. Це стосуєть�
ся аналізу зростаючих прибутків, інновацій, розміру
ринку у А. Сміта, а також технічного прогресу, дебатів
щодо хлібного закону (Corn Law) як можливої перепо�
ни для індустріалізації у Д. Рікардо. А. Сміт, зокрема,
напевно знав про "суттєві відмінності" в економічному
розвитку країн, оскільки "… він каже про "народи ди�
кунів", що співіснують із "цивілізованими народами". Як
А. Сміт, так і Д. Рікардо, незважаючи на глибинні
відмінності між ними у тлумаченні понять зростання та
зменшення прибутків залежно від масштабу, забезпе�
чують концептуальні рамки для безпосереднього роз�
гляду феномена дивергентного економічного розвитку.

У цілому, ані неокласичні теорії торгівлі версії HOS,
ані навіть більш реалістичні моделі НТТ не звернулись
до питання зростання і розвитку, яке включає розгляд
змін через порівняння станів статичної рівноваги, а не
як неповоротний у часі історичний процес. До порядку
денного, який встановили для себе теоретики НТТ, вза�
галі не включено випадки, коли можуть відбутися зміни
у ресурсному забезпеченні, технологічних можливос�
тях або перевагах споживачів [7]. Жодна з цих теорій
не приділяє достатньо уваги питанням зміни розподілу
прибутків при вільній чи обмеженій торгівлі.

Однією із перших спроб виявити вплив торгівлі на
зростання були моделі "торгівлі зі зростанням" Х. Джон�
сона [14] і "зростання у злиднях" Дж. Бхагваті [15],
обидві запропоновані у 1960�х роках [цитата за 16]. Не�
зважаючи на обмежувальні припущення, Дж. Бхагваті
зміг показати, що зміни в умовах торгівлі дійсно є од�
ним із факторів, пов'язаних із темпами зростання в краї�
нах, що торгують. Однак доволі парадоксальним є те,
що "зростала у злиднях" через погіршення умов торгівлі
саме та країна, яка зростала швидше, ніж її торговель�
ний партнер, або навіть незалежно від нього. Таким чи�
ном, запропоновані автором узагальнення суперечили
реальності.

Умови торгівлі знову з'явилися в літературі як ваго�
мий інструмент для доказу несправедливості торгівлі
для країн, що розвиваються. Опираючись на реальні тен�
денції постійного зниження обсягів торгівлі товарами,
П. Пребіш (1968) і Х. Зінгер (1950) висунули знаменну
тезу про постійне скорочення торгівлі країн — вироб�
ників і експортерів первинних товарів. Емпіричні дані на
підкріплення цієї гіпотези було надано в звіті GATT про
міжнародну торгівлю 1956 р. [17] про фактори, що по�
яснюють відсутність попиту на товари, які експортують�
ся напівідустріальними країнами до ринків передових
країн. Причини включали падіння обсягів або низькі
обсяги імпортованих компонентів у виробництві у пе�
редових країнах внаслідок технологічних змін. Індуст�
ріалізація є значним фактором того, що експорт на�
півіндустріальних країн у довгостроковій перспективі
зростатиме навіть повільніше, ніж експорт неіндуст�
ріальних країн.

Одним з основних факторів була низька ціна і елас�
тичність попиту від прибутків для цих видів експорту з
країн, що розвиваються, до ринків розвинених країн.
Подальший доказ аргументу про торгівлю і недорозвине�
ність надали Р. Нурксе [18], Х. Зінгер, а також Г. Мюр�
даль [19]. Р. Нурксе підкреслив, що протекціонізм у
сільському господарстві передових країн, а також
слабкість попиту на ресурси (як первинні, так і проміжні
товари), що імпортуються з менш розвинених країн, є
факторами, що сприяють недорозвиненості. Розгля�
даючи іноземні інвестиції в країни, що розвиваються,
Х. Зінгер охарактеризував ту шкоду, якої зазнають
приймаючі країни не лише від падіння експортних цін і
погіршення умов торгівлі для країн — виробників пер�
винної продукції, а й від відтоку коштів до сфери по�
слуг і для повернення іноземних інвестицій. Х. Зінгер
вважав, що іноземні інвестиції опосередковано створю�
ють базу для експортоорієнтованого виробництва пер�
винних товарів, тим самим унеможливлюючи альтерна�
тивний шлях розвитку в цих країнах, оснований на інду�
стріалізації. Для Г. Mюрдаля (1957) "несприятливі на�
слідки" інвестицій у відкриті економіки переважують
"ефекти розповсюдження", якщо такі є [20].

Несправедливий характер торгівлі також був однією
з головних тем у марксистській літературі, присвяченій
цим питанням. Використовуючи трудову теорію вар�
тості, І. Валерстайн спробував вказати на асиметрію
обміну між країнами, коли прибутки від зростання про�
дуктивності праці у країнах, що розвиваються, присво�
юються рештою світу [21]. Теорії недорозвиненості, які
заперечували магістральні неокласичні теорії оптималь�
ної торгівлі та зростання, надали дуже відмінну карти�
ну торгівлі між країнами. Вони включали класичні по�
ложення про імперіалізм, особливо проблему низького
рівня споживання, яку можна вирішити через отриман�
ня доступу до ринків докапіталістичної фази розвитку
всередині країни або в заморських країнах. Торгівля
відігравала значну роль у цьому процесі, забезпечуючи
доступ до ринків, які до цього не використовувались.
Торгівля продовжувала бути у центрі дискусій, що ви�
никали на супутні капіталізму теми, при цьому П. Свізі
підкреслював верховенство "обміну", на відміну від "ви�
робничих відносин" [22].

І. Валлерстайн вважав торгівлю одним із основних
інструментів "перетворення в периферію" або перифері�
зації нових територій і передачі ресурсів "центральним
територіям". Це, серед іншого, привело до виникнення
популярної в літературі відмінності між центром і пери�
ферією. "Деіндустріалізація" через торгівлю і переведен�
ня прибутків з колоній також залишаються важливими
внесками в аналіз і документування колоніального ми�
нулого країн, що розвиваються. Торгівля поряд із інвес�
тиціями використовується як навіть більш ефективний
метод в аналізі "розвитку недорозвиненості" Г. Франка,
де експропріації у період неоколоніалізму в основному
пояснюються виведенням прибутків з територій, що роз�
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виваються. Вищезгадані теорії значно вплинули на підхо�
ди депендентистів, які акцентують на несправедливому
характері світової торгівлі і фінансового порядку, який
значною мірою обумовлений торгівлею.

Хвиля лібералізації, яка поглинула світ, що розви�
вається, в процесі глобалізації, створила специфічні
інструменти, якими політики могли виправдовувати рух
у бік дерегуляції у глобальній економіці. Торговельні
бар'єри в умовах того, що називається QR або режим
імпортозаміщення, намагалися ототожнити із "соціаль�
ними витратами на захист", вимірюваними "ефективним
рівнем захисту", широко відомим як ефективний рівень
захисту (ERP). Такі витрати також характеризувались
як "внутрішні ресурсні витрати" (DRC), які оцінювали
ресурсну ефективність галузей національної економі�
ки порівняно з міжнародними стандартами. Це поняття
використовувалось для характеристики потенційних
експортних товарів країн, що розвиваються, які перей�
шли від режиму імпортозаміщення до режиму сприян�
ня експорту протягом 1980�х років [23]. За відсутності
програмних засобів для обчислення "тіньових цін", що
відображають "динамічну порівняльну перевагу", для
розрахунків ERP і DRC було використано ціни CIF на
імпортовані товари. Вони широко використовувались
лобістами вільної торгівлі в країнах, що розвиваються
як інструменти для постановки під питання контрольо�
ваних режимів торгівлі.

Обмеження, концептуальні або операційні, можна
легко знайти у поняттях ефективності торгівлі, переве�
дених на терміни вищезгаданих концепцій. Вони знижу�
ють рівень об'єктивності показників ERP/DRC як орієн�
тирів для розподілу ресурсів у країнах, що розвивають�
ся. С. Сен акцентує щонайменше на трьох проблемах. По�
перше, обмежувальне припущення, що постійні ресурсні
коефіцієнти в цих розрахунках вимірюють вигоди від
ефективності через заміщення факторів. Це припущен�
ня зводить нанівець усі вказівки цих моделей з питань,
пов'язаних із вигодами від ефективності всередині еко�
номіки. По�друге, використання міжнародних (CIF) цін
як замінника "тіньових цін" при розрахунку показників
часто приводить до серйозних аномалій, з від'ємними
значеннями ERP/DRC, які не мають сенсу там, де йдеть�
ся про розподіл ресурсів. По�третє, внаслідок впливу
монополізму, який мають різні захищені суб'єкти, галузі
можуть бути ранжовані за критерієм ERP/DRC, що не
відображає неефективність за умов захисту.

Незважаючи на економічну і політичну підпорядко�
ваність промислово розвиненим країнам, країни, що
розвиваються, змогли привернути увагу до несправед�
ливого глобального економічного порядку сьогодення,
хоча доволі безуспішну з точки зору заходів з його
зміни. Наприклад, група із 77 країн, що розвиваються,
заявила про себе у 1960�х роках, що у подальшому за�
вершилося створенням UNCTAD. На іншому рівні краї�
ни, що належали до руху неприєднання, протягом ко�
роткого періоду часу активної діяльності цього руху
спробували вимагати чесних угод з торгівлі та інвес�
тицій. Останнім часом країни, що розвиваються, також
виявляли більшу активність, хоча не дуже успішну, за�
хищаючи свої національні інтереси в багатосторонніх
торговельних установах проти агресивних односто�
ронніх дій сильних індустріальних країн.

Прямі іноземні інвестиції (ПІІ), які поряд із техно�
логіями залишаються фактором, детермінуючим струк�
туру торгівлі, не залишилися поза увагою в літературі з
теорії торгівлі, починаючи з 1960 рр. Особливий акцент
було зроблено на "життєвий цикл продукції" (ЖЦП) у
контексті здійснюваних іноземних інвестицій у техно�
логії і відповідними торговельними потоками [24]. Вва�
жалося, що інновації, які призводили до впровадження
нових технологій у найбільш передовій країні, сприяли
впровадженню "нової" (в термінах цієї теорії) продукції,
яка вироблялась, споживалась і експортувалась у реш�
ту світу. Щойно інновація продукції досягала стадії

"зрілості", технологія і капітал повинні були рухатися
до решти передових країн, щоб забезпечити там вироб�
ництво подібних товарів, які, у свою чергу, експортува�
лися назад до найбільш передової країни.

Менш розвинені країни імпортують ці товари з пе�
редової країни�виробника (або передових країн�вироб�
ників) у період, відповідний першим двом фазам вироб�
ництва. Однак виробництво поступово починається і у
менш розвиненій країні, а продукція тим часом "стан�
дартизується", завершаючи таким чином ЖЦП. Техно�
логія на цій фазі ЖЦП вже перемістилась, разом із ка�
піталом, спочатку з найбільш передової країни до інших
передових країн і, врешті�решт, до цих найменш пере�
дових країн, як зараз експортують продукцію до пере�
дових країн. Поряд із класифікацією продукції (нова,
зріла, стандартизована) і початковим контролем ринку
передовими країнами, теорія ЖЦП стосовно торгівлі
технологічною продукцією включає як рівень диферен�
ціації продукції, так і недосконалості ринку.

У подібному ж контексті розглядалися потоки
торгівлі технологічними товарами в моделях, які пояс�
нюють "технологічний розрив" між країнами "млявим
попитом" частини споживачів і "млявою реакцією" час�
тини виробників у іноземній країні [25]. Якщо основною
передумовою ЖЦП та інших подібних неотехнологіч�
них моделей є розповсюдження (або передача) техно�
логій між країнами, то процес втрачає ясність, якщо при
цьому не згадується діяльність транснаціональних кор�
порацій (ТНК), пов'язана з материнськими компаніями
і філіалами. Ці аспекти продовжують досліджуватися
галуззю економіки, відомою як теорія організації про�
мисловості, яка, знову ж таки, навіть ще більше відхи�
ляється від реальності. Більш реалістичний підхід до
зв'язку між ПІІ і торгівлею пропонує парадигма гусей,
що летять А. Озави, яка намагається пояснити перероз�
поділ виробництва і зрушення в експортних платфор�
мах в Азії, які відбулися з початку 1980�х років.

З ретроспективного погляду література в жанрі
ЖЦП, увівши диверсифікацію продукції та недоско�
налість ринку, забезпечила платформу для інтегрова�
ного підходу до торгівлі, технологій та ПІІ. Порівняно
з більш ранніми підходами до моделей торгівлі в "ста�
рих теоріях", які спочатку пов'язувалися з місцем роз�
ташування (порівняльні витрати, ресурсне забезпечен�
ня), теорія ЖЦП ввела характеристики продукції (нова,
зріла, стандартизована), а також організаційні факто�
ри. Прикметно, що вищезгадані фактори також вклю�
чені до моделей нової теорії торгівлі (НТТ).

ВИСНОВКИ
Проведений аналіз дозволяє стверджувати, що ево�

люція теорії торгівлі від старих доктрин до нової теорії
торгівлі (НТТ) має вплив на двох рівнях. Перший — це
продовження підтримки доктрини вільної торгівлі для
визначення політики у країнах, що розвиваються. Як і
очікувалось, ініціатива тут походить від передових країн
як на міжурядовому рівні, так і на рівні багатосторонніх
установ, подібних МВФ і СОТ. Другий вплив теорій
торгівлі стосується політики передових країн, яка знач�
ною мірою грунтується на доктринах НТТ щодо стра�
тегічної торгівлі. Нерівні за силою відносини між бага�
тими і бідними країнами світу призводять до продовжен�
ня цієї асиметричної комбінації політик, в якій торгів�
ля, на жаль, відіграє детермінуючу роль. Зацікавленість
політиків мікротеоретичними положеннями теорії
торгівлі, будь то старої або нової, значною мірою обу�
мовлена повною зневагою до макроекономічних питань,
пов'язаних із національною та глобальною економікою.

Література:
1. Ethier W.J. Higher dimensional issues in international

tradetheory / W.J. Ethier // Handbook of International
Economics / R.W. Jones, P.B. Kenen. — Amsterdam:
Elsevier, 1984. — P. 131—184.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

57www.economy.in.ua

2. Minhas B.S. The Homo�Hypallagic Production
Function / B.S. Minhas // Journal of Political Economy.
1960. — Vol. 74 (3). — P. 221—237.

3. Graham F. Argument for Protection / F. Graham
// Econometrica. — 1982. — Vol. 50 (5). — P. 1243—
1268.

4. Knight F.H. "What is Truth" in Economics? / F.H. Knight
// Journal of Political Economy. — 1940. — Vol. 48 (1). —
P. 1—32.

5. Helpman E. International Trade in the Presence of
Product Differentiation Economies of Scale and
Monopolistic Competition: A Chamberlin an Heckscher�
Ohlin Approach / E. Helpman // Journal of International
Economics. — 1981. — Vol. 11. — P. 305—340.

6. Darity W. Jr. Growth, Trade and Uneven Development
/ W.Jr. Darity, L.S. Davis // Cambridge Journal of
Economics. — 2005. — Vol. 29(1). — P. 141—170.

7. Bhattacharjea A. Globalization and the Developing
Countries / A. Bhattacharjea, S. Marjit. — Delhi: Manohar,
2004. — 234 pp.

8. Ethier W.J. Decreasing Costs in International Trade
and Frank Graham's Argument for Protection / W.J.
Ethier // Econometrica. — 1982. — Vol. 50 (5). — P.
1243—1268.

9. Ethier W.J. Internationally Decreasing Costs and
World Trade / W.J. Ethier // Journal of International
Economics. — 1979. — Vol. 9. — P. 1—24.

10. Brander J.A. Export Subsidies and International
Market Share Rivalry / J.A. Brander, B. J. Spencer // Journal
of International Economics. — 1985. — Vol. 18 (1—2). —
P. 83—100.

11. Krugman P. International Economics: Theory and
Policy / P. Krugman, M. Obstfeld. — Upper Saddle River,
NJ: Addison�Wesley, 1997. — 777 pp.

12. Thurow L.C. The Zero�Sum Society: Distribution
and the Possibilities for Economic Change / L.C. Thurow.
— NY: Basic Books, 2001. — 240 pp.

13. Krugman P. Peddling Prosperity / P. Krugman. —
London: W.W. Norton & Co, 1994. — 303 pp.

14. Johnson H.G. International Trade and Economic
Growth / H.G. Johnson. — London: Allen and Unwin, 1956.
— 204 pp.

15. Bhagwati J. Immiserizing Growth: A Geometrical
Note / J. Bhagwati // Review of Economic Studies. — 1958.
— Vol. 58. — P. 201—205.

16. Sen S. International trade theory and policy: What
is leftof the free trade paradigm / S. Sen // Development
and Change. — 2005. — Vol. 36 (6). — P. 1011—1029.

17. Haberler G. Terms of Trade and Economic
Development / G. Haberler // Economics of Trade and
Development / J.D. Theberg. — London and New York: John
Wiley and Sons, 1968. — P. 453—527.

18. Nurkse R. Patterns of Trade and Development / R. Nur�
kse. — Oxford, UK: Blackwell, 1962. — 673 pp.

19. Myrdal G. Economic Theory and Underdeveloped
Regions / G. Myrdal. — London: Duckworth, 1957. — 548
pp.

20. Singer H. The Distribution of Gains Between
Investing and Borrowing Countries / H. Singer // American
Economic Review, Papers and Proceedings. — 1950. — Vol.
40. — P. 473—485.

21. Wallerstein I. Three Paths of National Development
in 16th Century Europe Europe / I. Wallerstein // Studies
in Comparative International Development. — 1972. — Vol.
7 (2). — P. 95—101.

22. Sweezy P. The Transition from Feudalism to
Capitalism / D. Sweezy, M. Dobb. — New York: New Left
Books, 1970. — 195 pp.

23. Srinivasan T.N. Liberalisation Attempts and
Consequences / T.N. Srinivasan // NBER. — 1978. — Vol.
X. — P. 277—300.

24. Vernon R. The Technology Factor in International
Trade / R. Vernon. — New York: National Bureau of
Economic Research, 1970. — P. 1—5.

25. Posner M. International Trade and Technical Change
/ M. Posner // Oxford Economic Papers. — 1961. — Vol.
13 (3). — P. 323—41.

References:
1. Jones, R.W. and Kenen, P.B. (1984), Handbook of

International Economics, Elsevier, Amsterdam, Netherlands.
2. Minhas, B.S. (1960), "The Homo�Hypallagic Pro�

duction Function", Journal of Political Economy, vol. 74
(3), pp. 221—237.

3. Graham, F. (1982), "Argument for Protection", Eco�
nometrica, vol. 50 (5), pp. 1243—1268.

4. Knight, F.H. (1940), "What is Truth" in Economics?",
Journal of Political Economy, vol. 48 (1), pp. 1—32.

5. Helpman, E. (1981), "International Trade in the
Presence of Product Differentiation Economies of Scale and
Monopolistic Competition: A Chamberlin an Heckscher�
Ohlin Approach", Journal of International Economics, vol.
11, pp. 305—340.

6. Darity, W. Jr. and Davis, L. S. (2005), "Growth, Trade
and Uneven Development", Cambridge Journal of
Economics, vol. 29 (1), pp. 141—170.

7. Bhattacharjea, A. (2004), Globalization and the
Developing Countries, Manohar, Delhi, India.

8. Ethier, W.J. (1982), "Decreasing Costs in International
Trade and Frank Graham's Argument for Protection",
Econometrica, vol. 50 (5), pp. 1243—1268.

9. Ethier, W.J. (1979), "Internationally Decreasing Costs
and World Trade", Journal of International Economics, vol.
9, pp. 1—24.

10. Brander, J.A. and Spencer, B.J. (1985), "Export
Subsidies and International Market Share Rivalry", Journal
of International Economics, vol. 18 (1—2), pp. 83—100.

11. Krugman, P. and Obstfeld, M. (1997), International
Economics: Theory and Policy, Addison�Wesley Upper
Saddle River, NJ.

12. Thurow, L.C. (2001), The Zero�Sum Society: Dist�
ribution and the Possibilities for Economic Change, Basic
Books, NY, US.

13. Krugman, P. (1994), Peddling Prosperity, W.W.
Norton & Co, London, UK.

14. Johnson, H.G. (1956), International Trade and
Economic Growth, Allen and Unwin, London, UK.

15. Bhagwati, J. (1958), "Immiserizing Growth: A
Geometrical Note", Review of Economic Studies, vol. 58,
pp. 201—205.

16. Sen, S. (2005), "International trade theory and
policy: What is leftof the free trade paradigm", Development
and Change, vol. 36 (6), pp. 1011—1029.

17. Theberg, J.D. (1968), Economics of Trade and
Development, John Wiley and Sons, London and New York,
UK and US.

18. Nurkse, R. (1962), Patterns of Trade and Develop�
ment, Blackwel, Oxford, UK.

19. Myrdal, G. (1957), Economic Theory and Under�
developed Regions, Duckworth, London, UK.

20. Singer, H. (1950), "The Distribution of Gains
Between Investing and Borrowing Countries", American
Economic Review, Papers and Proceedings, vol. 40, pp.
473—485.

21. Wallerstein, I. (1972), "Three Paths of National
Development in 16th Century Europe", Studies in Com�
parative International Development, vol. 7 (2), pp. 95—101.

22. Sweezy, P. and Dobb, M. (1970), The Transition from
Feudalism to Capitalism, New Left Books, New York, US.

23. Srinivasan, T.N. (1978), "Liberalisation Attempts and
Consequences", NBER, vol. X, pp. 277—300.

24. Vernon, R. (1970), The Technology Factor in Inter�
national Trade, National Bureau of Economic Research,
New York, US.

25. Posner, M. (1961), "International Trade and Tech�
nical Change", Oxford Economic Papers, vol. 13 (3), pp.
323—41.
Стаття надійшла до редакції 29.08.2017 р.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 9/201758

ВСТУП
З початку XXI століття у світі спостерігається про�

цес формування нової технологічної платформи роз�
витку глобальної енергетики, що обумовлено необхід�
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ECONOMIC MECHANISMS OF DEVELOPMENT OF REFURBISHABLE ENERGY

Метою цієї статті є систематизація і оцінка економічних і неекономічних ефектів від реалізації ме>

ханізмів розвитку відновлюваної енергетики в Україні. У статті розглянуто вплив відновлюваних дже>

рел енергії на процес ціноутворення, висвітлено політику підтримки відновлюваних джерел енергії, про>

аналізовано емісію життєвих циклів різноманітних технологій, освітлено схеми підтримки відновлюва>

них джерел енергії та механізм їх застосування, обгрунтовано прогнозні тенденції стану джерел і різних

способів виробництва енергії, визначено перспективні напрями розвитку нетрадиційних відновлюва>

них джерел енергії в Україні, охарактеризовано проблеми та перспективи використання відновлюваль>

ної енергетики в Україні. Для підтримки відновлюваних джерел енергії використовуються податкові сти>

мули (пільги, кредити). Найпоширенішою схемою підтримки є фіксований тариф. Суть цього механізму

полягає в забезпеченні гарантованого доходу (фіксованого тарифу) виробникам зеленої електроенергії,

який повинен покрити усі витрати їх генерації. Для того, щоб відновлювана енергетика реально набула

розмаху у виробництві енергії слід прискорювати темпи впровадження її потужностей з одночасним

зменшенням собівартості виробленої енергії на основі використання новітніх технологій, передусім,

вітчизняних розробок. Напрацювання нових технологій і матеріалів підвищить ефективність, надійність,

економічність відновлюваних джерел енергії. Необхідно скоординувати існуючі напрями досліджень у

країні у рамках єдиної програми, узгодивши її з міжнародними проектами у цій сфері.

The purpose of the real article are systematization and estimation of economic and uneconomical effects

from realization of mechanisms of development of refurbishable energy in Ukraine. In the article refurbishable

energy sources is considered on the process of pricing, the policy of support of refurbishable energy sources is

reflected, emission of life cycles of various technologies is analysed, the charts of support of refurbishable energy

sources and mechanism of their application are lighted up, the prognosis tendencies of the state of sources and

different methods of production of energy are reasonable, perspective directions of development of unconventional

refurbishable energy sources are certain in Ukraine, problems and prospects of the use of energy are described in

Ukraine. For support of refurbishable sources to energy tax incentives (privileges, credits) are used. The most

widespread chart of support is the fixed tariff. Essence of this mechanism consists in providing of the assured

profit (fixed tariff) to the producers of green electric power, that must cover all charges of their generation. In

order that refurbishable energy really purchased a scope in the production of energy it follows the rates of

introduction of her powers with the simultaneous diminishing to the prime price of mine>out energy on the basis

of the use of the newest technologies, foremost, home developments. Work of new technologies and materials

will promote efficiency, reliability, economy of refurbishable energy sources. It is necessary existent directions

of researches in a country within the framework of the only program, co>ordinating her with international projects

in this sphere.

Ключові слова: відновлювані джерела енергії, альтернативна енергетика, електроенергетика, підтримка,
фактор.

Key words: Renewable energy sources, alternative energy, electricity, support, factor.

ністю відповідати на цілий ряд економічних, демогра�
фічних, кліматичних і технологічних викликів. Однією
з найважливіших рис цього процесу є зміна структури
балансів виробництва і споживання енергії за рахунок



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

59www.economy.in.ua

збільшення долі безвуглецевих технологій, зокрема,
технологій на основі відновлюваних джерел енергії
(ВДЕ). Зараз відновлювана енергетика — це сектор
світової енергетики, який дуже швидко розвивається: в
2014 р. на долю ВДЕ доводилося 59% приросту світових
генеруючих потужностей, а доля світової електрогене�
рації ВДЕ перевищила 22,8%. Проте, поки розвиток ВДЕ,
як правило, є можливим тільки при тій або іншій формі
державної підтримки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Теоретичним і практичним питанням економіки по�

новлюваних джерел енергії присвячені роботи О. Амо�
ши, В. Баранніка, Г. Вороноського, В. Геєць, М. Земля�
ного, А. Кабанова, І. Недіна, І. Плачкова [6], Р. Подо�
лець, У. Письменної, С. Сніжко та ін.

Тема відновлюваних джерел енергії активно вив�
чається зарубіжними ученими. Питанням економічних,
соціальних і екологічних ефектів розвитку ВДЕ присвя�
чені роботи Р. Ферруки, Д. Гилена, Г. Киффер, М. Тей�
лора, Д. Нагпала, А. Халида, Д. Кука, Г. Шеллекенса,
Х. Райниша, М. Ісламу, С. Мекхилефа, М. Виллембахе�
ра, Р. Хааса, Т. Лева, М. Халлера та ін.

ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ СТАТТІ
Метою цієї статті є систематизація і оцінка еконо�

мічних і неекономічних ефектів від реалізації механізмів
розвитку відновлюваної енергетики в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Відновлювані (поновлювані) або невичерпні енерго�
ресурси — це потоки енергії, які постійно або періодич�
но діють у навколишньому середовищі. До відновлю�
вальних джерел енергії відносять енергію сонця, вітру,
морів і океанів, теплоти землі, біомаси, малих річок та
вторинні ресурси, що існують постійно або періодично
виникають у навколишньому середовищі [4].

Основна їхня спільна властивість — це практична
невичерпність та екологічна чистота. Майже для всіх
ВДЕ (крім геотермальної) джерелом енергії є сонце.

А надходження сонячної радіації на земну поверх�
ню, її просторово�часові відмінності розглядають як
певний детермінований стохастичний процес [3].

Основними факторами, що обумовлюють викорис�
тання ВДЕ в Україні, є:

— енергодефіцитність окремих регіонів України;
— вичерпання власних енергоресурсів;
— екологічні наслідки виробітку енергії на ТЕС та АЕС;

— високий потенціал основних видів ВДЕ [3].
Згідно з Енергетичною стратегією України на пері�

од до 2030 р. основною перевагою використання нетра�
диційних та відновлюваних джерел енергії (НВДЕ) є їх
невичерпність та екологічна чистота, що сприяє пол�
іпшенню екологічного стану і не призводить до зміни
енергетичного балансу на планеті. Перспективними на�
прямами розвитку НВДЕ в Україні є:

біоенергетика, видобуток та утилізація шахтного
метану,

використання теплової енергії довкілля,
освоєння економічно доцільного гідропотенціалу

малих річок України [1].
Скорочення середніх цін на оптовому ринку елект�

роенергії за рахунок заміщення станціями ВДЕ високо�
маржинальних генераторів традиційної енергетики
дуже цікавий процес. Змінні витрати багатьох техно�
логій ВДЕ практично дорівнюють нулю, оскільки соняч�
на і вітрова енергія — це безкоштовні ресурси. Щоб
підтримати виробників ВДЕ, в багатьох країнах елект�
роенергія, вироблена на основі ВДЕ, має привілейова�
ний статус: вона потрапляє в мережу, отримується і спо�
живається в першу чергу. Таким чином, з виходом на
ринок ВДЕ технологій, крива пропозиції зміщується
вправо і ціна падає до рівня Р2, не дивлячись на те, що
попит залишається на високому рівні (рис. 1).

Ця теорія підтверджується практикою. На ринках
країн, де доля ВДЕ значна, спостерігається зниження
середніх біржових цін на електроенергію. У 2015 р. се�
редні ціни на ринку на день вперед в Німеччині (най�
більшому європейському ринку електроенергії) знизи�
лися до 31,68 євро (34,62 дол.) за 1 МВтч. Основними
чинниками зниження названі збільшення виробництва
енергії на вітрових і сонячних електростанціях.

Сонячна, вітрова, гідро, геотермальна енергія і енер�
гія океану є внутрішніми ресурсами країни, тому роз�
виток ВДЕ може позитивно відобразитися на торговель�
ному балансі, якщо скорочення імпорту енергоресурсів
виявиться більше, ніж імпорт технологій ВДЕ. За оцін�
ками, в 2010 р. в Іспанії внутрішнє виробництво елект�
роенергії на основі ВДЕ дозволило скоротити імпорт
викопних паливних ресурсів на 2,8 млрд дол., тоді як у
Німеччині в 2012 р. на імпорті палив вдалося заощадити
13,5 млрд дол.

У багатьох країнах, у тому числі і в Україні, політи�
ка підтримки ВДЕ передбачає певну міру локалізації реа�
лізації проекту, що сприяє розвитку внутрішнього ви�
робництва, створенню додаткової доданої вартості і ро�
бочих місць усередині країни. Крім того, будівництво

Рис. 1. Вплив ВДЕ на процес ціноутворення

Джерело: [11].
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нових потужностей ВДЕ являється
відносно більш трудоінтенсівним (на
МВт нової встановленої потужності), в
порівнянні з іншими традиційними гене�
руючими технологіями. Сектор ВДЕ вже
є видатним працедавцем: у 2014 р. в ньо�
му було зайнято 7,7 млн чел. без ураху�
вання великої гідроенергетики. Скоро�
чення викидів парникових газів і СО

2
. В

сукупності, розглядаючи увесь життєвий
цикл енергогенерації, дія від ВДЕ на довкілля значно
менше, чим від традиційної енергетики. Більшість тех�
нологій ВДЕ не споживають палива під час експлуатації
і не використовують вичерпані природні ресурси. Для
ВДЕ характерний мінімальний ризик техногенних ката�
строф, на відміну від традиційної генерації. В процесі
свого життєвого циклу, технології ВДЕ емітують у 10—
120 разів менше, ніж газові електростанції (найчистіші
з традиційних технологій) і до 250 разів менші, ніж
вугільні (рис. 2).

2015 р. був видатним для сектора відновлюваної енер�
гетики з найбільшим об'ємом встановленої потужності,
зафіксованим на сьогодні. Так, в 2015 р. було введено в
експлуатацію 147 ГВт електрогенеруючих потужностей
на ВДЕ, що було абсолютно безпрецедентним, а кількість
потужностей теплової енергії збільшилася на 38 ГВт.

Зростання спостерігалося також і у виробництві біо�
палива. Слід зазначити, що це зростання відбувалося на
тлі постійного коливання цін на викопне паливо, субси�
дування традиційної енергетики, а також інших труд�
нощів, наприклад, таких, як проблема інтеграції все
більшої кількості потужностей ВДЕ в енергосистему,
політична нестабільність, адміністративні і податкові
бар'єри [7].

Підвищення цін на роздрібному ринку електрое�
нергії стане одним з основних каталізаторів розвитку
відновлюваної енергетики в Україні. За останні десять
років електроенергія в Україні подорожчала в три рази.
Згідно з прогнозами, найближчими роками темпи зрос�
тання тарифів збережуться. У такій ситуації спожива�
чам малої і середньої потужності все вигідніше стає ча�
сткова або повна відмова від централізованого енерго�
постачання на користь власних генеруючих установок.
У Україні починає стихійно зростати попит на немере�
жеву генерацію. За деякими оцінками, електроенергія
власного вироблення обходиться в 1,5—2,5 рази дешев�
ше за покупну, оскільки не доводиться платити за транс�
портування, гарантований резерв потужності для кож�
ного споживача, оплачувати втрати в мережах.

Екологічна ситуація багатьох міст України і регіонів
дуже незадовільна. Електроенергетика, будучи найбіль�
шим емітентом парникових газів, вносить свій вагомий
внесок до загальної екологічної деградації. В цьому
відношенні, декарбонізація енергетичного сектора за
допомогою розвитку ВДЕ є одним з перспективних
шляхів поліпшення екологічної ситуації проблемних
міст і регіонів, з одного боку, і поліпшення іміджу Ук�
раїні в контексті міжнародного кліматичного діалогу —
з іншою.

Проблема виведення потужностей генерації, що
відпрацювали свій ресурс стає усе більш насущною. Знос
основних фондів в електроенергетиці України має гра�
ничні значення. На тлі формування нової технологіч�
ної платформи розвитку енергетики, трапляється уні�
кальна нагода оновлення основних фондів з викорис�
танням низьковуглецевих технологій, у тому числі і тех�
нологій ВДЕ.

Зазвичай програми політичної підтримки ВДЕ спря�
мовані на досягнення відразу декількох цілей: це може
бути і поліпшення технологічної конкурентоспромож�
ності ВДЕ через зниження витрат виробництва, і ство�
рення робочих місць, і збільшення внутрішнього вироб�
ництва електроенергії, і декарбонізація енергосистеми
[2; 5]. Усе різноманіття політичних схем підтримки ВДЕ
можна представити у вигляді матриці (табл. 1) залежно
від відношення того або іншого інструменту до одного
з двох параметрів:

1) регулювання політичним інструментом ціни на
"зелену" електрику або об'єм генерації;

2) підтримка політики інвестицій в потужності ВДЕ,
або безпосередньо її субсидування.

За останні 10 років кількість країн, що реалізову�
ють політику підтримки ВДЕ, збільшилося більш ніж у
3 рази: з 48 у 2005 р. до 164 у 2015 р.

Практично повсюдно для підтримки ВДЕ викорис�
товуються податкові стимули (пільги, кредити). Інвес�
тиційні субсидії і гранти мають місце в основному в краї�
нах з високим доходом. Найпоширенішою схемою

Таблиця 1. Схеми підтримки ВДЕ

Джерело: [10].

Ціна Об'єм
Інвестиції Інвестиційні дотації.

Податкові кредити. 
Низькі ставки відсотка/пільгові кредити 

Тендерні системи для 
інвестиційних грантів 

Генерація Зелені тарифи з фіксованою ціною. 
Преміальні зелені тарифи 

Типове портфоліо ВДЕ. Тендерні 
системи для довгострокових 
контрактів 

Рис. 2. Емісії життєвого циклу різних технологій

Джерело: [9].
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підтримки є фіксований тариф. На початок 2015 р. 108 з
164 країн по всьому світу використовували саме цей
інструмент. Суть цього механізму полягає в забезпе�
ченні гарантованого доходу (фіксованого тарифу) ви�
робникам зеленої електроенергії, який повинен покри�
ти усі витрати їх генерації. Тариф гарантується вироб�
никові ВДЕ на тривалий термін, як правило, на 20 років.

Енергетика є дуже інерційною і консервативною
сферою бізнесу внаслідок організаційно�технологічних
особливостей галузі. Багато процесів, у тому числі інно�
ваційних, в більшості інших галузей протікають інтен�
сивніше і інвестиції швидше окупаються. У енергетиці
на розробку і впровадження інновацій йде більше часу,
вони вимагають значних витрат і залучення великого
числа розробників, оскільки технологічні інновації в
енергетиці є результатом масштабних фундаментальних
і пошукових досліджень, які можуть реалізовуватися
тільки при державній підтримці. В той же час, економі�
чний ефект від інновацій може бути значнішим.

