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Грущинська Н., д.е.н.
Дипломатична академія України  
при Міністерстві закордоних справ України

ГЕОСПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ЯК СИМБІОЗ 
ГЕОЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ  
ТА МІЖНАРОДНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

Abstract. The article attempts to justify the features of geo-economic competition as symbiosis 
geo-economic strategy and international competition. To prove the place and geo-economic impact 
of competition in the light of contemporary geospatial globalization process transformation and 
evolution of international specialization Ukraine.The author is observed that the global economic 
order is influenced by political, economic, social and cultural transformations, which, in turn, 
conditioned by underlying global processes. With the rapid information, technological changes in 
the structure of national economies as pereformation. They are influenced by external factors due 
to changes in the world order, geopolitical and geo-economic processes. International specialization 
of the country now depends not only on internal resources (natural and human), and more from 
a place on the international arena, the level of international relations in the economic, political 
spheres. International specialization increasingly takes the form of intra-industry specialization 
related industries, based not so much on the use of natural resources, preparative as certain bases 
for reflection on issues of international development expertise, geo, world transformation processes 
and, of course, in these processes author’s native country – Ukraine.
Keywords: international specialization, geopolitics, geo-economics, globalization, clustering, post-
industrial society.

Вступ. Взаємопов’язаність міжнародної спеціалізації з геополітичними процесами є характерною 
ознакою сучасних світових процесів. В такому контексті, геоспеціалізація може розглядатися в двох 
напрямках своєї реалізації по відношенню до країн: країни, на яких впливає геоспеціалізація (pasivus) 
– пасивні та країни, які впливають на геоспеціалізацію інших країн (activus) – активні. Наприклад, як 
відповісти на запитання: що визначає напрямки спеціалізації США? Наскільки геополітика впливає на 
вибір спеціалізації країни? Скоріше навпаки, структура спеціалізації США обумовлює її геополітичний 
вектор. Взаємодоповненість та гармонійність геополітики, геоекономіки і міжнародної спеціалізації 
– показники успішних економік і політик країн.

Геоспеціалізація є поєднанням понять спеціалізації та геоекономіки, поняття, яке характерне 
для сучасного періоду світових процесів, обумовлених широкими глобальними, інноваційними, 
інформаційними, технологічними особливостями. Виходячи з таких характеристик, геоспеціалізація – 
це міжнародна спеціалізація національної економіки обумовлена геоекономічними та геополітичними 
впливами. Також, геоспеціалізація обумовлюється інтеграційною приналежністю, політичною ситуацією 
на внутрішньому та зовнішньому ринках, залежить від географічного розташування, а відповідно від 
рівня співпраці з країнами – сусідами, який, в свою чергу, обумовлюється їх зовнішньою політикою. 

Аналіз використаних джерел. Теоретичну основу статті становлять роботи провідних 
вітчизняних і закордонних учених і фахівців у сфері процесів глобалізації, постіндустріального розвитку, 
конкурентоспроможності національної економіки, міжнародних інноваційних процесів, аналізу 
технологічних укладів, у т. ч. наукові праці українських і російських учених, таких як А. Філіпенко, 
А.Гальчинського, Б. Гаврилишин, В. Новицького. При проведені аналізу умов формування нового 
світового порядку використовувались напрацювання С. Гантінгтона, Т.Стоуньєр, Зб.Бжезинський, 
Е.Тоффлер.

Конкурентоспроможність національних економік розглядається в роботах західних вчені, таких 
як П. Кругман, У. Джевонс, М. Портер, Д. Сакс, Р. Фостер. Сутність глобалізації та її вплив на рівень 
національної конкурентоспроможності досліджуються в працях зарубіжних вчених: М. Кастельса, 
Дж. Стіглер. 
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Метою статті є обгрунтування особливостей геоекономічної конкуренції як симбіозу 
геоекономічної стратегії і міжнародної конкуренції в геопросторі з урахуванням сучасних глобалізаційних 
технологічних трансформацій та еволюції міжнародної спеціалізації України. 

Викладення основного матеріалу. Технологічні трансформації сучасних глобальних процесів 
зумовлюють значні зміни в структурах міжнародної спеціалізації кожної національної економіки, в 
т. ч. й України. Особливого значення щодо визначення місця національної економіки в сучасних 
світогосподарських процесах набувають інноваційні, інформаційні, зумовлені технологічними 
трансформаціями глобальні процеси та їх вплив на національні економіки. Сучасне розмежування 
країн світу обумовлюється міжнародним поділом праці; постійними порушеннями рівноваги світового 
господарства, пошуком ефективніших технологій і способів виробництва, які дають змогу поліпшувати 
умови життя людей. 

Таблиця 1
Тенденції розвитку міжнародної спеціалізації та кооперування виробництва

Роки Ознаки спеціалізації

30-ті XX ст. Міжнародна міжгалузева спеціалізація виробництва та відповідний обмін продукції 
однієї комплексної галузі на продукцію іншої 

50–60-ті XX ст. Посилення міжнародної внутрішньогалузевої спеціалізації виробництв, але на рівні 
первинних галузей, що, в свою чергу, окреслює наявність предметної спеціалізації

70–80-ті XX ст. Внутрішньогалузева міжнародна спеціалізація виробництва і відповідний обмін 
товарами-аналогами з різними споживчими характеристиками

1990–2000 рр. Тенденції до зростання внутрішньогалузевої міжнародної спеціалізації виробниц-
тва – наявність предметної спеціалізації

Перше десятиріччя 
XXI ст. Зростання внутрішньогалузевої міжнародної спеціалізації виробництва 

Примітка. Складено автором.

Особливе місце серед факторів, що сприяють отриманню країною конкурентоспроможного 
місця на світовому ринку, є стан міжнародної спеціалізації її національної економіки. Аналіз еволюції 
процесів спеціалізації доводить, що саме спеціалізація спонукала до створення інтеграційних утворень, 
розвитку не лише регіоналізації, а й глобалізації. Проте тенденції кінця XX – початку XXI ст. визначають 
зворотній вплив. Міжнародна спеціалізація країн прямопропорційно залежить від загальних процесів 
глобалізації, інтернаціоналізації, інтеграції. Утвердитися в сучасному світі як державі, яка виробляє 
конкурентоспроможний товар, може лише країна з активною інформаційно-технічною економікою. 
Крім того, змінюються і ознаки спеціалізації, яка переходить з подетальної до предметної. 

Держави, що не приєднуються до технологічного процесу, залишаються осторонь світових 
економічних перетворень та ризикують зникнути як самостійні. XX ст. характеризувалося стрімкими 
трансформаційними процесами, які охопили всі групи країн, мали різний характер проведення та, 
відповідно, різні результати. Такі думки ще раз підтверджують необхідність досягнення країнами 
самоорганізації, отримуючи можливість прогресивно розвиватися, бути динамічними. 

В умовах глобалізації фактично продемонструвала свою безперспективність політика т. зв. 
наздоганяючої модернізації, за рецептами якої (починаючи з 60-х років) розвивалася значна частина 
країн Латинської Америки, Азії та Африки і яка в 90-ті роки набула поширення на пострадянському 
просторі, зокрема і в Україні. Ця політика не сприяла вирішенню ключової проблеми сучасного 
світового процесу: забезпечення сталого розвитку та вирівнювання країн за якістю життя населення. 
Нині чимало держав опинилося за межами економічного і соціального прогресу. 