ВИСНОВКИ
Для того, щоб відновлювана енергетика реально на�

була розмаху у виробництві енергії слід прискорювати
темпи впровадження її потужностей з одночасним змен�
шенням собівартості виробленої енергії на основі вико�
ристання новітніх технологій, передусім, вітчизняних
розробок. Напрацювання нових технологій і матеріалів
підвищить ефективність, надійність, економічність ВДЕ.
Розвиток вітчизняної науки, її орієнтація на технічні і
технологічні проблеми відновлюваної енергетики бага�
то в чому сприятиме вирішенню цього завдання. Окрім
того, необхідно скоординувати існуючі напрями дослі�
джень у країні у рамках єдиної програми, узгодивши її
з міжнародними проектами у цій сфері.
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Політичні інструменти 2004 2013 2015
Країни із затвердженими політичними 
цілями по ВДЕ 

48 144 164

Країни/провінції/суб'єкти, що 
використовують фіксований тариф 

34 106 108

Країни/провінції/суб'єкти, що 
використовують квоти/сертифікати 

11 99 99

Джерело: [8].

Таблиця 2. Застосування механізмів підтримки ВДЕ по видах
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Неможливо уявити життя населення будь�якої те�

риторії без існування там рекреаційних об'єктів чи ком�
плексів. Особливе значення при цьому має курортно�
рекреаційна галузь вітчизняної економіки, що виконує
ряд найважливіших, з точки зору забезпечення здоро�
в'я громадян функцій: відпочинку, профілактики, ліку�
вання, оздоровлення та реабілітації населення. Однак
система відпочинку в Україні вимагає термінового пе�
реформатування і створення нового еколого�економі�
чного механізму, заснованого на новітніх споживчих
моделях, що будуть враховувати актуальні потреби на�
селення, збільшуватимуть привабливість рекреаційних
територій для внутрішніх і закордонних туристів. З
огляду на це, особливої актуальності набуває проблема
підвищення ефективності об'єктів курортно�рекреацій�
ної галузі, починаючи з організації раціонального ви�
користання природних ресурсів і закінчуючи інфра�
структурним облаштуванням цих об'єктів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню соціально�економічних проблем роз�

витку курортно�рекреаційної галузі присвячені наукові
праці таких вітчизняних вчених, як Т. Андрієнка, С. Бо�
голюбової, В. В'юна, Т. Галушкіної, В. Горлачука, О. Гу�
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У статті систематизовано соціально>економічні чинники розвитку курортно>рекреаційної галузі та

проаналізовано їх вплив на ефективність функціонування цієї сфери. Шляхом кореляційно>регресійно>
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лича, Н. Коржунової, А. Сохнича, С. Харічкова, Л. Чер�
чик, В. Чижової та інших. У працях цих вчених досить
детально розглянуті питання еколого�економічної оці�
нки рекреаційних ресурсів, проблеми розвитку санатор�
но�курортних установ та курортної галузі загалом. Од�
нак, з нашої точки зору, й досі не знайшли належного
відображення наукові рекомендації стосовно врахуван�
ня впливу соціально�економічних чинників на ефек�
тивність функціонування курортно�рекреаційної галузі.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Формування ефективної стратегії розвитку курор�

тно�рекреаційної галузі зумовлено в першу чергу сучас�
ним станом суб'єктів господарювання в цьому сегменті
ринку та різноманітністю чинників впливу на них. Тому
дуже важливим теоретико�прикладним аспектом є об�
грунтування перспектив розвитку курортно�рекреацій�
ної галузі на основі визначення взаємозв'язку цієї сфе�
ри з основними чинниками впливу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Попри те, що Україна володіє неповторним рекреа�

ційним потенціалом, курортна та туристичні галузі поки
що не можуть продемонструвати відповідний рівень
ефективності. Лише нещодавно розпочався поступовий
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перехід, який зумовлює формування нових підходів до
розвитку рекреації на території нашої країни. З огляду
на особливості основних суспільних функцій курортно�
рекреаційної галузі пропонується розглядати рекреа�
цію як специфічну галузь національного господарства,
складову соціально�економічної та екологічної держав�
ної політики щодо забезпечення комплексних рекреа�
ційних потреб суспільства [1].

Значення курортно�рекреаційної сфери в процесі
забезпечення здоров'я суспільства виражається в ши�
рокому спектрі лікувально�профілактичних напрямів,
які вона охоплює, зокрема: бальнеологічні (мінеральні
води), грязьові (мулові, сапропелеві, торф'яні), кліма�
тичні (гірські, приморські і рівнинні) курорти, курортні
території тощо.

Отже, говорячи про рекреаційні території в широ�
кому сенсі (як про місце задоволення курортно�турис�
тичних потреб) умовно можна прирівняти курортно�
рекреаційну сферу, туристичну сферу та рекреаційні те�
риторії. Однак деякі дослідники вважають, що розви�
ток туризму тісно пов'язаний з розвитком територій в
цілому [1; 2], тому в визначення поняття "курортно�
рекреаційної сфери" необхідно вносити й інші складові
крім власне території і набору курортно�туристичних
послуг. Однією з найважливіших складових рекреацій�
ної галузі є інфраструктура (будівлі, споруди, транспор�

тне забезпечення тощо), її роль та вплив на основні соц�
іально�економічні процеси на певній території. Таким
чином, можна виокремити чинники, які дозволяють оха�
рактеризувати певну територію як рекреаційну. Перш
за все, така територія має чітко визначені межі, на ній
розміщуються об'єктами, які приваблюють туристів,
пропонує задоволення рекреаційних потреб суспіль�
ства, в межах такої території відбуваються різні со�
ціально�економічні процеси, які забезпечують віднов�
лення життєдіяльності населення. Окрім цього, рекре�
аційні території характеризуються низкою функцій, які
можуть виконувати. Наприклад, забезпечувати зростан�
ня попиту чи пропозиції на ті чи інші групи товарів, за�
безпечувати територіальну спеціалізацію, виконувати
інші екологічні та соціальні функції.

В умовах інтенсивного розвитку економіки курорт�
но�рекреаційна сфера виконує одну з найважливіших
соціальних функцій для суспільства — підвищення пси�
хічного та фізичного здоров'я суспільства, використо�
вуючи в системі відпочинку і лікування природні ліку�
вальні фактори, які вдало доповнюються активними
формами туризму і пізнавальними заходами [3, с. 49].

Особливість сучасного вітчизняного ринку курорт�
но�туристичних послуг залежить не лише від специфі�
ки ринкових та ємнісних показників, а й від специфіч�
них факторів, які впливають на вибір споживачів сана�

Таблиця 1. Основні чинники розвитку курортно@рекреаційної галузі за регіонами Україні, 2015 р.

Джерело: сформовано автором за даними Державної служби статистики України.
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Україна 1863 1482668 4202500 18097,9 4195 41157,8 26790 1988544 
Вінницька 24 51255 287166 741,2 3396 1603,5 1130 59871 
Волинська 73 28823 53358 440,4 3291 1040,2 724 31688 
Дніпропетровська 114 206920 269672 1594,9 4366 3273,3 2789 215206 
Донецька 95 52390 168489 877,7 4980 4284,4 1004 115012 
Житомирська 19 15637 62573 571,2 3271 1256,7 794 38425 
Закарпатська 55 63530 330536 571,8 3381 1256,7 761 28952 
Запорізька 225 170474 322760 825,5 4200 1765,1 1034 89061 
Івано-Франківська 30 33443 103063 609,5 3402 1379,8 1188 45854 
Київська 71 41144 149278 790,6 4153 1723,4 1260 104030 
Кіровоградська 26 13616 29500 436,6 3282 974,2 610 38447 
Луганська 4 2901 11661 362,7 3427 2215,6 308 23849 
Львівська 58 124041 577139 1134,7 3646 2519,4 1996 94690 
Миколаївська 221 110705 142697 558,2 3984 1163,6 752 48195 
Одеська 397 230929 620710 1086,3 3897 2385,4 1630 99761 
Полтавська 34 56242 238734 664,3 3783 1441,1 792 95867 
Рівненська 13 13648 39747 541,4 3573 1160,1 879 35252 
Сумська 21 12812 32448 523,3 3449 1121,3 579 41567 
Тернопільська 11 8323 42945 460,3 2994 1066,7 713 26656 
Харківська 69 37388 156432 1324,2 3697 2715,7 1830 124843 
Херсонська 189 120853 231469 496,6 3123 1066,4 587 32215 
Хмельницька 17 14387 60173 557,1 3371 1298,1 837 41088 
Черкаська 44 21719 64364 580,2 3360 1248,2 823 50843 
Чернівецька 7 4010 20222 404,9 3050 906,9 572 18506 
Чернігівська 22 6955 21310 483,9 3295 1047,1 733 36966 
м. Київ 24 40523 166054 1460,4 6732 2846,7 2464 451700 
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торно�курортних послуг. Історично на території нашої
країни курортно�рекреаційна галузь асоціюється з соці�
альною функцією держави, що разом з відносно низь�
ким рівнем доходів населення, для українського турис�
та особливе значення мають економічні чинники вибо�
ру курортно�туристичних послуг (табл. 1). Разом з еко�
номічними чинниками (рівень доходів, вартість послуг,
структура сімейного бюджету) вирішальну роль можуть
відігравати соціальні (чисельність населення, мен�
тальність, культура відпочинку), функціональні (захво�
рюваність, потреба в послугах) та інфраструктурні (за�
соби розміщення, обслуговуючі об'єкти, клімат, рек�
реаційні ресурси) [4—7].

Для проведення аналізу залежності вітчизняної ку�
рортно�рекреаційної галузі від різноманітних чинників
нами була відібрана сукупність факторних значень,
потенційно що робить вплив на стан і розвиток цього
ринку [8]. Серед основних показників оцінки чинників,
які, на нашу думку, найбільш впливають на курортно�
рекреаційну галузь, були розглянуті такі: загальна
вартість перебування всіх розміщених осіб протягом
року; кількість розміщених відпочиваючих; кількість ку�
рортно�рекреаційних спеціалізованих засобів розміщу�
вання, що ілюструє інфраструктурне забезпечення га�
лузі; захворюваність населення; чисельність економіч�
но активного населення; середньомісячна заробітна пла�
та; валовий регіональний продукт. В якості результую�
чого показника, що найбільш характеризує ефек�
тивність функціонування галузі, було обрано дохід від
наданих послуг курортно�рекреаційними спеціалізова�
ними засобами розміщування.

За допомогою кореляційно�регресійного аналізу на�
ми було встановлено залежність між показниками, що
характеризують чинники розвитку курортно�рекреа�
ційної галузі та обсягами доходу від наданих послуг ку�
рортно�рекреаційними спеціалізованими засобами роз�
міщування в регіонах України (дані за 2015 р.), що опи�
сується лінійним рівнянням:

baxy += (1),
де у — дохід від наданих послуг курортно�рекреа�

ційними спеціалізованими засобами розміщування, тис.
грн.;

х — показники чинників розвитку курортно�рекре�
аційної галузі;

а, b — постійні коефіцієнти, величини яких наведе�
но в табл. 2.

Отже, найтісніший зв'язок з�поміж аналізованих
чинників спостерігається між доходом від наданих по�
слуг курортно�рекреаційними спеціалізованими засоба�
ми розміщування та вартістю перебування розміщених.
Згідно із даними лінійної регресії, коефіцієнт кореляції
Пірсона (0,96) демонструє сильний зв'язок і пряму за�
лежність між ними. Коефіцієнт детермінації (0,93)
свідчить, що 93% випадків усіх змін доходу обумовлено
саме зміною обсягів вартістю послуг.

Для детальнішого аналізу впливу наведених чин�
ників (за винятком менш впливових) на розвиток курор�
тно�рекреаційної галузі було побудовано лінійну мно�
жинну регресійну модель. Результати засвідчили існу�
вання дуже тісного зв'язку між факторними та ре�
зультативною ознаками (коефіцієнт множинної коре�
ляції R = 0,98). Одержане рівняння регресії має вигляд:

 
321 +  - 0,1899X-0,1153XX8 + 0,9509Y = 13,776

54 X - 64,4539+ 9,8524X (2),
де Y — дохід від наданих послуг курортно�рекреа�

ційними спеціалізованими засобами розміщування;
Х

1
 — загальна вартість перебування всіх розміще�

них осіб протягом року;
Х

2
 — кількість розміщених;

Х
3
 — кількість курортно�рекреаційних спеціалізо�

ваних засобів розміщування;
Х

4
 — чисельність економічно активного населення;

Х
5
 — захворюваність населення.

Величина коефіцієнта детермінації (R2 = 0,96)
свідчить, що 96,0% варіації залежної змінної зумовлено
введеними в кореляційну модель чинниками, а решту —
іншими неврахованими факторами. Перевірка цієї гіпо�
тези здійснювалась за допомогою F�статистики розпо�
ділу Фішера. Оскільки фактичне значення F > Fkp, то
коефіцієнт детермінації статистично значимий і рівнян�
ня регресії статистично надійно.

Визначення впливу вказаних чинників на ефек�
тивність функціонування та розвитку туристично�
рекреаційної галузі дає можливість відповідно реагу�
вати системі управління [9]. Так, використовуючи
рівняння залежності результативного і факторних
показників, можна цілеспрямовано прогнозувати роз�
виток національної курортно�рекреаційної галузі в
ході стратегічного управління функціонуванням даної
сфери.

За умов, що склалися, коли, з одного боку, є пере�
думови для зростання внутрішнього ринку курортно�
туристичних послуг, а з іншого — відбувається по�
гіршення економічної ситуації та зниження рівня жит�
тя населення, варто очікувати посилення впливу першо�
го фактора, що зумовлено визначеним на національно�
му рівні перспективним напрямом розвитку туризму та
усієї рекреаційної галузі. У найближчий період та в дов�
гостроковій перспективі варто очікувати розвиток ку�
рортно�рекреаційної галузі із середньорічною динамі�
кою у 2—3 %.

Важливість забезпечення розвитку курортно�рек�
реаційної сфери не підлягає сумніву, оскільки підвищен�
ня рекреаційного потенціалу дасть змогу підвищити
якість життя та здоров'я населення. Сьогодні ак�
туальність цього питання як ніколи висока, особливо в
регіонах, де спостерігається загрозливий для стану здо�
ров'я населення рівень захворюваності.

Таблиця 2. Значення коефіцієнтів регресії впливу чинників на дохід від наданих послуг
курортно@рекреаційними спеціалізованими засобами розміщування

Джерело: авторські розрахунки.

Показник 

Значення 
коефіцієнтів для 

лінійного 
рівняння 

Коефіцієнт 
кореляції 

Коефіцієнт 
детермінації 

a b
Кількість курортно-рекреаційних спеціалізованих 
засобів розміщування 

788,97 59123 0,54 0,29 

Кількість розміщених 1,4951 29246 0,71 0,51 
Загальна вартість перебування всіх розміщених 
осіб протягом року 

0,7996 -16494 0,96 0,93 

Чисельність економічно активного населення 179,76 -12211 0,45 0,20 
Середньомісячна заробітна плата 29,369 8544,3 0,17 0,03 
Чисельність населення 0,0533 26734 0,33 0,11 
Захворюваність населення 100,34 6376,2 0,46 0,21 
Валовий регіональний продукт 0,2654 96805 0,17 0,03 
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Забезпечення ефективності організацій курортно�
рекреаційної галузі дасть змогу не лише забезпечити
виконання соціальних функцій, що відображені в покра�
щенні показників здоров'я та якості життя населення, а
й забезпечити появу низки економічних ефектів на всіх
рівнях управління (державному, регіональному, місце�
вому, господарському).

У сфері забезпечення інтересів суб'єктів економіч�
них відносин значення курортно�рекреаційної сфери
доречно зобразити у вигляді низки завдань, які можли�
во вирішити за умови підвищення економічної ефектив�
ності функціонування рекреаційної галузі [3, с. 79]:

— у результаті функціонування курортно�рекреа�
ційної сфери додатковий економічний ефект отримують
об'єкти сфери послуг (ресторани та заклади громадсь�
кого харчування, транспортна інфраструктура, готелі
та санаторії тощо);

— посилення інвестиційної діяльності в рекреаційній
галузі на кожному з рівнів, залучення додаткових фінан�
сових ресурсів у функціонування суміжних та супутніх
галузей економіки таких, як: будівництво, промис�
ловість, сільське господарство тощо;

— забезпечення відновлення продуктивності праці
населення, зростання трудового потенціалу за рахунок
підвищення умов життя та здоров'я населення;

— створення додаткових робочих місць, підвищен�
ня зайнятості населення тощо.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Таким чином, використовуючи рівняння залежності

ефективності функціонування курортно�рекреаційної
галузі від соціально�економічних показників, можна
цілеспрямовано контролювати та прогнозувати дохід
від наданих послуг курортно�рекреаційними спеціалі�
зованими засобами розміщування, а також використо�
вувати при плануванні господарської діяльності.

З урахуванням проведеного аналізу та отриманих
даних щодо впливу соціально�економічних чинників
розвитку курортно�рекреаційної галузі на її ефек�
тивність, визначено, що планування господарської
діяльності та розробка напрямів сталого розвитку рек�
реаційних територій повинні базуватися на пріоритет�
них стратегічних завданнях з урахуванням природно�
ресурсного потенціалу. Загалом, для підвищення ефек�
тивності діяльності закладів курортно�рекреаційного
спрямування на території України потрібно: підвищити
якість вже існуючих рекреаційних послуг та поступово
розширювати асортимент для приваблення ширшого
числа населення України та іноземних туристів; обрати
шлях удосконалення та розширення існуючих рекреа�
ційних закладів, а не будівництва нових, що забезпечить
збереження первинних якостей рекреаційних територій
та збільшить цінність природних атракторів; направити
вільні кошти та залучити кошти інвесторів для розвит�
ку об'єктів інфраструктури, оскільки окрім внутрішньої
привабливості та цінності на популярність рекреацій�
них територій впливає також стан об'єктів, безпосеред�
ньо непов'язаних з діяльністю рекреаційних територій
(дороги, водопостачання та водовідведення, забезпе�
чення зв'язку тощо); привести сучасний стан рекреа�
ційних закладів на території України у відповідність ви�
могам міжнародних норм та стандартів.
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дарство не є основним видом економічної діяльності. Обгрунтовано висновки щодо очікуваних майбутніх

змін у розвитку ресторанного господарства України.
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дозволять досягти стратегічних цілей, неможливе
без урахування трендів, які притаманні галузевому
розвитку. Вивчення трендів розвитку тієї чи іншої
сфери економічної діяльності (особливо в умовах
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невизначеності та / або нестабільності) має носити
перманентний характер через імовірність частих
змін. При цьому проблема виявлення змін у галузе�
вому розвитку особливо загострюється в умовах
браку офіційних статистичних даних, що характе�
ризують цей розвиток. У зв'язку з вищезазначеним,
вивчення сучасних трендів розвитку ресторанного
господарства (РГ) України є актуальною пробле�
мою.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Деякі аспекти розвитку сфери РГ України до 2013 р.
висвітлювалися як у наших попередніх досліджен�
нях [18; 19 та ін.], так і дослідженнях інших українсь�
ких науковців [1; 21; 22 та ін.]. Проте, на жаль, тренди
розвитку РГ України з 2014 р. до цього часу детально
не вивчалися. І хоча деякі науковці [2; 17; 20 та ін.] у
2014—2017 рр. проводили дослідження, пов'язані з
розвитокм та управлінням підприємствами, що нада�
ють послуги з організації харчування у нашій країні,
вони, на жаль, або взагалі не розглядали особливості
розвитку РГ України після 2013 р., або розглядали їх
на прикладі лише одного ринкового сегменту послуг
РГ, або подавали дещо викривлену інформацію про си�
туацію на галузевому ринку, оскільки презентували
розвиток ресторанного господарства у сукупності з
готельним господарством (ГГ), тобто аналізували по�
казники по всій секції І "Тимчасове розміщування й
організація харчування" за КВЕД�2010 (іноді навіть не
зазначаючи про це у примітках). Такий підхід, на наше
глибоке переконання, є неприпустимим тому, що, по�
перше, РГ та ГГ — абсолютно різні сфери економічної

діяльності: підприємства першої крім послуг з органі�
зації харчування, займаються виробництвом продукції
та здійснюють продаж власної продукції та закупних
товарів, а другої — надають послуги з організації тим�
часового розміщування (причому не обов'язково з
можливістю отримати послугу з організації харчуван�
ня як супутню до послуги розміщування); по�друге,
мережа РГ включає в себе загальнодоступні та так звані
"закриті" заклади РГ, що організовують харчування за
місцем навчання, роботи і т.п., а отже можуть бути
зовсім не пов'язані з ГГ (крім того, і переважну
більшість загальнодоступних закладів РГ ніяк не мож�
на розглядати у прив'язці до підприємств ГГ, оскільки
вони не є функціональними підрозділами цих підпри�
ємств).

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження полягає у визначенні основних

сучасних трендів розвитку ресторанного господарства
в Україні (без будь�якого об'єднання з ГГ). Для досяг�
нення мети поставлені такі завдання: провести аналіз
розвитку РГ в Україні до 2014 р. та після; визначити
причини та чинники, що обумовлюють зміни у розвит�
ку РГ України останнім часом. У ході дослідження бу�
дуть використані методи: системного аналізу, по�
рівняння, індукції та дедукції, статистичної обробки
даних й ін.

ОСНОВНІ
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Сучасні тренди розвитку будь�якої сфери еконо�
мічної діяльності в Україні сьогодні, на наш погляд,
варто вивчати розглядаючи їх формування у двох ча�
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2010 2012 2013 2014 2010 2012 2013 2014 2010 2012 2013 2014

Україна 4785 4751 4343 4147 -3,51 24031 22918 21619 20578 -3,80 1620 1571 1521 1472 -2,37
АР Крим 383 376 317 294 -6,40 1468 1342 1343 1339 -2,27 75 68 66 61 -5,03
Вінницька 88 79 70 66 -6,94 1204 1115 1057 1025 -3,94 85 80 75 71 -4,40
Волинська 113 96 80 82 -7,70 982 962 915 901 -2,13 67 66 63 61 -2,32 
Дніпропетровська 251 234 220 212 -4,13 1262 1217 1161 1135 -2,62 100 89 85 85 -3,98 
Донецька 390 380 334 305 -5,96 1808 1650 1542 1482 -4,85 136 129 126 126 -1,89
Житомирська 88 74 73 69 -5,90 620 515 409 496 -5,43 47 38 28 44 -1,64
Закарпатська 181 146 133 114 -10,91 556 494 400 324 -12,63 27 25 20 16 -12,26
Запорізька 169 146 118 121 -8,01 748 688 625 532 -8,17 43 42 40 33 -6,40
Івано-Франківська 154 128 121 98 -10,68 714 552 528 501 -8,48 39 33 31 30 -6,35 
Київська 134 161 170 177 7,21 849 803 705 808 -1,23 62 67 67 74 4,52
Кіровоградська 62 62 61 53 -3,85 418 416 383 335 -5,38 33 32 32 27 -4,89
Луганська 102 95 80 85 -4,46 734 682 625 598 -4,99 59 60 56 55 -1,74
Львівська 682 618 569 530 -6,11 1772 1651 1546 1321 -7,08 104 98 94 84 -5,20
Миколаївська 103 96 84 73 -8,25 516 545 504 447 -3,53 30 29 28 24 -5,43 
Одеська 396 395 339 279 -8,38 1037 920 785 700 -9,36 67 55 49 47 -8,48
Полтавська 125 103 101 106 -4,04 763 708 657 651 -3,89 42 40 38 38 -2,47
Рівненська 67 68 68 61 -2,32 593 794 793 579 -0,60 42 52 44 31 -7,31
Сумська 66 66 62 64 -0,77 917 798 775 751 -4,87 61 51 51 51 -4,38
Тернопільська 77 63 61 51 -9,79 933 892 877 856 -2,13 53 52 51 49 -1,94 
Харківська 320 319 307 298 -1,76 1658 1651 1687 1651 -0,11 118 115 118 114 -0,86
Херсонська 78 69 76 63 -5,20 401 364 343 308 -6,38 22 23 24 21 -1,16
Хмельницька 101 108 90 95 -1,52 959 892 847 794 -4,61 69 67 64 61 -3,03
Черкаська 67 59 53 47 -8,48 432 387 371 333 -6,30 28 26 25 24 -3,78
Чернівецька 80 72 67 53 -9,78 333 360 321 285 -3,82 29 29 26 24 -4,62 
Чернігівська 99 91 79 83 -4,31 652 583 616 568 -3,39 36 33 36 37 0,69
м. Київ 336 560 543 599 15,55 1328 1591 1622 1692 6,24 134 159 172 174 6,75
м. Севастополь 73 87 67 69 -1,40 374 346 182 166 -18,38 12 13 11 9 -6,94

Таблиця 1. Динаміка розвитку підприємств та закладів ресторанного господарства у розрізі
регіонів України впродовж 2010—2014 рр.

Джерело: розраховано авторами на основі даних Державної служби статистики України [4; 7, с. 114; 8, с. 120, 168, 170; 9, с. 102,
144, 146; 10, с. 106; 11].
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сових ракурсах: до 2014 р. та після. Такий підхід до
визначення ринкової ситуації, що склалася у ресто�
ранному господарстві об'єктивно обумовлений
кількома причинами. По�перше, різкою зміною гео�
політичної ситуації в країні у 2014 р., що негативно
позначилась як на розвитку всієї національної еко�
номіки, так і окремих її галузей та підприємств (у т.ч.
і підприємств / закладів РГ). По�друге, негативними
(з точки зору можливостей для проведення деталь�
ного аналізу розвитку РГ) змінами у зборі та опри�
людненні офіційної статистичної інформації по ме�
режі РГ Державною службою статистики України і,
як наслідок, необхідністю прогнозування ймовірних
трендів розвитку на підставі статданих за попередні
часові періоди, збору даних з засобів масової інфор�
мації та первинних даних спеціально організованих
досліджень. По�третє, ймовірністю стратегічних пер�
спектив так званого "повернення" (якщо не повного,
то часткового) у ринкову ситуацію, що передувала
зростанню ворожості зовнішнього середовища, в яко�
му підприємства РГ України змушені "виживати" та
розвиватися декілька останніх років.

Дослідження розвитку мережі РГ в Україні дозво�
лило встановити, що діяльністю із забезпечення стра�
вами та напоями у межах сфери економічної діяльності
"Тимчасове розміщування й організація харчування"
(секція І за КВЕД�2010) займаються як підприємства РГ
(код 56 у секції І), так і підприємства інших видів еконо�
мічної діяльності, що вдаються до диверсифікації свого
бізнесу та розвивають мережу закладів (об'єктів) РГ
(табл. 1 та рис. 1).

Результати аналізу даних таблиці 1 показали, що
впродовж 2010—2014 рр. (тобто протягом п'яти
років, що передували геополітичним змінам у зв'яз�
ку з незаконною анексією Криму та російською аг�
ресією на Сході країни) середньорічний темп приро�
сту загальної кількості підприємств РГ (за КВЕД),
так само як і закладів (об'єктів) РГ, що здійснювали
свою діяльність у складі підприємств�юридичних осіб
всіх видів економічної діяльності, та посадкових
місць в них в цілому по Україні був від'ємним і ста�
новив �3,51%, �3,80% та �2,37% відповідно. Водночас
встановлено, що на фоні зменшення кількості
підприємств та закладів РГ на майже всій території
України у м. Київ намітилась стійка тенденція до їх
зростання. Останнє є яскравим проявом моноцент�

ричного характеру розвитку ресторанного господар�
ства у нашій країні.

Усі регіони України (без урахування м. Київ) за ди�
намікою кількості підприємств РГ і закладів РГ підпри�
ємств�юридичних осіб, згідно з даними таблиці 1, мож�
на умовно поділити на три групи:

— такі, де сформувалася стійка тенденція до змен�
шення мережі РГ (АР Крим, Вінницька, Дніпропетровсь�
ка, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Івано�Фран�
ківська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська,
Одеська, Рівненська, Тернопілська, Харківська, Хер�
сонська, Черкаська, Чернівецька області та м. Севасто�
поль);

— такі, де на початок 2014 р. порівняно з попе�
реднім часовим періодом збільшилась або кількість
підприємств РГ, або кількість закладів РГ підприємств�
юридичних осіб (Волинська, Житомирська, Луганська,
Полтавська, Сумська, Хмельницька, Чернігівська об�
ласті);

— такі, де сформувалася стійка тенденція до збіль�
шення кількості підприємств РГ і на початок 2014 р. по�
рівняно з попереднім часовим періодом збільшилась
кількість закладів РГ підприємств�юридичних осіб (Киї�
вська область).

Найбільш швидкий середньорічний темп змен�
шення кількості підприємств РГ (за КВЕД) протягом
2010—2014 рр. простежувався у Закарпатській,
Івано�Франківській, Тернопільській та Чернівецькій
областях, а кількості закладів РГ підприємств�юри�
дичних осіб — у м. Севастополь, Закарпатській,
Одеській та Івано�Франківській областях (див. табл.
1). Проте варто наголосити, що зменшення мережі
РГ підприємств�юридичних осіб у вищеназваних та
інших регіонах України відбувалося на фоні тен�
денції до збільшення кількості закладів (об'єктів) РГ
фізичних осіб�підприємців, яких за нашими прогно�
зами (побудованими з урахуванням наявності дуже
сильного взаємозв'язку між зміною кількості зак�
ладів РГ фізичних осіб�підприємців та змінами роз�
дрібного товарообороту ресторанного господарства
і кількості закладів РГ підприємств�юридичних осіб)
на початок 2014 р. в Україні налічувалося приблиз�
но 39,3 тис. одиниць, тобто, якщо порівнювати з да�
ними офіційної статистики [5, c. 103; 6, c. 208] май�
же у 3,2 рази та на 34,13 % більше, ніж на початку
2000 р. та 2006 р. відповідно.
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Рис. 1. Зміна кількості закладів ресторанного господарства у складі підприємств ресторанного господарства та
підприємств інших видів економічної діяльності в Україні впродовж 2010—2014 рр.

Джерело: розраховано та побудовано авторами за даними Державної служби статистики України [8, с. 178; 9, с. 152; 10, с. 152; 5,
с. 102—103; 6, с. 106—108; 7, с. 106—108; 11].
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В Україні, згідно з рисунком 1, чітко простежуєть�
ся тенденція до більш швидких темпів зменшення ме�
режі закладів РГ підприємств�юридичних осіб, для
яких ресторанне господарство не є основним видом
економічної діяльності. Це, зокрема, підтверджують
дані середньорічних темпів зростання кількості зак�
ладів РГ у складі підприємств РГ (за КВЕД) та у складі
інших підприємств, що впродовж 2010—2014 рр. ста�
новили 98,47 % та 94,49 % відповідно. Останнє свідчить
про те, що, по�перше, на внутрішньому ринку країни
навіть до початку прояву негативних наслідків ринко�
вих загроз, пов'язаних з геополітичною нестабільністю
та спричиненим нею загальноекономічним спадом,
сформувалася тенденція до зменшення закладів�кон�
курентів на ринку послуг РГ. А, по�друге, про тенден�
цію до дивестування ресурсів задіяних у діяльності із
забезпечення стравами та напоями з боку підприємств
інших видів економічної діяльності. Інакше кажучи, в
Україні є чіткі ознаки того, що ціла низка підприємств
нині, на жаль, вже не розглядає (у межах формування
свого корпоративного портфеля) ресторанне госпо�
дарство, як привабливу для себе стратегічну зону гос�
подарювання (СЗГ).

Незважаючи на зазначене вище констатуємо, що
і у період до 2014 р., і зараз в Україні є дві основні
причини відкриття та розвитку закладів РГ у складі
підприємств інших (відмінних від РГ) видів економіч�
ної діяльності. Це, як нами вже наголошувалося в
одній з наукових публікацій, "…по�перше, застосуван�
ня інсорсингового підходу, коли йдеться про органі�
зацію харчування за місцем роботи, навчання, ліку�
вання тощо, який притаманний підприємствам сфер
освіти, охорони здоров'я, деяким промисловим
підприємствам і т.п. По�друге, диверсифікація бізне�
су з метою забезпечення більш ефективного внутрі�
шнього розподілу капіталу на підприємстві, максимі�
зації його прибутків та зменшення ризику втрат (ос�
кільки за несприятливого розвитку подій на ринку
фокусування лише на одному виді діяльності, як
свідчить практичний досвід, набагато частіше призво�
дить до швидких та глобальних негативних наслідків).
Прикладами підприємств, що здійснюють діяльність
у сфері РГ вдаючись до зв'язаної (спорідненої) дивер�
сифікації є підприємства оптової (гуртової) та розд�
рібної торгівлі продовольчими товарами, сільськогос�
подарські підприємства, підприємства сфери готель�
ного господарства тощо, а незв'язаної (неспорідне�
ної) диверсифікації — будівельні підприємства,
підприємства сфер зв'язку, торгівлі автомобілями та
мотоциклами тощо" [19, с. 39].

На фоні загального зменшення закладів РГ в Україні
зменшувалася і кількість посадкових місць у них: з 1,62 млн
одиниць на початок 2010 р. до 1,47 млн одиниць на по�
чаток 2014 р. у цілому по мережі РГ підприємств�юри�
дичних осіб (див. табл. 1). Ця ситуація була, передусім,
обумовлена тенденцією до зменшення кількості закладів
РГ, а отже, і посадкових місць в них, на підприємствах з
відмінним від організації харчування основним видом
економічної діяльності. За даними Державної служби
статистики України [11] у період 2010—2014 рр. серед�
ньорічний темп приросту кількості посадкових місць у
закладах (об'єктах) РГ у складі підприємств РГ (за
КВЕД) та підприємств інших видів економічної діяль�
ності був від'ємним і становив �0,03 % та �4,78 % відпо�
відно.

Порівняльний аналіз динаміки кількості закладів РГ
та місць в них дозволили виявити ще одну тенденцію: в
Україні зростає середня кількість посадкових місць у
розрахунку на один закладах РГ підприємств�юридич�
них осіб. Так, якщо на початку 2010 р. у середньому на
один заклад (об'єкт) РГ припадало 67 місць, то на по�
чатку 2014 р. — 72. За станом на 1 січня 2014 р. найбільша
кількість посадкових місць була у закладах РГ м. Києва
(103 місця у розрахунку на один заклад (об'єкт) РГ

підприємств�юридичних осіб), а найменша — в АР Крим
(46 місць) та Закарпатській області (49 місць), тобто у
регіонах діяльність мережі РГ в яких, передусім, зоріє�
нтована на обслуговування туристів, де просторові мо�
живості для привабливого (з точки зору конкурентних
переваг) місця розміщення нових закладів РГ є обмеже�
ними і де утримання великих за місткістю закладів РГ у
так званий "не сезон" .

Розгортання тенденції щодо збільшення місць у
розрахунку на один заклад РГ можна пояснити тим,
що у період економічного спаду або навіть кризи дос�
татньо часто переваги отримують ті підприємства РГ,
заклади (об'єкти) РГ яких мають більшу місткість або
збільшують її, запроваджуючи заходи, спрямовані на
максимізацію коефіцієнта обертання одного посадко�
вого місця у залі. Зростання місткості також можна
пов'язати з активізацією розвитку в Україні закладів
РГ так званого "трасового" формату [20], що орієнто�
вані на швидке обслуговування численних потоків спо�
живачів.

Незмінною вже достатньо тривалий час залишаєть�
ся тенденція, відповідно до якої найбільш поширеною
організаційно�правовою формою господарювання у
сфері РГ України є товариства з обмеженою відпові�
дальністю (ТОВ). Станом на 1 січня 2014 р., згідно з да�
ними Держаної служби статистики України [7, с. 112],
частка ТОВ у сфері РГ залишалася найбільшою та скла�
дала 32,7 % (для порівняння частка приватних підпри�
ємств дорівнювала 12,8 %, комунальних підприємств —
7,4 %, а частки державних та колективних підприємств
становили лише 2,0 % та 0,7 % відповідно). Зауважимо,
що домінуючу позицію ТОВ, частка яких на ринку по�
слуг РГ України за десять років збільшилась на 10,5 %
(з 22,2 % на початку 2004 р.) [7; 11], можна пояснити тим,
що ця організаційно�правова форма господарювання є
найбільш зручною для суб'єктів малого підприємницт�
ва, частка яких у ресторанному господарстві України і
на початок 2015 р., і на початок 2016 р. становила понад
97 % (табл. 2).