Багатовіковий досвід світового економічного розвитку свідчить про те, що революційні вибухи 
неминуче завершувалися розвалом економіки з великими втратами, вкрай негативними соціальними 
наслідками і людськими трагедіями. При цьому програми подолання цих наслідків вимагали величезних 
інвестиційних і поточних затрат, а також відповідного часу. На економічне й технологічне відновлення 
навіть до рівня стартових рубежів, з яких починається подальший розвиток, здебільшого витрачалися 
десятиріччя.

У той самий час еволюційний прогресивний розвиток, не викликаючи соціальних потрясінь, 
забезпечує планомірну трансформацію темпами більш високими, бо не відбуваються періодичні 
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руйнації господарських структур і джерел внутрішніх нагромаджень, які спрямовуються в інвестиційну 
та інноваційну діяльність у чергових відтворювальних циклах. 

Негативним прикладом можуть бути економічні процеси пострадянських країн, у т. ч. України. 
У 1991–1996 рр. на величезному економічному просторі цих країн зруйновано значну частину 
економічного і науково-технічного потенціалу, втрачено майже половину ВВП та внутрішніх 
інвестиційних нагромаджень, різко знижено рівень життя основної маси населення. 

Водночас уряди Китаю та інших країн Тихоокеанського регіону, планомірно й цілеспрямовано 
реформуючи свої економічні системи за еволюційною моделлю під чітким державним регулюванням і 
контролем, досягли значних успіхів в економічному оновленні й зростанні. 

Сучасний світ змінюється досить швидко, і навіть орієнтовані раніше на сировинну міць країни 
форсованими темпами починають перебудовувати свої економіки на новий технологічний уклад, щоб 
забезпечити довгочасну сталість і конкурентоспроможність. 

Якщо XX ст. було епохою галузей, котрі базувалися на використанні природних ресурсів 
та ефективних технологій, то у XXI пануватимуть «штучні інтелектуальні галузі», економіка 
інтелектуальних активів, головними чинниками розвитку яких є не виробництво та впровадження, а 
наявність ідеї, проекту, програми. Технологічний розвиток економіки передбачає розвиток економіки 
шляхом прогресивних зрушень, залучення інвестицій, послідовного зростання науково-технологічного 
сектору, економіки знань. Відставання розроблення теорії технологічних укладів, невикористання її в 
процесі державного прогнозування та управління призводять до викривлень у розвитку країни.

Основною проблемою конструювання засад нового економічного укладу в сучасних умовах стає 
фактор адаптації його внутрішніх особливостей до національного характеру індустріальної економіки. 
Новітні галузі є специфічними за своїми ознаками елементами національної економіки, бо вони 
безпосередньо підпорядковуються законам глобальних економічних потоків. Проблеми і перспективи 
їх функціонування – це складноструктурний комплекс глобальної й національної економіки. Основним 
проблемним вузлом постіндустріального дизайну, що був концептуально визначений останнім часом, 
стала необхідність розроблення моделі розбудови постіндустріальної гуманітарної економіки в окремій 
країні. 

Загалом на фоні стрімкого зростання значущості інформаційної складової зменшується вагомість 
індустріальних форм організації економіки. Новітні технології дають унікальну можливість країнам з 
обмеженими ресурсами «перестрибнути» цілі цикли промислового розвитку, які ще кілька років тому 
треба було пройти, щоб досягти сьогоднішнього рівня економічного розвитку західного суспільства. 

Формування постіндустріального суспільства передбачає нову історичну фазу розвитку 
цивілізації, в якій головними продуктами виробництва є інформація і знання. Ознаками, що вирізняють 
інформаційне товариство, є: збільшення ролі інформації і знань в житті суспільства; зростання частки 
інформаційних комунікацій, продуктів та послуг у валовому внутрішньому продукті; створення 
глобального інформаційного простору, який забезпечує ефективну інформаційну взаємодію людей, їх 
доступ до світових інформаційних ресурсів і задоволення їхніх потреб щодо інформаційних продуктів 
і послуг. Абсолютно правильним є твердження Дж. Сакcа, що «розрив у технологіях подолати набагато 
складніше, ніж розрив у капіталі»1. За оцінкою С.В. Мочерного, модель постіндустріального суспільства 
(Д. Белл, Р. Арон) передбачає найважливіші структурні елементи постіндустріального суспільства за 
участю університетів, наукових інститутів та дослідних організацій, а матеріальні продуктивні сили 
перестають відігравати вирішальну роль2. 

В контексті формування постіндустріального суспільства актуальності набуває «мережеве 
суспільство» (анг. networker economy, networker socialy). Мережеву економіку можна розглядати 
з декількох поглядів: як перехід від індустріальної економіки до постіндустріальної, як цифрову 
та інформаційну інфраструктуру, в аспекті прав інтелектуальної власності. Мережева економіка, 
безумовно, є провідником постіндустріального суспільства і, водночас її можна вважати каталізатором 
технологічного розвитку країни. Також, слід зауважити, що мережева економіка розглянута як 
еволюційний фактор впливу на геоспеціалізацію.

Соціальна революція як явище, що продукує зміни в суспільстві. 
Соціальна революція – є найрадикальнішим засобом вирішення суспільних проблем. Соціальна 

революція, як правило, є передвісником формування геоспеціалізації, проте не відомо яку саме форму 

1 Сакс, Д. (2012). Цена цивилизации. Москва: Издательство Института Гайдара.
2 Мочерний, С.В., Ларіна, Я.С., Фомішин, С.В. (2006). Світове господарство в умовах глобалізації. Київ: Ніка-
Центр.
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приймуть країни учасники (активаторів чи пасивів). Комплекс протиріч, котрі склалися в економічній, 
господарській, управлінській, політичній, соціальній, ідеологічній та інших сферах суспільства 
впливають на характер соціальної революції.

Революція – це завжди дилема поміж правом та справедливістю. Однак право, якщо воно не 
стоїть на сторожі справедливості, не може вважатися непорушним. Серйозне загострення соціально-
економічної ситуації, тотальна корупція, планомірне згортання демократичних прав і свобод, 
неможливість розв’язати наявні проблеми законними методами та демократичними процедурами – 
чинники, які підштовхували людей до революційних виступів.

Наведемо приклад геоспеціалізації внаслідок революційних дій. Арабська весна – низка постань 
та революцій в арабському світі, що почалась з Тунісу, потім в Єгипті, Ємені та Бахрейну, Лівії. Арабська 
весна змінила внутрішню владу та закріпила позиції зовнішніх партнерів. США та Європа володіють 
значною часткою природних ресурсів країн Арабського світу, а саме США контролює приблизно 60% 
цін на нафту; Лівія іще у 2011 році експортувала Західному світу 2% нафти від усього світового продажу. 
В даному випадку, можна визначити арабські країни як ті, на які впливають процеси геоспеціалізації, а 
США та країни Європи – країни активатори або ті, що впливають на геоспеціалізацію.