У цілому підприємства�суб'єкти підприємництва РГ
(тобто сукупність підприємств�юридичних осіб РГ і
фізичних осіб�підприємців РГ), що діють та розвивають�
ся в Україні, згідно з офіційними даними Державної
служби статистики [11], за своїм розмірами були і є пе�
реважно малими. Так, за результатами наших попе�
редніх досліджень [18, с. 75], на кінець 2005 р. частка
малих підприємств РГ, що за КВЕД�2005 відносилися до
виду діяльності "Надання готових страв та напоїв (ал�
когольних та безалкогольних) для споживання на місці"
у секції Н "Готелі та ресторани", становила 97,15 % від
загальної їх кількості. Дані таблиці 2 свідчать, що вели�
чина цієї частки з роками навіть збільшилась і на поча�
ток 2016 р. досягла 97,54 %. Водночас частка великих за
розміром підприємств�суб'єктів підприємництва РГ так
і залишається мізерною, оскільки впродовж 2012—
2016 рр. за даними Державної служби статистики Ук�
раїни [3] в країні функціонувало лише одне велике
підприємство з основним видом діяльності "Діяльність
із забезпечення стравами та напоями" (секція І "Тимча�
сове розміщування й організація харчування" за КВЕД�
2010).

Домінування малих підприємств (переважно
навіть мікропідприємств), як і наведені вище тенденції
до зменшення кількості підприємств�юридичних осіб
та зростання кількості фізичних�осіб підприємців у
сфері РГ України були, передусім, обумовлені пере�
вагами, що за положеннями Податкового кодексу
України [13], отримують суб'єкти господарювання,
які можуть застосовувати спрощену систему оподат�
кування, обліку та звітності. Зауважимо, що сфера РГ
підпадає під дві групи платників єдиного податку, а
саме:

— другу, що включає фізичних осіб�підприємців, які
здійснюють господарську діяльність з надання послуг,
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у тому числі побутових, платникам єдиного податку та
/ або населенню, виробництво та / або продаж товарів,
діяльність у сфері ресторанного господарства, за умо�
ви, що протягом календарного року вони, по�переше,
не використовують працю найманих осіб або кількість
осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах,
одночасно не перевищує 10 осіб, по�друге, обсяг дохо�
ду не перевищує 1,5 млн гривень;

— третю, що включає фізичних осіб�підприємців, які
не використовують працю найманих осіб або кількість
осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не
обмежена та юридичних осіб�суб'єктів господарюван�
ня будь�якої організаційно�правової форми, у яких
протягом календарного року обсяг доходу не переви�
щує 5 млн гривень.

Намагаючись легально оптимізувати свої витрати,
пов'язані з оподаткуванням, навіть великі мережі
(сітьові утворення) у сфері РГ України ще з початку
2000�х років активно "дробляться" на малі підприєм�
ства для забезпечення собі зниження податкового на�
вантаження. При цьому, наприклад, кухар може бути
оформлений як фізична�особа підприємець, а бар та
ресторан, що знаходяться в одному приміщенні та на�
лежать одному власнику, можуть бути різними суб�
'єктами підприємницької діяльності. Варто наголоси�
ти, що у 2015 р. у законопроекті "Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо податкової лібе�
ралізації" [14] була зроблена спроба завадити цій прак�
тиці шляхом введення заборони на застосування спро�
щеної системи оподаткування для суб'єктів господа�
рювання, що здійснюють діяльність у сфері ресторан�
ного господарства та виконують функції окремої
структурної одиниці ресторану (бару, кафе, їдальні,
кухні тощо). Проте цей законопроект не був підтри�
маний у Верховній Раді.

Досліджуючи сучасні тренди розвитку РГ в Україні,
звичайно необхідно зупинитися і на показниках това�
рообороту. Динаміка зміни роздрібного товарооборо�
ту ресторанного господарства в Україні, дані про який
Державна служба статистики України чітко визнача�
ла лише до початку 2015 р., свідчать про те, що в Ук�
раїні у 2010—2013 рр. простежувалось зростання об�
сягів роздрібного товарообороту РГ як у фактичних,
так і порівнянних цінах (рис. 2). На жаль, зростання
товарообороту у цей часовой період відбувалося не

тільки за рахунок збільшення попиту споживачів на
послуги підприємств РГ, але і за рахунок збільшення
рівня націнки ресторанного господарства. Так, про�
вівши розрахунки за даними Державної служби ста�
тистики України [11], можемо констатувати наступне:
якщо рівень націнки РГ у структурі роздрібного това�
рообороту ресторанного господарства за 2005 р. був
на рівні 38 %, то у 2010 р. він вже дорівнював 45 %, а у
2013 р. становив понад 46 %. Для порівняння зауважи�
мо, що у 2014 р. рівень націнки РГ хоча і зменшився до
43,5 %, але все рівно залишався достатньо високим
(особливо, якщо зважати на те, що в цілому в Україні
простежувався спад у попиті на послуги РГ та зрос�
тання інфляції).

Згідно з нашим прогнозом, що підтверджується і
проведеними нами у 2015—2016 рр. результатами опи�
тування працівників підприємств / закладів РГ Украї�
ни, після 2014 р., коли обсяги роздрібного товарообо�
роту мережі РГ стрімко зменшились як у фактичних,
так і порівнянних цінах (передусім, внаслідок втрати
сегменту мережі РГ у АР Крим, м. Севастополь та тим�
часово окупованій території Донецької та Луганської
областей), у 2015 р. ситуація в цілому по країні суттє�
во не покращилась. На фоні зростання роздрібного то�
варообороту РГ підприємств�юридичних осіб у фак�
тичних цінах, його реальні обсяги, на жаль, зменши�
лись (див. рис. 2).

Частина підприємств РГ ще наприкінці 2014 р. внас�
лідок загострення військової ситуації в Україні виріши�
ла або припинити свою діяльність на ринку послуг РГ
України (у т.ч. через різке погіршення фінансових по�
казників та високий рівень невизначеності щодо перс�
пектив їх покращення), або частково згорнути свою
діяльність та / або переглянути реалізацію стратегічних
планів свого розвитку. Серед найбільш поширених уп�
равлінських рішень того часу були рішення про пере�
гляд цінової політики підприємства / закладу РГ та по�
шуку статей скорочення витрат. У цей період низка
підприємств РГ, що різко почали піднімати ціни на свою
продукцію, припустилася, на наш погляд, великої по�
милки, що коштувала деяким з них втрат частини пос�
тійних клієнтів, а інших взагалі підвела до ситуації, коли
єдиним рішенням стало закриття. Керівництво інших
підприємств РГ протягом 2014 р. — першої половини
2015 р. намагалося робити все можливе та неможливе,

Показники На початок року 2 Абсолютне відхилення від попереднього 
року 

2012 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
Кількість підприємств-суб’єктів 
підприємництва 3, що здійснюють 
діяльність із забезпечення стравами та 
напоями, одиниць, у т.ч.: 

8095 7359 7667 6100 5928 -736 308 -1567 -172 

великі 1 1 1 1 1 0 0 0 0
середні 245 249 246 174 145 4 -3 -72 -29
малі, з них: 7849 7109 7420 5925 5782 -740 311 -1495 -143
мікропідприємства 6296 5721 6166 5031 4942 -575 445 -1135 -89 
Частка великих і середніх підприємств у 
загальній кількості підприємств-суб’єктів 
підприємництва РГ, % 

3,04 3,40 3,22 2,87 2,46 0,36 -0,18 -0,35 -0,41 

Частка малих підприємств у загальній 
кількості підприємств-суб’єктів 
підприємництва РГ, % 

96,96 96,60 96,78 97,13 97,54 -0,36 0,18 0,35 0,41 

Частка мікропідприємств у: 
– загальній кількості підприємств-суб’єктів 
підприємництва РГ, % 

77,78 77,74 80,42 82,48 83,37 -0,03 2,68 2,05 0,89 

– загальній кількості малих підприємств- 
суб’єктів підприємництва РГ, % 80,21 80,48 83,10 84,91 85,47 0,26 2,62 1,81 0,56 

Таблиця 2. Динаміка кількості та структури підприємств@суб'єктів підприємництва ресторанного господарства
за їх розмірами в Україні впродовж 2012—2016 рр.1

Примітки: 1. Розраховано та побудовано авторами за даними Державної служби статистики України [3, с. 367; 7, с. 17; 5, с. 6—7;
6, с. 6].

2. Дані за 2014—2015 рр. без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та частини зони проведення
антитерористичної операції.

3. Сукупність підприємств�юридичних осіб РГ і фізичних осіб�підприємців РГ.
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щоб різко не піднімати ціни на свою продукцію. Наго�
лосимо, що за даними компанії "Ресторанний консал�
тинг" [12], так званий "пік" зростання цін на послуги РГ
в Україні припав на 2014 р. і склав 30%, а у 2015 р. вони
ще раз зрозли на 10—15% внаслідок послаблення курсу
гривні. У 2016 р., хоча курс гривні стабілізувався, ціни
РГ продовжували рости і збільшились на 5—10% через
зростання комунальних платежів, витрат на заробітну
плату тощо.

Вищеописані дії підприємств РГ України призве�
ли до того, що криві роздрібного товарообороту РГ
у фактичних цінах та порівнянних цінах, починаючи
з 2014 р. почали суттєво розходитись (див. рис. 2). І,
якщо роздрібний товарооборот РГ у фактичних
цінах протягом 2014—2016 р. збільшувався (причо�
му достатньо різко внаслідок суттєвого послаблен�
ня курсу гривні по відношенню до євро та долара
США), то у порівнянних цінах він до початку 2016 р.
тільки зменшувався. Іншими словами, до того, як за�
гальна ситуація на ринку послуг РГ (особливо у ве�
ликих містах�лідерах ринку — Києві, Львові, Одесі)
не почала потроху поліпшуватись, зростання реаль�
них обсягів товарообороту РГ не намічалося навіть

у стратегічній (не кажучи вже про короткострокову)
перспективу.

На сам кінець проведення аналізу розвитку ринку
послуг РГ в Україні доцільно звернути увагу на те, що в
останні роки тут простежується тенденція до зростан�
ня попиту на продукцію і послуги підприємств / за�
кладів, що за КВЕД�2010 здійснюють діяльність з поста�
чання готових страв. Про це, зокрема, свідчить як
збільшення обсягів їх роздрібного товарообороту,
згідно з даними Державної служби статистики України
[15; 16], так і збільшення частки вищеназваних
підприємств у структурі роздрібного товарообороту РГ
(рис. 3).

Не дивлячись на зростання частки товарообороту
підприємств, що займаються постачанням готових
страв, найбільший обсяг роздрібного товарообороту, за
даними рисунка 3, припадає на діяльність ресторанів та
підприємств, що надають послуги мобільного харчуван�
ня. Останнє обумовлено тим, що у межах цієї категорії
підприємств, як правило, розвиваються мережі ресто�
ранів, кафе, закусочних та буфетів, яких, по�перше, в
мережі РГ України у сукупності більше, ніж закладів РГ
інших типів. А, по�друге, ці заклади РГ, як правило,
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Рис. 2. Динаміка обсягів роздрібного товарообороту ресторанного господарства в Україні протягом 2010—2016 рр.
у фактичних та порівнянних цінах (2010=1)

Джерело: побудовано авторами за даними Державної служби статистики України [11]. Дані за 2014—2016 рр. без урахування
тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. Дані за 2015—
2016 рр. власний прогноз, що побудовано на основі даних Державної служби статистики України про витрати домогосподарств на
харчування поза домом та дані про індекс цін за 2015—2016 рр. на продовольчі товари у торговій мережі.
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Рис. 3. Структура розподілу роздрібного товарообороту
підприємств ресторанного господарства України за видами економічної діяльності:

а) на 1 січня 2014 року; б) на 1 січня 2015 року

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України [15, с. 7; 16, с. 8] без урахування тимчасово окупованої
території АР Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
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навіть у складних економічних умовах намагаються зва�
жати на фінансові можливості своїх відвідувачів і відпо�
відно до цього вибудовують свої стратегії дій на ринку
(часто забезпечуючи великі обсяги товарообороту зав�
дяки орієнтації та масового споживача і максимально
можливу частоту покупок та / або обертання місця за
добу).

ВИСНОВКИ
Підводячи підсумки проведеного дослідження,

можна зробити наступні висновки. По�перше, впродовж
2010—2016 рр. на ринку послуг РГ України (за виклю�
ченням м. Києва) збереглася загальна тенденція до змен�
шення кількості як підприємств РГ (за КВЕД), так і за�
кладів РГ, що здійснюють свою діяльність у складі
підприємств�юридичних осіб всіх видів економічної
діяльності. Цей тренд, як і тренд до зменшення загаль�
ної місткості мережі РГ підприємств�юридичних осіб, в
силу низки причин (нездатності деяких керівників
підприємств РГ здійснювати ефективне антикризове уп�
равління, зменшення чисельності потенційних спожи�
вачів послуг РГ, високої ймовірності появи нових рин�
кових загроз, пов'язаних з геополітичною нестабільні�
стю та складностями економічного характеру, недоско�
налістю законодавчого та нормативно�правового поля
ведення бізнесу в Україні і т.п.) буде незмінним і у на�
ступні часові періоди. Поряд з цим, темпи приросту ме�
режі РГ фізичних�осіб підприємців, якщо і не будуть
негативними, то суттєво уповільняться. Останнє, зок�
рема, пов'язано і з демографічними змінами (зменшен�
ням чисельності населення як через тимчасову втрату
частини території та міграційні процеси, так і через
підвищення коефіцієнта смертності внаслідок військо�
вих дій на Сході).

По�друге, у найближчі 5—7 років Україні буде все
ще притаманна яскраво виражена моноцентричність у
розвитку РГ, тобто найбільш привабливим регіоном для
відкриття та функціонування підприємств / закладів РГ
лишатиметься столиця — Київ.

По�третє, в країні спостерігається тенденція до по�
ступового збільшення посадкових місць у розрахунку
на один заклад РГ. Цей тренд зберігатиметься і надалі,
оскільки у періоди економічних негараздів достатньо
часто переваги отримують ті підприємства, заклади
(об'єкти) РГ яких мають більшу місткість або збільшу�
ють її, запроваджуючи заходи, спрямовані на максимі�
зацію коефіцієнта обертання одного посадкового місця
у залі. Крім того, в Україні за останні роки активізував�
ся розвиток закладів РГ так званого "трасового" фор�
мату, що орієнтовані на швидке обслуговування числен�
них потоків споживачів, а отже мають бути достатньо
місткими.

По�третє, суттєво не зміниться ні у коротко�, ні у
довгостроковій перспективі структура розподілу ме�
режі РГ України за організаційно�правовою формою
господарювання та розміром підприємств�суб'єктів
підприємництва РГ: частка ТОВ, як найбільш привабли�
ва форма господарювання для малих за розміром
підприємств РГ, буде становити не менші, ніж 1/3 від усіх
організаційно�правових форм господарювання у сфері
РГ України; частка малих підприємств�суб'єктів
підприємництва РГ може трохи зрости за рахунок
зменшення частки середніх за розміром підприємств.
Останнє, передусім, обумовлено тим, що єдиний пода�
ток продовжує залишатися привабливим інструментом
легальної оптимізації оподаткування у сфері РГ.

По�четверте, в останні роки в Україні чітко сфор�
мувалося три нових тренди, а саме пов'язаний з:

1) динамікою роздрібного товарообороту РГ: криві
товарообороту у фактичних цінах та порівнянних цінах
почали розходитись у зв'язку з інфляційними проце�
сами в країні та падінням попиту на послуги РГ (особ�
ливо у віддалених від столиці та обласних центрів рай�
онах);

2) ціновою політикою: реалізація багатьма підприє�
мствами / закладами РГ у період 2014—2016 рр. стра�
тегії "утримання споживача", що передбачає стримуван�
ня різкого зростання цін на продукцію РГ, змусила їх
керівників дещо переглянути підходи до цінової політи�
ки і більш зважено підходити до визначення рівня на�
цінки РГ (особливо у тих закладах, де до початку 2014 р.
вони на деяку продукцію взагалі були "захмарними" і
могли досягати 500 та більше відсотків);

3) дивестуванням ресурсів задіяних у діяльності із
забезпечення стравами та напоями з боку підприємств,
для яких РГ не є основним видом економічної діяльності:
значна кількість підприємств та компаній нині не вва�
жає, що РГ є привабливою СЗГ для їх корпоративних
портфелів при веденні бізнесу в Україні.

По�п'яте, сучасні тренди розвитку РГ в Україні в
основному формуються під впливом як економічних і
демографічних чинників, так і геополітичних змін, що
нині, на жаль, мають високий ступінь невизначеності.

Вважаємо, що отримані дані можуть бути у подаль�
шому використані для проведення досліджень, присвя�
чених проблематиці стратегічного управління розвит�
ком підприємств та закладів РГ України, пошуку резуль�
тативних управлінських рішень, що дозволять підвищи�
ти ефективність їх діяльності навіть в умовах геополі�
тичної та економічної нестабільності.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На момент проголошення незалежності України

багато населених пунктів не мали встановлених меж.
Станом на січень 2014 року із 29835 населених пунктів
України встановлено межі (наростаючим підсумком)
згідно із проектами землеустрою щодо встановлення
або зміни меж населеного пункту у 19252 населених
пунктах, що становить 64,5 % від їх загальної кількості.

Вважається, що основна причина повільних темпів
робіт із встановлення меж — дефіцит коштів. Проте
зіставлення вартості витрат на визначення меж населе�
них пунктів із надходженнями до бюджету від викори�
стання земельних ресурсів (витрати складають 3—8% від
надходжень) дозволяє вважати, що проблема є пере�
більшеною.
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Національний університет біоресурсів і природокористування України
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магістр факультету землевпорядкування,
Національний університет біоресурсів і природокористування України

N. Medynska,

Ph.D., assistant professor of land management,

A. Krasnojon,

master 2 years of study

ПРОСТОРОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ МЕЖ

МІСТА>КУРОРТУ МИРГОРОД ТА ЙОГО

САНІТАРНО>ЗАХИСНИХ ЗОН

SPATIAL MODELING OF LIMITS OF CITY RESORT MYRHOROD AND IT'S SANITARY PROTECTION
ZONES

Метою дослідження є аналіз процесу створення топографо>геодезичного забезпечення виконання

робіт зі встановлення та зміни меж населеного пункту з урахуванням санітарно>захисних зон (на при>

кладі міста>курорту Миргород), а також спектру тих проблем і чинників, які впливають на "уповільнене"

їх розроблення та затвердження.

У дослідженні не передбачається встановлення (зміна) меж земель водного фонду, природно>запові>

дного та іншого природоохоронного призначення.

Research purpose is analysis of creating topographic and geodetic ensuring of performing of works from

establishing and changing boundaries of settlement taking into account the sanitary and protection zones (on

example of the resort city Myrhorod) and the spectrum of problems and factors which effect on their "slow"

development and approval.

Research is not provides for the establishment (changing) boundaries of lands of the water fund, natural

reserve and other environmental protection purpose.

Ключові слова: санітарно�захисна зона, межа населеного пункту, обмеження, містобудівна документа�
ція, Генеральний план.

Key words: sanitary protection zone, boundary of the settlement, limitation, urban planning documentation, master
plan.

Цих проблем торкаються провідні вчені містобу�
дівної та землевпорядної галузі такі, як: Т. Козаченко,
Й Дорош, Ш. Ібатуллін, А. Третяк, Т. Євсюков та інші.

У ході земельної реформи в Україні більшість міст
розширила свої межі, а юридично їх не закріпили. Ро�
боти зі встановлення меж населених пунктів характе�
ризуються уповільненістю.

Розпорядженням КМУ від 26.10.2011 № 072�р
"Про затвердження плану дій з проведення земель�
ної реформи та створення прозорого ринку земель
сільськогосподарського призначення" зафіксовано
одним із завдань встановлення меж 16738 населе�
ний пунктів із терміном виконання до кінця 2018 ро�
ку. Проте на сьогодні ситуація залишається критич�
ною.
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Найбільш гострою ця проблема є для міст обласно�
го та районного підпорядкування. Невирішеність цієї
проблеми стає на заваді повноцінному територіально�
му розвитку поселень та формуванню сприятливого
життєвого середовища.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Документація із землеустрою щодо встановлення та

зміни меж адміністративно�територіальних утворень є
необхідною складовою повноцінного їхнього функціо�
нування та розвитку, забезпечення ефективного вико�
ристання їх земельно�ресурсного потенціалу, терито�
ріального планування, створення сприятливих умов для
раціонального використання, охорони і збереженням
природних ландшафтів, об'єктів історико�культурної
спадщини тощо.

Геоінформаційне моделювання — це перетворення
моделей просторових об'єктів, що використовують
організацію цих об'єктів, згідно з якою кожен графіч�
ний об'єкт пов'язаний з однією або кількома таблицями
бази даних, а перетворення графічного об'єкта спричи�
нює перетворення табличних даних [6].

Просторове моделювання (Geospatial modeling) —
загалом це будь�який метод передбачення, який вклю�
чає в себе просторову залежність. Просторовий аналіз
заснований на географічному розташуванні і взаємо�
зв'язках спостережуваних даних. Просторовий аналіз
дозволяє зрозуміти структуру специфічної діяльності
у просторі [6].

Загальна площа земель м. Миргород в проектних
межах становить 4265,0495 га [8]. Миргород — місто
районного підпорядкування, центр однойменного рай�
ону, розташований на р. Хорол.

Згідно з Генеральною схемою планування території
України, м. Миргород входить до складу Полтавської
міжрайонної системи розселення і є центром Мирго�
родської районної системи розселення. Територія міста
згідно зі звітноою формою 6�зем на 01.01.2013 р. скла�
дала 2859,0 га.

Населення м. Миргород в літні місяці значно
збільшується за рахунок контингенту тимчасового на�
селення до 48,9 тис. чол.

Розвиток Миргорода як міста�курортного центру
передбачає першочергову модернізацію санаторно�ку�
ротної мережі, регламентований розвиток із забороною
будівництва нових та розширення діючих промислових
підприємств, не пов'язаних із задоволенням потреб ку�
рорту, збереження та відтворення природного комплек�
су.

Основними задачами планувальної організації тери�
торії міста є:

— впорядкування функціонально�планувальної
організації території;

— формування зручних комунікаційних та плану�
вальних зв'язків, що поліпшують структуру міста, а та�
кож транспортну доступність до його структурних еле�
ментів;

— комплексна організація системи центрів міста (за�
гальноміського, центрів мікрорайонів та груп житлових
кварталів), створення спеціалізованих центрів;

— розвиток оздоровчої та туристичної функції;
— максимальне збереження домінуючого статусу

природного середовища в структурі міста як основного
елементу його архітектурно�просторової організації.

Наявність підприємств, що потребують великих са�
нітарно�захисних зон, які на даний момент не дотримані,
створюють значні перешкоди територіальному розвит�
кові міста, тому їх винесення або перебазування, пере�
профілювання дозволяє вирішити низку містобудівних
завдань.

Формування перспективної планувальної структу�
ри, яка максимально підкреслює унікальні природні
особливості міста, переважний розвиток в ній таких
функцій, як: рекреаційна, оздоровча, спортивна,

спортивно�видовищна, фестивальна, туристична, куль�
турно�пізнавальна можуть надати місту унікальних рис.

Основними проблемами існуючої планувальної
структури є:

— розчленування міста залізницею і водними повер�
хнями, що зумовлює проблеми транспортного та куль�
турно�побутового обслуговування віддалених районів
міста, зокрема Гаряжиного хутору та району авіамістеч�
ка "Миргород"� віддалених районів в південній та півден�
но�західній частині міста; транспортна проблема сто�
сується переважно західної частини міста внаслідок її
розчленованості водними поверхнями та заболоченими
територіями; значною є протяжність транспортних ліній;

— наявність у структурі міста підприємств, що по�
требують великих санітарно�захисних зон, які на даний
момент не дотримані (забійний цех "Миргородм'ясо�
пром" (СЗЗ�300м) та підприємств асфальтобетонного
виробництва ПрАТ "Миргородсервісшляхбуд" і ТОВ
"Асфальтобетонний завод" (СЗЗ�1000 м), які є недопу�
стимими для міст, природні території яких мають ста�
тус курорту державного значення;

— наявність значної кількості кладовищ, між якими
і містом не дотримані санітарні розриви;

— недостатня кількість необхідних закладів куль�
турно�побутового обслуговування;

— транзитний рух автотранспорту через місто, який
ускладнює екологічну ситуацію на прилеглих до доріг
територіях.

Розвиток Миргорода як міста�курортного центру
передбачає першочергову модернізацію санаторно�ку�
ротної мережі, регламентований її розвиток із заборо�
ною будівництва нових та розширення діючих промис�
лових підприємств, не пов'язаних із задоволенням по�
треб курорту, збереження та відтворення компонентів
природного комплексу.

Як відомо, основними задачами планувальної орга�
нізації території міста є [9; 10]:

— впорядкування функціонально�планувальної ор�
ганізації території;

— формування зручних комунікаційних та плану�
вальних зв'язків, що поліпшують структуру міста, а та�
кож покращують транспортну доступність до його
структурних елементів;

— комплексна організація системи центрів міста (за�
гальноміського, центрів мікрорайонів та груп житлових
кварталів), створення спеціалізованих центрів;

— розвиток оздоровчої і туристичної функції;
— максимальне збереження домінуючого статусу

природного середовища у структурі міста як основного
елементу його архітектурно�просторової організації.

Наявність підприємств, що потребують великих са�
нітарно�захисних зон, які на даний момент не дотримані,
створюють значні перешкоди територіальному розвит�
кові міста, тому їх винесення або перебазування, пере�
профілювання дозволяє вирішити низку містобудівних
та екологічних завдань.

Формування перспективної планувальної структу�
ри, яка максимально підкреслює унікальні природні
особливості міста, переважний розвиток в ній таких
функцій, як рекреаційна, оздоровча, спортивна, спор�
тивно�видовищна, фестивальна, туристична, культурно�
пізнавальна тощо можуть надати місту унікальних рис.

Зважаючи на те, що за рахунок внутрішньоміських
ресурсів можливо використання лише 574,7 га, виникла
необхідність включення у проектні межі міста 570,3 га
земель Миргородського району. Крім того, до проект�
ної межі міста пропонується включити ще 828,7 га, з
яких 680 га — це територія військової частини з аерод�
ромом, що приєднуються до міста, а також з плануваль�
них міркувань ще 228,7 га, з яких існуюче та проектне
кладовище, існуюча забудова, смуга відводу залізниці
тощо.

Загальна площа території м. Миргород Полтавсь�
кої області, згідно з цим проектом землеустрою, скла�
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датиме 4265,0495 га, в тому числі ділянка № 1 —
4263,1495 га, ділянка № 2 — 1,9000 га.

Відповідно зміняться площі суміжних з містом Мир�
город сільських рад.

За рахунок цих змін площа Миргородського райо�
ну Полтавської області зменшиться на 1398,91 га.

Пріоритетний напрям для забезпечення еконо�
мічного зростання міста, визначений Законом України
"Про оголошення природних територій міста Миргоро�
да Полтавської області курортом державного значен�
ня" від 06.09.2011р. № 3699�УІ — розвиток санаторно�
курортного і рекреаційно� туристичного комплексу на
якіснішому рівні, з урахуванням світових тенденцій та
вимог [1].

Оскільки зміни до Генерального плану міста Мир�
город заплановано проводити у 2 етапи: І етап — на
01.01.2016 р. та II етап — на 01.01. 2036 р., то нами про�
понується:

1. З урахуванням принципів, які покладені в основу
програми житлового будівництва, передбачений гене�
ральним планом обсяг нового житлового фонду за про�
гнозом складе 630,0 тис. м2, з нього 190 тис. м2 — це ба�
гатоквартирний житловий фонд і 440 тис. м2 — одно�
квартирний, з якого 60 тис. м2 — переведення існуючих
дач у житловий фонд, також освоєння 9 ділянок нового
житлового будівництва.

2. На підставі перспективного розвитку господарсь�
кої та соціальної сфери, інженерно�транспортної
інфраструктури міста визначені території, що потрібні
для розміщення усіх видів міського будівництва. Вони
складають 1145 га.

3. Резервування територій під садибну забудову
здійснено за проектною межею міста в північно�східно�
му напрямку (згідно з "Моделлю перспективного роз�
витку населеного пункту"). Виробничі території в
південно�східній частині міста формуватимуть переваж�
но промислові, сільськогосподарські, будівельно�мон�
тажні підприємства, склади.

4. Резервування територій для подальшого розвит�
ку виробничої зони передбачається за проектними ме�
жами міста, в південно�західному напрямку. Зона спе�
ціального призначення створена для об'єктів військо�
вої частини, військового аеродрому.

5. Ландшафтно�рекреаційну зону створюють озеле�
нені території міста, зони короткочасного відпочинку,
розміщені вздовж водних поверхонь р. Хорол або по�
близу них. Формування зони відбувається за рахунок
існуючого об'єкту ПЗФ "Березовий гай", заплавних те�
риторій, парків, зелених насаджень. Саме ландшафтно�
рекреаційна зона є перехідною ланкою між міською за�
будовою та приміською зеленою зоною.

6. Передбачено благоустрій прибережних тери�
торій, скверів, парків, влаштування набережних, зон
відпочинку біля водних поверхонь, пляжів, а також
облаштування гідролугопарку "Миргородські плав�
ні".

Враховуючи зміни, протяжність меж м. Миргород
становитиме 60462,26 м.

Оскільки місто Миргород є курортом, то встанов�
лення зон санітарної охорони є обов'язковим.

Зона санітарної охорони — "територія і акваторія,
де запроваджується особливий санітарно�епідеміологіч�
ний режим з метою запобігання погіршенню якості води
джерел централізованого господарсько�питного водо�
постачання, а також з метою забезпечення охорони во�
допровідних споруд" [1, 2, 3].

У Водному Кодексі України [2] зазначено, що зони
санітарної охорони встановлюються з метою охорони
водних об'єктів у районах забору води для централізо�
ваного водопостачання населення, лікувальних та оз�
доровчих потреб. Стаття 93 розширює призначення зон
санітарної охорони, передбачаючи їх створення також
навколо водоочисних споруд, водоводів та об'єктів
оздоровчого призначення.

Загальною рисою зон санітарної охорони є встанов�
лення достатньо суворих обмежень, що покликані по�
вністю виключити ймовірність забруднення джерел во�
допостачання або курортних місцевостей.

Зони санітарної охорони джерел та об'єктів цент�
ралізованого питного водопостачання входять до скла�
ду водоохоронних зон і поділяються на три пояси: пер�
ший пояс (суворого режиму) включає територію розмі�
щення водозабору, майданчика водопровідних споруд і
водопідвідного каналу; другий і третій пояси (обмежен�
ня і спостереження) включають територію, що відво�
диться для забезпечення охорони джерел та об'єктів
централізованого питного водопостачання [2].

Навколо курортів передбачаються округи санітар�
ної охорони курортів [5].

Проаналізуємо зони санітарної охорони у м. Мир�
город.

Режим першої зони (зони суворого режиму):
1. Перша зона (зона суворого режиму) встанов�

люється для захисту свердловин мінеральних вод № 1,
2. 9, 10, 16, 1�Е, 2�РЕ, 350 В, 2�е та лікувального пляжу
курорту, що охоплює територію пляжу та дзеркало води
р. Хорол до іншого берега, складається з восьми діля�
нок, а також прилеглої до пляжу території завширшки
не менш як 100 метрів відповідно до меж округу і зон
санітарної охорони курорту Миргород, затверджених
Законом України "Про оголошення природних тери�
торій міста Миргорода Полтавської області курортом
державного значення" [6].

2. Територія лікувальних пляжів в межах першої
зони (зони суворого режиму) забезпечується централі�
зованими системами водопостачання та водовідведен�
ня й утримується згідно з вимогами санітарного зако�
нодавства.

3. Благоустрій пляжу, регулярне планове очищен�
ня його від твердих відходів з подальшим вивезенням їх
на міський полігон, озеленення та упорядкування тери�
торії здійснюються санаторно�курортними закладами,
що розташовані на території курорту.

4. У межах першої зони (зони суворого режиму)
забороняється проведення певних видів господарської
діяльності відповідно до статті 3.1 Закону України "Про
курорти" [5].

Режим другої зони (зони обмежень):
5. Дія режиму другої зони (зони обмежень) поши�

рюється на територію, з якої відбувається стік поверх�
невих і грунтових вод до місця виходу на поверхню міне�
ральних вод або до родовищ лікувальних грязей, а та�
кож територію, на якій розміщені санаторно�курортні
заклади та заклади відпочинку, і територію, призначе�
ну для їх будівництва згідно з генеральним планом міста
та існуючою містобудівною документацією.

6. У межах другої зони (зони обмежень) заборо�
няється проведення певних видів господарської діяль�
ності згідно зі статею 32 Закону України "Про курор�
ти" [5].

Режим третьої зони (зони спостережень):
7. Дія режиму третьої зони (зони спостережень)

поширюється на територію формування, живлення і
використання гідромінеральних ресурсів, лісові насад�
ження навколо курорту, а також території, господарсь�
ке використання яких без дотримання встановлених для
округу санітарної охорони правил може несприятливо
впливати на гідрогеологічний режим родовищ мінераль�
них вод і лікувальних торфових грязей, ландшафтно�
кліматичні умови курорту, його природні та лікувальні
ресурси.

8. У межах третьої зони (зони спостережень) забо�
роняється проведення певних видів господарської діяль�
ності згідно зі статею 33 Закону України "Про курор�
ти".

Перша зона санітарної охорони курорту Миргород
складається з тринадцяти окремих дільниць. Загальна
довжина меж першої зони становить 3350 метрів.
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Друга зона складається з трьох дільниць. Загальна
довжина меж другої зони сягає 12888 метрів.

Загальна довжина меж третьої зони становить 30930
метрів.

Межі округу санітарної охорони співпадають з ме�
жами третьої зони.

Зонування міста — це розподіл території міста за
характером переважаючого використання, тобто за ти�
пом функціонального призначення тієї чи іншої тери�
торії.

Виділення зон дозволяє створити найкращі умови
для праці, побуту та відпочинку міського населення.

Чітке розмежування на зони не завжди було харак�
терним для організації міських поселень. Допромисло�
ве місто мало в своїй основі просторове суміщення
функцій праці, побуту і відпочинку жильців.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
1. Раціональне використання та охорона земель на�

селених пунктів має регулюватися державою через
здійснення комплексу землевпорядних робіт, а саме:
визначення цільового призначення земель, проведення
зонування території населених пунктів і встановлення
меж зон з особливим режимом використання земель
природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та
історико�культурного призначення, впровадження єди�
них вимог до власників землі та землекористувачів і за�
безпечення їх виконання.

2. Дослідження щодо встановлення (зміни) меж
міста Миргород Полтавської області з урахуванням са�
нітарних охоронних зон свідчать, що зміни у Генераль�
ний план міста запропоновані з урахуванням інтересів
територіальної громади і містять принципові рішення
щодо функціонального зонування території міста, роз�
міщення об'єктів державного, загальноміського значен�
ня, організації вулично�дорожньої мережі, інженерно�
го обладнання, інженерної підготовки та захисту тери�
торії від небезпечних природних і техногенних процесів,
охорони природи та історико�культурної спадщини.

Такі зміни забезпечать реалізацію прав Миргородсь�
кої міської ради по регулюванню земельних відносин в
її адміністративних межах та ефективного використан�
ня потенціалу територій із збереженням їх природних
ландшафтів, історико�культурної цінності, врахування
інтересів власників земельних ділянок, землекористу�
вачів і затвердженої містобудівної документації, ство�
рення повноцінного життєвого середовища і сприятли�
вих умов територіального розвитку міста Миргород.

3. Запропоновані зміни меж міста�курорту зумов�
лять такі наслідки: площа міста додатково збільшиться
на 6,96 га. Загальна площа території м. Миргород Пол�
тавської області згідно з цим проектом землеустрою,
складатиме 4265,0495 га, в тому числі ділянка № 1 —
4263,1495 га, ділянка № 2 — 1,9000 га.

4. Станом на проектний період відбудуться пози�
тивні зміни у використанні території міста, а саме:

збільшиться площа території установ відпочинку і
туризму з 2,2% до 5,1%;

збільшиться площа зелених насаджень загального
користування з 60,0 га до 286,0 га;

зменшиться площа земель/г призначення з 19,4% до
7,0%;

покращиться екологічний стан міста взагалі та
об'єктів санітарної охорони курорту зокрема.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сільське господарство належить до тих галузей

економічної діяльності, де закони природи тісно пе�
реплітаються з економічними законами, людськи�
ми традиціями і виробничими навиками праці на
землі.

Потреба фінансового забезпечення та банківсько�
го кредитування агроформувань на сучасному етапі по�
стійно зростає, проте темпи та динаміка розвитку кре�
дитного сектору аграрноїсфери не відзначається комп�
лексністю та системністю, має низку недоліків, що не
дають змоги задовольнити фінансові потреби суб'єктів
агропромислового виробництва.

Це потребує виявлення причин, що продовжують
стримувати розвиток банківського обслуговування
аграрного сектору України, та розробки пропозицій
щодо поліпшення та подальшого ефективногорозвитку
ситуації.
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FINANCIAL CREDIT SUPPORT OF THE AGRICULTURAL SECTOR BASED ON OPTIMIZATION
OF BANK ASSETS

Статтю присвячено дослідженню сутності управління активами банку та його значення щодо нівелювання
проблемних ситуацій, обгрунтуванню шляхів оптимізації активів банків, розробці дієвих підходів та практич>
них рекомендацій щодо фінансово кредитного забезпечення сільськогосподарської галузі .

Однак недостатніми залишаються аспекти системної взаємодії банківської системи і підприємств агропро>
мислового виробництва та стратегічні перспективи ефективного розвитку системи фінансування аграріїв.

Сьогодні економічний розвиток сільськогосподарської галузі є необхідним, але фінансово кредитне забезпе>
чення є досить складним до реалізації процесом, що супроводжується об'єктивно існуючими проблемами роз>
витку зовнішнього і внутрішнього походження. Необхідність подолання об'єктивних макроекономічних пере>
шкод щодо поліпшення, розширення та ефективного розвитку кредитного забезпечення сільськогосподарських
товаровиробників залишається однією з актуальних проблем аграрного сектору вітчизняної економіки.

Таким чином, складність проблем кредитного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників зумов>
лює необхідність подальшого дослідження теоретичних, методичних та практичнихпитань щодо розв'язання
найболючіших проблем українського села.

The article is devoted to the study of the essence of asset management of the bank and its importance for leveling
problem situations, substantiating ways to optimize the assets of banks, developing effective approaches and practical
recommendations on financial and credit support for the agricultural sector.

However, aspects of the systemic interaction of the banking system and enterprises of agro>industrial production
and the strategic prospects for the effective development of the agrarian financing system remain insufficient.

Today, the economic development of the agricultural sector is necessary, but financial security is difficult enough to
implement the process, accompanied by objectively existing problems of development of external and internal origin.
The need to overcome objective macroeconomic obstacles to improve, expand and efficiently develop credit support for
agricultural producers remains one of the topical problems of the agrarian sector of the domestic economy.

Thus, the complexity of the problems of credit provision of agricultural producers calls for further research of
theoretical, methodological and practical issues to address the most painful problems of the Ukrainian village.

Ключові слова: сільськогосподарська галузь, банківські активи, кредитне забезпечення, оптимізація.
Key words: agricultural branch, bank assets, credit security, optimization.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Багатьма вченими�аграріями досліджуються про�

блеми кредитування. Вагомий внесок в розробку тео�
ретико�методологічних засад щодо поліпшення кре�
дитного забезпечення підприємств АПК, внесла плея�
да видатних науковців, особливо М. Дем'янко, П. Лай�
ко, М. Малік, О. Непочатенко, П. Саблук, В.М. Алексій�
чук, С.А. Буковинський, О.Д. Василик, І.М. Брюховець�
кий, та інші. Під впливом їхніх досліджень суттєво
змінились уявлення про систему забезпечення
підприємств АПК, механізму їх кредитування та ефек�
тивність використання кредитних ресурсів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У практиці регулювання банківської діяльності вико�

ристовуються певні економічні нормативи, встановлені
Національним банком України, виконання яких є обов'яз�
ковим [1]. Отже, будь�яка фінансово стійка банківська
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установа повинна дотримуватись, як мінімум, законодав�
чо встановлених обмежень щодо її ліквідності, платосп�
роможності, розміру обов'язкових резервів, однак це не
означає, що з урахуванням специфіки роботи банку для
підтримки достатнього рівня його фінансової стійкості
не можуть бути встановлені й внутрішні, більш жорсткі
обмеження, які можуть бути змінені в залежності від
потреб та пріоритетів розвитку банку.

Сьогодні українські банки мають можливість знач�
но розширити напрями діяльності та охопити нові рин�
ки фінансових послуг. У такій ситуації саме запровад�
ження якісної системи управління активами є особливо
актуальним питанням для вітчизняних банків.

 Ще одним важливим аспектом, що зумовлює не�
обхідність і актуальність питання оптимізації активів, є їх
визначальна роль для фінансового потенціалу банку та мож�
ливості отримання доходів в майбутньому. Активи в першу
чергу забезпечують довіру клієнтів до банківської устано�
ви, визначають її можливості та привабливість для клієнтів
у перспективі; виступають гарантією покриття збитків в разі
невиконання чи неможливості виконання банком взятих на
себе зобов'язань; дають змогу розширювати спектр банкі�
вських послуг та покращувати можливості використання
окремих банківських продуктів; забезпечують кредитний
ресурс для задоволення потреб клієнтів.

З метою досягнення зазначених цілей кожний банк
повинен займатися управлінням активів, що в загальному
плані полягає в розробці шляхів та порядку розміщення
власних засобів. Отже, управління активами в комерцій�
них банках — це розподіл активів банку на готівку, інвес�
тиції, позички та інші активи. Такий розподіл передбачає
відмінності між різними групами активів за ліквідністю та
ступенем ризику, ці складові і визначають якість активів.

Одним з основних навантажень на комерційний банк
щодо підвищення його ліквідності є вимога регулятора, яка
полягає в обов'язковому формуванні резерву під про�
блемні кредити, що істотно впливає на діяльність комер�
ційного банку. Цей захід з боку регулятора є цілком вип�
равданим, але якщо проблемні активи комерційного бан�
ку становлять значну частку, а згідно з вимогами, резерв
формується на 100 % від суми проблемного активу, то це
призводить до істотних проблем у діяльності банку. Рет�
роспективний аналіз банківської діяльності за останні роки
свідчить, що такі резерви досягають значних обсягів та
призводять до збільшення банківських витрат, зменшують
їх загальні ресурси для проведення поточної діяльності.

Найбільшу частку в активах комерційного банку ста�
новлять, як правило, прибуткові активи — позики та
довгострокові інвестиції в цінні папери.

Проблемі кредитування сільськогосподарських вироб�
ників, а також переробних підприємств багато уваги при�
діляється як у наукових виданнях, так і в публікаціях, що
мають практичний зміст. Деякі автори виділяють функці�
онування іпотечного кредитування як один із напрямів
розвитку кредитних відносин у аграрному секторі [3]. Інші
вважають за необхідне забезпечення підприємств інфор�
мацією про банки, які надають кредити, практичні реко�
мендації підприємствам щодо умов отримання кредиту й
державні кошти на часткове погашення відсотків [2] , а
також про послуги цих банків [6]. Проте проблема забез�
печення сільського господарства кредитними ресурсами
залишається актуальною. Це пов'язано з неповним вико�
ристанням аграрними підприємствами наявного кредит�
ного ресурсу банків і коштів, виділених державою для ком�
пенсації вартості кредитів. На нашу думку, крім інформації
про банки, яка надавалася б сільськогосподарським
підприємствам, банкам також украй необхідна інформа�
ція про підприємства, які мають можливість ефективно ви�
користовувати їхні кредитні ресурси. Таку інформацію
сільськогосподарським підприємствам слід навчатися
формувати й подавати у вигідному для себе світлі. Із такої
інформації та в подальшому з інформації про використан�
ня і повернення кредитів банки формують кредитні історії
клієнтів.

Сьогодні вітчизняні банки можуть запропонувати
близько 200 видів різноманітних фінансових продуктів і
послуг своїм клієнтам,але найактуальнішим для аграрних
підприємств залишається кредитування на довгостроковій
основі, оскільки саме інвестиційні кредити можуть вивес�
ти ці підприємства з кризового стану, допоможуть здійсни�
ти технічне переозброєння аграрного комплексу та зроб�
лять українську продукцію конкурентоспроможною на
світовому ринку. Проблема полягає в тому, що вітчизняні
комерційні банки досить негативно ставляться до довгос�
трокового кредитування підприємств агропромислового
комплексу. Банками�лідерами, які активно кредитують
сільськогосподарські підприємства, у 2015 році стали:

 — "Аваль" (надав близько 32 % від загальної суми
кредитів, виданих сільгоспвиробникам),

— "Промінвестбанк" (близько 17 %),
— "ПриватБанк" (близько 8 %),
— "Прокредитбанк",
— "Індекс�банк".
Найбільш фінансово привабливими є галузі агропро�

мислового комплексу, пов'язані з вирощуванням і перероб�
кою рослинницької продукції. Це пов'язано з більш швид�
ким оборотом капіталу і можливістю позичальників пога�
шати заборгованості протягом 8—10 міс. із моменту видачі.

Кредитування сільського господарства потребує фор�
мування банками адекватної кредитної політики, яка б ви�
ходила зі статусу аграрного сектору і завдяки цьому ство�
рювала б пріоритетні умови для його розвитку (рис. 1).

Взагалі в Україні з 2003 року діє система пільгового
кредитування для аграрного сектору, суть котрого по�
лягає у тому, що кредити надаються не безпосередньо
виробникам, а банкам, з частковим погашенням кредит�
них ставок за рахунок коштів державного бюджету [4].

 За статистичними даними Національного банку
України, станом на 01.12.2015 кредити, надані підприє�
мствам агропромислового комплексу, складали близь�
ко 115,5 млрд гривень.

 Динаміку залучення вітчизняними агропромисловими
підприємствами пільгових кредитів наведено на рисунку 1.

Загалом програмою державного пільгового креди�
тування скористалися у 2015 році 630 українських
підприємств, а станом на листопад 2016 року — 497 [7].

Хоча реалізація фінансування підприємств агропро�
мислового комплексу супроводжується певними трудно�
щами, однак цей напрямок кредитування банківськими
установами визнається як один із найбільш перспектив�
них у нашій країні. Зокрема, на сьогодні основними кре�
диторами АПК в Україні виступають АТ "Райффайзен
Банк Аваль", КБ "ПриватБанк", ПАТ "Державний ощад�
ний банк України, ПАТ "Креді Агріколь Банк". Наразі
однією із спеціальних та найбільш прогресивних пропо�
зицій від банків для вітчизняних сільськогосподарських
підприємств є процедура вексельного фінансування (з
відстрочкою платежу), коли фінансується придбання то�
варів (наприклад, засобів захисту рослин від шкідників або
спеціальних медичних препаратів для свійських тварин) за
допомогою авалювання векселів, лізингу, форвардних
угод, акредитивних операцій та ін. При цьому підприєм�
цям надається можливість придбати товари у компанії, яка
є партнером банку, на умовах відстрочки платежу, але
сплативши при цьому в кілька разів меншу ціну за необхі�
дне кредитування, ніж стандартна ставка за банківським
кредитом. Такі пропозиції на сьогодні є в ПУМБ, "Райф�
файзен Банк Аваль" та у ПАТ "КредіАгриколь" [8; 9].

Водночас з боку держави було б доцільно посилити сти�
мулювання вітчизняних банків до спрощення видачі кредит�
них ресурсів українським аграрним підприємствам. Факто�
рами, які підтверджують необхідність державного втручан�
ня в цей сегмент національної економіки, є наступні:

— наявність сучасних схем кредитування, зокрема
таких, як лізинг і факторинг;

— надходження виручки у надійних іноземних ва�
лютах, за умови зростання експорту аграрної продукції;

— розвиток українських агрохолдингів;
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— великий потенціал саме цієї галузі в Україні та
досить широкі перспективи її розвитку;

— пріоритетність сільськогосподарської галузі на
рівні країни та світу (у майбутній перспективі).

 Загалом можна спостерігати, що на сьогодні вітчиз�
няний аграрний сектор є досить кредитомісткою галуз�
зю та потребує значних обсягів залучення інвестицій�
них ресурсів, як українських, так і зарубіжних [8].

Загалом 2015 рік був позначенийзростанням загаль�
ного кредитного портфеля для АПК у вітчизняних бан�
ках. Проаналізувавши програми, які сьогодні пропону�
ють українські банки сільськогосподарським підприє�
мствам, можна зробити висновок, що кредитування
здійснюється за кількома схожими напрямами. Це кре�
дитування на поповнення обігових коштів, на реаліза�
цію інвестиційних проектів, лізингові кредити та креди�
ти на придбання сільськогосподарської техніки. Пере�
важно ці кредитні програми видаються при відсотковій
ставці в 20—30% річних, що зовсім не вигідно для вітчиз�
няних підприємців. Водночас провідні банки, такі, як
"КредіАгріколь Банк", "Приватбанк", "Укрексімбанк",
останнім часом стали пропонувати аграріям індиві�
дуальні кредитні програми, зі зміненими умовами щодо
величини заставного майна, графіку погашення відсот�
кових платежів, розмірів відсоткових ставок та ін.

Наразі аграрії розглядають альтернативні варіанти по�
повнення обігових фондів. Тож як альтернативу банківсь�
кому кредитуванню сільськогосподарських підприємств для
забезпечення потреб можуть застосовуватися аграрні роз�
писки. Такий підход дає можливість отримати фінансові
ресурси на придбання обігових фондів, при забезпечені
майбутнім урожаєм сільськогосподарських підприємств
(використання фінансових аграрних розписок).

В Україні для пілотного проекту впровадження аграр�
них розписок обрана Полтавська обл. У 2015 році до ньо�
го приєдналися Вінницька, Черкаська та Харківська обл.

Перша аграрна розписка на 32 т насіння соняшнику
видана 13 лютого 2015 року компанією "ПЗК�Агро", що
на Полтавщині. Кредитором за розпискою було
сільськогосподарське підприємство "Комбікормовий за�
вод". Договірна вартість розписки становила 192 тис.
грн. Станом на березень 2016 року фермерськими гос�
подарствами України укладено 12 аграрних розписок.
Середній розмір зобов'язань за однією розпискою
становить 3 млн грн, загальна сума зобов'язань — по�
над 50 млн грн. Тож в Україні існують лише одиничні
приклади оформлення аграрних розписок. Загалом за�
стосування цього товаророзпорядчого документу поки
що не набуло популярності серед аграріїв, і основними

перепонами можна вважа�
ти:

— відсутність достат�
ньої обізнаності у викори�
станні інструменту всіма
учасниками;

— відсутність схеми об�
ліку інструменту (включаю�
чи податковий) та оподат�
кування для всіх учасників
кредитування загалом;

— неготовність право�
вої, судової та виконавчих
систем вирішувати питан�
ня, пов'язані з відносинами,
які виникають на кожному
етапі обігу аграрних розпи�
сок і, звичайно, на етапі ви�
конання зобов'язань;

— низький рівень захи�
сту прав кредиторів, що
обумовлює застосування
додаткових методів зни�
ження ризиків шляхом
страхування, проведення

моніторингу забезпечення тощо;
— недостатній розвиток системи страхування сіль�

ськогосподарського виробництва;
— відсутність досвіду банківських установ як мож�

ливих учасників обігу аграрних розписок;
— відсутність єдиного реєстру земельних ділянок і

прав на них.
Із 4 лютого 2016 року ПАТ "Агропросперіс Банк"

("АП Банк") став першим в Україні банком, який розпо�
чав фінансування виробників зерна сільськогосподарсь�
ких підприємств під аграрні розписки. Банк надає про�
фесійне фінансування обігового капіталу малим і се�
реднім виробникам зерна.

Доцільно також зазначити, що введення в обіг аграр�
них розписок сільськогосподарських підприємств перед�
бачає їхнє нотаріальне посвідчення та внесення до єдино�
го реєстру. В Україні створено спеціальний реєстр розпи�
сок, але до його ведення залучено лише 11 нотаріусів. Ра�
зом з тим, основними ризиками використання аграрних
розписок для виробників сільськогосподарської продукції
є загроза втрати прав на землю або боргової кабали у разі
неврожаю чи його втрати. Своєю чергою, проведення кре�
диторами страхування заставного майна, оцінки посівів та/
або врожаю збільшуватиме їхні витрати.

Основними методами державного втручання в кре�
дитування агропромислового комплексу є такі:

Обсяги наданих кредит ів

12,6
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337

10,8 11,1
7,9 8,5
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11.11.2016

1023

307
630 497

Кількість підприємств

* у 2013- 2014 рр. пільгови кредити не залучались
Рис. 2. Динаміка залучення пільгового кредитування

підприємствами АПК України у 2010—2016 роках

Джерело: [5].

Рис. 1. Особливості агропромислового комплексу, що ускладнюють процес кредитування
цього сектору економіки
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— державні кредити,
— пільги з оподаткування,
— фінансова допомога.
Ці важелі державного регулювання спрямовані на

максимальний захист вітчизняного товаровиробника та
підтримку рівня його конкурентоспроможності на зов�
нішньому і внутрішньому ринках.

ВИСНОВКИ
Аналіз вітчизняних умов залучення додаткових фінан�

сових ресурсів аграрних підприємств та доступу їх до
зовнішніх джерел фінансування свідчить про нагальну
потребу перегляду основ державного регулювання цього
сектору економіки та активізації позиції держави. Не�
обхідність посилення державного регулювання в аграрній
сфері зумовлюється значенням сільськогосподарського
виробництва в національній економіці нашої країни.

 Необхідними заходами щодо відродження вітчиз�
няного сільського господарства та збільшення його ча�
стки у міжнародній торгівлі мають бути такі:

— збільшення обсягів дотацій в агропромисловий
комплекс України;

— перегляд умов та критеріїв фінансування та кре�
дитування села;

— зменшення відсоткових ставок по кредитах унас�
лідок посилення ролі державних банків на ринку бан�
ківських послуг.

На фінансовому ринку України вже достатньо три�
валий час залишається складна ситуація. Проте з'явля�
ються компанії з новими видами послуг. Переважно —
це іноземні компанії, які мають інтерес до аграрного
сектору України та готові до партнерства з аграріями,
вирішуючи, з одного боку, питання забезпечення ресур�
сами виробників сільськогосподарських підприємств, а
з другого — досягаючи власних бізнес�інтересів.

Модель розбудови вітчизняної кредитної інфра�
структури у складі національної економіки повинна містити
у собі створення банку, який би займався обслуговуванням
винятково аграрної сфери. Створення такого банку може
проводитися у вигляді кооперативного банку або Держав�
ного аграрного банку, але в будь�якому разі цей сегмент
інфраструктури ринку банківських послуг дозволить зосе�
редити всі фінансово�кредитних ресурсів галузі та здійсню�
вати координацію всіх кредитно� фінансових потоків.

Така практика створення єдиного розрахункового
центру для аграрного сектору не є новою та була успіш�
но реалізованою у багатьох провідних країнах світу —
Бельгії, Нідерландах, Франції та ін. Такий вузькоспеці�
алізований банк у нашій країні повинен стати також
розробником методичних рекомендацій, інструкцій,
єдиних форм пакетів кредитних карток і документів та
гарантом створення пільгових умов кредитування для
аграрного сектору нашої країни [9].

Отже, підсумовуючи, можна зазначити, що подаль�
ший розвиток фінансово� кредитних відносин у сфері
сільського господарства повинен притримуватися прин�
ципів ринкової економіки, але з елементами державного
управління та регулювання цього сектору економіки.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Особливістю розвитку світової економіки з другої

половини. XX століття стало використання знань як
чинника суспільного виробництва, що забезпечило
істотний прорив у галузі технічних і технологічних інно�
вацій. Знання мають різноманітні форми існування і про�
яви від розрізнених фактів, спеціалізованих баз даних,
технічних знань, навичок і здібностей працівників до
бізнес�процесів та інновацій, які в комплексі становлять
основу інтелектуального капіталу підприємства. Функ�
ціонування знань на підприємстві засновано на викори�
станні систем баз знань, які в свою чергу є частиною
систем комунікації. Ці системи покликані об'єднати зу�
силля високопрофесійних і особистісних характеристик
співробітників підприємства спрямованих на виробниц�
тво нових знань, що підвищують ефективність і вартість
бізнесу. Оскільки в бізнес середовищі посилюється роль
знань в діяльності підприємства, то виникає необхідність
у формуванні відповідної системи управління на мікро�
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рівні. Найважливішими завданнями процесу управлін�
ня знаннями є: перетворення індивідуальних, неявних
знань у корпоративні, витяг нових і оновлення існую�
чих, а також формування організаційного контексту,
який підтримує виробництво і відтворення нових знань.
Ефективне застосування знань при виробництві нових
товарів і послуг перетворилося в основну конкурентну
перевагу сучасного підприємства і головну умову його
розвитку. На сьогодні не існує загально прийнятих баз
знань, тому впровадження баз знань на підприємствах
супроводжується труднощами, економічного, соціаль�
ного і психологічного характеру.

Останні роки вітчизняні вчені в різних областях на�
уки, велику увагу приділяють вивченню теоретичних пи�
тань, пов'язаних з розробкою і впровадженням баз
знань на підприємстві та використанням в цій сфері
інформаційних технологій, але на практиці цей процес
гальмується слабкою зацікавленістю і відсутністю мо�
тивації як з боку керівників, так і співробітників підприє�
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мства, що знижує його конкурентні переваги. Таким
чином, актуальність цієї проблематики обумовлена по�
требою подальшого вивчення формування систем уп�
равління знаннями; а також особливостей її впровад�
ження на підприємстві, що дозволить, по�перше, уточ�
нити специфіку управління знаннями на мікрорівні, по�
друге, розробити алгоритм управління знаннями з ви�
значенням відповідних інструментів на кожному його
етапі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Останні публікації з зазначеної проблематики,

представлені такими науковцями, як Aronson J.E. [1],
Bates M.J. [2], Kavanagh M.J., Johnson R.D., Takeuchi H.,
Nonaka I. [9], Винер Н. [13].

ЦІЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є визначення сутності і місця знань на

підприємстві.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Узагальнення наукових праць загальнонаукового

характеру дає змогу стверджувати [19; 12; 10; 8; 14; 5],
що з філософської точки зору, знання — форма існу�
вання і систематизації результатів пізнавальної діяль�
ності людини. Знання є продуктом суспільно�трудової
та розумової діяльності людей, які представляють іде�
альне відтворення в мовній формі об'єктивних, законо�
мірних зв'язків об'єктивного світу. Знання є сукупністю
багатьох розрізнених елементів, що містить розуміння,
теоретичні концепти, осмислені і класифіковані факти,
дані, принципи, процедури отримання інформації та
даних, приклади, способи пояснення і т.д. Знання мо�
жуть передаватися у вигляді інструкцій, процедур, тра�
дицій і структурованої інформації. Говорячи про знан�
ня, якими володіє, наприклад працівник, мають на увазі
не тільки про ту інформацію, якою він володіє, але та�
кож і про його досвід, освітні здатності, які проникати
в суть предметів [3; 10; 12]. Таким чином, у загально на�
уковому розумінні можна визначити знання як комбі�
націю досвіду, цінностей, контекстної інформації, екс�
пертних оцінок, яка дає можливість оцінювати і інкор�
порувати новий досвід і інформацію. Хоча подібне виз�
начення, безумовно, не розкриває механізму його от�
римання.

Таким чином, зазначені узагальнення дають змогу
стверджувати, що знання відрізняються від інформації
або даних такими особливостями: наявністю доказів;
істинністю; суб'єктивною впевненістю. Деякі вчені [15;
9; 13], додають до перерахованих вище особливостей
замість істинності вимогу корисності знань, яке обумов�
лює тривалість і необхідність їх використання. При роз�
гляді поняття "знання" виникає ряд питань про тракту�
вання доведеності знань про те, які знання можна вва�
жати доведеними, а які приблизними. Різні дослідники
по�різному, відповідають на це питання. Спектр мож�
ливих методів обгрунтування або докази тих чи інших
тверджень надзвичайно фрагментарні [2; 5] найрізно�
манітніші прийоми: посилання на праці авторитетних
учених; підтвердження зазначенням на такі факти ре�
альності, які в сукупності свідчать про доказовість
знань; побудова — математичних моделей з подальшою
формулюванням і доказом математичних теорем і т. д.
Тобто в загальнонауковому розумінні корисність знан�
ня треба розглядати в рамках певного контексту. Якщо
мова йде про діяльність підприємства, знання повинні
бути пов'язані з цілеспрямованістю його роботи. З вище�
зазначеного слід виокремити тезу, якщо підприємство
здійснює цілеспрямовану соціально�економічну
діяльність, воно сприймає і включає до складу своєї
інформаційної бази тільки ті знання, які необхідні для
його діяльності або тісно пов'язані з нею [11]. Таким
чином, у цьому випадку тільки корисна інформація може
стати знанням. Переконаність або суб'єктивна впев�

неність як ознака знання концентрує нашу увагу на при�
сутності в цьому контексті суб'єкта, наділеного, ком�
петенціями, мораллю, культурним багажем і іншими ат�
рибутами, без яких неможлива переконаність. Однак
слід зазначити, що всіх перерахованих вище ознак, не�
достатньо для ідентифікації знання на підприємстві. Не�
обхідно відокремити знання від даних і інформації.

Відмінні риси зазначених понять у своїх працях
відзначають такі вченні, як [9; 8; 6], на основі узагаль�
нення їх наукових поглядів такі категорії, як "дані",
"інформація", "знання" в контексті діяльності під�
приємств слід розглядати наступним чином: дані — не�
структуровані цифри і факти поза контекстом; інфор�
мація — структурований потік даних в контексті; знан�
ня — сукупність професійних навичок, умінь, здібнос�
тей, життєвого досвіду і мудрості, ділових і особистих
контактів, які використовуються працівниками підприє�
мства для досягнення поставлених цілей. Знання мають
індивідуальну цінність — з їх допомогою можна отри�
мати, результат.

Як свідчать наукові праці з авторської проблемати�
ки [10; 3; 8], підходи до визначення поняття "знання"
різні і залежать від того, з якої�точки зору воно розг�
лядається. Наприклад, філософські визначення вказу�
ють на абстрактний характер знань, їх ідеальність,
"відірваність" від конкретної життєдіяльності людей і в
той же час говорять про можливість використання цих
ідеальних знань, які є результатом пізнавальної діяль�
ності людини в різних предметних областях його діяль�
ності.

З практичної точки зору діяльності підприємств,
знання є своєрідним ресурсом, який підприємство ви�
користовує в своїх інтелектуальних процесах для отри�
мання конкретного результату, зокрема для прийняття
проектних, управлінських рішень. З позиції створення
знань для загального, використання важлива влас�
тивість їх численного тиражування, передачі іншим лю�
дям. Виробництво внутрішньо фірмових знань для ви�
користання всіма співробітниками необхідно для орга�
нізацій будь�якого виду діяльності. Узагальнюючи ці
висловлювання та праці таких вчених, як [2; 3; 7; 13],
можна виділити, основні властивості, найбільш точно
характеризують поняття "знання": результат пізнаваль�
ної діяльності; відображення об'єктивної дійсності;
практичне застосування; можливість безмежного поши�
рення в суспільстві.

На нашу думку, на підприємствах в більшій мірі про�
являються друга і особливо третя характерна риса
знань. Традиційно підприємства були споживачем тих
знань, які створювалися суспільством використовува�
лися знаннями практично безкоштовно. У цьому випад�
ку знання розглядалися як інформація, яка була отри�
мана людиною або групою людей і перероблена ними,
для подальшого поширення. Однак нині для забезпечен�
ня незаперечних конкурентних переваг підприємствам
необхідно здійснювати власну пізнавальну діяльність,
оскільки отримані результати — це нові внутрішньо
фірмові знання. У новітніх економічних відносинах, з
точки зору управління підприємством, знання — це фак�
тор, що забезпечує ефективність використання ресурсів
підприємства, створення та розвитку його відмінних
особливостей необхідних для отримання лідируючого
положення в конкурентній боротьбі та отримання при�
бутку. Тому, на нашу думку, відтворюваність інформації
і знань є основною їх відмінністю від фінансових, при�
родних, трудових і технічних ресурсів, оскільки експ�
луатація і тиражування інформації та знань генерують
нові ідеї, а отже, нову інформацію та знання, які не змен�
шуються в міру їх використання та передачі.

Дракер В.Р. [15], Востряков О.В., Гребешкова О.М.
[14], Сорока О.В. [20] характеризують різницю між
інформацією та знаннями в такий спосіб. Знання скла�
даються з істин і уявлень точок зору і концепцій, суд�
жень і припущень, методологій і ноу�хау. Люди нако�
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пичують знання, організують їх, інтегрують і зберіга�
ють протягом довгого часу, щоб застосувати в конк�
ретній ситуації. Інформація складається з фактів і да�
них, які працівники підприємства послідовно застосо�
вують щоб приймати рішення.

У той же час між інформацією та знаннями не існує
непереборних розбіжностей. Інформація та знання —
відносні поняття. Те, що для однієї організації — інфор�
мація, для іншого — знання. На думку таких класиків з
авторської проблематики [9], основними критеріями
відмінності є їхня соціальна значимість на даний момент
і можливість їх застосування для досягнення цілей
підприємства.

Тому, на нашу думку, в рамках досягнення цілей
дослідження доцільно розділити поняття "інформа�
ція", і "знання" і показати їх взаємозв'язок. Дослідни�
ки цього питання [6; 10] відзначають, що інформація
індивідуальна і конкретна, а знання узагальнено. Од�
нак і знання можуть бути конкретно�практичними.
Вчені в області психології, соціології, маркетингу [20;
19; 14] вказують, що інформація пов'язана з комуніка�
ціями, — процес комунікацій є основною формою існу�
вання інформації. Але і знання передаються за допо�
могою комунікацій.

Відомий американський учений�кібернетик Н. Вінер
[13] визначив інформацію як позначення змісту, отри�
маного з зовнішнього світу в процесі нашого пристосу�
вання до нього і пристосування до нього наших почуттів,
тобто інформація — це змістовне уявлення світу. Але і
для знань головним є зміст, сенс.

У прагматичних підходах до визначення інформації
(наприклад, в біхевіорістській моделі [10]) виділяють її
цінність, корисність для суб'єкта аналізу в нашому ви�
падку підприємства. Ті відомості, що не приносять ко�
ристь, не цікаві, не забезпечують досягнення поставле�
них цілей, не є інформацією. З точки зору філософії,
інформація (від латинського — інформація — роз'яс�
нення, виклад) — це набір деяких відомостей, сукупність
якихось даних, знань, тобто родове поняття по відно�
шенню до знань [10].

Якщо врахувати, що інформація — це всього лише
форма і спосіб існування, зберігання, передачі та обміну
знаннями, то можна стверджувати, що поява інформа�
ційно�комунікаційних цифрових технологій створило
передумови і зробило перехід до таких етапів розвит�
ку, коли значна і постійно зростаюча частка суспільно�
го багатства створюється інтелектом людини, знання
якого збагачують і роблять більш ефективним працю по
перетворенню природних речовин в корисні продукти
[5].

На противагу вищезазначеному дані є сукупність
різних об'єктивних фактів. На підприємствах це, на�
приклад, структуровані записи про трансакції, зокре�
ма, дані про всі продажі: скільки, коли і хто купив,
скільки і коли заплатив тощо. Однак ці дані не говорять,
про те, чому покупець прийшов саме сюди, і прийде чи
він ще раз. Інформація — це свого роду послання, заз�
вичай у формі документа або в відео, аудіо формі.
Інформація має одержувача і відправника. Наскільки
послання є інформацією, визначає одержувач, який оц�
інює, інформує його отримане повідомлення, або воно
є набором розрізнених непотрібних даних. Як свідчить
узагальнення наукових праць з цієї проблеми [4; 8], існує
кілька способів�перетворення даних в інформацію: кон�
текстуалізація дозволяє визначити, для чого потрібні
дані; категоризація дозволяє розбити дані на типи ком�
поненти; підрахунок дозволяє обробити дані математич�
но; корекція дозволяє виправити помилки і недоліки, а
також ліквідувати пропуски; стиснення дозволяє скон�
центрувати дані. Тому дані є "сирими" фактами і циф�
рами, які самі по собі не можуть бути корисними до тих
пір, поки, вони не проходять обробку і не перетворю�
ються в інформацію корисну для конкретних користу�
вачів.

Таким чином, можна прийти до висновку, що знан�
ня — поняття більш глибоке і широке, ніж просто дані
або інформація. Як інформація виникає з даних, так і
знання виникають з інформації через порівняння, ви�
значення області застосування; встановлення зв'язків і
співвіднесення; оцінку; визначення області застосуван�
ня. Досвід формує знання. Інформація, отримана з на�
вчальних курсів, бесід, книг, нашаровуючись на реаль�
ний досвід, може формувати нове знання, досвід у свою
чергу відкриває історичну перспективу для оцінки нової
ситуації і нових подій, таким чином, знання корелюють
з досвідом. Як свідчать теоретичні узагальнення в теорії
побудови комп'ютерних баз знань і експертних систем
[13] — найбільш просунутою науково�прикладною сфе�
рою дослідження і застосування знань — поняття "знан�
ня" у вузькому сенсі базується на більш загальному по�
нятті "інформація".

Визначення дефініції "інформація" також має свої
фрагментарні властивості. Так, на думку І. Нонака і
X. Такеучі: "Інформація — це потік повідомлень, а
знання створюється з цього потоку, воно знаходить�
ся в залежності від думок і переконань його власни�
ка" [9].

Клейнер Г. Б. [18], використовуючи термін "інфор�
мація" в більш вузькому сенсі, проводять відмінність
між, двома різновидами знань: як інформації і як ноу�
хау. Під інформацією вони розуміють ту частину знан�
ня, яку можна передати без втрат в його цілісності за
умови, що відомі синтаксичні правила, необхідні для
його розуміння. Інформація, на їхню думку, включає
факти, аксіоматичні заяви і символи [18].

Іноді термін "інформація" використовується також в
якості узагальнюючого і для даних, і для знань. Бейтс М.Д.
[2], виділяє три форми інформації: первинна, безпосе�
редньо матерія, речовина, що існує в певній формі вто�
ринна суб'єктивні уявлення про матерію, виражені пев�
ними символами, кодами; проста (примітивна) — спря�
мованість руху на перетворення первинної інформації
на основі вторинної.

Таким чином, у контексті діяльності підприємства
термін "інформація" доцільно представляти як ієрархі�
чну сукупність даних про ті чи інші аспекти реального
та віртуального світу. Для виявлення співвідношення
інформації і знань слід використовувати процесний
підхід і виділити такі поняття, як "дані", "інформація",
"знання". Трансформація даних в знання можна пред�
ставити у вигляді ієрархії рівнів.

Так, узагальнюючи зазначені категорії на основі
наявних поглядів, які складаються з загально наукових
так і функціональних підходів, нами запропоновано де�
композицію терміну база знань через його складові еле�
менти. Так, на нашу думку, на підприємстві, категорія
"дані" відповідає першому рівню, на якому організація
зберігає великі масиви даних, але практично не засто�
совує їх у своїй діяльності. Категорія "інформація"
відповідає нижньому рівню, на якому організація вміє
обробляти дані, отримуючи інформацію, але не володіє
достатніми уміннями для ефективного використання
інформації в практичних цілях.

Категорія "знання" відповідає середньому рівню, на
якому організація володіє і інформацією, і знаннями,
вміннями, навичками для обробки цієї інформації з отри�
манням необхідного результату. Усередині організації
створюється система інформаційного забезпечення, яка
організовує вилучення інформації з інформаційних схо�
вищ, її безперервну (циркуляцію по каналах комунікації,
переробку з використанням інформаційних технологій
та практичне застосування співробітниками організації,
які безперервно залучаються до процесу роботи з
інформацією. Загалом узагальнення сутності знань на
підприємстві на основі декомпозиції його складових
представлено на рисунку 1.