Революції в країнах Центрально-Східної Європи (Польща, Угорщина, Болгарія, Румунія, 
Чехословаччина, Албанія), спричинені глибокою економічною та соціально-політичною кризою, 
відставанням від індустріально розвинутих країн Заходу. Нові сили проголошували курс на заміну 
тоталітарного соціалізму демократичним; підтримували плюралізм і багатопартійність, критику 
тоталітаризму і політики компартій. Крім того, активний розвиток підсилювався інтеграційним 
європейським вибором країн даного регіону. Відповідно, такі революційні процеси продиктовані 
внутрішніми складними умовами та переформатовують країни Центрально-Східної Європи з пасивів 
в активаторів.

В період по-воєнного періоду та по 2013 рік в Європі можна виділити такі хвилі революційного 
піднесення: 1968 р. – хвиля протестних рухів у Західній Європі (передовсім Франції), 1989 р. 
– оксамитові революції Центрально-Східної Європи, 2004 р. – Помаранчева революція в Україні;  
2013 – 2015 рр. – Революція Гідності та військовий конфлікт на Сході України.

Зміна уряду Україна, що відбулася в результаті Помаранчевої революції, і пов’язана з цим 
радикальна переорієнтація внутрішнього і зовнішньополітичного курсу країни дали привід багатьом 
спостерігачам говорити про чергу “кольорових” революцій, що почалася зі зміни влади в Сербії та 
продовжилася в Грузії і на Україну, намагатися знайти аналогії між ними та визначити ті держави, 
в яких можливе повторення “кольорових” революцій. Зі свого боку, влади країн, які називалися як 
потенційні об’єкти застосування “революційного досвіду”, почали певні контрзаходи для недопущення 
цього. Що, в свою чергу, дає можливість стверджувати, що події в Україні 2004 року спонукали до 
геополітичних, а відповідно і геоекономічних зрушень, як в Європі, так і в Євразії та США. 

Період кінця 2013 року і по теперішній 2015 рік змінив і продовжує змінювати не лише 
внутрішньонаціональні, внутріньоособистісні уклади, а має і геополітичні та геоекономічні наслідки.

Прискорення процедури вступу України до Європейського Союзу є необхідним для визнання 
країни на міжнародному рівні не лише формально, а повноцінно, створення відповідної підтримки та 
умов для інвестування. Такі процеси підтримуються змінами відношення міжнародного, безпосередньо 
європейського суспільства до Росії, введення економічних санкцій та здійснення інших політичних та 
економічних впливів. 

Військовий конфлікт на Сході України 2014 – 2015 років спровокував роз’єднання коопераційних 
відносин України та Російської Фе дерації та значні зміни в торговельні, інвестиційні та інші сфери 
співпраці двох країн, а, відповідно, вплинувши і на сусідні держави. Прояви геоспеціалізації найбільш 
відчутні на зміні зовнішньої політики України, активне переформатування з російського на європейські 
ринки, зменшення торговельного обороту з країнами Латинської Америки та збільшення з країнами 
Африки є характеристикою геоспеціалізації України.

Соціальна революція відображує негатив внутрішнього стану країни. Зміна свідомості людей, які 
здійснюють, приймають участь у революції, впливає на розвиток самої країни, як її внутрішньої так і 
зовнішньої політики. 

Висновки. Процеси геоспеціалізації, обумовлені геополітичними та геоекономічними процесами 
сприяють формуванню нового економічного порядку, який передбачає посилення міждержавного 
регулювання світового господарства і міжнародних економічних відносин з урахуванням інтересів 
країн, яких позбавляють вигід активні сили світового ринку.
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Світопорядок передбачає взаємодію економіки і політики, національний розвиток та інтеграційні 
процеси, національної ідентичності та глобалізаційним процесам поєднання націй. 

Сучасний етап формування нового економічного порядку характеризується трансформацією 
суспільних інститутів, зміною усього світового середовища, сучасні комунікаційні технології посилюють 
владу міжнародних організації, що відстоюють економічні та політичні інтереси країн-гегемонів. 
Виробництво інтелектуального продукту й нових технологій стає все більш прибутковим і монополізується 
розвиненими країнами. Вони сьогодні виступають постачальниками якісно нового необмеженого ресурсу 
– інформації та знань, отримуючи за свідомо заниженою вартістю обмежені матеріальні ресурси із країн 
світової периферії. Такий розподіл праці спричинює новий механізм формування і розподілу багатства. 
Загострюється міждержавна економічна конкуренція, що ще більш посилює економічну асиметрію у 
взаємозалежності найбільш розвинених і найменш розвинених країн. 

Світовий порядок повинен бути заснований на гармонійному співвідношенні, з одного боку, прав 
і свобод держав і народів, а з іншого – обов’язків перед людством. Разом з тим необхідне збереження 
національного суверенітету держав як гарантів захисту інтересів, прав і свобод свого населення.

Справедливий світовий порядок, що ґрунтується на дійсному рівноправ’ї держав і народів, 
неможливий без вироблення чіткого кодексу поведінки держав на міжнародній арені. Необхідні 
прийняті всіма державами дієві, навіть жорсткі механізми впливу на держав-по;рушників цього кодексу. 
Світовий порядок, безперечно, має забезпечуватися переважно мирними засобами. Він повинен бути 
побудований так, щоб провідні держави світу були такими ж відповідальними за порушення норм 
міжнародного права, як і всі інші. 

Разом з тим, розглянувши ознаки геоспеціалізації, залишилось ряд запитань: 
1. Геоспеціалізація спонукає до необхідності зміни інституційного укладу, економічної системи 

шляхом активного використання мережевої економіки, а іноді і шляхом революційних дій, чи навпаки 
внутрішній стан країни спонукає до переформатування спеціалізації країни?

2. Яке поняття довготриваліше: міжнародна спеціалізація чи геоспеціалізація? Враховуючи, що 
основним чинником впливу на геоспеціалізацію є безпека країни, і загроза їй спонукає країну до вибору 
нової зовнішньої політики іноді з ігноруванням факторів впливу на спеціалізацію країни. Разом з тим, 
розвиток мережевої інформаційної економіки сприятиме розвитку видів міжнародної спеціалізації як 
позитивної, безпечної форми співпраці об’єднання країн.

3. Чи можна стверджувати, що наявність геоспеціалізації – це шлях до перемоги в економічній 
боротьбі?

Дані запитання та значний пласт інших, породжених в процесі ознайомлення та аналізу історичних, 
економічних та іншого характеру матеріалів щодо світових трансформаційних, геотрансформаційних 
процесів стане поштовхом для майбутніх досліджень та знайде своє місце на сторінках монографій, 
підручників.
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FINANCIAL RECOVERY IN THE POST CRISIS 
GLOBAL FINANCIAL SYSTEM

Abstract. The main financial aspects of post crisis global economy functioning are analyzed. The 
key areas of global financial system are examined. It is analyzed factors and conditions of financial 
recovery in advanced economies as well as in emerging markets. Analysis of recent trends in advanced 
economies showed a continued recovery ahead, supported in particular by lower oil prices, but the 
pace of progress varies across countries. Research of emerging markets conditions persuaded that 
countries have lost further momentum on the back of heightened geopolitical tensions, unfolding 
adjustments of domestic and external imbalances and lower oil prices which adversely affected 
most oil-exporting emerging economies. The trade volumes, conditions and operations in leading 
segments of global financial market are presented. The issues of global banking are discussed; also 
the problem and volumes of shadow banking in global financial system are risen. Concerning banks, 
they have come a long way since the global financial crisis. It was discovered that banking adjustment 
has proceeded at different stages, with the first stage focusing on emergency stabilization measures 
and the second phase, adapting the new business and regulatory realities. Since the start of the 
crisis, banks hold significantly more capital and have accelerated balance sheet repair. The influence 
of global financial centers on financial system including their representative function is analyzed. 
Keywords: global financial system, financial recovery, global banking, global financial market, 
financial center. 