Як свідчить узагальнення сутності знань на
підприємстві на основі декомпозиції його складових
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відносини між інформацією та знаннями можуть но�
сити складний циклічний характер. Часом важко ви�
ділити, що є інформацією або знаннями. Загальний
принцип відмінності полягає в тому, що інформація
є основою інтелектуального процесу, представляю�
чи собою сировину, а знання є засобом праці, що пе�
ретворює інформацію в результат. Однак результа�
том можуть бути як нові знання, так і проміжна для
подальшого інтелектуального процесу інформація.
Особливості відмінності інформації від знань на
нашу думку можна простежити також за такими ха�
рактеристиками: швидкість передачі  (обороту)
інформації і знань; частота (періодичність) передачі
інформації і знань, інформація передається постійно
в діяльності підприємства, а знання періодично; об�
сяги інформації і знань, зафіксовані в документах,
— інформація передається практично у всіх поточ�
них документах, знання (за характером практичні)
міститися тільки в частині документів таких, як ме�
тодологічні, робочі, технологічні інструкції, стан�
дарти підприємства.

На нашу думку, в організації співвідношення інфор�
мації і знань багато в чому залежить: від знаходження
організації в процесі поточного функціонування або
розвитку; від функціональної області діяльності — ви�
робництво, постачання, маркетинг, технічна підготов�
ка виробництва, управління персоналом, фінансами і
т. д.; від конкретного виду діяльності та спеціальності.
Найбільш природною, на нашу думку, є ієрархія: дані
— інформація — знання, що відображає ступінь осмис�
лення і глибини переробки відомостей. Знання на
відміну від даних висловлюють досить загальні, глибокі
і істотні відомості щодо структур, процесів, явищ. Вони
дозволяють використовувати наявні дані, щоб оцінити
нову інформацію крім того, для віднесення відомостей
до знань повинна бути проведена експертиза таких
відомостей, вони повинні бути визнані в якості знань у
рамках відповідного інституту. Таким інститутом може
бути спеціально призначений або, інституційно зафі�
ксований експерт, колектив або невизначена група ек�
спертів, публікація в відповідному виданні або інші
форми.

ВИСНОВКИ
Отже, в процесі обгрунтування сутності і місця

наукових комунікацій в корпораціях на основі просто�
рової та функціональної періодизації було обгрунто�
вано результати які характеризуються значним рівнем
наукової новизни. По�перше, в результаті авторського
аналізу виявлено, що у всіх випадках знання невіддільні
від інститутів: перші виникають тільки на основі ос�
танніх. Знання відіграють роль структур, які забезпе�
чують організацію даних, а отже, знаходяться на більш
високому рівні узагальнення ніж дані. Відмінність сис�
тем даних від інформаційних полягає в тому, що в пер�
ших — склад знань змінюється в процесі функціонуван�
ня системи, а в останніх — він зафіксований.

По�друге, при створенні системи знань на підпри�
ємстві, необхідно передбачити зміну складу і характе�
ристик атрибутів у міру надходження різноманітної
вхідної інформації. Вищезазначене дозволяє зробити
висновок про те, що взаємини між даними і знаннями
носять взаємообумовлений характер. Дані утворюють�
ся і збираються тільки завдяки знанням, служачи в свою
чергу причиною появи нових знань. Однак поняття знан�
ня відносно суб'єктивно, оскільки те, що для одного
служить вершиною знання, для іншого може бути всьо�
го лише складовим елементом даних. Створення, веден�
ня та використання баз знань вимагають абсолютно
особливих і значно складніших інструментальних за�
собів і технологій управління, ніж управління базами
даних. По�третє, знання як безпосередній продукт
діяльності виникають не тільки в науці, яка є професій�
ною сферою створення знань, а й у всіх інших галузях і
видах діяльності, не виключення й діяльність підпри�
ємств. Отримані в ході виробничого процесу знання
підлягають подальшій переробці або використанню.
Отже, при здійсненні виробничої діяльності знання бу�
дуть повсюдно використовуватися як безпосередній
ресурс, який досить складно замінити іншими ресурса�
ми. До того ж певну складність являє послідовна пере�
дача знань від одного індивіда до іншого, яка може не�
гативно впливати на цінність інформації, що передаєть�
ся, а її поширення між необмеженим числом суб'єктів
завдавати шкоди початковим її власникам. Таким чином,

Рис. 1. Узагальнення сутності знань на підприємстві на основі декомпозиції його складових
Джерело: [8; 11; 5; 7].
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у результаті авторського аналізу було визначено сут�
ність і роль знань в діяльності підприємства, що дає змо�
гу розробити підходи щодо оцінки результативності
існуючих баз знань на підприємствах, та на цій основі
розробляти та впроваджувати результативні системи
знань.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Світовий досвід свідчить про те, що без ефективно�

го науково�технологічного міжнародного бізнесу не�
можливо забезпечити розвиток економіки. Інновації
стають рушійною силою економіки. На відміну від при�
родних сировинних джерел наука і технологія — це ре�
сурси, які створюються людиною, можливості їх вико�
ристання безперервно підвищуються, зростає їх значен�
ня з точки зору майбутніх перспектив світового розвит�
ку. Науково�технологічний міжнародний бізнес стає
своєрідним провідником передових ідей. Він сприяє по�
ширенню нововведень, значно спрощує доступ іннова�
ційних компаній до джерел фінансових ресурсів, підви�
щує рівень комерціалізації науково�технічної продукції.
Глобальними тенденціями бізнес�середовища в цілому
виступають прискорене зростання високотехнологічних
виробництв, наукомісткої продукції і послуг. Виробниц�
тво наукових знань виділяється в абсолютно відокрем�
лену галузь, яка відноситься до сфери послуг (освіта,
наука, охорона здоров'я та ін.). У ході розвитку підприє�
мницької інноваційної діяльності знання і інформація
стають найважливішою складовою матеріального ви�
робництва. У сучасній економіці науково�технологічний
процес набуває безперервний характер. Основною фун�
кцією науково�технологічного бізнесу є те, що з його
допомогою унікальні досягнення творчої думки, нако�
пичений інтелектуальний та інноваційний потенціал ста�
ють одним з найважливіших ресурсів сучасного вироб�
ництва. Унікальність наукового знання як виробничого
ресурсу полягає в його невідчужуваної корисності і в
здатності до акумуляції і примноженню. В таких умо�
вах узагальнення теоретичних основ форм науково�тех�
нологічного міжнародного бізнесу має значну цінність
з огляду на процеси фрагментарності розвитку зазна�
ченого процесу. Аналіз останніх публікацій. Останні
публікації з зазначеної проблематики, представлені та�
кими науковцями, як Gompers P.A., Drover W. [9], Scott
[11], Gibson D. [3], Zhao L., Lizhe W [7], Rajiv R [7], Jinjun C.,
Boualem B. [7].

ЦІЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є узагальнення вектору розвитку форм

організаційних форм науково�технологічного бізнесу та
меж їх результативності в сучасних умовах.
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Систематизуючи релевантні джерела відносно ав�

торської проблематики, слід підкреслити, виникнувши
на початку п'ятдесятих років у США, науково�техно�
логічний бізнес базувався на венчурній основі. За дея�
кими винятками, науково�технологічний капітал у
першій половині XX століття був областю багатих лю�
дей і сімей. Валленбергс, Вандербільц, Уїтні, Рокфелле�
ри і Варбург були помітними інвесторами в наукоємних
підприємствах. Так, наприклад, ще у 1938 році Л. Рок�
феллер допоміг фінансувати створення як повітряних
ліній в США, так і літаків Дугласа, а сім'я Рокфеллерів
мала великі запаси в різних хімічних наукоємних
підприємствах. Сім'я Валленберг заснувала Investor AB
в 1916 році в Швеції і була раннім інвестором в декіль�
кох шведських компаніях таких, як ABB, Atlas Copco,
Ericsson і т. д. [8; 9]. До кінця 1980�х років функціону�
вання науково�технологічного бізнесу базувалося саме
на венчурних засадах. Проте фрагментарність підходів
до функціонування, разом зі стрімким розвитком нау�
кових парків зумовила новий виток до організаційних
та структурних форм функціонування науково�техно�
логічного бізнесу [10; 11].

Витоки зародження новітніх форм комерціалізації
стартапів пов'язані з діяльністю технопарків [1]. Нау�
ковий парк університету або науково�технологічний
парк відноситься до специфічної області, призначеної
для стимулювання інновацій. Науковий парк — це синер�
гетичне утворення, яке є симбіозом університету, уря�
ду, підприємств, та інших функціональних складових з
метою просування знань і просування технологічних та
економічних розробок. Існує значна кількість наближе�
них синонімів, науковий парк [4], технопарк [5], техно�
поліс [3]. Відповідний термін зазвичай залежить від типу
приєднання парку з вищим навчальним закладом та на�
укових досліджень, а також від типу науки і техніки, що
беруть участь. Ці парки відрізняються від типових ви�
сокотехнологічних інституцій в тому, що науково�до�
слідних парках університетів і науково�технічних пар�
ках підприємств більш організований, планомірний, про�
цес формування стартапів. Вони відрізняються від інших
інституцій подібного типу тим, що вони є місцем, де ко�
мерційне дослідження формується. Як правило, під�
приємства і організації в парках зосереджуються на
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просуванні продуктів та інновацій, на відміну від про�
мислових парків, які зосереджені на виробництві та
бізнес�парків, які зосереджені на управлінні. Наукові
парки пропонують ряд загальних ресурсів, таких, як
інкубатори, програми та заходи для спільної роботи,
телекомунікаційних центрів, прийом і безпеку, офіси
управління, банківські сервіси, конференційні при�
міщення, внутрішній транспорт, розваги, спортивні спо�
руди та інше. Таким чином, науковий парк пропонує
значні переваги для формування стартапів [4].

Іншою новітньою формою разом з цим похідною від
наукових парків є діяльність стартап акселераторів. Заз�
начена форма комерціалізації стартапів має досить знач�
не поширення. На всіх регіональних ринках зазначений
елемент екосистеми стартапів має достатній розвиток.
Міністерство торгівлі США позначило стартап�акселе�
ратори як інститути підтримки як існуючих інноваційних
підприємств, так і інноваційних ідей, готових для отри�
мання інвестицій [5]. Основний фокус акселераторів —
технологічні, зокрема, софтверні стартапи. Роль аксе�
лераторів в інституційній системі венчурного фінансу�
вання — відбір перспективних стартапів для фондів і
підготовка команд до залучення інвестиційних раундів
[6]. Склад акселераторів реалізується на конкурсних
засадах. Команди проходять ретельний відбір, співбе�
сіди та інші форми відбору відносно конкретного аксе�
лератора. Кількість поданих ідей в відомі акселератори
зазвичай досягає декількох тисяч, але в один набір про�
ходить тільки кілька десятків проектів. Постійне спілку�
вання сприяє обміну досвідом та взаємної підтримки.
Більшість акселераторів надає резидентам посівне
фінансування і отримує дохід за рахунок зростання вар�
тості частки в капіталі стартапів, де були залучені інве�
стиції. Програми акселерації обмежені декількома міся�
цями, протягом яких команди проходять навчання в
близьких до інноваційного підприємництва областях,
також проекти, які знаходяться в процесі підготовки
залучаються до воркшопів з відомими підприємцями,
інвесторами та іншими фахівцями, які за своїми функ�
ціональними рисами близькі до проектів [12].

Іншою проте дуже схожою формою науково тех�
нологічного бізнесу є є діяльність стартап інкубаторів.
Стартап інкубатор — це підприємство, яке допомагає
не комерціалізованим проектам і сформованим старта�
пам розвиватися, надаючи такі послуги, як навчання
управління та службові приміщення. Стартап інкубато�
ри перш за все відрізняються від інших організаційних
форм комерціалізації стартапів своєю відданістю почат�
ківцям і проектам на ранніх стадіях виробництва. Стар�
тап інкубатори та стартап акселератори хоча і є похідни�
ми від наукових парків та технопарків про те вони ма�
ють специфічні переваги які надають їх можливість бути
більш гнучкими до зовнішніх умов. Так хоча науково�
технічні парки мають тенденцію бути великомасштаб�
ними проектами, в яких зберігаються всі, від корпора�

тивних, урядових чи університетських лабораторій до
невеликих компаній. Більшість науково�технічних
парків не пропонує послуги з надання допомоги в
бізнесі, які є характерною відмінністю бізнес�інкуба�
торів. Тим не менш, деякі дослідні та технологічні пар�
ки проводять інкубаційні програми [7].

Наступною релевантною формою науково�техноло�
гічного бізнесу, що є досить новим явищем, проте як
організаційне утворення зарекомендував себе як досить
результативний є воркшопи комерціалізації. Воркшопи
комерціалізації — це постійний бізнес�семінар, який
об'єднує функції прискорювача посівних інвестицій,
початкового фонду, бізнес�інкубатора, технологічного
брокера, офісу по передачі технологій, агента по комер�
ціалізації. Основна відмінність від всіх перерахованих
вище форм підтримки полягає в тому, що модель ворк�
шопу комерціалізації реалізує природне формування
команд замість того, щоб вибирати людей з існуючих
груп ентузіастів технологій. Кінцевою вимогою є те, що
кожна команда повинна мати сильну наукову основу,
яка забезпечується підприємницьким духом, який в су�
купності визначає шлях до успіху. Загалом узагальнен�
ня організаційних форм комерціалізації стартапів пред�
ставлено в таблиці 1.

Узагальнення новітніх організаційних форм комер�
ціалізації стартапів свідчить, що основним системним
елементом сучасної системи науково�технологічного
бізнесу є університети. Так сучасними центрами комер�
ціалізації стартапів залишаються саме локації, де є по�
тужні університетські комплекси. Так, серед них слід
виділити Левен�ла�Нев (Бельгія) — справжнє наукове
місто з житловими кварталами, театрами, магазинами і
200 дослідними офісами компаній, які в сфері високих
технологій. Софія�Антиполіс (Франція). IBM і Hitachi
та інші досить відомі корпорації позиціонують на базі
місцевих університетів. Технополіси досить розповсюд�
женні в Швеції і Данії, що за своїми характерними ри�
сами є міждержавним кластером, який функціонує в
сфері медичних технологій. Тут зосереджено близько
300 медичних, біотехнологічних і фармацевтичних ком�
паній. Чжунгуаньцунь, північно�західна частина Пекі�
на, Китай. Спеціалізація — інформаційні технології.
Кремнієва долина (Каліфорнія, США). Стенфордський
університет, офіси Twitter, Google і Facebook [11].

У той же час альтернативні форми комерціалізації
стартапів, такі як Y Combinator — венчурний фонд, який
працює в форматі бізнес�інкубатора для невеликих ком�
паній у сфері інформаційних технологій, стартап інку�
батори та акселератори хоча є в певній мірі досить ре�
зультативними проте за рахунок винахідників та роз�
робників які в більшості пройшли спеціальну підготов�
ку у спеціалізованих навчальних закладах. Тому аль�
тернативні форми комерціалізації стартапів (стартап ак�
селератори, комбінатори, інкубатори) є похідними від
базового концепту університетських наукових парків.

Технополіс Місто або міський коридор з високою щільністю технологічно орієнтованої продукції і результативним набором 
державних, приватних ініціатив, які сприяють їх створенню і зростанню 

Науковий парк Юридична особа, що створюється з ініціативи вищого навчального закладу та/або наукової установи шляхом 
об'єднання внесків засновників для організації, координації, контролю процесу розроблення і виконання проектів 
наукового парку 

Технопарк Спільне об’єднання підприємств з метою синергетичного ефекту в області наукових робіт та комерціалізації

Стартап інкубатор Бізнес-інкубатор - це організація, що займається підтримкою проектів молодих підприємців на всіх етапах розвитку: 
від розробки ідеї до її комерціалізації [7] 

Стартап-
акселератор 

Стартап-акселератор (англ. startup accelerator або seed accelerator, букв. «Прискорювач») - соціальний інститут 
підтримки стартапів. Поняття описує як установи, так і організовані ними програми інтенсивного розвитку 
компаній через менторство, навчання, фінансову та експертну підтримку в обмін на частку в капіталі компанії 

Центр 
комерціалізації 

Стартап-семінар, який об'єднує функції прискорювача посівних інвестицій, початкового фонду, бізнес-інкубатора, 
технологічного брокера, та агента по комерціалізації [12] 

Таблиця 1. Систематизація підходів до розвитку венчурних форм підприємництва

Джерело: [11; 5; 3].
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Проте наукові університетські парки також мають свої
вади. В наслідок недосконалості наукових парків як
інституційних утворень і з'явилися альтернативні фор�
ми формування та комерціалізації стартапів. Таким чи�
ном, у певній мірі в теперішній час існує деяка фрагмен�
тарність в екосистемі стартап середи. З одного боку, на�
укові парки з причин відсутності високого рівня гнуч�
кості та певного рівня бюрократії не мають змоги ефек�
тивно комерціалізувати нові проекти, з іншого боку, аль�
тернативні форми формування та комерціалізації такі,
як: стартап акселератори, інкубатори та генератори не
мають достатніх фундаментальних наукових ресурсів та
масштабів діяльності.

ВИСНОВКИ
Отже, в ході узагальнення теоретичних основ фун�

кціювання науково�технологічного бізнесу обгрунто�
вано, що сучасний етап функціонування міжнародних
ринків, пов'язаний з процесами глобалізації, та харак�
теризується освоєнням високих технологій і випуском
нової наукомісткої продукції, що є ключовим факто�
ром економічного зростання для більшості розвинених
країн світу. В рамках формування інноваційної інфра�
структури отримали розвиток такі організації, як
бізнес�інкубатори, технопарки, технополіси, центри
високих технологій та ін., які спрямовані на формуван�
ня умов, сприятливих для здійснення інноваційної
діяльності, на підтримку створення та розвитку сек�
тора малого інноваційного підприємництва. Більшість
зазначених утворень мають форму інтеграції науки,
освіти і виробництва і складають значимий інфраструк�
турний елемент національних інноваційних систем, що
сприяє формуванню інноваційної економіки шляхом:
розвитку наукомістких технологій і наукомістких
фірм; селекції та підтримки перспективних наукових
проектів; комерціалізації результатів наукових дослі�
джень і науково�технічних розробок; надання різних
послуг суб'єктам малого підприємництва, перш за все,
з розвитку нових фірм в стартовому періоді і ін. При
створенні багатофункціональної системи управління
вище зазначені форми комерціалізації стартапів мо�
жуть бути не тільки самоокупними, а й комерційно ви�
гідними. Однак значна фрагментарність форм комер�
ціалізації стартапів, викликає дискусію щодо їх резуль�
тативності. Кожна аналізована в авторському дослід�
женні форма наукового�технологічного бізнесу має
свої характерні риси, які акцентують увагу на тих чи
інших підходах до комерціалізації, в той же час в су�
часній глобальній системі глобальної економіки стар�
тапів не сформувалося єдине розуміння щодо органі�
заційних форм комерціалізації стартапів, а тому існує
нагальна потреба розробки нової методологічної кон�
цепції яка б поєднувала переваги наукових парків, що
виражаються у потужному інноваційному потенціалі
людських ресурсів та гнучкість альтернативних форм
формування та комерціалізації стартапів (акселера�
торів, інкубаторів, генераторів). Тому на основі ав�
торського дослідження можна стверджувати, що
новітній вектор розвитку форм науково�технологічно�
го бізнесу акцентує увагу саме на функціонуванні
ефективних наукових парків, які в свою чергу мають
обмежену результативність з причин недостатньої еко�
номічної гнучкості на етапах формування наукових
досліджень так як все таки більшість наукових парків
є державними структурами. Також у рамках авторсь�
кого дослідження виявлено, що основним системним
елементом наукових парків є саме інжинірингові шко�
ли, що забезпечують існуючи альтернативні форми
науково�технологічного бізнесу людськими ресурса�
ми та інноваційними ідеями для нових проектів. Тому
на нашу думку саме узагальнення та удосконалення
концептуальних правил формування та позиціювання
інжинірингових шкіл і є імперативом розвитку новіт�
нього науково�технологічного бізнесу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Одним з пріоритетних завдань збалансованої еко�

номічної політики України є визначення шляхів струк�
турних перетворень та підвищення впливу її інстру�
ментів на темпи економічного зростання. Міжнародний
досвід засвідчує, що в сучасних розвинутих економіках
структурна політика завжди відігравала важливу роль
у забезпеченні поступального розвитку. Система дер�
жавного управління постійно використовувала широкий
спектр нормативно�законодавчих, інституційних і регу�
ляторних заходів, що дозволяло оперативно трансфор�
мувати національну економічну систему для забезпечен�
ня найефективнішої діяльності окремих суб'єктів гос�
подарювання.

Структурна політика є складовою державної еко�
номічної політики, а тому має спрямовуватися урядо�
вими інституціями на вирішення загальних проблем, які
виникають внаслідок структурних зрушень в економіці,
всередині галузей економіки та між ними, між регіона�
ми та між групами підприємств.
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Послаблення впливу держави на структурні пере�
творення не відповідає національним інтересам, а його
формування вимагає кардинальних змін. Інструменти
державного регулювання структурних перетворень по�
винні спрямовуватися, передусім, на підвищення конку�
рентоспроможності національного виробництва у дов�
гостроковому вимірі. Водночас ці заходи повинні бути
ефективно поєднані з механізмами ринкового саморе�
гулювання, які зорієнтовані на забезпечення приватних,
групових інтересів щодо підвищення ефективності ви�
трат та зростання прибутку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню теоретичних і практичних аспектів

структурної реформи національної економіки України
останнім часом присвячено багато наукових досліджень
та практико�методичних узагальнень. Зокрема розгля�
дом питань і аналізом проблем, пов'язаних із теорети�
ко�методологічними основами структурної перебудо�
ви економіки України, займаються багато науковців.
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Серед них: І. Алексєєв, М. Бондарчук, М. Бублик, В. Ге�
єць, С. Давимука, О. Другов, Я. Жаліло, Г. Захарчин,
Н. Карачина, О. Кузьмін, О. Мельник, О. Пирог, Ж. По�
плавська, І. Скворцов, Н. Чухрай, Н. Шпак, І. Яремко
та інші.

Разом з тим, не можна не визнати деяку фрагмен�
тарність досліджень у цій сфері, недостатню увагу до
комплексного вирішення таких складних питань, як
фінансові аспекти державного впливу на структурні
зміни в економіці держави. Слід зазначити, що питання
фінансування належать до найскладніших в усьому ком�
плексі завдань структурної перебудови економіки Ук�
раїни.

І це не одна проблема. На жаль, в Україні й надалі
існує фундаментальна суперечливість між досить по�
тужним природним, інноваційним потенціалом, з одно�
го боку, й фінансово�економічними можливостями його
реалізації — з іншого. Зокрема обмеженість державних
ресурсів утруднює державне регулювання та спрямуван�
ня інноваційного розвитку за пріоритетними напряма�
ми.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження пов'язана з об'єктивною необ�

хідністю цілеспрямованого впливу держави на удос�
коналення існуючих інноваційно�інвестиційних,
фінансових, нормативно�правових інструментів, ком�
плексне і узгоджене використання яких має забезпе�
чити ефективну структурну перебудову економіки
України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На сучасному етапі розвитку України основними

пріоритетами забезпечення трансформації національ�
ної економіки, особливо в контексті підвищення її кон�
курентноспроможності в рамках світового господар�
ства, мають стати: здійснення адекватних до ринкових
умов структурних перетворень, прискорення темпів на�
уково�технічного прогресу та поступовий перехід на
стійкі темпи економічного зростання в аспекті забезпе�
чення збалансованого розвитку України. Досвід держав
з розвиненою економікою свідчить, що в досягненні за�
значених пріоритетів найбільш вагому роль відіграє
дієва структурна державна політика, яка виходить з
об'єктивної оцінки, реальних потреб ринку та можли�
востей національного господарського комплексу, оріє�
нтована на ринковий попит у кожному окремому сек�
торі економіки.

Серед чинників, що визначають зростання націо�
нальної економіки, особливе місце займає її структура.
Зважаючи на те, що національна економіка належить до
надзвичайно складних, багатовимірних систем, її струк�
тура не є стабільною, вона постійно змінюється під впли�
вом внутрішніх і зовнішніх чинників. Структурні зру�
шення, що відбуваються в економіці, супроводжуються
прогресивними або депресивними змінами, що, в свою
чергу, по�різному відображається на характері і темпах
економічного зростання. Тобто нарощування потен�
ціалу національних економік, підвищення їх ефектив�
ності безпосередньо пов'язане із проведенням активної
структурної політики, що становить ключовий елемент
загальної стратегії соціально�економічного розвитку
держави. Саме тому з кінця 70�х років минулого сто�
ліття широкомасштабна структурна трансформація
охопила найбільш розвинені держави, і набула глобаль�
ного характеру [12; 16].

У найбільш загальному розумінні структурна пере�
будова — це зміна політичного, управлінського, еконо�
мічного мислення з метою отримання обсягу і структу�
ри національного продукту, що відповідають внутрішнім
потребам і міжнаціональному товарообміну та оптимі�
зації з цією метою пропорцій як зайнятості в управлінні
і економіці, так і капіталі і його розміщенні на території
держави.

Для забезпечення ефективності структурних пе�
ретворень особливого значення набуває розробка та
втілення науково обгрунтованої структурної політи�
ки, що охоплює завдання щодо вирішення загальних
економічних проблем, які виникають внаслідок
структурних зрушень в економіці, всередині галузей
та між ними, між регіонами та між групами
підприємств.

Під структурною політикою держави розуміють
обгрунтування цілей та характеру структурних пере�
творень в економіці, визначення її пріоритетних ла�
нок та оптимального співвідношення між ними. Її при�
значення полягає в сприянні досягнення такої струк�
тури національної економіки, за якої на цьому істо�
ричному етапі забезпечуються економічне зростання
та вирішення актуальних проблем сьогодення [8; 9; 11;
12; 15].

Відповідно до цілеспрямованої системи заходів
структурної політики, повинні забезпечуватися прогре�
сивні структурні перетворення у всіх макроекономічних
структурах економіки шляхом урахування сучасних тен�
денцій розвитку та використання конкурентних пере�
ваг держави.

Структурно�трансформаційний процес, який охо�
пив світову економіку в другій половині XX ст. характе�
ризувався новими якісними рисами та став невід'ємною
частиною світового цивілізаційного прогресу. Досвід
розвинутих держав показав, що високий рівень спожи�
вання на індустріальній основі досягається непомірно
дорогою ціною: розтратою земельних ресурсів; нера�
ціональним використанням людського потенціалу; по�
рушенням рівноваги між діяльністю людини та природ�
ним середовищем.

У різних державах застосовуються різні інстру�
менти формування та реалізації структурної політи�
ки. За сучасних умов розвитку інтеграційних процесів
постає необхідність аналізу світового досвіду в про�
веденні структурної перебудови, вибору її стратегіч�
них пріоритетів, створенні оптимальних форм, ме�
ханізмів та засобів, спрямованих на забезпечення еко�
номічного розвитку держави. При використанні світо�
вого досвіду для пошуку власної оптимальної струк�
турної політики необхідно враховувати, що її реалі�
зація різними державами Європи завжди призводить
до різного ступеня ефективності її результатів, які
обумовлюється значною кількістю факторів, зокре�
ма економічними, соціальними, природно�географіч�
ними, екологічними особливостями кожної держави
[7; 12; 16].

Сучасна держава є необхідною складовою части�
ною ринкового економічного механізму. Здійснює
вона свою регулюючу діяльність у різних напрямах,
застосовуючи різні методи та інструменти впливу на
економіку. Серед них можна виділити структурну,
інвестиційну та науково�технічну політику, що
здійснюється через різні форми державного плану�
вання та програмування; сукупність адміністративних
та економічних методів регулювання; фіскальну, кре�
дитно�грошову, соціальну та зовнішньоекономічну
політику тощо.

Важливе значення в діяльності держави відіграє її
структурна політика як форма довгострокового регу�
лювання. Вона охоплює такі основні напрями: а) стиму�
лювання освоєння нових галузей і сфер, де немає ви�
значеності з майбутніми прибутками, з метою створення
виробничої інфраструктури, яка б відповідала вимогам
НТП; б) подолання економічної відсталості деяких ре�
гіонів і видів виробництва; в) підвищення ефективності і
конкурентоспроможність національної економіки на
всіх рівнях бізнесу [3; 10; 11; 16].

До концептуальних орієнтирів структурної пере�
будови економіки України слід віднести: подолання
технічної відсталості та оновлення виробничого апа�
рату; збільшення порівняльних переваг національних
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виробників відносно іноземних конкурентів; зменшен�
ня залежності від імпорту ресурсів; згортання трудо�,
енерго� та матеріаломістких галузей і товарних груп;
зростання ресурсозберігаючих виробництв і галузей
з науково�технічною перебудовою виробництва на
всіх рівнях і в усіх галузях економіки; рівномірний
територіальний розподіл виробничих ресурсів; ство�
рення розвинутого споживчого сектора; зниження
негативних наслідків структурних перетворень для
ринку праці (так званого структурного безробіття);
підвищення соціальної орієнтації економіки; знижен�
ня (підвищення) рівня внутрішньої заборгованості
економіки за рахунок переорієнтації засобів вироб�
ництва галузей машинобудування, металургійної та
хімічної промисловості на більш повне задоволення
потреб міжгалузевої кооперації; спеціалізація в
міжнародному розподілі праці, прискорений розви�
ток виробництв, які здатні поліпшити експортний по�
тенціал України [3; 4; 8; 12].

Через те, що структурна перебудова економіки —
довготривалий і капіталомісткий процес, то здійснення
практичних заходів та найбільш суттєвих змін в основ�
них секторах і галузях економіки доцільно проводити в
три етапи.

На першому етапі досягається стабілізація еконо�
міки. Головною її метою вважається призупинення спа�
ду виробництва та інфляційних процесів. До пріоритет�
них завдань структурної перебудови на цьому етапі на�
лежать такі, які здатні в найближчий час зламати нега�
тивні тенденції розвитку економіки й стабілізувати со�
ціально�економічний стан України.

На другому етапі забезпечується активізація еконо�
мічного розвитку. Головною метою є відродження по�
зитивних тенденцій в інвестиційній діяльності та науко�
во�технічній перебудові виробництва, розвиток госпо�
дарських зав'язків за більш ефективною схемою фор�
мування активного торговельного балансу та зміцнен�
ня бюджетно�фінансової й кредитно�грошової неза�
лежності України.

На третьому етапі відбувається становлення раціо�
нальної структури економіки. Головна мета цього ета�
пу полягає в досягненні стабільного й ефективного фун�
кціонування всіх життєво важливих систем економіки
України та створення умов для забезпечення високої
якості життя населення, активної мотивації до трудо�
вої й підприємницької діяльності та рівноправного парт�
нерства України у світовому економічному просторі [3;
12; 16].

Для забезпечення макроекономічних пропорцій еко�
номіки необхідно виконати такі умови:

— стабілізувати економіку, вийти з кризового
стану та поступово підвищувати темпи і збільшува�
ти обсяги виробництва валового національного про�
дукту;

— забезпечувати більш ефективне використання
національного доходу шляхом підвищення в ньому час�
тки фонду нагромадження;

— поліпшувати структуру валового національного
продукту в напрямі соціальної орієнтації за рахунок
збільшення в ньому питомої ваги предметів народного
споживання;

— прискорювати розвиток невиробничої сфери з
підвищенням її частки в структурі ВНП;

— поліпшувати структуру особистого споживання
матеріальних благ за рахунок збільшення в них пито�
мої ваги непродовольчих товарів;

— удосконалювати структуру ВНП за рахунок
збільшення в ньому частки фінансових та загальнодер�
жавних секторів [2; 6; 9; 13; 15].

На практиці структурна політика виступає як су�
купність усіх державних заходів, що цілеспрямовано
стимулюють структурні зміни в економіці відповідно до
системи цілей та основних напрямів структурної пере�
будови.

Розрізняють галузеву та регіональну структурну
політику. У першому випадку об'єктом державної полі�
тики виступають підприємства певних галузей чи вироб�
ництв, у другому — увага зосереджується на економіч�
но відсталих районах з метою підтягування їх до серед�
нього по державі рівня розвитку. Крім того, само�
стійною ланкою економічної політики стала технологі�
чна структурна політика, спрямована на підтримку НТП
як фундаментальної основи структурних перетворень
[1; 2; 12; 13].

При визначенні структурної політики величезну
роль відіграє вибір пріоритетних напрямів у розвитку
окремих галузей, видів виробництв економічних районів.
Так, наприклад, залежно від стадії індустріального роз�
витку держави ставка робиться на пріоритетний розви�
ток трудомістких, капіталомістких чи наукомістких га�
лузей. При виборі пріоритетної галузі враховуються:
перспективи попиту на продукцію галузі на внутрішнь�
ому ринку; досягнення вищої індустріальної стадії роз�
витку; мінімізація залежності від імпорту сировини,
енергії та зниження ресурсомісткості промислового
виробництва в цілому; мінімізація дефіциту у торгово�
му балансі держави; розв'язання проблем зайнятості;
вирішення екологічних проблем та ін. Зрозуміло, що
зміни, які постійно відбуваються в умовах економічно�
го розвитку, приводять до зміни в пріоритетності окре�
мих галузей.

Структурна перебудова економіки здійснюється
державою через інноваційну (сприяння впровадженню
досягнень науки і техніки у виробництво) та інвестицій�
ну політику. Особливу роль відіграє при цьому й актив�
на науково�технічна політика, яка охоплює не лише сти�
мулювання державою наукових досліджень та їх впро�
вадження у виробництво, але й підготовку висококвалі�
фікованих кадрів, рівень яких відповідав би сучасному
виробництву. Одним з ключових завдань збалансованої
економічної політики України є формування іннова�
ційно�інвестиційної моделі національного розвитку. Для
його виконання особливої актуальності набуває розроб�
лення заходів, спрямованих на формування дієвого
фінансового механізму реалізації пріоритетів структур�
но�інноваційної трансформації національної економі�
ки. Серед них — удосконалення інвестиційної стратегії
держави, а також політики інтеграції науки та вироб�
ництва, посилення державної підтримки інноваційної
діяльності, формування ефективного внутрішнього рин�
ку високих технологій, розвиток фінансової системи та
ринкових інституцій, визначення пріоритетів іннова�
ційного розвитку в регіонах тощо [7; 8; 9].

Покращення якісних характеристик економічного
зростання потребує максимізації зусиль щодо побудо�
ви оптимальної структури економіки України. Хоча про�
тягом останніх років в Україні відбулися помітні транс�
формаційні зрушення, однак національна економіка,
незважаючи на певні успіхи в економічному зростанні
упродовж останніх п'яти років, зазнає надзвичайно ве�
ликих збитків через відсутність сприятливих умов для
інноваційного розвитку. Їх створення передбачає роз�
робку інноваційної стратегії, впровадження якої не�
можливе без належного вивчення та обгрунтування не
тільки ролі та значення інвестиційно�інноваційної діяль�
ності в теорії економічного зростання, а й розв'язання
проблеми її фінансового забезпечення. Саме тому фор�
муванню ефективної інноваційної політики має бути
приділено значно більше уваги, оскільки стрімкий роз�
виток у майбутньому визначатиметься рівнем іннова�
ційної активності та її фінансового забезпечення [3; 4;
13; 15].

Оптимальна економічна структура — це найкращий
варіант формування системи відносин між елементами
(складовими частинами) економіки держави, які пов'я�
зані з використанням обмежених економічних ресурсів,
з метою найбільш повного задоволення потреб суспіль�
ства. Формування збалансованої структури національ�



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

93www.economy.in.ua

ної економіки вимагає чіткого розуміння принципів та
критеріїв оптимальності. Основними з них є: опти�
мальність структури національної економіки, яка має
сприяти виготовленню (наданню) таких товарів (послуг),
перелік яких, з одного боку, забезпечить максимальне
задоволення суспільних потреб, а з другого — пов'яза�
ний з мінімізацією витрат економічних ресурсів; спри�
яння довгостроковим темпам економічного зростання
за умови узгодження темпів використання економічних
ресурсів зі швидкістю їх оновлення; забезпечення пе�
реходу економічної системи до вищого не тільки
кількісного, а і якісного стану; стимулювання макси�
мального використання результатів науково�технічно�
го прогресу, спеціалізації держави в світовому поділі
праці, інтеграційних процесів, зменшення частки не�
відтворюваних ресурсів, що споживаються [2; 4; 9; 12;
16].

Невідповідність структури економіки, що історич�
но склалася в нашій державі, бажаній структурі нової
економіки, яку потрібно сформувати і яка формується,
призводить до виникнення низки структурних супереч�
ностей. Такі суперечності зумовлено неможливістю
розвитку в Україні системного індустріального вироб�
ництва в сучасних умовах, а тому вважається пробле�
матичним і становлення нової економіки в результаті
подолання системної кризи першого типу. Соціальні
суперечності пов'язані з впливом людського чинника на
розвиток економічних процесів і зворотним впливом
змін в економічній системі на соціальні процеси. В їх
основу покладено суперечність між об'єктивною необ�
хідністю створення умов для всебічного розвитку всіх
членів суспільства і можливістю реально це здійснити в
кожен момент часу [3; 6; 13].

Суть технологічних суперечностей для України по�
лягає в тому, що, з одного боку, обов'язковою умовою
становлення нової економіки є подолання технологіч�
ного відставання, технологічної багатоукладності, на�
слідком яких є попередня історія розвитку держави. З
іншого боку, технологічне відставання може бути по�
долане лише в результаті розвитку нової економіки, по�
будованої на абсолютно іншій основі, що можливо до�
сягти завдяки перерозподілу ресурсів між традиційною
і новою економікою з ініціативи держави на основі ство�
рення нею інтелектуальної платформи.

З метою забезпечення відповідності критеріям роз�
витку світової господарської системи з урахуванням
об'єктивно обмеженої інноваційно� інвестиційної ак�
тивності суб'єктів господарювання необхідно: визна�
чити як одну з основних функцій держави створення
умов для формування інноваційно�інвестиційного ком�
плексу; сформувати систему організаційно�інформа�
ційних заходів щодо фінансової його підтримки, а саме
розробити нормативно�праву базу інноваційно�інвес�
тиційної діяльності, в рамках якої затвердити страте�
гічну програму розвитку з визначенням оптимального
рівня частки державної власності та реальних джерел
формування фінансування науки та освіти; створити
сприятливий інвестиційний клімат та встановити прості
правила діяльності господарюючих субєктів; поліпши�
ти умови нарощування внутрішніх інвестиційних ре�
сурсів; задіяти механізми стимулювання розвитку фон�
дового ринку шляхом удосконалення банківської сис�
теми, підвищення рівня доходів населення, збільшен�
ня кількості прибуткових підприємств; активізувати
співробітництво з міжнародними фінансовими інсти�
туціями для забезпечення сталого соціального та еко�
номічного зростання через залучення інвестиційних
ресурсів у пріоритетні сфери реального сектора еко�
номіки [1; 3; 7; 8].

Вирішення питання інвестиційного наповнення на�
ціональної економіки має забезпечити економічне зро�
стання, що дасть змогу поступово перейти і до збільшен�
ня обсягів державного фінансування освіти і науки. Ви�
сокий рівень інноваційно�інвестиційної активності

суб'єктів господарювання, наукових установ, держави
в цілому сприятиме досягнення стану саморозвитку
інноваційно�інвестиційної системи України.

У результаті врегулювання відносин в інноваційній
сфері будуть створені однакові умови господарювання
для всіх суб'єктів на фондовому ринку, що сприятиме
розвитку конкуренції між ними, покращенню середо�
вища для здійснення інноваційної діяльності. Розв'язан�
ня цих проблем потребує узгодження державної про�
мислової, фінансової, податкової політики з державною
політикою у сфері освіти, наукової, науково�технічної
та інноваційної діяльності, а також скоординованої ро�
боти центральних органів виконавчої влади.

За головними показниками інноваційної економіки
Україна сьогодні відчутно відстає від розвинутих дер�
жав світу. Порівняно низькими є індекси конкуренто�
спроможності вітчизняної економіки, готовності дер�
жави до функціонування в глобальних мережах, незнач�
ними є частки високотехнологічного експорту в загаль�
ному обсязі експортованих товарів і послуг вітчизня�
ної високотехнологічної продукції на світовому ринку,
низькою є дохідність вітчизняних наукомістких товарів.
Наведені показники свідчать, що на міжнародному рин�
ку Україна спеціалізується на низько�технологічних
товарах і послугах, що пояснюється неналежним вико�
ристанням наявних у країні передумов для формування
високотехнологічного типу конкурентоспроможності,
технологічного прориву в сучасному виробництві [4; 7;
9].

На сьогодні в Україні використання інноваційного
потенціалу є недостатнім. Розвиток інноваційної діяль�
ності повинен стати невід'ємною складовою реформу�
вання економіки держави, адже недостатня увага до
науково�технічної сфери зумовлює структурну дефор�
мованість економіки та домінування низько�техноло�
гічних виробництв, які не сприйнятливі до наукових до�
сягнень і не можуть забезпечити підвищення конкурен�
тоспроможності економіки. Водночас Україна збері�
гає можливості переходу до інноваційної моделі еко�
номічного розвитку. У багатьох напрямах науково�дос�
лідницької і високотехнологічної діяльності її позиції
залишаються конкурентоспроможними. Реалізація цих
можливостей великою мірою залежатиме від спряму�
вання державної політики на підтримку високотехно�
логічних галузей виробництва та вибору головного век�
тора міжнародної інтеграції України, активізації її
участі в міжнародному науковому та науково�техніч�
ному співробітництві, у спільних з провідними країна�
ми світу дослідницьких і виробничих проектах [3; 12;
16].

Держава як один із основних суб'єктів інноваційної
діяльності повинна забезпечувати впровадження інно�
ваційних процесів у національну економіку та доскона�
ле правове регулювання відносин у цій сфері. Цілком
очевидно, що в найближчій і довгостроковій перспек�
тиві максимізація саме інноваційного фактора стане
вирішальною умовою стійкого розвитку економіки Ук�
раїни. Тому саме сьогодні потрібно не тільки розроб�
ляти модель інноваційного розвитку, а й одночасно
впроваджувати її в практику.

Для пожвавлення інноваційної діяльності в Україні
необхідно вжити комплекс організаційно�економічних
заходів щодо: здійснення ефективної державної інно�
ваційної політики, погоджуючи темпи і пропорції роз�
витку науки, технологій і виробництва; вдосконалення
механізму захисту прав інтелектуальної власності та
процедур патентного захисту інновацій; забезпечення
сприятливого клімату для створення власних науко�
містких виробництв повного циклу шляхом використан�
ня різних форм державної підтримки; розвитку інновац�
ійної інфраструктури через покращення системи інфор�
маційного забезпечення інноваційної діяльності, серти�
фікації і впровадження розробок, підготовки і пере�
підготовки кадрів; забезпечення комерціалізації науко�
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вих результатів шляхом формування основ для ефек�
тивного партнерства державного та підприємницького
секторів в інноваційній сфері; розширення міждержав�
ного співробітництва в галузі наукових розробок та
інноваційної діяльності, координації зусиль, спрямова�
них на розвиток пріоритетних для кількох держав на�
прямів економічного зростання [1; 6; 10; 14].

Розвиток інноваційної діяльності в Україні в запро�
понованих напрямах дасть змогу значно підвищити інно�
ваційну активність вітчизняних підприємств, забезпечи�
ти стабілізацію прискореного процесу оновлення вироб�
ництва, ефективно використовувати внутрішні та залу�
чені зовнішні інвестиції на інноваційну діяльність.

Проведення ефективної політики стимулювання
інноваційних процесів має залишатися визначальним у
системі органів державного управління. Дієвим методом
стимулювання інноваційного розвитку має стати пільго�
ве оподаткування підприємств, які здійснюють іннова�
ційну діяльність. З огляду на це, доцільно відновити
пільгове оподаткування інновацій, змінивши при цьому
механізм їх застосування [7; 13].

З метою стимулювання інноваційних процесів у
науково�технічну політику України необхідно включа�
ти такі напрями, якими передбачено: суттєво розшири�
ти джерела інновацій, тобто активно сприяти створен�
ню різноманітних інноваційних структур: технопарків,
технополісів, інноваційних центрів, інноваційних бізнес�
інкубаторів тощо та забезпечити постійне державне за�
мовлення для галузевих науково�дослідних установ;
задіяти обидві моделі інноваційного розвитку: євра�
зійську та атлантичну. Це можливо за умови: відновлен�
ня роботи Державного і створення галузевих іннова�
ційних фондів та відновлення податкових пільг, які на�
давалися підприємствам при виконанні інноваційних
проектів та інноваційним підприємствам відповідно до
Закону України "Про інноваційну діяльність" [5]; узгод�
ження законодавчих та нормативних актів з питань інно�
ваційної діяльності з Міністерством фінансів України
та іншими фінансовими органами лише тоді, коли вони
стосуються конкретного фінансування; закріплення за
Міністерством фінансів України та іншими фінансови�
ми органами функції зі сприяння інноваційному розвит�
ку та введення одним із найголовніших показників їх
діяльності обсяг коштів, залучених до бюджету від реа�
лізації підприємствами України інноваційної продукції;
встановлення механізму спрямування частини коштів,
передбачених Податковим кодексом України як "бю�
джет розвитку" (2% від податку на додану вартість), на
фінансування інноваційних проектів і програм через
інструменти державних інноваційних фінансово�кре�
дитних установ; підвищення ролі позабюджетних ре�
сурсів, що спрямовуються до інноваційної сфери діяль�
ності та високотехнологічних виробництв, шляхом за�
конодавчого встановлення мотиваційних механізмів для
суб'єктів інноваційної діяльності, які залучають майнові
та інтелектуальні цінності, вкладають власні чи запози�
чені кошти в реалізацію в Україні інноваційних проектів
і програм; розробки та прийняття Закону України "Про
венчурне фінансування".

ВИСНОВКИ
Серед багатьох причин, які зумовили невдачі рин�

кових реформ і відставання України в економічному і
соціальному розвитку, істотне місце займають дефор�
мована структура економіки, недостатнє використання
науково�технічного, інтелектуального та інноваційно�
інвестиційного потенціалу держави. При цьому пози�
тивна й ефективна трансформація українського су�
спільства можлива лише на основі комплексного вико�
ристання всіх фундаментальних факторів суспільного
прогресу, ключове значення серед яких мають наука,
нові знання і технології.

Оптимізація (як удосконалення) економічної струк�
тури вимагає переведення економіки України на інно�

ваційний шлях розвитку. Для цього органам державно�
го управління необхідно розробити новий підхід до оцін�
ки ролі і місця науки в суспільному прогресі, у зв'язку з
чим політика держави у сфері науки та інновацій повин�
на стати одним з головних його напрямів.

Основним завданням державного регулювання
науково�технічного прогресу України має стати розроб�
ка оптимального економічного механізму, який би об'єд�
нував державні і ринкові важелі впливу на наукові та
інноваційні процеси. Стратегія інноваційного розвитку
має бути тісно пов'язана і скоординована з державною
науково�технічною політикою держави і пріоритетни�
ми її напрямами. Перехід до інноваційного виробницт�
ва передбачає реформування як власне матеріального
виробництва, так і науки, яка забезпечує виробництво
науково�технічної продукції.

Основними чинниками активізації інноваційних про�
цесів є: рівень науково�технічного потенціалу; наявність
інноваційного ринку і ринку інтелектуальної власності;
співвідношення попиту і пропозиції на інновації; на�
явність підготовлених і висококваліфікованих фахівців
у сфері інтелектуальної власності в галузевих міністер�
ствах і відомствах, а також відновлення роботи патент�
но�ліцензійних підрозділів.

Ситуація, що склалася сьогодні на ринку інновацій,
потребує формування, підтримки і стимулювання інно�
ваційного попиту за допомогою механізмів державно�
го регулювання. Для забезпечення високого інновацій�
ного потенціалу необхідна розробка і реалізація єди�
ного комплексу заходів, спрямованих на нарощування
інноваційного потенціалу. Для цього необхідно консо�
лідувати сили, досвід кадрів, матеріальні і фінансові ре�
сурси всіх підприємств, організацій та інших підприєм�
ницьких структур, що функціонують на території Ук�
раїни.

У новій моделі вітчизняної економіки в умовах по�
сткризового відновлення ключове місце має належати
активізації підприємництва як інтегрального соціально�
економічного процесу, розбудові ефективних підприє�
мницьких стратегій. Інвестиційний клімат підприємниц�
тва має включатися в усі напрями економічної політики
держави з метою формування дієвої системи умов, сти�
мулів і мотивацій реалізації її економічного потенціа�
лу. Розвиток національного підприємництва є особли�
во актуальним у період пошуку нових економічних мо�
делей та стратегій, що сприятимуть підвищенню
стійкості та формуванню джерел розвитку національ�
ної економічної системи.

Для реалізації цього завдання слід спрямувати зу�
силля насамперед на підвищення внутрішнього спожив�
чого та інвестиційного попиту. Пріоритет слід віддава�
ти напрямам, за якими можливо досягти швидкого по�
зитивного ефекту розкриття потенціалу внутрішнього
ринку для економічного зростання, зберігаючи при цьо�
му збалансованість розвитку окремих складових цього
попиту.

По�перше, потрібно максимально використати по�
тенціал стимулювання попиту, передбачений політикою
щодо бюджетних видатків, шляхом раціоналізації їх
структури та механізмів здійснення, а саме: забезпечи�
ти реалізацію низки великих інфраструктурних про�
ектів, які мають підвищити внутрішній попит на вітчиз�
няну промислову продукцію; впорядкувати сферу дер�
жавних закупівель; раціоналізувати структуру бюджет�
них соціальних видатків.

По�друге, слід вжити заходів щодо розбудови внут�
рішнього ринку з метою якнайповнішого та якнайшвид�
шого доведення стимулюючого ефекту внутрішнього
попиту безпосередньо до виробника. Для цього мають
бути вжиті заходи щодо: вдосконалення системи інфор�
мування реальних та потенційних покупців і продавців;
забезпечення пріоритетного розвитку мережі засобів
прямих поставок сільськогосподарської та продоволь�
чої продукції споживачеві; поширення практики ство�
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рення муніципальних торговельних закладів; удоскона�
лення антимонопольного законодавства та підвищення
ефективності діяльності Антимонопольного комітету
України.

По�третє, підвищення попиту та розбудова
внутрішніх ринків мають неодмінно супроводжуватися
комплексом заходів щодо підтримки вітчизняного ви�
робника. Зазначені заходи мають полягати в модифі�
кації інструментів захисту внутрішніх ринків, перегляді
та оптимізації системи пільг і стимулів для національ�
них виробників, постійному контролі цінової ситуації,
підтримці експортної діяльності через відповідні фінан�
сові та інституційні інструменти.
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ВСТУП
Фінансовий ринок є найважливішою частиною еконо�

мічної системи. Його регулювання має постійно вдоско�
налюватися. Воно полягає у вирішенні неструктурованих
і слабо структурованих проблем узгодження організації,
стимулювання і відповідальності в галузі фінансів. Теоре�
тичний зв'язок фінансового ринку з моделями нагляду і
регулювання не завжди наявний на практиці. Інтегрована
модель регулювання російського фінансового ринку не
гарантує обов'язкового досягнення високих результатів.
У зв'язку з цим створення дієвої моделі регулювання
фінансового ринку набуває більшої актуальності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Вивченню питань функціонування фінансового рин�

ку, його окремих сегментів, діяльності фінансових по�
середників на ньому, методів і механізмів державного
регулювання фінансового ринку приділяється знач�
на увага у працях таких учених, як: В.Я. Кравець [1],
О.А. Сьомченков, А.В. Кузьменко [2], Є.П. Бондаренко
[3], І.А. Канцір [4], Дж.А. Татом [5], Дж. Шенг [6] та інші.
В своїх дослідженнях автори підкреслюють важливість
регулювання фінансового ринку з боку держави.

МЕТОЮ СТАТТІ
Метою статті є визначення перспектив розвитку

регулювання фінансового ринку на основі вивчення те�
оретичних розробок і досвіду практичної роботи в цій
області. Це вимагає аналізу зв'язку показника глибини
фінансового ринку і моделей регулювання, досліджен�
ня організації існуючих систем фінансового нагляду і
регулювання в країнах світу, вивчення організаційних
перетворень на ринку України і вдосконалення норма�
тивної бази, а також проблем діяльності саморегулів�
них організацій.
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У статті висвітлено підходи до організації системи державного регулювання фінансового ринку, роз>

глянуто механізм організації державного регулювання фінансового ринку в Україні, розкрито переваги

та недоліки, а також можливості запровадження мегарегулятора фінансового ринку в Україні, окресле>

но напрями впровадження сучасних механізмів державного регулювання фінансового ринку в Україні з

урахуванням зарубіжного досвіду.

The article outlines approaches to the organization of the system of state regulation of the financial market,

considers the mechanism of organization of the state regulation of the financial market in Ukraine, discloses the

advantages and disadvantages as well as the possibility of introducing a financial market megregulator in Ukraine,

outlines the directions of implementation of modern mechanisms of state regulation of financial market in Ukraine

taking into account foreign experience.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В економічній літературі склалися два наукових
підходи до поняття фінансового ринку. Вузьке тракту�
вання ототожнює цей ринок тільки з одним його сег�
ментом — фондовим ринком. З позиції широкого підхо�
ду фінансовий ринок розглядається як сукупність взає�
мопов'язаних сегментів, складовими частинами якого є
валютний ринок, ринок позичкових капіталів, цінних
паперів, страхування і перестрахування, золота [7, c.
375]. Такий підхід найбільш плідний для вивчення сучас�
ного фінансового ринку, оскільки дозволяє при аналізі
і розробці стратегії його розвитку враховувати особли�
вості всіх його сегментів і принципи їх взаємодії.

Фінансовий ринок з функціональної точки зору є
сферою ринкових відносин, що забезпечують акумуля�
цію і міждержавний перетік грошових капіталів з метою
реалізації безперервності і рентабельності процесу
відтворення при залученні всіх його численних сег�
ментів.

З інституційної точки зору фінансовий ринок роз�
глянуто як сукупність фінансово�кредитних інститутів
і інфраструктурних організацій, які обслуговують його
функціонування, в якості фінансових посередників пе�
рерозподіляючи грошовий капітал і фінансові активи
між кредиторами і позичальниками, продавцями та по�
купцями.

В умовах глобалізації та сучасної фінансово�еконо�
мічної кризи відбувається серйозна переоцінка ролі
світового фінансового ринку. Це пояснюється цілою
низкою причин. Зокрема зросли обсяги спекулятивних
і віртуальних угод, спрямованих не так на перерозподіл
грошового капіталу в пріоритетні проекти, а на збага�
чення його учасників; посилилася тенденція до відриву
світового фінансового ринку від реальної економіки;
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зросли диспропорції відтворення; посилилася не�
стабільність національних і світової економік; збільши�
лися ризики кризових потрясінь у різних його сегмен�
тах: фондовому, кредитному, валютному, страховому;
відбувся перехід світової економіки до що знижується
циклу розвитку.

Фінансовий ринок відіграє надзвичайно важливу
роль в сучасній економіці, оскільки предметом його
діяльності є специфічний максимально ліквідний товар
— грошовий капітал, вирішальний в ціновому механізмі
обмінно�розподільних процесів в економіці. Він є сис�
темою, де реалізуються необхідні суспільству функції
грошового капіталу: міра вартості, засіб обігу, накопи�
чення, платежу і світові гроші. Показники ринку серед
індикаторів розвиненості суспільства багато в чому виз�
начають загальноекономічну ситуацію як окремих
країн, так і всього глобального простору. На думку ла�
уреата Нобелівської премії (1990) за роботи з теорії
фінансової економіки американського економіста
Вільяма Ф. Шарпа, ознака розвиненості економіки —
стан її фінансового ринку, який є визначальним і для
інших галузей [8].

Маючи справу з надзвичайно мобільним товаром —
грошовим капиталом, фінансовий ринок характери�
зується випереджаючими темпами розвитку, і його об�
сяги (капіталізація) в цей час істотно більше обсягів
створеного суспільством продукту: на початок 2010�х
років світовий ВВП перевищував 76 трлн дол. США, в
той час як капіталізація фондового ринку (а це тільки
один із сегментів фінансового ринку) була майже в три
рази більше, досягши 210 трлн дол. США. Стрімкого
зростання обсягів ринку надзвичайно сприяють його
комп'ютеризація, Інтернет, Всесвітня WEB�павутина і
мобільний зв'язок, і він служить яскравим втіленням
інтеграційних та глобалізаційних процесів сучасності.
Такі процеси дають підставу розглядати фінансовий
ринок не тільки як сукупність фінансових інститутів, а
й як об'єктивні, закономірні економічні відносини — як
економічну категорію. Будучи економічною категорією,
фінансовий ринок має характерні риси та об'єктивне
суспільне призначення, яке втілюється в ході реалізації
функцій фінансового ринку.

Функції фінансового ринку включають у себе: під�
тримку відтворювального процесу, "перетік" капіталу
між галузями, мобілізацію коштів, підвищення ефектив�
ності економіки.

 Структура фінансового ринку має на увазі включен�
ня наступних сегментів: кредитний ринок, валютний ри�
нок, ринок цінних паперів, ринок інвестицій і страхо�
вий ринок. Це основні сегменти фінансового ринку. На
кредитно�фінансових ринках насамперед визначається
напрямок перерозподілу активів і найбільш ефективні
сфери вкладання фінансових ресурсів.

Основу фінансового ринку складають національні
банки, які встановлюють процентну ставку, безпосеред�
ньо впливають на вартість національної валюти, прово�
дять операції на міжбанківському валютному ринку. На�
ступними важливими інститутами є комерційні банки,
фондові і валютні біржі — саме ці гравці в більшій мірі
визначають розвиток ринку фінансових активів, але та�
кож безпосередньо впливають на розвиток і ефек�
тивність фінансових ринків.

З точки зору середньострокових і довгострокових
інвестицій, найбільшою привабливістю користується
сегмент фінансово�кредитного ринку — ринок цінних
паперів. До цінних паперів відносяться: акції, векселі,
облігації, чеки, казначейські зобов'язання тощо При
виборі тієї чи іншого цінного паперу в якості мети інве�
стування орієнтуються на ряд фінансових показників
ринку: макро� і мікроекономічні дані. До таких відно�
сяться ВВП, рівень безробіття, рівень інфляції, темпи
зростання прибутку (в частині вибору акцій компанії) і
так далі. Залежно від обраного інструменту фінансуван�
ня акцент робиться на той чи інший показник. Крім по�

казників, інвестор намагається відстежити максимум
інформації про фінансові ринки, бо часом тренди ство�
рюють не об'єктивні передумови, а настрій учасників
ринку.

Для інтегральної оцінки стану фінансового ринку
спеціалісти вже понад сто років використовують індек�
си. Інвесторів цікавить не лише динаміка цін на акції
певної компанії, а й загальна тенденція всього ринку.
Саме для цього практично всі біржі мають власні систе�
ми агрегатних індексів, які відображають рівень і дина�
міку цін на певний пакет акцій. Цей пакет складається з
акцій компаній, що належать до різних галузей промис�
ловості та фінансової сфери. При цьому акції мають вхо�
дити до лістингу біржі.

Біржовий індекс — середні, або середньозважені по�
казники курсів цінних паперів, як правило, акцій.

По�перше, індекси дають змогу формально опису�
вати складні явища, тобто вирішують завдання зменшен�
ня кількості параметрів, за якими оцінюється певна су�
купність об'єктів.

По�друге, індекс у локальній системі координат
можна інтерпретувати як певну базову точку відліку
(наприклад, для визначення мінімально допустимої до�
хідності портфеля).

По�третє, в ряді випадків індекси розв'язують про�
блему "статистичної неповноти".

Нами розглянуто два найважливіших фондових
індекси України — ПФТС та UX.

Фондова біржа ПФТС — найбільша біржа цінних
паперів України. За результатами торгів розраховуєть�
ся і публікується індекс ПФТС.

Індекс ПФТС — український біржовий (фондовий)
індекс, який розраховується щодня за результатами
торгів ПФТС на основі середньозваженої ціни по опе�
раціях. Індекс ПФТС, поряд з індексом UX є основним
показником стану фінансового ринку України. В "індек�
сний кошик" входять найбільш ліквідні акції, по яких
відбувається найбільше число угод (табл. 1). Перелік
акцій для розрахунку індексу формується Індексним
комітетом ПФТС на основі даних про ринкову капіта�
лізацію, обсяг торгів, кількість угод та інших факторів,
що впливають на ліквідність акцій.

Як можна побачити з рисунку 1 найбільша величина
індексу була протягом 2011 року, після чого відбувлося
стрімке зниження до 03.04.2014 року. Після перемоги
"революції гідності" відбулося короткочасне зростан�
ня індексту на тлі ейфорії, але завдяки українським ре�
аліям з 01.04.2015 року цей індекс демонструє падіння з
невеликими піковими підйомами. Але, на жаль, його зна�
чення вже не перевищує 250 пунктів.

Наступним індексом фондового ринку можна назва�
ти індекс UX Української біржі. Українська біржа —
одна з найбільш великих бірж цінних паперів України.

Індекс UX (індекс Української біржі) — українсь�
кий фондовий індекс, який розраховується в ході торгів
на Українській біржі. Розрахунок і публікація індексу
UX почалися 27 квітня 2009 року. Значення індексу були
розраховані з початку торгів 26 березня 2009 року, і на
цю дату значення індексу було прийнято рівним 500.
Індекс UX, так само як і індекс ПФТС, є основними по�
казниками стану фінансового ринку України. На сьо�
годнішній день індекс UX розраховується на основі цін
15 акцій "блакитних фішок" України — акцій найбіль�
ших українських компаній, лідерів у своїх галузях та�
ких, як Райффайзен Банк Аваль, Центренерго, Донба�
сенерго, Мотор Січ, Укрнафта. Динаміка зміни індексу
UX наведена на рисунку 2.

Як показує світова практика, нормальний розвиток
і функціонування фінансового, кредитного, грошового
ринку, банків неможливо без державного регулювання
та контролю.

Досліджуваний у багатьох країнах світу активний
процес трансформації систем регулювання фінансово�
го ринку обумовлений необхідністю адаптуватися до
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нових тенденцій у розвитку світової економіки в ціло�
му і фінансових ринків, зокрема. Загальною для різних
країн причиною сучасних реформ систем регулювання
виступає фінансова глобалізація і її наслідки.

Вплив фінансової глобалізації на систему регулю�
вання фінансового ринку проявляється в трьох аспек�
тах. По�перше, фінансові та технологічні інновації при�
зводять до необхідності удосконалювати структуру
органів регулювання. По�друге, дерегулювання, лібера�
лізація і інші зміни в економічній політиці зумовлюють
появу нових фінансових продуктів, які складно одно�
значно віднести до традиційних категоріях банківської
справи, страхування, ринку цінних паперів. Поширення
отримала сек'юритизація як процес розширення вико�
ристання цінних паперів як інструмент, опосредствую�
щего руху позичкового капіталу — в широкому сенсі; у
вузькому сенсі — як використання грошових надход�
жень, передбачених умовами контракту (угоди) в якості
забезпечення при випуску боргових зобов'язань. По�
третє, стирання відмінностей між страховими, банківсь�
кими продуктами, цінними паперами призвело до появи
і поширення фінансових конгломератів як групи ком�
паній, що знаходяться під загальним контролем і
здійснюють фінансову діяльність принаймні в двох

різних сегментах фінансового ринку [11], що постави�
ло під сумнів традиційний поділ сфер контролю між
різними регуляторами і, як наслідок, ускладнило регу�
лювання.

Очевидно, що об'єктивним напрямом розвитку сис�
теми регулювання є інтеграція регулювання — від менш
інтегрованих (фрагментованих) систем до більш інтег�
рованим, логічним завершенням якої виступає мегаре�
гулятора.

Незважаючи на значне збільшення числа країн, що
здійснили інтеграцію органів регулювання, її необ�
хідність викликає безліч суперечок і дискусій.

Форми і методи регулювання будь�якого ринку
різняться іноді навіть суперечать один одному, але все
ж можна виділити деякі загальні принципи ефективно�
го державного регулювання. До таких принципів відно�
сяться:

1) виявлення недоліків в тій чи іншій галузі фінансо�
вого ринку;

2) підтримка ефективних і упорядкованих сегментів
ринку;

3) захист споживачів фінансових ринків і послуг;
4) стабілізація фінансової системи і підтримка дові�

ри і впевненості в її стабільності.

Рис. 1. Динаміка індексу ПФТС протягом 01.10.2009—03.10.2006

Таблиця 1. Параметри ЦП Індексу ПФТС на період 1.07—14.10.2016 р.

Джерело: [9].

 

Тікер Назва емітента 

Кількість 
цінних паперів 

в обігу 
Free Float (з 1.07.16) Ваговий 

коефіцієнт 

Кількість акцій 
емітента, які 

враховуються при 
розрахунку Індексу 

шт. шт. %  шт.
1 ALMK Алчевський металургійний 

комбінат (ALMK) 
25 775 254 803 997 101 281 3,87 1,0000 997 101 281

2 BAVL Райффайзен Банк Аваль 
(BAVL) 

61 495 162 580 1 058 639 224 1,72 1,0000 1 058 639 224

3 CEEN Центренерго (CEEN) 369 407 108 80 201 991 21,71 0,1301 10 436 565
4 DNEN ДТЕК Дніпроенерго 

(DNEN) 
5 967 432 112 784 1,89 1,0000 112 784 

5 DOEN Донбасенерго (DOEN) 23 644 301 3 343 541 14,14 1,0000 3 343 541
6 KVBZ Крюківський 

вагонобудівний завод 
(KVBZ) 

114 679 552 5 733 978 5,00 1,0000 5 733 978

7 MSICH Мотор Січ (MSICH) 2 077 990 415 598 20,00 0,0936 38 903 
8 UNAF Укрнафта (UNAF) 54 228 550 4 338 281 8,00 0,1818 788 857 
9 UTLM Укртелеком (UTEL) 18 726 248 000 1 336 558 512 7,14 0,5158 689 399 831
10 ZAEN ДТЕК Західенерго (ZAEN) 12 790 541 353 504 2,76 1,0000 353 504 
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Значний вплив на загальну ефектівность регулюван�
ня надає інстітуціональна структура, оскільки методи і
культура регулювання являють собою важливі харак�
теристики.

Регулювання фінансового ринку та його складових —
це об'єднання в певну систему методів і прийомів, що доз�
воляють упорядкувати діяльність усіх його учасників та
операцій між ними шляхом встановлення державою пев�
них вимог та правил задля підтримки рівноваги взаємних
інтересів всіх учасників [12, с. 32]. Під державним регулю�
ванням ринку цінних паперів слід розуміти здійснення дер�
жавою комплексу заходів щодо впорядкування ринку
цінних паперів та їх похідних фінансових інструментів,
контролю та нагляду за ним, а також запобігання зловжи�
ванням і порушенням у цій сфері [13, с. 387].

Розвиток органів регулювання фінансового ринку в
нашій державі був тривалим і дуже суперечливим. Пер�
шим з них був створений Національний банк України.
Процес створення відповідного органу на ринку цінних
паперів розтягнувся у часі. Спочатку, у 1991—1996 pp.
його функції виконувало Міністерство фінансів Украї�
ни, а потім — Державна комісія з цінних паперів та фон�
дового ринку. Перший регулятор ринку страхової діяль�
ності з'явився в нашій державі ще у 1993 році ( Комітет
з страхового нагляду). Згодом його функції були пере�
дані до Мінфіну, а у 2003 році — до Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг.

В економічній літературі виділяють три моделі ре�
гулювання фінансового ринку: 1) секторна, 2) на основі
завдань та 3) модель єдиного нагляду, про які згадують
у своїх дослідженнях О.А. Сьомченков та А.В. Кузьмен�
ко [2].

Механізм державного регулювання фінансового
ринку України, побудований на основі секторної моделі
(рис. 3), тобто система регулювання є трьохрівневою:
регулювання банківської діяльності здійснює Націо�
нальний банк України; регулятором на ринку цінних
паперів виступає Національна комісія з ЦП та фондо�
вого ринку (НКЦПФР); діяльність інших фінансових
посередників і фінансових компаній (страхових ком�
паній, кредитних спілок, недержавних пенсійних фондів
тощо) регулюються Національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінан�
сових послуг. НБУ як регулятор є незалежним від уря�
ду та економічно самостійним, діяльність двох інших
координуються Кабінетом Міністрів України.

Основним органом, що здійснює регуляторну
діяльність на фондовому ринку, є Національна комісія
з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Згідно
з законодавством метою регуляторної діяльності цьо�
го органу є вдосконалення та підвищення ефективності
державного регулювання на фондовому ринку, сприян�
ня реалізації єдиної державної політики з питань емісії
та обігу цінних паперів, захист прав інвесторів та інших
учасників фондового ринку [14]. НКЦПФР здійснює
державну регуляторну політику на засадах прозорості,
відкритості для фізичних осіб, юридичних осіб та їх об�
'єднань, з врахуванням громадської думки, дотриман�
ням принципів послідовності регуляторної діяльності та
відповідно до Закону України "Про державне регулю�
вання ринку цінних паперів в Україні".

Важливим елементом державного регулювання рин�
ку цінних паперів є контроль за діяльністю емітентів,
професійних учасників ринку цінних паперів, саморе�
гулівних організації. Проведення перевірок є одним із
заходів реалізації виконання завдань Комісії відповід�
но до законодавства. НКЦПФР здійснює контрольні
повноваження шляхом проведення самостійно чи разом
з іншими відповідними органами перевірок та ревізій
фінансово�господарської діяльності професійних учас�
ників ринку цінних паперів та саморегулівних органі�
зацій професійних учасників ринку цінних паперів, а
також перевірки та ревізії діяльності емітентів щодо
стану корпоративного управління та здійснення опе�
рацій з розміщення та обігу цінних паперів [15].

Світовий досвід свідчить про можливість застосу�
вання моделі єдиного мегарегулятора у сучасних еко�
номічних умовах. Модель мегарегулювання довела свою
ефективність у високорозвинених країнах у процесі ви�
користання інтегрованого регулювання в системі стра�
хового та фондового ринку.

Окрім загальних переваг мегарегулювання, існують
певні специфічні риси українських ринків фінансових
послуг, які не можна не враховувати, здійснюючи зміни
системи державного управління у цій сфері. Так, знач�
ною мірою на ринок фінансових послуг України впли�
вають процеси функціональної інтеграції фінансових
установ. Згодом, із посиленням участі української
економіки у загальносвітових глобалізаційних проце�
сах, ці тенденції тільки посиляться.

Розглядаючи процес регулювання фінансових
ринків потрібно взяти до уваги і те, що ринок фінансо�

Рис. 2. Динаміка зміни індексу UX протягом 02.07.2012—03.10.2016

Джерело: [9].
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вих послуг еволюціонував шляхом консолідації та інтег�
рації банківського, страхового та фондового сектора.
Результатом стало утворення фінансових конгломе�
ратів, у яких холдингова компанія або іншим чином по�
в'язана материнська структура (консолідуючий власник)
володіє декількома фінансовими установами (які, як
правило, формально є окремими юридичними особами,
проте перебувають під контролем головної фінансової
установи), кожна з яких надає фінансові послуги, що
належать до різних секторів ринків фінансових послуг.
Таким чином, для України не є незвичним явищем пере�
хресні пропозиції споживачам фінансових послуг: бан�
ками — послуг щодо пенсійного забезпечення, колек�
тивних інвестицій, страхових, фондових послуг тощо,
страховими та брокерськими компаніями — послуг по�
дібних до банківських, сек'юритизація банківських
фінансових послуг тощо [16].

Доцільно відзначити, що незважаючи на явну кон�
вергенцію ринків фінансових послуг в Україні, принци�
пи діяльності банківських та небанківських регуляторів,
мають значні відмінності. Так, державні органи бан�
ківського нагляду, передусім, дбають про забезпечення
стабільності фінансової системи загалом. Регулятор
небанківських послуг у своїй діяльності не настільки
прив'язаний до питань забезпечення стабільності фінан�
сової системи держави і на одне із перших місць у його
діяльності висувається захист прав споживачів небан�
ківських фінансових послуг (інвесторів, які здійснюють
операції на фондовому ринку, застрахованих осіб
тощо). Вказана вище розбіжність випливає із самої сут�
ності різних видів фінансових послуг і сама можливість
її ліквідації на цьому етапі економічного розвитку Ук�
раїни видається сумнівною. Так, наприклад, банки за
своєю економічною сутністю здатні здійснювати знач�
ний вплив на курс національної грошової валюти —
гривні. Водночас діяльність небанківських фінансових
установ не в змозі викликати глибокі та тривалі коли�
вання валютного курсу. Таким чином, цілком логічним
є те, що державний нагляд за банківськими фінансови�
ми установами повинен залишатися у компетенції орга�
ну, відповідального за стабільність національної грошо�
вої одиниці — тобто у компетенції Національного бан�
ку України [17].