Introduction. The global financial system since 1929 has never had been in such a deep crisis like in 
2008. The consequences of 2008/2010 global financial crisis became very serious and significant for the global 
financial system. The first and the most significant occurrences happened in USA in 2008 and were connected 
with bankruptcy of the biggest international investment banks. The reasons for it were different: mortgage 
crisis, banking sector instability (connected with high risk operations and bonus system for managers’ salary), 
issue and trade of collateralized debt obligations and other “bad debt” instruments, and as the result - lack of 
global financial liquidity. 

The consequences of such situation were unexpected – the deepest crisis not only in the US mortgage 
and banking sector, but within the entire system of global finance. To stabilize the global financial system there 
were undertaken a lot of measures: created new regulative international financial institutions, implemented 
new financial rules, limitations and prohibitions, established programs and funds of international financial aid 
etc. 

Now the global financial system is on its recovery stage but still there are some problem sectors on the 
levels of national economies that influence entire global economy. The most problematic of them are banking, 
financial markets and financial environment. 

So the purpose of this article is to disclose the features and factors of environment and key elements of 
the modern condition of global financial system in the post-crisis period.

Results. With the advent of globalization and rapid integration of financial markets, the world is getting 
smaller in every aspect of life. In today’s global financial environment, dominated by a dynamic, aggressive 
financial service industry, banks and non-banking financial institutions as major players operate with greater 
freedom. Market participants, however, are exposed to greater financial risks than before due to the appearance 
of more complex and dynamic transactions that have substantially increased uncertainties in the global financial 
system.

Advances in IT technology, capital movements and geographical extension of financial operations have 
become the new engines of global financial integration. It certainly appears to be the case that the emergence 
of new markets, such as highly liquid foreign exchange and derivative markets, has provided essential financial 
transactions and contributed to the rapid expansion of global finance. However, the speculative uses of the new 
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financial instruments in these markets have increased the diversity of risks. Globalization and liberalization of 
financial markets bring a variety of changes, presenting opportunities as well as risks both in economies and 
financial systems throughout the world. One fact is quite clear: the undeniable benefits of financial globalization 
are only available to the countries that best manage their economies.

In this research we will analyze the main areas that allow us to get exactly representative results in the 
measurement of entire global financial system. So, the first we would like to analyze is the general situation in 
the economic and financial systems of different countries all over the world. The second issue to be discussed 
here is referring to conditions of main segments of global financial market. The next point of research will 
be devoted to examination of global banking. And the last one, the fourth, will be focused at investigation of 
conditions of global financial centers functioning. 

1. Financial recovery in economic and financial systems. The best way to safeguard financial stability 
and improve the balance between economic and financial risk taking is to put in place policies that enhance 
the transmission of monetary policy to the real economy – thus promoting economic risk taking – and address 
financial excesses through well-designed macroprudential measures. Thus, accommodative monetary policies 
face a trade-off between the upside economic benefits and the downside financial stability risks. For emerging 
markets, the scope for macroeconomic policies to support growth varies across countries and regions, but 
space remains limited in several countries with external vulnerabilities. 

Advanced economies. In the United States, the economic recovery has gained traction after a weather-
related weak start to 2014, supported by favorable housing and labor market developments. In the context of 
generally improving economic prospects, the Federal Reserve concluded its asset purchase program in October 
2014, while preserving a highly accommodative monetary stance, as reflected by the low target range for the 
federal funds rate and the expected maintenance of its longer-term securities holdings at sizeable levels1. At 
the beginning of 2015 the expansion in economic activity slowed due to temporary factors and also mostly due 
to the appreciation of the US dollar that is weighing on export performance and to a decline in mining and oil 
sector investment given the drop in oil prices. However, now economic fundamentals remain supportive and 
economic activity is also underpinned by benign financial conditions2.

In Japan, the economy contracted strongly in the second quarter of 2014, as demand rebalanced after 
the VAT hike in April 2014 and the frontloaded spending in the first quarter. Despite the consumption tax rise, 
fiscal challenges remain and fiscal consolidation over the medium term remains a necessity to ensure long-
term debt sustainability3. In 2015 the recovery in economic activity of Japan remains overall tepid. Growth 
is expected to continue on its moderate recovery path, partly supported by lower oil prices, a weak yen and 
continued accommodative monetary policies. At the same time, the government’s decision to postpone the 
planned second VAT hike to April 2017 and to provide additional fiscal stimulus should imply a lower fiscal 
drag on growth in 2015-164.

The United Kingdom maintained its strong growth momentum in the first half of 2014, but stressed 
by rising household confidence, improving labor market conditions and a buoyant housing market. Leading 
indicators point to a growth moderation in the short run, while structural factors, such as the need for further 
balance sheet repair in the private and public sectors, will weigh on economic activity over the medium 
term5.

Concerning Euro Area, the economic growth there continued to be supported by domestic demand, which 
benefited from favorable real income developments and financing conditions. The economic recovery has been 
also buttressed by further reduced macroeconomic uncertainty, with all the different types of uncertainty now 
below their long-run average despite some pick-up in financial market uncertainty more recently6. 

1 Financial Stability Review (November, 2014). ECB. <http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/
financialstabilityreview201411.en.pdf??c3d9f6523b7445117fad0ef0ca4bfa5f>.
2 Financial Stability Review (May, 2015). ECB. http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/financialstabilityreview201505.
en.pdf. 
3 Financial Stability Review (November, 2014). ECB. <http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/
financialstabilityreview201411.en.pdf??c3d9f6523b7445117fad0ef0ca4bfa5f>. 
4 Financial Stability Review (May, 2015). ECB. http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/financialstabilityreview201505.
en.pdf.
5 Financial Stability Review (November, 2014). ECB. <http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/
financialstabilityreview201411.en.pdf??c3d9f6523b7445117fad0ef0ca4bfa5f>. 
6 Financial Stability Review (November, 2014). ECB. <http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/
financialstabilityreview201411.en.pdf??c3d9f6523b7445117fad0ef0ca4bfa5f>.
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Strengthened private consumption has benefited from further easing financing conditions that have been 
appeared in the 2015, while favourable real disposable income developments on the back of lower energy 
prices have translated into improved purchasing power, economic sentiment and confidence. The euro area 
recovery has, however, continued to lag developments in other major advanced economies given the ongoing 
process of balance sheet repair as well as continued real and financial fragmentation across countries. In 
particular, economic output in the euro area has, on average, remained below its pre-crisis level amid varying 
trends in vulnerable and other euro area countries7. 