Учасники різних ринків фінансових послуг нерівно�
мірно несуть систематичні ризики. Найбільш важливе
значення такі ризики мають у банківській сфері, серед
небанківських установ вони значно менші (особливо у
сфері страхових послуг).

При залишенні нагляду за банківськими фінансови�
ми установами у компетенції Національного банку Ук�
раїни та утворення мегарегулятора для небанківських
фінансових послуг, між двома цими органами, за допо�
могою сучасних адміністративних та інформаційних
технологій, може бути встановлено ефективний обмін
інформацією та координація їх діяльності.

В Україні перші спроби створення мегарегулятора
фінансових ринків були закладені в програму КМУ під
назвою "На зустріч людям" на 2005—2010 рр., одним із
пунктів якої було об'єднання двох комісій: Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку та Держав�
ної комісії з регулювання фінансових послуг [18, с. 24].

 Однак у програмі чіткої дати реалізації проставле�
но не було. Ідея залишилася лише ідеєю, без реальних
кроків щодо формування законодавчої основи об'єднан�
ня регуляторів фінансових ринків.

 У серпні 2007 р. Координаційно�моніторинговий
комітет з питань модернізації інвестиційного простору
та розвитку інфраструктури ринків капіталу при КМУ
затвердив проект Концепції, яка передбачала створен�
ня мегарегулятора з наступною передачею йому повно�
важень НБУ, Держфінпослуг та Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку. У січні 2008 р. КМУ
ліквідував спеціально створений міжвідомчий комітет,
тому знов лишилися нереалізованими заходи зі створен�
ня мегарегулятора, які були зазначені в проекті Кон�
цепції [19, c. 48—49].

 Щодо створенні мегарегулятора постає питання
його підпорядкування. В Україні обговорювали моделі
створення мегарегулятора із підпорядкуванням вико�
навчій гілці влади (або КМУ, або Міністерству фінансів).
За таких умов виникає небезпека здійснення регулято�
ром заангажованої політики нагляду та регулювання.
Тому в період формування в Україні базових інститутів
ринкової економіки функції нагляду та регулювання
доцільно залишити центральному банку, політична та
економічна незалежність якого законодавчо визначена.

На нашу думку, наявність спеціалізованих органів
регулювання фінансового ринку — це радше перевага,
аніж недолік системи регулювання в Україні в цілому.
Передусім трансформація системи регулювання призво�
дить до послаблення регулювальних процесів на період
трансформації. Низька ефективність нагляду в період
кризових явищ може затягнутися на невизначений час,
оскільки не розроблений механізм створення мегарегу�
лятора у стислі терміни із мінімальними затратами.

 Вважаємо, що створення в Україні такого мегаре�
гулятора фінансового ринку є передчасним, оскільки
поки що відсутній процес універсалізації фінансових
інститутів. Фінансовий ринок в Україні розпорошений і
несегментований, немає чіткої спеціалізації. Фінансові
продукти та діяльність українських фінансових інсти�
тутів мають спрощену структуру.

ВИСНОВКИ
Фінансовий ринок відіграє унікальну роль у транс�

формації грошей в грошовий капітал, при цьому остан�
ній реалізується як такої лише в ході руху. Саме на
фінансовому ринку гроші реалізуються як засіб обігу
та платежу, як засіб вираження цін і цінових порцій між
товарами, як засіб збереження та накопичення.

Рис. 3. Існуюча (функціональна) структура та нагляду фінансовго ринку України
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Регулювання фінансового ринку є обов'язковим еле�
ментом системи державного регулювання економіки і в
сучасних умовах іншої альтернативи не існує. Головним
завданням державного регулювання фінансового рин�
ку є узгодження інтересів усіх суб'єктів фінансового
ринку через встановлення необхідних обмежень і забо�
рон у їхніх взаємовідносинах через непряме втручання
у їхню діяльність.

Найбільш оптимальною моделлю державного ре�
гулювання ринків фінансових послуг для України може
стати утворення мегарегулятора для ринків небанкі�
вських фінансових послуг із залишенням Національ�
ного Банку України у ролі регулятора банківської
діяльності. З огляду на зазначене вище, буде врахова�
на специфіка регулювання діяльності банківських та
небанківських установ і водночас кількість регуляторів
(два) буде достатньою для того, щоб уникнути над�
мірної децентралізації та колізії компетенцій у цій
сфері.
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METHODIC ASPECTS OF DEVELOPING A TYPICAL INNOVATION PROGRAM FOR THE NEEDS
OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF UKRAINIAN ENTERPRISES

Доведено переваги розроблення та використання типової інноваційної програми. Запропоновано ме>

ханізм використання типових рішень при розробці програми інноваційного розвитку підприємства, який

містить набір вихідних параметрів, що формують інструментарій розробки, вимагають належної оцінки

ефективності реалізації, а також передбачають заходи щодо коригування параметрів з метою приведен>

ня їх у відповідність поточним умовам середовища функціонування. Структуровано завдання інновацій>

ної програми відповідно до мети інноваційного розвитку підприємства по етапах створення та реалізації

інноваційного потенціалу і його структурних елементах. Встановлено, що використання типової іннова>

ційної програми призводить до необхідності модифікації інформаційного процесу на етапах пошуку, збору

та первинної структуризації, зберігання, опрацювання, передавання, використання та захисту інфор>

мації для забезпечення релевантності, адресності, агрегованості, захищеності та можливості її повторно>

го використання.

The advantages of developing and using a typical innovation program have been proven. The mechanism of

using typical solutions in the development of the enterprise's innovative development program, which contains

a set of output parameters that form the development tools, require the proper evaluation of the implementation

efficiency and provide measures for adjusting the parameters in order to bring them into compliance with the

current conditions of the functioning environment, has been suggested. The tasks of the innovation program are

structured according to the objective of innovative development of the enterprise by the stages of creation and

implementation of innovative potential and its structural elements. It has been established that the use of a

typical innovation program leads to the need to modify the information process at the stages of the search,

collection and primary structuring, storage, processing, transmission, use and protection of information to ensure

relevance, targeting, aggregation, security and the possibility of its re>use.

Ключові слова: інноваційна програма, типова інноваційна програма, інноваційний проект, інноваційна ідея,
інструментарій інноваційної програми.

Key words: innovation program, typical innovative program, innovative project, innovative idea, innovation
program tools.

Інноваційна діяльність на підприємстві здійснюється
через процес формування та реалізації інноваційних
програм. Формування інноваційних проектів зокрема
та програм інноваційного розвитку підприємства за�
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галом — достатньо складний та трудомісткий процес,
від успішності якого залежить подальша ефективність
інноваційного розвитку суб'єкта господарювання.
Тому виникає необхідність у розробленні типової
інноваційної програми на основі механізму типових
рішень для потреб інноваційного розвитку підприєм�
ства.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам формування та реалізації інноваційних
програм, а також оптимізації цих процесів присвятили
свої праці чимало зарубіжних та українських науковців,
зокрема: І.А. Прилуцька, А.В. Лабута, Д.І. Берницька,
Д.С. Симоненко, С.А. Шевцова, О.В. Апарова, А.С. Іль�
чук, М.Г. Олієвська, Т.А. Васильєва, М.І. Диба, О.М. Юр�
кевич, Т.В. Майорова, І.В. Власова, О.М. Колодізєв,
А.Я. Кузнєцова, О.Г. Мельник, О.М. Петрук, С.З. Мо�
шенський, А.М. Поддєрьогін, А.В. Корнилюк, Н.С. Тан�
клевська, А.С. Карнаушенко, Н.І. Чухрай, О.Є. Кузьмін.
та інші. Незважаючи на наявність значної кількості
наукових праць у цьому напрямі, проблеми формування
та реалізації програм інноваційного розвитку потребу�
ють подальшого дослідження. Невирішеним на сьогодні
залишається питання оптимізації цих процесів, зокре�
ма розроблення типової інноваційної програми на ос�
нові механізму типових рішень для потреб інноваційно�
го розвитку підприємства.

МЕТА
І ЗАВДАННЯ СТАТТІ

Мета та завдання статті: розробка та наукове
обгрунтування механізму типових рішень при фор�
муванні програми інноваційного розвитку підприє�

мства, який містив би набір вихідних параметрів,
що формують інструментарій розробки, вимагають
належної оцінки ефективності, а також передба�
чають заходи, щодо коригування параметрів з ме�
тою приведення їх у відповідність поточним умо�
вам.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

Програма є організаційним та інформаційно�мето�
дичним підгрунтям інноваційного розвитку підприєм�
ства. Її структура, деталізація та етапи реалізації за�
лежать від цілей такого розвитку, наявного інновацій�
ного потенціалу та перспектив його нарощування, а та�
кож умов, за яких функціонує підприємство. Су�
купність цих характеристик формує інструментарій
розробки інноваційної програми, що є центральним
об'єктом для наукового аналізу та прикладного зас�
тосування.

Оскільки процесові розробки інноваційних про�
грам щодо одних заходів притаманні певні ознаки, ха�
рактерні для інноваційних програм щодо інших, є сенс
вести мову про типову (показову, базову) інноваційну
програму, використання якої на практиці матиме такі
переваги:

1) можливість зіставлення результатів реалізації
етапу проектування із базовими параметрами та показ�
никами;

2) можливість реалізації конкретного етапу іннова�
ційної програми в міру необхідності паралельно з інши�
ми, без прямої ув'язки з наперед встановленою по�
слідовністю;

3) можливість перманентного коригування теоре�
тичної моделі, виходячи з емпіричних доказів зміни зна�
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1 — використання інформації; 2 — виявлення відмінних ознак та протиріч; 3 — оцінка результатів за конкретними параметра�
ми та характеристиками; 4 — попереднє коригування та оновлення типової інноваційної програми

Рис. 1. Використання механізму типових рішень при розробці програми
інноваційного розвитку підприємства

Джерело: розробка автора.
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чень параметрів системи для приведення її у відповід�
ність до реальних умов;

4) можливість вирішення рутинних задач за анало�
гією з іншими, у випадку відсутності критичних протиріч
та обмежень;

5) можливість скорочення затрат часу на реалізацію
кожного з етапів розробки інноваційної програми.

Типовість не виключає наявність у різних іннова�
ційних програмах одного підприємства індивідуальних
характеристик, пов'язаних з особливостями функціо�
нування, станом матеріально�технічного та фінансо�
вого забезпечення, динамізмом економічних ризиків
тощо, а також не вказує на шаблонний підхід до вирі�
шення проблем організаційного характеру у сфері
інноваційних розробок. Типовий підхід покликаний
спростити процедуру розробки інноваційної програ�
ми та уникнути помилок, притаманних проектуванню
окремих стадій інноваційного процесу. Крім того, ви�
користання типових рішень якнайкраще зарекоменду�
вало себе в інших галузях: бухгалтерському обліку (при
застосуванні типових форм первинних документів для
підтвердження здійсненних господарських операцій),
господарському праві (стосовно типових форм дого�
ворів для документального юридичного встановлення
прав та обов'язків сторін), шкільній педагогіці (при ви�
користанні типових задач для підсилення прикладної
спрямованості навчання), криміналістиці (при форму�
ванні систем типових версій для розслідування зло�
чинів) тощо.

Типова інноваційна програма містить набір вихідних
параметрів, які формують інструментарій розробки,
вимагає належної оцінки ефективності реалізації, а та�
кож передбачає заходи щодо коригування параметрів з
метою приведення їх у відповідність до поточних умов
середовища функціонування (рис. 1).

Ключовою складовою представленої системи є
інструментарій інноваційної програми — тобто су�
купність засобів впливу на інноваційний розвиток
підприємства задля досягнення стратегічної мети
діяльності підприємства. Досягнення корисного
ефекту відбувається в процесі комплексної взає�
модії системотворчих елементів у п'ятьох площи�
нах:

1) фактори впливу на інноваційний розвиток — су�
купність чинників зовнішнього та внутрішнього сере�
довища підприємства, які необхідно враховувати при
розробці інноваційної програми. Встановлення напря�
му та вагомості їх впливу є пріоритетним завданням на
всіх етапах розроблення та реалізації інноваційних
проектів;

2) мета і завдання інноваційного розвитку, визначен�
ня яких дає змогу оцінити ступінь досягнення іннова�
ційним проектом результату. Мета є похідною від гене�
ральної мети діяльності підприємства, в той час як зав�
дання можуть бути індивідуальними для кожного кон�
кретного проекту;

3) інформаційне забезпечення інноваційного роз�
витку — складається з масивів змінної (динамічної за
обсягом, призначенням, іншими кількісними та якісни�
ми характеристиками) та умовно�постійної (відносно
незмінної впродовж тривалого періоду часу, мульти�
споживацької) інформації. Остання є пріоритетною
для формування баз даних типової інноваційної про�
грами;

4) критерії та засоби оцінювання корисності впро�
вадження інноваційної програми — передбачає зістав�
лення результату реалізації програми на засадах вико�
ристання програмно�цільового підходу (так зване "інно�
ваційне програмування") із затраченими ресурсами з
обов'язковим врахуванням потенційного ефекту від
кожного інноваційного проекту, розробленого відпо�
відно до цієї програми;

5) фінансування — встановлення обсягів та способів
залучення необхідних ресурсів для досягнення завдань

інноваційної програми відповідно до стратегічної мети
розвитку підприємства.

По суті, типова програма інноваційного розвитку
використовується як потужна інформаційно�методич�
на база для формування поточних інноваційних про�
ектів. Зв'язки між ними організовуються через су�
купність чотирьох взаємодоповнюючих та зворотньо
спрямованих процесів:

1) використання інформації — у типовій програмі
накопичується інформація, яку використовують у про�
цесі розробки інноваційних проектів шляхом пошуку,
відбору та систематизації відповідно до потреб конк�
ретного проекту;

2) виявлення відмінних ознак та протиріч — отри�
мувану користувачем інформацію, з метою приведення
її у стан, придатний для подальшого використання,
опрацьовують, зіставляють з новими фактами та дани�
ми, отриманими з інших джерел;

3) оцінка результатів за конкретними параметрами
та характеристиками — результати реалізації іннова�
ційних проектів зіставляють з оптимальними значення�
ми, обчисленими відповідно до критеріїв, встановлених
програмою інноваційного розвитку;

4) попереднє коригування та оновлення типової
інноваційної програми — варіативність характеристи�
ки постійності інформації, масиви якої формують інно�
ваційну програму, передбачає необхідність актуалізації
даних через їх застарілість, зміну середовища функціо�
нування, стратегічних пріоритетів підприємства, а та�
кож накопичений досвід.

Остаточне коригування параметрів інноваційної
програми може бути здійснене лише після завершаль�
ної оцінки результатів реалізації конкретних інновац�
ійних проектів. Це забезпечить максимальну об'єктив�
ність у процесі аналізу корисності програми інновацій�
ного розвитку підприємства.

Розглянемо детальніше формування інструментарію
типової інноваційної програми.

Аналіз середовища передбачає оцінку поточного
стану й прогноз розвитку ринку в перспективі за низ�
кою техніко�економічних показників, у т.ч.: географіч�
не місце розташування суб'єкту господарювання; демо�
графічні характеристики регіону; рівень інформованості
населення та комунікаційні процеси; розмір ринку;
рівень оновлення послуг і продукції; стан конкурент�
ного середовища; інформація про галузь. Застосування
типового рішення передбачає використання результатів
аналізу можливостей і загроз ринкового середовища
підприємства, які необхідно коригувати, виходячи з його
реального стану.

Досліджуючи внутрішні та зовнішні фактори
гальмування розвитку інноваційного підприємницт�
ва, І.А. Прилуцька виділяє такі їх складові: для внут�
рішнього — цілі, завдання, люди, технологія, струк�
тура; для зовнішнього прямої дії — закони, норма�
тивні акти, постачальники, споживачі, конкуренти;
для зовнішнього опосередкованої дії — стан еконо�
міки, міжнародні події, традиції, віросповідання,
населення, науково�технічний прогрес, партії, куль�
тура [1, с. 57].

У роботі [2, с. 312] виділено сім груп факторів зов�
нішнього середовища, які варто проаналізувати для
підвищення ефективності оперативного управління
процесом реалізації програми: політичні, економічні,
суспільні, правові, науково�технічні, культурні та при�
родні. По суті, вони є деталізацією чинників, які вра�
ховуються при використанні широковідомої методи�
ки PEST�аналізу.

Група політичних факторів формується у сфері
управління суспільством засобами публічної влади.
Сукупність таких інструментів та методів може по�
зитивно впливати на розвиток галузі загалом чи ок�
ремих підприємств або ж стримувати його. До таких
чинників відносять: державне регулювання діяльності
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підприємств та рівень контролю за їхнім функціону�
ванням; пріоритети державної влади щодо підтримки
галузі та рівень протекціонізму (в т.ч. обмеження кон�
куренції); рівень корумпованості державних струк�
тур; стабільність уряду та політичної ситуації в країні;
наявність міждержавних угод щодо спрощення та
лібералізації торгівлі; частка держзамовлень; рівень
економічної свободи держави загалом; стабільність
законодавства.

Економічні фактори формуються внаслідок органі�
зації та управління господарством як на державному
рівні, так і на рівні підприємницьких структур. Основ�
ними економічними факторами є загальний характер
економіки, який визначається низкою макропоказників:
наявна система оподаткування; динаміка ринків (фон�
дового, інвестиційного, збуту тощо); можливості залу�
чення банківського фінансування; рівень конкуренції;
купівельна здатність споживачів; динаміка цін на базові
матеріальні цінності (паливо, електроенергія, тепло�
енергія та ін.); доступ до професійної робочої сили та її
вартість.

Суспільні фактори виникають як результат взаємо�
відносин людей в межах соціуму. На відміну від політич�
них факторів, основою яких є забезпечення державних
інтересів, суспільні чинники формуються під впливом
особистих потреб людей. До них відносяться: споживчі
пріоритети потенційних покупців; демографічні зміни;
мобільність та активність споживачів; рівень мораль�
ності та освіченості членів суспільства; існуючі звичаї,
традиції та вірування; вплив профспілкових та інших
громадських організацій на діяльність підприємств га�
лузі.

Науково�технічні фактори забезпечуються сукуп�
ністю нових знань, а також знарядь праці для забезпе�
чення потреб виробництва та обслуговування. До них
відносять: науково�технічний рівень виробництва; на�
укомісткість виробництва і продукції; рівень комп'ю�
теризації та використання інформаційних технологій;
тенденції модернізації технологій виготовлення і ре�
алізації продукції; вартість, якість та технічний рівень
обладнання, механізмів та приладів; інноваційна ак�
тивність підприємства; зношення та оновлення основ�
них фондів.

Природні фактори формуються під впливом оточен�
ня, в якому живе людина, і яке не створене її діяльні�
стю. Основними природними чинниками є: природно�
кліматичні умови; територіальна віддаленість ресурсів;
стан екології та ризики виникнення глобальних катаст�
роф.

Основною проблемою при оцінці вказаних факторів
є практична неможливість виокремлення індивідуаль�
ного впливу кожного з них, а також сукупного впливу в
межах конкретної групи. Один і той самий фактор може
формуватися під впливом інших і, в свою чергу, вплива�
ти на подібні. Скажімо, рівень побутової корупції є ва�
гомим суспільним фактором, який стримує розвиток
підприємства, одночасно будучи складовою загального
рівня корумпованості в державі, що також є політич�
ним чинником. У свою чергу, часта зміна законодавства
є політичним фактором — дестимулятором, що може
проявлятися у нераціональних змінах екологічного за�
конодавства і, відповідно, оцінюватись серед природних
факторів.

Ендогенні фактори, які слід враховувати при роз�
робці інноваційної програми, можна об'єднати в п'ять
основних груп: фінансові, кадрові, матеріально�технічні,
інформаційно�комунікаційні та маркетингові. Їх деталь�
на характеристика представлена у попередньому під�
розділі роботи при дослідженні можливості реалізації
програм інноваційного розвитку на підприємствах га�
лузі.

Сучасна наука напрацювала низку методик, які
покликані здійснити стратегічний аналіз чинників
впливу зовнішнього та внутрішнього середовища на
проекти інноваційного розвитку. Це і експертна оці�
нка, і аналіз сценаріїв, і екстраполяція трендів і низ�
ка інших.

Вважаємо раціональними міркування Д.І. Берниць�
кої, яке полягає у тому, що: "Своєчасній і об'єктивній
оцінці явищ, процесів і тенденцій, що відбуваються у
зовнішньому середовищі, стає на заваді відсутність не�
обхідного обсягу достовірної інформації. Зважаючи на
це, керівники підприємств мають обмежувати спектр
зовнішніх чинників, які повинні враховуватися, віддава�
ти перевагу тим із них, які найістотніше впливають на
результати діяльності" [3, с. 41].

Таблиця 1. Структуризація завдань відповідно до мети інноваційного розвитку підприємства

Джерело: розробка автора.

Структурні 
елементи 

інноваційного 
потенціалу 

Завдання за етапами створення та реалізації інноваційного потенціалу 

Формування Підтримка Зростання Реалізація 

1 2 3 4 5 
Фінанси Залучення фінансових 

ресурсів на реалізацію 
інноваційної програми з 
різних джерел 

Диверсифікація джерел 
фінансування задля 
здешевлення фінансових 
ресурсів 

Пошук можливостей та 
залучення ресурсів з 
альтернативних джерел 
фінансування 

Підвищення ефективності 
використання коштів на потреби, 
пов’язані з реалізацією інноваційної 
програми 

Кадри Наймання професійного 
персоналу 

Забезпечення умов для 
підвищення кваліфікації 
працівників 

Пошук можливостей 
оптимізації витрат на 
персонал, у т.ч. з 
використанням механізму 
аутсорсингу 

Зростання продуктивності праці при 
реалізації інноваційних проектів 

Матеріально-
технічне 
забезпечення 

Нарощування матеріально-
технічної бази 

Забезпечення достатнього 
рівня оновлення основних 
фондів 

Реалізація  альтернативних 
варіантів залучення 
основних фондів, зокрема 
на умовах лізингу 

Підвищення ефективності 
використання  
матеріально- технічної бази для 
виготовлення інноваційної продукції 

Інформаційно-
комунікаційне 
забезпечення 

Створення організаційної 
структури відповідно до 
потреб інноваційного 
розвитку підприємства 

Автоматизація бізнес-
процесів  

Впровадження новітніх 
технологій для підвищення 
якості інформаційно-
комунікаційного 
забезпечення 

Підвищення ефективності 
використання інформаційно- 
комунікаційних технологій для 
виготовлення та реалізації 
інноваційної продукції 

Маркетинг Спрямування маркетингових 
зусиль на дослідження ринку 
та перспективи розробки 
інноваційної продукції 

Оптимізація діяльності 
маркетингової служби 
підприємства 

Розвиток функціоналу 
маркетингу, в т.ч. за 
рахунок розширення 
дистриб’юторської мережі, 
проведення рекламних 
кампаній 

Забезпечення зростання обсягів 
реалізації засобами маркетингу  
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Для оцінки впливу ендогенних факторів на іннова�
ційний розвиток підприємства пропонуємо використо�
вувати метод парних порівнянь, який полягає у по�
слідовному зіставленні всіх факторів та виокремленні з
їх загальної номенклатури тих, що мають суттєвий вплив
на підприємство галузі.

Задачі, на вирішення яких націлена інноваційна про�
грама, повинні корелюватися із задачами стратегічного
розвитку підприємства, зокрема щодо: забезпечення
довгострокової прибутковості; підвищення керованості
підприємства; забезпечення динамічного реагування на
зміну; урахування негативних змін середовища; зростан�
ня виробничого потенціалу тощо. Задачі та мета інно�
ваційної програми обираються з розроблених для ти�
пової програми.

Метою інноваційного розвитку, на інформаційно�
організаційну підтримку якого спрямована інноваційна
програма, є створення, нарощування та забезпечення
ефективної реалізації інноваційного потенціалу підпри�
ємства.

У відповідності з встановленою метою формуються
завдання інноваційного розвитку, базова номенклату�
ра яких представлена у таблиці 1.

Вибір пріоритетних завдань залежить від умов се�
редовища та етапу розвитку підприємства. Етап фор�
мування є цілеспрямованим процесом створення
інноваційного потенціалу, відповідно основні завдан�
ня інноваційної програми повинні спрямовуватися на
залучення початкового обсягу ресурсів, необхідних
для повноцінної реалізації мети інноваційного роз�
витку. На етапі підтримки відбувається синхроніза�
ція накопичених ресурсів із реальними потребами
підприємства, а також розглядаються можливості оп�
тимізації витрат, пов'язаних із подальшим нарощуван�
ням інноваційного потенціалу. На наступному етапі,
відповідно до мети інноваційної програми, зростан�

ня інноваційного потенціалу відбувається, в основно�
му, завдяки використанню альтернативних або
новітніх засобів, методів, інструментів; вносяться не�
обхідні зміни та здійснюється коригування іннова�
ційної програми. Етап реалізації вимагає вирішення
завдань, спрямованих на забезпечення максимальної
споживчої цінності інноваційного продукту при міні�
мально затрачених ресурсах.

Позиціонування конкретних завдань по етапах фор�
мування та реалізації інноваційного потенціалу не є ви�
ключним та безальтернативним, а лише вказує на пріо�
ритетність їх вирішення менеджерами підприємства. З
типової інноваційної програми обирається перелік зав�
дань (за незмінної мети), найбільш актуальних у конк�
ретний момент часу на певній стадії розвитку підприє�
мства.

Для розробки інноваційної програми необхідна
інформація аналітичного, статистичного, довідково�
го, нормативного та ін. характеру. Більшість інфор�
маційних джерел мають ознаки умовно�постійних,
тобто значна частка даних незмінна впродовж трива�
лого періоду часу і затрати на їх пошук можуть бути
зведені до мінімуму при використанні типового про�
екту.

При передачі інформації від джерела до системи
управління, типова програма виконує роль проміжної
ланки, на якій здійснюється накопичення, зберігання та
первинне опрацювання умовно�постійних даних з метою
подальшого використання діяльності (табл. 2).

Таким чином, використання механізму типового
інноваційного програмування забезпечить вирішен�
ня таких основних завдань в площині інформаційно�
го забезпечення інноваційного розвитку підприєм�
ства:

— мінімізація затрат часу та ресурсів на пошук та
опрацювання інформації, що забезпечується багатора�

Таблиця 2. Модифікація інформаційного процесу при використанні типової інноваційної програми

Джерело: розробка автора.

Етап 
інформаційного 

процесу 

Зміст етапу
Переваги типової інноваційної програми без використання типової 

інноваційної програми 
з використанням типової інноваційної 

програми 
1 2 3 4 

Пошук 

Сукупність операцій, пов’язаних із встановленням місцезнаходження 
інформаційних масивів, за наперед встановленими параметрами 

Типова програма містить набір 
характеристик або ознак, за якими 
відбувається пошук інформації, що 
формується залежно від потреб 
користувача 

Збір та первинна 
структуризація 

Отримання інформаційних 
повідомлень каналами зв’язку 

Отримання інформаційних 
повідомлень з формуванням бази 
умовно-постійної інформації 

Виявляються закономірності і 
систематичні взаємозв’язки, які в 
подальшому використовуватимуться для 
інших наборів даних 

Зберігання 

Забезпечення зберігання 
зібраних даних у межах 
конкретного інноваційного 
проекту  

Впорядкування (за типом або 
напрямом використання) та занесення 
до баз даних масивів умовно-
постійної інформації 

Звернення користувача за необхідною 
інформацією не потребує нового пошуку 
та первинної структуризації – інформація 
вже наявна у відповідних сховищах    

Опрацювання 

Перетворення інформації з 
вхідної у вихідну, яка 
забезпечує задоволення 
інформаційних потреб 
користувача по конкретному 
інноваційному проекту  

Аналітичне опрацювання отриманих 
даних спрямоване на створення 
інформаційних масивів, корисних для 
досягнення цілей всієї сукупності 
проектів в межах програми 
інноваційного розвитку підприємства 

Забезпечується можливість повторного 
використання одних і тих самих даних для 
різних цілей (з метою мінімізації часу на 
опрацювання та затраті ресурсів 

Передавання 

Видача інформаційного 
повідомлення відповідно до 
запиту розробника 
інноваційного проекту з 
використанням 
індивідуального режиму 
звернення  

Видача інформаційних повідомлень за 
масовими або груповими зверненнями 
користувачів  

Створення умов для оперативного та 
диференційованого задоволення 
інформаційних потреб користувачів 
інноваційної програми відповідно до 
вибіркового методу розповсюдження 
інформації  

Використання 

Практичне застосування 
інформації в процесі 
реалізації інноваційного 
проекту  

Практичне застосування умовно-
постійної інформації для потреб 
одночасно декількох проектів 

Підвищення релевантності та адресності 
використання інформації 

Захист 

Забезпечення цілісності і конфіденційності інформації за наявності 
внутрішніх і зовнішніх загроз, які можуть спричинити шкоду 
користувачам 

Агреговане зберігання інформації створює 
можливість для забезпечення додаткового 
рівня захисту з метою доступу до неї 
лише авторизованих користувачів  
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зовістю використання зібраних умовно�постійних да�
них, а також використання окремих шаблонних пара�
метрів для пошуку нових;

— підвищення релевантності інформації завдяки ви�
користанню набутого досвіду задоволення інформа�
ційних потреб користувачів при реалізації інноваційних
проектів у минулих періодах;

— розширення інформаційної бази через збір інфор�
мації в суміжних областях, оперативне поновлення
(уточнення та, за необхідності, коригування) існуючих
даних, виходячи з перспективних напрямів інноваційно�
го розвитку та зміни стратегічних орієнтирів підприєм�
ства;

— підвищення ефективності організаційно�функці�
ональних взаємозв'язків на підприємстві завдяки поз�
бавленню необхідності виконання інноваційно�актив�
ним персоналом рутинних дій, пов'язаних із пошуком,
накопиченням та первинною обробкою умовно�по�
стійної інформації щодо інноваційної діяльності;

— підвищений рівень організаційного та технічного
захисту даних для забезпечення їх цілісності, конфіден�
ційності та доступності.

Реалізації цих завдань завдяки використанню типо�
вої інноваційної програми закладає підгрунтя максимі�
зації її корисності загалом, про що йтиметься в подаль�
ших дослідженнях.

Повноцінне використання інструментарію типової
програми інноваційного розвитку неможливе без за�
лучення необхідних джерел її фінансування. В типовій
програмі слід передбачити всі можливі джерела фінан�
сування, доступні для підприємства, а також поетапну
реалізацію механізму їх залучення з врахуванням усп�
ішності вже здійснених заходів із залучення ресурсів.
Таке фінансування може здійснюватися за рахунок
власних ресурсів, коштів державного або місцевих
бюджетів, українських та іноземних інвесторів, банкі�
вського кредитування, грантів тощо. Пошук та відбір
джерел фінансування залежить як від потреб конкрет�
ного інноваційного проекту, так і від умов самого за�
лучення.

Д.С. Симоненко до переваг залучення власних
коштів як джерела фінансування інноваційної діяль�
ності підприємства відносить відсутність потреби у за�
лученні довгострокових кредитів, забезпечення фінан�
сової стійкості розвитку підприємства та його плато�
спроможності в довгостроковому періоді, зниження ри�
зику банкрутства, більш високу здатність генерації при�
бутку; позикових коштів — можливість розвитку вироб�
ництва і збільшення прибутковості власного капіталу,
здатність швидко оновлювати основні виробничі фонди
без значних одноразових грошових витрат, гнучкий
графік виплат відповідно до виробничих циклів і потоків
готівки; залучених — акумулювання крупних фінансо�
вих ресурсів шляхом розміщення акцій, залучення фі�
нансових ресурсів дає змогу підприємству відносно
вільно маневрувати структурою цих ресурсів, за допо�
могою емісії цінних паперів проводиться заміна інвес�
тиційного кредиту ринковими борговими зобов'язання�
ми [4, с. 103].

На думку С.А. Шевцової, власні джерела у по�
рівняні з залученими та позиковими характеризують�
ся простотою і швидкістю вкладення, високою відда�
чею за критерієм норми прибутковості капіталу, оск�
ільки не вимагають сплати позикового відсотка у
будь�яких його формах. Використання власних ре�
сурсів істотно знижує ризик неплатоспроможності і
банкрутства підприємства і при цьому управління
цілком зберігається в руках його власників. Разом з
тим, власні джерела обмежені, не дозволять значно
розширити інвестиційну діяльність за сприятливої
кон'юнктури ринку [5, с. 228]. Для подолання цього
недоліку ефективним є поєднання власних джерел
фінансування із позиковими. До останніх О.В. Апа�
рова відносить: бюджетну фінансову підтримку, що

здійснюється на державному та регіональному рівнях;
фінансові ресурси спеціальних позабюджетних
фондів, які формуються органами місцевого самовря�
дування та підприємствами; кредитні ресурси комер�
ційних банків; іноземні інвестиції; кошти від реалізації
облігацій підприємства; кошти українських та інозем�
них інноваційних та інвестиційних фондів і банків;
кошти "бізнес�ангелів" [6].

У цьому аспекті важливим є забезпечення держав�
ної фінансової підтримки інноваційної діяльності, фор�
ми такої підтримки виокремлено у роботі [7, с. 190—
191]: повне або часткове безвідсоткове кредитування (на
умовах інфляційної індексації) пріоритетних іннова�
ційних проектів за рахунок коштів державного бюдже�
ту України, місцевих бюджетів за умови залучення до
фінансування проекту решти необхідних коштів вико�
навця проекту та (або) інших суб'єктів інноваційної
діяльності; повна чи часткова компенсація за рахунок
коштів держави відсотків, сплачуваних суб'єктами інно�
ваційної діяльності комерційним банкам та іншим фінан�
сово�кредитним установам за кредитування інновацій�
них проектів; надання державних гарантів комерційним
банкам, що здійснюють кредитування пріоритетних
інноваційних проектів; майнове страхування реалізації
інноваційних проектів та пряма фінансова підтримка
інноваційної діяльності за рахунок державного бюдже�
ту України.

Фінансування інноваційної діяльності підприємства
має відбуватися на таких засадах: забезпечення ефек�
тивності впровадження інновацій; диверсифікація дже�
рел фінансування; обгрунтованість і законність способів
акумуляції коштів; гнучка система фінансового забез�
печення; фінансування інноваційного проекту на всіх
етапах життєвого циклу [8, с. 369].

Загалом проблематика теорії і практики фінансуван�
ня інноваційної діяльності підприємства широко висві�
тлена в українській монографічній літературі такими
економістами: Т.А. Васильєвою [9], Дибою М.І. та Юр�
кевич О.М. [10], Колодізєвим О.М. [11], Кузнєцовою
А.Я. [12], Мельник О.Г. [13], Петруком О.М. та Мо�
шенським С.З. [14], Поддєрьогіним А.М. та Корнилю�
ком А.В. [15], Танклевською Н.С. та Карнаушенко А.С.
[16] та ін. Вказані дослідження можуть стати теоретич�
ним підгрунтям формування можливих варіантів
фінансування та механізмів їх реалізації у типовій про�
грамі інноваційного розвитку підприємства, оскільки
містять грунтовний професійний аналіз організації, ме�
тодології управління фінансовим забезпеченням інно�
ваційної діяльності підприємств різних галузей та форм
власності.

Таким чином, дієвий інструментарій типової інно�
ваційної програми формується завдяки збалансовано�
му поєднанню таких його елементів як: екзогенні та ен�
догенні фактори, що формують платформу розробки
інноваційної програми; номенклатура задач в складі
програми стратегічного розвитку підприємства; база
умовно�постійних даних та джерел інформації; алго�
ритм та механізм оцінки передбачуваної корисності;
можливі варіанти фінансування та залучення ресурсів.
Для оцінки впливу факторів середовища на інновацій�
ний розвиток підприємства корисним може стати про�
понований метод парних порівнянь, який полягає у по�
слідовному зіставленні всіх чинників та виокремленні з
їх загальної номенклатури тих, що мають суттєвий вплив
на підприємство галузі.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
НАУКОВИХ РОЗРОБОК

Таким чином, підсумовуючи усе вищевикладене, за�
значимо, що використання в інноваційній діяльності
механізму типових рішень при формуванні програми
інноваційного розвитку підприємства забезпечить ряд
переваг: можливість зіставлення результатів реалізації
етапу проектування із базовими параметрами та показ�
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никами; можливість реалізації конкретного етапу інно�
ваційної програми в міру необхідності паралельно з
іншими; можливість постійного коригування теоретич�
ної моделі, виходячи з емпіричних доказів зміни зна�
чень параметрів системи для приведення її у
відповідність до реальних умов; можливість вирішен�
ня рутинних завдань за аналогією з іншими; можливість
скорочення затрат часу на реалізацію кожного з етапів
розробки. Досягнення корисного ефекту запропоно�
ваного механізму відбувається в процесі комплексної
взаємодії системотворчих елементів у п'ятьох площи�
нах: фактори впливу на інноваційний розвиток; мета і
завдання інноваційного розвитку; інформаційне забез�
печення інноваційного розвитку; критерії та засоби
оцінювання корисності впровадження інноваційної
програми; фінансування. Перспективи подальших на�
укових досліджень полягають у розробці методики
оцінювання корисності програми інноваційного роз�
витку підприємства.
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ВСТУП І ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Парниковий ефект є однією із найбільш глобальних

проблем сьогодення. Планета Земля стає схожою на
теплицю, стовпчик термометра в якій показує все вищу
позначку. Розвитку кліматичної кризи сприяють парни�
кові гази, що потрапляють в атмосферу. Активна
діяльність людини забезпечує збільшення концентрації
вуглекислого газу, оксид азоту, метану у повітрі. Аби
пом'якшити негативні кліматичні зміни необхідно вжи�
ти ряд заходів. Та перед тим, як починати боротися з
проблемою, доцільно чітко визначити основні джерела
забруднення. Останнім часом висувається гіпотеза, в
якій основна відповідальність покладається на викиди
парникових газів від тваринництва та його впливу на
забруднення атмосферу. Але одностайної думки наразі
ще не сформовано, що і зумовлює потребу вивчення
цього питання. Це свідчить, що ця проблема ще дуже
слабо досліджена, що визначає її актуальність.

ОГЛЯД ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемі екологізації сільського господарства вже

приділено достатньо уваги. Ці питання досліджували
Л.С. Гринів [8], О.І. Фурдичко [17], М.Є. Жукорський
[10], О.В. Никифорук [10], О.В. Ходаківська [18]. Вод�
ночас питання конкретної оцінки оцінки впливу тварин�
ництва на забруднення атмосфери досліджувалося ще
не достатньо. Його опосередковано торкалися в своїх
працях Н.В. Палапа [15], Н.Б. Бронь [15] , О.В. Устимен�
ко[15] . Водночас думки дослідників, які приділяли пев�
ну увагу цій темі, мають істотне розходження. В зв'язку
з цим є потреба у формування обгрунтованого підходу
щодо оцінки впливу тваринництва на забруднення ат�
мосфери.
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TO THE QUESTION OF ASSESSING THE IMPACT OF ANIMAL HUSBANDRY
ON ATMOSPHERIC POLLUTION

У статті розглядаються дискусійні питання щодо впливу тваринництва на обсяги та динаміку викидів

парникових газів, що зумовлюють зміни клімату. Показано полярність оцінок впливу тваринництва на

забруднення атмосфери. З метою перевірки обгрунтованості цих оцінок, здійснено емпіричні розрахун>

ки за даними по світу загалом та Україні. Розрахунки доводять, що вплив тваринництва на забруднення

атмосфери невеликий і його динаміка спадаюча. Обгрунтовано необхідність локалізації господарського

ведення тваринництва з метою подальшого зниження впливу галузі на навколишнє середовище в Ук>

раїні, насамперед, шляхом переорієнтації галузі на малі форми господарювання: фермерські і селянські

господарства, господарські товариства.

The article deals with discussion questions about the impact of animal husbandry on the volumes and

dynamics of greenhouse gas emissions that contribute to climate change. Polarity of estimations of animal

husbandry impact on atmospheric pollution is shown. Empirical calculations were made in accordance with

world and Ukrainian data to verify the validity of these estimations. Calculations show that the impact of animal

husbandry on atmospheric pollution is small and dynamic is declining. The necessity of localization of animal

husbandry is justified to further reduce the influence of sector on the environment in Ukraine by reorienting the

sector to small forms of management: farmer and peasant farms, business associations.

Ключові слова: тваринництво, викиди парникових газів, забруднення атмосфери, потепління клімату.
Key words: animal husbandry, greenhouse gas emissions, atmospheric pollution, global warming.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — провести аналіз існуючих досліджень

щодо впливу тваринництва на забруднення атмосфери,
перевірити їх об'єктивність емпіричними розрахунками,
та запропонувати конструктивний підхід щодо такої
оцінку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Вперше питання глобального потепління було оз�

вучене Свенте Арейніусом в ХІХ століття [6]. З 1990 р.
вчені фіксують зростання середньої температури на
планеті на 0,3оС за 10 років. Раніше середня температу�
ра збільшувалася на 0,5оС за століття [11]. Протягом
останніх років вплив оксиду вуглецю (СО

2
) на посилен�

ня парникового ефекту оцінюється на рівні близько 50%.
Друге місце посідає метан (СН4) — 30 %, концентрація
якого протягом останніх 200 років зросла вдвічі. Третє
місце — оксид нітрогену (N

2
O) — близько 5 — 6% [14].

У доповіді Міжвідомчої групи експертів зі змін
клімату (IPCC) відзначається, що значну роль у глобаль�
ному потеплінні відіграє тваринництво. Жуйні тварини
в процесі травлення виробляють метан (CH

4
), а органічні

відходи тваринництва (гній і гноївка) спричиняють ви�
киди метану (CH

4
) та оксиду нітрогену (N

2
O) [12]. Про

вплив тваринництва на збільшення викидів парникових
газів, що зумовлюють зміни клімату, стверджують прак�
тично всі дослідники, які вивчають цю проблему [15].
Однак оцінки цього впливу дуже різні.

Серед дослідників є чимало таких, які дуже гіпоте�
тично представляють вплив тваринництва на потеплін�
ня клімату. З'являються твердження, що тваринництво
є екологічно найнебезпечнішою галуззю, а її розвиток —
це загроза повноцінному функціонуванню всього жи�
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вого на Землі. Наприклад, співзасновник гро�
мадської організації "Єдина Планета" П. Више�
баба стверджує, що весь транспорт, енергетика
та промисловість світу разом узяті шкодять мен�
ше аніж тваринницькі ферми. Порівнюючи мо�
лекулу метану від викидів скотарства з молеку�
лою СО

2
, він акцентує увагу на тому, що перша

наносить шкоду атмосфері в 27 разів більшу, ніж
друга [7]. Експерти Світового банку Р. Гудланд
і Дж. Ангенг вважають, що вплив тваринництва
в структурі забруднювачів парникових газів
сягає 51% [2]. Аналітик із FAO Х. Штайнфельд
стверджує, що "Тваринництво є одним з голов�
них винуватців найбільш серйозних екологічних
проблем в сьогоднішньому світі" [13].

Останнім часом навіть з'явились рухи, які
вже заохочують людей до виключення м'ясних
продуктів з раціону харчування людей з метою
згортання галузі тваринництва. Зокрема у Звіті
Лондонського Королівського Інституту Міжна�
родних відносин стверджується, що без скоро�
чення надмірного споживання м'яса не можна
буде домогтися не підвищення глобального по�
тепління більше як на 2 оC [4].

Водночас є багато дослідників, які притри�
муються конструктивних позицій. Вони спрос�
товують завищені показники впливу тваринниц�
тва на забруднення атмосфи, керуючись більш
об'єктивними даними. Так, експерт Compasion in World
Farming О. Богачик відводить цій галузі 9% світових ви�
кидів вуглекислого газу та 37% метану від загальної
кількості, що утворюється в результаті діяльності лю�
дини [5]. За даними І. Лучки та Є. Дзеня 75% метану ви�
діляється великою рогатою худобою [14]. Між тим, у
звітах FAO на тваринництво відводиться 18% всіх ви�
кидів парникових газів. На цю галузь припадає 16%
річних світових викидів метану. Від органічних відходів
тваринництва (гною) у повітря потрапляє 7% закису азо�
ту від їх загального обсягу вуглецю [3].

Що ж стосується необхідності скорочення спожи�
вання м'яса задля скорочення тваринництва та обсягів
його викидів, то ці пропозиції взагалі виглядають утоп�
ічними. Адже тваринництво забезпечує до 15 % калорій
і до 25% білку в раціоні харчування людей. При цьому
тваринництво дає такі цінні харчові продукти, які не
можуть бути замінені рослинництвом. Тому виходячи
із високої енергетичної цінності та поживності про�
дуктів тваринництва для життєдіяльності людей, подібні
лозунги є надто упередженими.

Зазначені суперечливі оцінки щодо впливу тварин�
ництва на забруднення атмосфери зумовлюють не�
обхідність перевірки достовірності даних, якими оперу�
ють дослідники. Для зіставлення показників, викиди
метану та нітрогену азоту наведено в еквіваленті CO

2
.

Зокрема проведені за загальними світовими даними
розрахунки (рис. 1) показали, що частка СО

2
 від тварин�

ництва у загальних викидах вуглецю у 2013 р. складала
менше 10%. Швидкість зростання світових викидів СО

2
у 3,5 рази перевищує швидкість збільшення викидів ме�
тану та оксид азоту від тваринництва. Якщо загальні
викиди СО

2
 у світі зросли з 14,8 млрд т у 1970 р. до 35,8 млрд

т. у 2013 р., то від тваринництва всього з 2,5 млрд т. до
3,5 млрд т. Це свідчить про низький вплив викидів пар�
никових газів тваринництва на світову проблему гло�
бального потепління. Але головне, що за період з 1970 р.
частка цих викидів в загальних обсягах скоротилася
майже в 2 рази.

Що стосується України, то тут ситуація ще більш
вражаюча. Зокрема, як по загальних викидах парнико�
вих газів, так і за рахунок тваринництва, спостерігаєть�
ся динаміка їх суттєвого зменшення. Загальні викиди
вуглецю у 2013 р. у порівнянні з 1992 р. зменшилися
більше як удвічі. А обсяги викидів від тваринництва ско�
ротилися майже в чотири рази. При цьому частка СО

2

від тваринництва у загальних викидах скоротила з 9,6%
у 1992 р. до 5,9% у 2013 р. (рис. 2).

Наведені розрахунки свідчать, що тваринництво не
складає загрози забрудненню атмосфери. Його вплив
на парниковий ефект невеликий, а динаміка спадаюча.
Якби всі галузі економіки мали таку динаміку скорочен�
ня викидів як тваринництво — проблема глобального
потепління не була б такою гострою.

Водночас і світ, і Україна мають ще великі можли�
вості зниження рівня забруднення навколишнього се�
редовища тваринництвом за рахунок вдосконалення
локалізації господарювання в цій галузі. Проблема
впливу тваринництва на навколишнє середовище тісно
пов'язана з концентрацією поголів'я в одному
підприємстві і в одній місцевості. Оскільки чим більше
тварин зосереджено в одному місці, у господарстві —
тим вищий вплив негативних факторів від них на навко�
лишнє середовище прилеглої території і тим менші мож�
ливості цього середовища абсорбувати ці викиди. Тому,
в країнах Європи вже діє Директива ЄС 2010/ 75/ ЄС
"Про промислові викиди (інтегроване запобігання та
контроль забруднення)", що визначає екологічну межу
віднесення господарств до промислових ферм. Відпові�
дно до цієї Директиви промисловими вважаються фер�
ми за наступними параметрами кількості поголів'я: пти�
ця — більше 40 тис. гол.; свині (понад 30 кг) — більше 2
тис. гол.; свиноматки — більше 750 гол. [1].

У рамках Угоди про асоціацію з Європейським Со�
юзом Україна взялана себе низку зобов'язань щодо при�
ведення власного законодавства у відповідність до ви�
мог європейського права, в тому числі в екологічній
сфері. З цією метою в Україні прийнята Постанова Ка�
бінету Міністрів № 808 від 28 серпня 2013 р. "Про зат�
вердження переліку видів діяльності та об'єктів, що ста�
новлять підвищену екологічну небезпеку". Постанова
уточняє межу віднесення підприємств до об'єктів підви�
щеної екологічної небезпеки. Згідно п. 23 цієї Поста�
нови такими вважаються тваринницькі комплекси з по�
голів'ям: свині — від 5 тис. голів, велика рогата худоба
— від 2 тис. гол.; кури — від 60 тис. гол. [16].

Однак ні в європейській директиві, ні в українсько�
му законодавстві не передбачена відповідальність за пе�
ревищення зазначених екологічних меж. Дослідниками
висуваються пропозиції, як правило, щодо зменшення
поголів'я тварин на підприємствах, встановлення стаці�
онарного обладнання для поглинання тощо. Однак мо�

Рис.1. Зміни в показниках викидів парникових газів у світі

Джерело: розроблено за даними FAOSTAT, World Bank.
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тиваційних механізмів щодо цього не передбачено. При
цьому все продовжується як вигідно аграрному бізне�
су.

Зокрема, аналіз даних НДІ "Украгропромпродук�
тивність" показав, що в Україні 102 сіль�
ськогосподарських підприємства утримують поголів'я
ВРХ зверх екологічних меж (рис. 3). Але в них утри�
мується четверта частина всього поголів'я ВРХ. Водно�
час 115 підприємств, що займаються вирощуванням сви�
ней, теж утримують їх чисельністю зверх екологічних
меж. У цих підприємствах сконцентровано 68% всього
поголів'я.

І це продовжується не один рік, в тому числі вже 4
роки після прийняття зазначеної постанови. Досі немає
механізмів економічного впливу на суб'єктів господа�
рювання, які порушують зазначену екологічну межу. З
цією метою, на думку автора, заслуговує на увагу
доцільність застосування екологічного податку саме до
суб'єктів господарювання, поголів'я в яких перевищує
екологічну межу та на обсяги поголів'я зверх цієї межі.

Вплив такого податку може бути обчис�
лено, виходячи з додаткового екологіч�
ного навантаження поголів'ям на еколо�
гію, тобто виходячи з обсягів втрат на�
вколишнього середовища від утриман�
ня однієї голови.

Логіка такого податку лежить у
контексті загальноприйнятої у 1992 р.
на Ріодежанейрівській Міжнародній
конференції ООН зі змін клімату гло�
бальної кліматичної політики, основ�
ний принцип якої "забруднювач пла�
тить". Логіка запровадження цього
податку в даному випадку така: якщо
бізнесу вигідна ( з точки зори при�
бутків) велика концентрація поголі�
в'я, то він має частину доходу ( у виг�
ляді податку) спрямувати на компен�
сацію втрат навколишнього середови�
ща від надмірної концентрації пого�
лів'я.

ВИСНОВКИ
1. Вплив тваринництва на забруднення навколиш�

нього середовища невеликий і загроза з його боку для
змін клімату незначна, оскільки у світі спостерігається
позитивна динаміка скорочення цього впливу. В Україні
така динаміка є ще більш позитивною.

2. Проблемою тваринництва залишається переви�
щення екологічно безпечної концентрації поголів'я в
сільськогосподарських підприємствах, оскільки су�
б'єкти господарювання розширюють чисельність по�
голів'я, незважаючи на існуючі межі, встановлені нор�
мативними актами. Тому актуальним є завдання ло�
калізації (територіального обмеження) параметрів
господарської діяльності в галузі тваринництва, особ�
ливо в Україні, що можливо шляхом переорієнтації
розвитку галузі в селянських і фермерських господар�
ствах.

3. Оскільки встановлені Постановою Уряду обме�
ження представники агробізнесу ігнорують, то актуаль�
ним завданням є запровадження механізмів, які б зму�
сили їх компенсувати втрати навколишнього середови�

ща за принципом "забруднювач платить". Та�
ким, зокрема, може бути екологічний податок
на суб'єкти господарювання, які порушують
екологічні межі чисельності поголів'я.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
 Ефективність функціонування ринків небанківських

фінансових послуг прямо залежить від становища еко�
номіки України, фінансовими показниками якої є ВВП
держави, курс гривні у відношенні до долара, розміри
середньої заробітної плати та середньої пенсії. Різні
сектори цих ринків неоднаково реагують на збудження
в економіці держави як відносно часових термінів, так і
інтенсивності реагування. Для прогнозування розвит�
ку ринків небанківських послуг на перспективу необхі�
дно розкрити закономірності їх діяльності та встано�
вити функціональні залежності показників фінансово�
го стану різних сегментів цих ринків від основних фінан�
сових показників розвитку економіки держави. Зазна�
чене питання є актуальним, має наукове і практичне зна�
чення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
 Вивченню ринків небанківських фінансових послуг

присвячено сотні фундаментальних публікацій. Ретель�
но проаналізувати усі відомі роботи в нашій статті не�
можливо. Але огляд найбільш вагомих монографій і ста�
тей, посилання на які зроблені в наших публікаціях [1—
4], приводить до висновку, що тема вивчення явища за�
пізнювання реагування кожного сегмента ринків небан�
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ківських фінансових послуг на політичні і економічні
струси в державі майже не досліджена. При тому, що ці
питання не тільки становлять науковий інтерес, але й
мають практичне значення для прогнозування розвит�
ку розглядаємих ринків в Україні. В роботі [1] сформу�
льовано поняття "транспортне запізнювання" реагуван�
ня ринків небанківських фінансових послуг на зміни
показників фінансово�економічного стану держави.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз транспортного запізнювання

в часі реакції показників діяльності ринків небанківсь�
ких фінансових послуг на збудження економіки держа�
ви як в умовах її стабільного розвитку, так і при кризо�
вих ситуаціях. Результати дослідження цього явища
представлені на прикладах діяльності страхових ком�
паній (СК) і кредитних спілок (КС).

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
 Основу матеріалів досліджень склали фактичні по�

казники діяльності ринків небанківських фінансових по�
слуг на протязі 2005—2017 років. У процесі виконання
роботи використані сучасні методи системно�структур�
ного та формально�логічного аналізу, економіко�ста�
тистичні методи, методи прогнозування, порівняльні
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підходи та узагальнення. Застосовані методики статис�
тичної обробки великих масивів інформації, регресій�
ний та кореляційний аналізи. Інформаційну базу скла�
ли офіційні матеріали Державної служби статистики,
Національного банку України (НБУ), Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) [5—7].

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У нашій роботі [1] було запропоновано при аналізі

явища транспортного запізнювання фінансових систем
використовувати підходи і методи, розвинуті у теорії
систем, у теорії регулювання та управління. Наприклад,
в електромеханічних системах виконавчий орган реагує
на зміну вхідних параметрів із запізнюванням. На наш
погляд, подібний підхід є припустимим при вивченні по�
ведінки фінансових систем і безпосередньо ринків не�
банківських фінансових послуг.

 Аналіз основних фінансових показників діяльності
українських кредитних спілок (КС) і страхових компаній
(СК) протягом більше ніж десяти років засвідчив [1—
4], що такі основні показники їх діяльності, як активи,
капітал, вклади членів КС на депозитні рахунки, обсяги
сплачених статутних фондів СК та ін., являють собою
певну функцію часу і показника ВВП або курсу гривні у
відношенні до долара. У свою чергу, ВВП і курс гривні
також є функцією часу. Зрозуміло, що показники фінан�
сового становища ринків небанківських фінансових по�
слуг, які залежать від ВВП і курсу гривні у державі, ре�
агують на зміни ВВП і курсу гривні з певним запізню�
ванням. Функція, що відображає залежність названих
фінансових показників діяльності КС або СК від, на�
приклад ВВП держави, зміщується (переміщується) на
час транспортного запізнювання. Тобто на час проход�
ження відображеного у грошовому вимірі сигналу про
зміни (погіршення або покращення) параметрів фінан�
сової ситуації в державі до системи ринків небанківсь�
ких фінансових послуг.

 Таким чином, залежність будь якого з названих по�
казників фінансової діяльності КС або СК являє собою
певну функцію y(t) від аргументу x(t), яким є один або
декілька фінансових показників розвитку економіки Ук�
раїни. Тобто y(t)=f[x(t)] . На вхід фінансової системи КС
або СК надходить інформація щодо стану аргументу х
в час t. Тобто надходять значення х(t). Але фінансова
система починає реагувати на цю інформацію із запіз�
ненням на час τ . Проміжок часу τ  в технічній літературі
називають часом транспортного запізнювання. В ре�
зультаті реакція розглядаємого сегмента ринку пред�
ставляє собою функцію  

∨

y (t)=f[x(t–τ)]  аргумента х
(фінансового показника економіки держави), зміщено�
го на час τ  його транспортного запізнювання. Відповід�
но можна вважати, що )()( τ−=

∨

tyty . При τ= 0 маємо
)()( tyty =

∨

.
 Така особливість функціонування ринків небанкі�

вських фінансових послуг вимагає при суворому підході
до задачі опису відзначених закономірностей рівняння�
ми з аргументами, які запізнюються. Підкреслимо, що
величина (відрізок часу) запізнювання реагування в
принципі не має постійного значення, а залежить як від
самої шуканої функції, так і від її аргументів та інших
змінних. Ці обставини (а головне — труднощі з вира�
женням математичними рівняннями залежності фінан�
сових показників діяльності ринків небанківських
фінансових послуг від показників стану економіки дер�
жави) ускладнюють аналіз.

 Результати виконаного в роботах [1—4] досліджен�
ня дозволяють упевнено стверджувати, що фінансові
показники діяльності КС, СК, недержавних пенсійних
фондів (НПФ), інших структур, які працюють на ринку
небанківських фінансових послуг, реагують на зміни
фінансово економічного стану держави з неоднакови�
ми в часі величинами транспортного запізнювання. В
деяких випадках при аналізі процесу функціонування

ринків небанківських фінансових послуг, коли показни�
ки стану економіки держави перебувають на приблиз�
но постійному рівні, можна припустити, що транспорт�
не запізнювання τ=0, і цей фактор не враховувати.

 Навіть при оперативному, миттєвому надходженні
інформації про зміни стану економіки держави на вхід
системи небанківських фінансових послуг ця система
(суб'єкти системи) внаслідок її інерційності почне реа�
гувати на отриманий сигнал із запізнюванням на час τ.
Тому питання полягає лише у визначенні величини τ для
кожного сегмента, сектора розглядаємого ринку. Спро�
щення τ=0 є припустимим тільки для окремих похідних
при розгляді окресленого процесу на відносно корот�
кому відрізку часу при умові, що у(t) ≈  Const. А також
при наявності підстав, виявлених в результаті викона�
них досліджень цього питання.

 Важливо підкреслити, що в практичному житті об�
роблена статистична інформація щодо стану економі�
ки держави (наприклад показники ВВП) надходить на
вхід системи ринків небанківських фінансових послуг
також із запізненням. Зазначена інформація публікуєть�
ся у звітах органів державної влади або помісячно, чи
поквартально [5—7], що буває частіше. Але ринки не�
банківських фінансових послуг відчувають погіршення
чи покращення економіки і фінансового стану держави
по поведінці споживачів небанківських послуг. Ці рин�
ки відчувають будь�які зміни життєвого рівня населен�
ня держави або фінансового стану підприємств і
бізнесових структур, які є споживачами послуг, навіть
без опрацювання офіційної інформації, що надається,
органами державної влади. Але орієнтація на емоційні
відчуття і судження не забезпечує достовірні висновки
і прийняття обгрунтованих рішень. У цьому аналізі бу�
демо покладатися виключно на офіційну інформацію.

 Фінансові показники діяльності страхових компаній
і кредитних спілок в Україні у період 2005—2017 роках,
співставленні із показниками ВВП, середніх величин
заробітної плати і пенсій і наведені у доларовому вимірі
в таблиці 1. В цій таблиці використані такі позначення:
х — ВВП; у

6
 — середня заробітна плата; у

7
 — середня

пенсія. Для СК: у
1
 — активи за балансом; у

2
 — обсяги

сплачених статутних фондів; у
3
 — валові страхові премії;

у
4
 — валові страхові виплати; у

5
 — рівень валових вип�

лат, %. Для КС: у
11

 — активи; у
12

 — капітал; у
13

 — креди�
ти, надані членам КС; у

14
 — внески членів КС на депо�

зитні рахунки.
 Аналіз наведених у таблиці 1 даних засвідчує на�

ступні тенденції в плані реагування показників діяль�
ності СК і КС на коливання ВВП, середніх величин за�
робітної плати і середньої пенсії.

 Падіння ВВП у 2009 році по відношенню до його
значення у 2008 році склало ~ 35%. В період з 2007 по
2014 рік ВВП було мінімальним у 2009 році. Потім ВВП
поступово зростало до обвалу у 2014 році, викликаного
деструктивними подіями в державі. За період з 2005 по
2016 рік максимальні величини ВВП були отримані у 2008
($179992 млн) і 2013 ($182026 млн) роках. В ці роки до�
сягли максимальних значень середня зарплата і серед�
ня пенсія. У 2008 році досягли максимуму також показ�
ники (у

1
—у

4
) і (у

11
—у

14
) фінансового стану СК і КС. Зау�

важимо, що у 2013 році деякі (у
2
, у

3
) показники діяль�

ності СК і всі показники (у
11

—у
14

) КС хоча і були віднос�
но високими на той період, але були значно гіршими ніж
у 2008 році. Така ситуація була обумовлена тим, що у
2009 році економіка України понесла значні втрати у
зв'язку із світовою фінансовою кризою. Після 2009 ро�
ку, коли майже всі розглядаємі показники катастрофі�
чно впали до мінімальних позначок, економіка почала
відновлюватися. ВВП, середня зарплата і середня пенсія
у 2013 році навіть перевищили рівень 2008 року. Заро�
бітна плата і пенсія суттєво (табл. 1).

 Основний висновок з аналізу наведеної інформації
відносно теми даної статті полягає в тому, що транс�
портне запізнювання реагування фінансових показників
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діяльності СК і КС на зростання ВВП держави складає
менше одного року, оскільки максимальні значення ВВП
і аналізуємих показників припадають на один і той же
2008 рік. Вірогідно, що така поведінка розглядаємих
ринків небанківських фінансових послуг була обумов�
лена також впевненістю суб'єктів ринку щодо стабіль�
ності і позитивного розвитку економіки держави в най�
ближчій перспективі.

 Погіршення показників фінансового стану СК і КС
внаслідок падіння ВВП, середньої заробітної плати і
середньої пенсії у 2009 році відбувалось в подальші роки
не так стрімко, як їх зростання, починаючи з 2005 року.
При цьому, якщо у сфері СК активи за балансом (у

1
), як

і ВВП впали до мінімуму у 2009 році, то обсяги сплаче�
них статутних фондів (у

2
) і валові страхові виплати (у

4
)

досягли мінімальних розмірів тільки через два роки, тоб�
то у 2011 році. Саме тому можна вважати, що час транс�
портного запізнювання реакції показників у

2
 і у

4
 на па�

діння ВВП складає майже два роки, що значно більше,
ніж для у

1
 і у

3
.

 Реагування показників у
11

—у
14

 діяльності КС на
зменшення ВВП держави у 2009 році було дуже суттє�
вим, оскільки за 2009—2010 роки їх величини зменши�
лись в декілька разів. Свого дна ці показники досягли у
2011 році. Реагувати на зменшення ВВП кредитні спілки
почали ніби�то невідкладно, у 2009 році. Але зменшен�
ня показників у

11
—у

14
 до їх мінімальних значень відбу�

валося на протязі двох років, а не одного. Можна при�
пустити, що однією з причин цього було транспортне
запізнювання реагування.

 Значення коефіцієнтів лінійної кореляції між ВВП,
середніми величинами заробітної плати і пенсії і розг�
лядаємими показниками фінансової діяльності СК і КС
протягом 2005—2016 років представлені у вигляді мат�
риці в таблиці 2.

 Наведені в таблиці 2 дані дозволяють зробити деякі
висновки щодо взаємопов'язаності між собою фінансо�
вих показників діяльності СК і КС, а також відносно
загальних ознак функціонування ринків небанківських

фінансових послуг. Як і повинно бути, середня заробіт�
на плата в державі прямо і однозначно залежить від
ВВП, коефіцієнт кореляції R=0,97. Від ВВП держави
залежить і рівень пенсій (R=0,91), що зрозуміло. При
цьому поточний рівень пенсій тісніше пов'язаний з по�
точним рівнем середньої заробітної плати (R=0,96), ніж
з ВВП.

 Від ВВП найбільше залежать активи за балансом СК
(R=0,92), менше обсяги сплачених статутних фондів і
валові страхові премії. Для цих показників коефіцієнт
кореляції однаковий (R=0,75). Найменшу кореляцію з
ВВП (R=0,60) мають валові страхові виплати. Згідно з
даними таблиці 2 найбільший вплив на показники (у

1
�у

2
)

мають саме валові страхові премії (у
3
), тобто надходжен�

ня грошей в систему страхових компаній. Зрозуміло, що
при нинішньому законодавстві на валові страхові ви�
плати суттєво впливає фінансова політика, яку прово�
дить в цьому питанні кожна окрема СК і в цілому сфера
страхового ринку. Саме тому показник у

4
 страхових

виплат сильніше пов'язаний з показником у
3
 страхових

премій (R=0,83), ніж з ВВП.
 На показники у

11
�у

14
 діяльності КС не впливають

ВВП, величини середньої заробітної плати і пенсії. Коефі�
цієнти кореляції не значущі. Фінансові показники діяль�
ності сфери кредитної кооперації тісно корелюють з
аналогічними показниками страхового ринку (табл. 2),
що пояснюється їх близькою природою, суттю цих
фінансових послуг. Високі значення коефіцієнтів коре�
ляції між такими показниками КС як активи, капітал,
кредити, надані членам КС, внески членів КС на депо�
зитні рахунки і показниками обсягів сплачених статут�
них фондів СК, валовими страховими преміями і випла�
тами СК (табл. 2) обумовлені тим, що характеристики
зростання і занепаду цих ринків на протязі 2005—2016
років (табл. 1) були схожими. Причина полягає, вірогі�
дніше за все, в тому, що КС розповсюджені в більшості
в сільській місцевості, де фінансова спроможність на�
селення менше залежить від середніх величин заробіт�
ної плати і пенсій в цілому по країні.

Показник Роки
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Х 86142 107753 142719 179992 117228 136419 165244 176309 182026 131805 90615 93270 
У1 4082,2  4751,4 6378,8 7960,7   5386,8  5700,2 6039,8 7036,0 8305,7 5910,9 2780,0 2194,6 
У2 1295,9 1661,6 2105,7 2507,3 1909,3 1818,3 1768,6 1824,4 1905,7 1272,1 662,6 495,5 
У3 2508,1 2738,6 3566,0 4558,1 2623,7 2908,6 2848,2 2691,5 3585,9 2251,9 1361,2 1376,4 
У4 369,6 514,8 834,2 1338,6 864,7 769,3 610,5  644,6 582,0 426,1 370,8 345,9 
У5  14,7   18,8  23,4  29,4  33,0  26,4  21,4  23,9  16,2 18,9 27,2 25,1 
У6 157,3 206,1 267,5 342,9 244,6 282,1 330,5 378,7 409,6 292,8 192,6 203,0 
У7 61,8 80,5 94,7 147,3 119,9 130,1 144,6 156,8 183,9 140,5 76,4 68,0 
У11 378,2  614,8 1 041,7 1 192,0  541,4  432,5  299,5  332,5  324,0 196,7 94,5 79,5 
У12 130,9 217,4 307,2 325,4  98,3 140,8 118,3 136,2 132,1 88,2 47,6 40,9 
У13 280,7 514,2 893,5 1058,0 501,7  422,1 280,8 316,7 293,9 167,8 82,1 70,4 
У14 222,0 381,5 683,4 750,1 379,8 245,1 148,8 160,0 166,4 83,3 39,4 32,5 

Таблиця 1. Показники стану ринків небанківських фінансових послуг у 2005—2016 роках (у доларах США)

Джерело: складено автором за даними Державної служби статистики України, НБУ і Нацкомфінпослуг [5—7].

 Х У1 У2 У3 У4 У5 У6 У7 У11 У12 У13 У14

Х  1       
У1 0,92  1      
У2 0,75 0,87  1     
У3 0,75 0,87 0,94  1     
У4 0,60 0,65 0,84 0,83  1   
У5 0,02 -0,07 0,14 0,01 0,56 1   
У6 0,97 0,87 0,61 0,60 0,45 -0,01 1   
У7 0,91 0,87 0,60 0,56 0,44 0,02 0,96 1   
У11 0,38 0,53 0,80 0,83 0,85 0,26 0,18 0,11 1   
У12 0,45 0,58 0,78 0,85 0,74 0,05 0,25 0,14 0,96  1  
У13 0,43 0,56 0,82 0,85 0,89 0,32 0,23 0,16 1,00 0,95  1 
У14 0,32 0,48 0,77 0,80 0,84 0,30 0,12 0,06 1,00 0,94 0,99  1 

Таблиця 2. Матриця кореляційних зв'язків (коефіцієнтів) між фінансовими показниками страхових компаній,
кредитних спілок та ВВП, величинами середньої заробітної плати і середньої пенсії в Україні*

Джерело: розрахована автором за даними Державної служби статистики України, НБУ і Нацкомфінпослуг [5—7].
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 Наведені вище результати дозволяють більш дос�
товірно прогнозувати поведінку ринків небанківських
фінансових послуг в майбутньому залежно від прогно�
зу розвитку економіки України на перспективу. В стат�
тях [1, 4] представлені розраховані рівняння регресії,
які відображають залежність середньої заробітної пла�
ти і середньої пенсії, а також фінансових показників
діяльності СК і КС від ВВП. Значення R2, які вказані на
рисунках цих статей, трохи не співпадають з величи�
нами квадратів коефіцієнтів R у таблиці 2. Розбіжності
є незначущими і обумовлені тим, що таблиця 2 розра�
хована на базі масивів інформації, доповнених свіжи�
ми даними, які надійшли вже після публікацій статей
[1; 4].

 Спираючись на дані в названих статтях і в таблицях
1 та 2, можна стверджувати, що залежність середніх
величин заробітної плати і пенсії від ВВП навіть у се�
редньостроковій перспективі залишиться такою ж силь�
ною, як і нині. Валові страхові премії також будуть за�
лежати головним чином від розмірів заробітної плати і
пенсій. В свою чергу всі інші показники фінансової діяль�
ності СК, а саме у

1
, у

2
, у

4
, у

5
, будуть визначатися рівнем

валових страхових премій.
 Представлені в таблицях 1 і 2 показники у

11
—у

13
фінансової діяльності кредитних спілок в майбутньому
залишаються залежними головним чином, від внесків
грошей членами КС на депозитні рахунки. Очікувати
зростання показника у

14
 в найближчі роки маловірогід�

но.
 Враховуючи, що проміжок τ  часу транспортного

запізнювання реагування показників фінансової діяль�
ності СК і КС на зміни наведених в таблицях 1 і 2 показ�
ників стану економіки країни менше одного року, то в
першому наближенні припустимо в прогнозах розвит�
ку зазначених ринків небанківських фінансових послуг
користуватися рівняннями регресії, представленими в
статтях [1; 4]. Оскільки різні сегменти ринку небанкі�
вських фінансових установ неоднаково реагують на
зміни фінансово�економічного становища держави, то
слід очікувати в наукових роботах подальшого поглиб�
леного аналізу питань визначення строків транспортно�
го запізнювання реагування кожного сегмента розгля�
даємого ринку на зазначені зміни.

ВИСНОВКИ
Ринки небанківських фінансових послуг невідклад�

но або з певним запізнюванням реагують на стан еко�
номіки держави і життєвий рівень населення України.
Екстремуми функцій часу показників фінансової діяль�
ності страхових компаній (СК) і кредитних спілок (КС)
збігаються з роками кризи в економіці держави. Кре�
дитні спілки сильніше але повільніше реагують на зміни
стану економіки України ніж страхові компанії. Вели�
чини транспортного запізнювання реагування фінансо�
вих показників діяльності СК і КС у відношенні до ВВП,
до розмірів середньої заробітної плати і середньої пенсії
менші одного року. Розраховані коефіцієнти кореляції

між фінансовими показниками, що характеризують стан
економіки і ефективність діяльності ринків страхуван�
ня і кредитних спілок.
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"ПРЕСЦЕНТР", "ВСЕУКРАЇНСЬКА ПЕРЕДПЛАТНА АГЕНЦІЯ", "ФЛОРА", "ПЕРІОДИКА", "КОБЗАР",

"ДІАДА", "ДІЛОВА ПРЕСА", "ФАКТОР"