To sum up the above analyzed factors we can see that the economic momentum in many advanced 
economies continued to firm gradually as highly accommodative monetary policies continue to support 
favorable financial conditions, while headwinds from private sector deleveraging, slack in labor markets and 
fiscal consolidation have started to wane in several countries. Recent trends indicate a continued recovery 
ahead, supported in particular by lower oil prices, but the pace of progress varies across countries. In this 
context, the uncertainty about the path of monetary policies across advanced economies represents a key 
source of risk, as a multi-speed economic recovery translates into divergent monetary policies.

Analysis of emerging markets conditions showed that countries have lost further momentum on the back 
of heightened geopolitical tensions, unfolding adjustments of domestic and/or external imbalances and lower 
oil prices which adversely affected most oil-exporting emerging economies. Economic trends continued to 
diverge across the emerging market universe, with upbeat sentiment in central and Eastern Europe contrasting 
with relatively muted economic dynamics in emerging Asia and Latin America. Despite some positive stimuli 
for oil-importing emerging economies, the future growth trajectory in some countries is likely to be restrained 
by the limited scope for monetary and fiscal policy support as well as prevalent infrastructure bottlenecks and 
capacity constraints that weigh on potential output.

Also it worth to be mentioned that the impact of the Ukraine-Russia crisis on the economic and financial 
stability of those emerging region has remained relatively contained, despite the pronounced downturn of the 
Russian economy. A possible further escalation of the Ukraine-Russia conflict as well as the duration and scope 
of EU and US sanctions against Russia and potential retaliatory measures remain the main downside risks to 
the region’s economic outlook.

2. Global Financial Market. One of the most important segments of financial market are capital markets, 
as they have become more significant providers of credit since the crisis, shifting the locus of risks to the shadow 
banking system. The share of credit instruments held in mutual fund portfolios has been growing, doubling 
since 2007, and now amounts to 27% of global high-yield debt. At the same time, the fund management 
industry has become more concentrated. The top 10 global asset management firms now account for more than 
$19 trillion in assets under management 8.

Global asset market volatility remained persistently at historical lows across financial asset classes and 
economic regions. It may in many ways reflect fundamentals, including low uncertainty regarding policies, 
limited surprises in economic releases and the stabilizing influence of more stringent post-crisis regulation of 
the financial sector. At the same time, financial stability risks may arise from investor complacency especially 
during periods of weak returns on financial assets when investors hunt for yield. Such periods have the potential 
to embed systemic risk, if they lead to an excessive build-up in leverage or maturity extension 9.

OTC derivatives markets contracted slightly in the first half of 2014. The notional amount of outstanding 
contracts totaled $691 trillion at end-June 2014, down by 3% from $711 trillion at end-2013 and back to a level 
similar to that reported at end-June 2013. The gross market values of outstanding OTC derivatives continued 
to trend downwards in the first half of 2014. Gross market values stood at $17 trillion at end-June 2014, down 
by 7% from $19 trillion at end-2013 and 14% from $20 trillion at end-June 2013. Whereas in 2013 the decline 
had been concentrated in interest rate derivatives, in the first half of 2014 the gross market value of foreign 
exchange derivatives also fell significantly. 

In credit default swap (CDS) markets, central clearing made further inroads. Contracts with central 
counterparties accounted for 27% of notional CDS outstanding at end-June 2014, up from 23% one year  
 
 
7 Financial Stability Review (May, 2015). ECB. http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/financialstabilityreview201505.
en.pdf.
8 Global Financial Stability Report: Risk Taking, Liquidity, and Shadow Banking. Curbing Excess while Promoting 
Growth (October, 2014). IMF. <http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2014/02/pdf/text.pdf>.
9 Financial Stability Review (November, 2014). ECB. <http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/
financialstabilityreview201411.en.pdf??c3d9f6523b7445117fad0ef0ca4bfa5f>.
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earlier. Bilateral netting agreements reduced the net market value of outstanding CDS contracts, which provide 
a measure of exposure to counterparty credit risk, to 23% of their gross market value10.

3. Global Banking. Concerning banks, they have come a long way since the global financial crisis. 
Adjustment has proceeded at different stages, with the first stage focusing on emergency stabilization measures. 
In the second phase, banks have strived to adapt to new business and regulatory realities. Since the start of the 
crisis, banks hold significantly more capital and have accelerated balance sheet repair. But progress has been 
uneven across banks and many institutions need to do more to achieve a sustainable business model. 

Today, low profitability raises concerns about some banks’ ability to build and maintain capital buffers 
and meet credit demand. Low profitability is partly the price of moving to lower-risk, lower-return activities. 
It also reflects cyclical factors – a sluggish economy, the burden of nonperforming loans, litigation costs from 
past misdeeds and low interest margins from near-zero policy rates – structural market changes resulting 
from regulatory reforms, and acute competition in the context of excess capacity. At the same time, investors 
demand high returns from banks, with the cost of equity having risen since before the crisis. Until now, banks 
have focused primarily on raising capital and derisking their balance sheets to meet risk-based requirements. 
Their focus, however, has now broadened to include other elements of the Basel III regime. New liquidity 
requirements, such as the liquidity coverage ratio and the net stable funding ratio will induce banks to hold 
more liquid (low-risk) assets and to rely more on stable funding sources11. 

We can highlight two main developments stand out among the changes in international banking since the 
global financial crisis. First, direct cross-border lending as a share of total banking assets has declined, mostly 
because of the retrenchment of European banks. Second, the share of local lending by foreign bank affiliates 
has remained steady. Global banks in particular have refocused their activities on some key markets, leaving 
space for other banks to expand. As a result, intraregional financial linkages have deepened, especially in Asia. 
Better-capitalized banks were more likely to maintain cross-border lending. Macroeconomic factors have also 
played a role. The relative shift on the part of foreign banks away from cross-border lending and toward more 
local lending through affiliates has a positive effect on the financial stability of host countries12. 

It should be emphasized that the shift from cross-border banking to multinational banking with more local 
and likely locally funded operations is more pronounced in some banking systems than in others. McCauley, 
McGuire, and von Peter (2012) show that global French and Spanish banks in particular have increased the 
share of their local operations whereas internationally operating Japanese banks continue to conduct mostly 
cross-border operations. Differences in business models can be related to differences in funding models. 
Multinational banks tend to rely less on wholesale funding and were thus less affected by disruptions in the 
wholesale funding market during the crisis13.

According to the BIS locational banking statistics, the cross-border claims of BIS reporting banks 
increased by $755 billion between end-December 2014 and end-March 2015, lifting the annual growth rate to 
6%. The global expansion during the first quarter of 2015 masked diverging trends in advanced and emerging 
market economies: lending to advanced economies grew by $743 billion, pushing the annual growth rate up 
to 6%, whereas lending to emerging economies contracted by $50 billion, slowing the annual growth rate to 
less than 1%14.

The expansion of aggregate cross-border lending between end-December and end-March 2015 was 
driven primarily by a $528 billion surge in euro-denominated claims. This increase boosted the annual growth 
rate of euro-denominated claims to 9%. More than two thirds (70%) of the quarterly upturn in euro-denominated 
claims was due to a rise in loans, while the increase in debt securities accounted for only 18%. During Q1 2015, 
claims denominated in US dollars were up by $58 billion. A $156 billion increase in US dollar-denominated 
debt securities more than offset a $95 billion decline in loans. Claims denominated in sterling ($60 billion) 
and in Swiss francs ($32 billion) also expanded, lifting their annual growth rates to a respective 5% and 9%.  
 
10 OTC derivatives statistics at end-June 2014. Statistical release (November, 2014). Monetary and Economic Department. 
BIS. <http://www.bis.org/publ/otc_hy1411.pdf>.
11 Global Financial Stability Report: Risk Taking, Liquidity, and Shadow Banking. Curbing Excess while Promoting 
Growth (October, 2014). IMF. <http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2014/02/pdf/text.pdf>.
12 Global Financial Stability Report: Navigating Monetary Policy Challenges And Managing Risks (April, 2015). IMF. 
<http://www.yardeni.com/pub/IMFGlobalFinStab.pdf>.
13 McCauley, R., McGuire, P., Gotz von, P. (2012). After the Global Financial Crisis: From International to Multinational 
Banking? Journal of Economics and Business, 64(1), 7–23.
14 Statistical Release. BIS International Banking Statistics at end-March 2015 (July, 2015). Monetary and Economic 
Department. BIS. <http://www.bis.org/statistics/rppb1507.pdf>.
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A slight contraction in Japanese yen denominated cross-border lending (by $10 billion) brought the annual 
growth rate to 14%. International banking activity picked up across all major instruments during the first 
quarter of 2015. Increases in debt securities and loans contributed almost equally to the overall expansion in 
crossborder claims. Between end-December 2014 and end-March 2015, the outstanding amount of loans grew 
by $326 billion, while holdings of debt securities rose by $318 billion 15.

Cross-border lending compounds adverse domestic and global shocks. In contrast, foreign-owned 
subsidiaries, particularly those with better-capitalized parent banks, tend to behave less procyclically than 
domestic banks around domestic crises. In principle, international banking has benefits. For example, global 
banks contribute to the allocation of global savings across countries, with positive effects on investment and 
growth. The reduction in cross-border lending may diminish some of those benefits.

The other important issue worth to be discussed here is problem of shadow banking. First of all, it should 
be mentioned that the shadow banking system can broadly be described as credit intermediation involving 
entities and activities outside of the regular banking system16. We should admit that shadow banking can play 
a beneficial role as a complement to traditional banking by expanding access to credit or by supporting market 
liquidity, maturity transformation, and risk sharing. Intermediating credit through non-bank channels can have 
important advantages and contributes to the financing of the real economy, but such channels can also become 
a source of systemic risk.

The growth in The Monitoring Universe of Non-Bank Financial Intermediation (MUNFI) assets globally 
in 2013 occurred against a backdrop of roughly stable banking system assets for the second year in a row. As 
a result, the share of MUNFI in total financial system assets has increased slightly to 25% after hovering 
at around 24% for the previous five years reaching $75.2 trillion. By contrast, the share of bank assets has 
declined for the second year in a row and currently stands at 46% of total financial system assets.

MUNFI assets also grew relative to the size of the economy approaching their pre-crisis peak as a 
percent of GDP. The MUNFI assets as a share of GDP rose by 6 percentage points to 120% of GDP in 2013, 
approaching the peak of 124% of GDP in 2007. The share of MUNFI assets in GDP rose for the second year 
in a row recovering from the post-crisis low of 112% of GDP in 2011.

The euro area and the United States (U.S.) have the largest Other Financial Intermediaries (OFI) sectors, 
each with just above $25 trillion in 2013, representing a third of global MUNFI assets. The United Kingdom has 
the third largest OFI sector amounting to $9.3 trillion in 2013, a 12% share of the total. Combined together, the 
euro area, U.S. and the United Kingdom represent 80% of total global MUNFI assets in 2013. This compares 
with their more modest share (53%) in terms of global bank assets17. 

Also it is worth to be said that in global practice of estimation of shadow banking it is used the notion 
of the narrower measure of shadow banking. The determination of which entities are retained in the narrower 
measure is based on the entities meeting all of the following criteria: (i) The entity must be part of a credit 
intermediation chain; (ii) It must not be consolidated into a banking group for the purposes of prudential 
regulation; (iii) It must exhibit risks associated with shadow banking including but not limited to maturity and 
liquidity transformation, and/or leverage.

Using these criteria for the 23 jurisdictions that provided sufficiently granular data, the preliminary 
narrow measure excludes assets related to self-securitisation, assets of OFIs prudentially consolidated into 
a banking group, and entities not directly involved in credit intermediation, including Equity Investment 
Funds, equity REITs, and OFIs which are part of a non-financial group and are created for the sole purpose of 
performing intra-group activities.

So, the total financial assets of Equity Investment Funds across the 20 jurisdictions which provided 
relevant data amounted to $12.4 trillion. Total assets of equity REITs in the 16 jurisdictions that provided a 
differentiation between equity and mortgage REITs were $1.5 trillion in 2013. Among these jurisdictions, 
Japan, the United Kingdom, Germany and Australia had the largest equity Real Estate Trusts and/or Funds in 
2013. 

Based on the narrow measure, the U.S. had by far the largest shadow banking sector in USD terms, 
followed by the United Kingdom and China. On the other hand, Argentina, Singapore and Indonesia had the  
 
15 Statistical Release. BIS International Banking Statistics at end-March 2015 (July, 2015). Monetary and Economic 
Department. BIS. <http://www.bis.org/statistics/rppb1507.pdf>.
16 Global Shadow Banking Monitoring Report 2014 (October, 2014). Financial Stability Board. BIS. <http://www.
financialstabilityboard.org/wp-content/uploads/r_141030.pdf>.
17 Global Shadow Banking Monitoring Report 2014 (October, 2014). Financial Stability Board. BIS. <http://www.
financialstabilityboard.org/wp-content/uploads/r_141030.pdf>.
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smallest shadow banking systems among the 23 jurisdictions which provided granular enough data to allow 
the narrowing down18.

4. Global Financial Centers. And the last important area of our study is connected with the conditions 
of functioning of global financial centers. This area of research is very important as it reflects the health 
and soundness of entire global financial system and the financial liquidity in particular. Moreover it allows 
summarizing the general future vector and conditions of development not only the global financial system, but 
also the entire global economy.

There are two main approaches that are used for estimation of any financial center belonging to global. 
The first one is developed by the National Financial Information Center Index Research Institute and Standard 
& Poor’s Dow Jones Index Co and calls Xinhua - Dow Jones International Financial Centers Development 
Index (IFCDI). This index is based mainly on regional competitiveness theory, ecosystem theory, systems 
engineering theory, theory of circular economy, and urban construction theory. The IFCD Index comprehensively 
assesses international financial center cities in accordance with certain conditions in the global scope, builds 
a systematic, all -round, and featured assessment system, uses indexation evaluation methods to conduct a 
quantitative evaluation and truly reflect comprehensive strength of the international financial centers in a given 
period. IFCD Index includes estimation of main conditions that are structured into five groups: Financial 
Market, Growth and Development, Industrial Support, Service Level, General Environment. 

According to IFCD Index 2014 there are 45 global financial centers all over the world: 21 in Europe, 
10 in America, 14 in Asia and Pacific. And to the top 10 global financial centers in 2014 belong New-York, 
London, Tokyo, Singapore, Hong Kong, Shanghai, Paris, Frankfurt, Beijing, and Chicago19. 

The other one index is The Global Financial Centers Index (GFCI). It provides profiles, ratings and 
rankings for financial centers, drawing on two separate sources of data – instrumental factors and responses 
to an online survey. The GFCI was created in 2005 and first published by Z/Yen Group in March 2007. 
The GFCI is calculated through aggregating the instrumental factors of global competitiveness into five key 
areas: Business Environment, Financial Sector Development, Infrastructure, Human Capital, Reputational and 
General Factors. According to GFCI classification the financial centers are divided into three main groups: 
global, transnational and local. Each group has four sub-groups: leaders, diversified, specialists and contenders. 
In the ranking of GFCI are included 83 financial centers with top world’s 10 in New-York, London, Hong 
Kong, Singapore, Tokyo, Zurich, Seoul, San-Francisco, Chicago and Boston20. 

Conclusions. The analysis presented in this research allows to make some conclusions. First, a gradual 
recovery in global economic activity has continued. Economic momentum in advanced economies strengthened 
further, albeit at an uneven pace across regions, while growth in emerging markets has also rebounded after a 
temporary dip in 2013. While global growth is expected to pick up gradually, risks to the global outlook remain 
tilted to the downside. Heightened geopolitical risks, persistent macroeconomic and/or financial imbalances, as 
well as a sharp repricing of risk with ensuing corrections in asset prices and a potential disorderly unwinding 
of capital flows, could have negative repercussions for the global economy.

Second, banking systems recover, and with risk appetites remaining strong, bank lending has strengthened 
as a channel for global liquidity, alongside persistently high volumes of global bond market issuance. The 
historical pattern where low levels of volatility coincide with a rapid growth of cross-border banking flows may 
be starting to reassert itself. Cross-border bank credit continues to grow especially rapidly in Asia, although 
claims on Chinese banks fell slightly in the third quarter of 2014 relative to the second. Within the euro area, 
a small increase in cross-border bank credit signals the progressive reintegration of the European banking 
system in the wake of the 2011–12 sovereign debt crisis. 

And, at least, the analysis of global financial centers showed that: (1) In 2014, the US economy has 
continued recovering with persistent rise in asset prices, fall in leverage ratio and increasing strength for growth 
of its real economy. Moreover, the economic growth in the US has accelerated significantly. (2)The European 
economy has gradually bottomed out, showing signs of economic recovery. It is ascribed to the improvement 
in the whole financial market. Specifically, the continuous improvement in financial market environment has  
 
18 Global Shadow Banking Monitoring Report 2014 (October, 2014). Financial Stability Board. BIS. <http://www.
financialstabilityboard.org/wp-content/uploads/r_141030.pdf>.
19 Xinhua-Dow Jones International Financial Centers Development Index (2014). National Financial Information Center 
Index Research Institute, Standard & Poor’s Dow Jones Index Co. <http://www.sh.xinhuanet.com/shstatics/zhuanti2014/
zsbg/en.pdf>.
20 Yeandle, M. (March, 2015). The Global Financial Centres Index 17. Z/Yen Group and Qatar Financial Centre Authority. 
<http://www.finance-montreal.com/sites/default/files/publications/gfci17_23march2015.pdf>.
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driven up asset prices. The effect of wealth growth has stabilized enterprise confidence in core countries 
and surrounding countries, which has further pushed up investments and stimulated personal consumption. 
In addition, European governments have slowed the pace of deficit reduction and the deficit scale/GDP has 
fallen to 0.5%. (3) Financial centers in Asia-Pacific region are powerful forces in shaping the world’s financial 
pattern. Economies in these regions are highly complementary, with underlying growth potential and broad 
markets. All the basic elements have supported the rapid expansion of cities here. Especially, the reform and 
industrial upgrade led by China has played a big role in promoting development of this region. 

References 

1. Global Financial Stability Report: Risk Taking, Liquidity, and Shadow Banking. Curbing Excess 
while Promoting Growth (October, 2014). IMF. <http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2014/02/pdf/ 
text.pdf>.

2. Financial Stability Review (November, 2014). ECB. <http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/
financialstabilityreview201411.en.pdf??C3d9f6523b7445117fad0ef0ca4bfa5f>.

3. Financial Stability Review (May, 2015). ECB. <http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/
financialstabilityreview201505.en.pdf>.

4. OTC Derivatives Statistics at end-June 2014. Statistical Release (November, 2014). Monetary and 
Economic Department. BIS. <http://www.bis.org/publ/otc_hy1411.pdf>.

5. Global Financial Stability Report: Navigating Monetary Policy Challenges And Managing Risks 
(April, 2015). IMF. <http://www.yardeni.com/pub/imfglobalfinstab.pdf>.

6. McCauley, R., McGuire, P., Gotz von, P. (2012). After the Global Financial Crisis: From International 
to Multinational Banking? Journal of Economics and Business, 64(1), 7–23.

7. Statistical Release BIS International Banking Statistics At End-March 2015 (July, 2015). Monetary 
and Economic Department. BIS. <http://www.bis.org/statistics/rppb1507.pdf>.

8. Global Shadow Banking Monitoring Report 2014 (October, 2014). Financial Stability Board. BIS. 
<http://www.financialstabilityboard.org/wp-content/uploads/r_141030.pdf>.

9. Xinhua-Dow Jones International Financial Centers Development Index (2014). National Financial 
Information. Center Index Research Institute, Standard & Poor’s Dow Jones Index Co. <http://www.
sh.xinhuanet.com/shstatics/zhuanti2014/zsbg/en.pdf>.

10. Yeandle, M. (March, 2015). The Global Financial Centres Index 17. Z/Yen Group and Qatar Financial 
Centre Authority. <http://www.finance-montreal.com/sites/default/files/publications/gfci17_23march2015.pdf>.



20

EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU

Корчева В.,
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН  
В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ  
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  

Abstract. In the article the fiscal policy conditions of different governments of the world are 
analyzing. These conditions include existing risks and factors of economic uncertainty. The factors 
of uncertainty are not only macroeconomic (as inflation, government debt or great budget 
deficit), but also social, political and even ecological. Depending on the effect of these factors to 
the macroeconomic indicators of the countries the scale of uncertainty was proposed. The scale 
includes 5 level of uncertainty: from the absolutely certainty and risk to the highest fifth level. After 
that the countries were grouped according to the scale metricity. This research helped to analyze 
the relation between the uncertainty level of the countries’ group and the type of fiscal policy they 
were leading. It can help also to form an effective model of fiscal policy behavior in uncertainty 
conditions and to reduce negative impact of the last one to the economic growth of the country.
Keywords: uncertainty, fiscal policy, uncertainty scale, risk, external shocks.

Постановка проблеми. Проблема невизначеності економічного розвитку країни є перешкодою 
побудування виваженої та ефективної політики, що сприятиме покращенню добробуту нації. 
Невизначеність економічного розвитку може включати як зовнішні шоки (війни, революції, часті 
забастовки, екологічні, природні катастрофи тощо), так і внутрішні фактори – високий державний борг 
та дефіцит бюджету, інфляція, безробіття, корумпованість влади, залежність від іноземних інвестицій 
та інші економічні шоки. Такі фактори негативно впливають на можливість використання фіскальних 
інструментів та їх ефективність. Проблема невизначеності економічного розвитку згідно своїй природі 
не може бути вирішена через наявність майбутніх факторів, ймовірність яких не можна розрахувати та 
наявність людського фактору. Але можна виявити взаємозв’язок відповідного фактору невизначеності 
та дій уряду, а разом з тим - зв’язок з економічними результатами країни. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема невизначеності економічного розвитку та її 
вплив на проведення фіскальної політики була розглянута В.Брейнардом1, який запропонував поведінку 
«обережності» у діях уряду в період підвищеної невизначеності та зведення до мінімуму соціальних 
втрат. Іншими дослідниками даної тематики є Б.Йохансон2, що аналізував вплив невизначеності на 
модель фіскальної політики, вчені Funtowicz та Ravetz3, які запропонували триступінчату шкалу 
невизначеності. Висновки щодо обрання відповідних факторів невизначеності країн, їх статистичні 
данні та аналіз фіскальної політики було зроблено, спираючись на публікації МВФ по кожній країни, 
статистичну звітність офіційних сайтів відповідних країн та статті офіційного сайту країн ОЕСD.

Формулювання цілей статті. Основною метою статті є аналіз факторів економічної 
невизначеності країн світу, а також вплив цих факторів на обрані інструменти фіскальної політики та 
її результати. 

Основний матеріал. Передумови ефективного використання тих чи інших інструментів 
економічної політики, а також прогнозування їх можливого впливу на стан розвитку економічної системи, 
залежить від рівня невизначеності економічних явищ та економічного розвитку взагалі. Невизначеність 
пов’язана перш за все з тим, що кожна національна економіка проходить свій шлях розвитку, має свою 
модель економічної системи Для зручності економіки країн світу будуть розглядатися за регіональним 
фактором за наступними групами: країни Євросоюзу, країни НАФТА (США, Канада та Мексика), країни 
Латиноамериканської асоціації, країни БРІКС та країни, що входять до АТЕС. 
1 Brainard, W. (1967). Uncertainty and the Effectiveness of Policy. The American Economic Review, vol.57, №2, 
411-425.
2 Johannsen, B. (2013). When are the Effects of Fiscal Policy Uncertainty Large? Department of Economics, Northwestern 
University. 
3 Funtowicz, S., Ravetz, J. (1990). Uncertainty and quality in science for public policy. Kluwer, Dordrecht. 
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Країни-члени НАФТА поєднують такі ознаки як висока розвиненість ринкової економіки, але 
разом з тим для них є характерними суттєво економічні фактори невизначеності, такі як високий рівень 
бюджетного дефіциту та значний державний борг.

Високий рівень федерального боргу США, наприклад, підвищує ризик фіскальної кризи, а 
разом з нею – впевненість інвесторів щодо здатності уряду керувати власним бюджетом та отримувати 
займи за доступними цінами. Подальше підвищення державного боргу та бюджетного дефіциту може 
спровокувати зростання відсоткових ставок, що негативно відобразиться як на рівні інвестування в 
економіку, так і на рівні життя населення бідного та середнього класів. Мексика у свою чергу є залежною 
від невизначеного майбутнього щодо видобутку нафти та стоїть на шляху до податкових реформ, зміст 
яких є досі неповним.

Табл. 1
Фактори невизначеності США, Канади та Мексики

Країна Фактори невизначеності

США Високий державний борг, високий рівень бюджетного дефіциту

Канада Високий рівень бюджетного дефіциту

Мексика Невизначеність щодо майбутнього видобутку нафти, відсутність реформ в 
енергетичному секторі, невизначеність податкової реформи

Джерело: складено автором

Усі країни Латинської Америки, що були взяті до таблиці, знаходяться на схожому рівні розвитку. 
Наразі фіскальна політика Аргентини спрямована на девальвацію місцевої валюти та стримуючий 
характер для приборкання темпів інфляції. Уряд Чилі дотримується антициклічної фіскальної політики 
та накопичує надлишки у державному інвестиційному фонді в період високих цін на мідь, як основного 
товару свого експорту. Та навпаки, у період низьких цін на мідь уряд дозволяє дефіцит державного 
бюджету. Основним фактором невизначеності Чилі є її залежність від цін на мідь: падіння ціни 
останньої на 10% викликає падіння ВВП країни майже на 1 відсоток4. Перу залишається країною з 
високою бідністю населення, а через те – характеризується соціальною напруженістю та політичною 
нестабільністю.

Фіскальна політика Перу є проциклічною та, не зважаючи на це, швидко відновилася після кризи 
2008-2009 р. Тільки у 2011 році уряд взяв курс на зменшення відсоткових ставок, тож у 2013 році країна 
мала найнижчу ставку на доходи фізичних осіб серед країн Латинської Америки, але досить високу 
ставку податку на прибуток.

Колумбія є залежною від експорту сировини та відповідно – від динаміки світових цін на ці типи 
товарів.

Табл. 2
Фактори невизначеності країн Латинської Америки

Країна Фактори невизначеності

Аргентина Висока інфляція, девальвація валюти

Чилі Залежність від цін на мідь

Перу Залежність від цін на метали та мінерали, соціальні протести, політична 
нестабільність

Колумбія Залежність від енергетичного та гірськодобувного експорту, високе 
безробіття, соціальна напруженість, невизначеність податкових реформ

Джерело:складено автором

4 Central Intelligence Agency library. <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/>.
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Не зважаючи на швидкий економічний розвиток, Колумбія залишається бідною країною з 
нерозвиненою інфраструктурою. Інвестиції в Колумбію є відносно високими для Латиноамериканських 
країн, більшою частиною вони спрямовані на нафтовий та газовий сектори. У 2013 році урядом Колумбії 
була проведена податкова реформа щодо покращення податкового та митного адміністрування, що 
дозволить збільшити податкові надходження країни.

Арабські країни поєднує їх залежність від добутку та експорту нафти. Основними проблемами, 
що зашкоджують стійкому зростанню економікам Іраку, Ірану, Сирії, Пакистану та Афганістану є 
політичні протистояння, соціальні напруги пов’язані з сильною корупцією, застаріла інфраструктура, 
дефіцит кваліфікованих кадрів та застаріла база законів щодо комерційної та інвестиційної діяльності.

Економіка ОАЕ є більш розвиненою завдяки швидкому відновленню робочих місць, інфраструктури 
та фінансового ринку. Країна є залежною від світових коливань цін на нафту, а її фіскальна політика 
спрямована на скорочення витрат (крім заробітних плат) у контексті стійкого економічного розвитку 
країни.

Країни БРІКС включають економіки Бразилії, Росії, Індії, Китаю та ЮАР. Пісткризова фіскальна 
політика Бразилії була стримуючою задля приборкання інфляції. При цьому безробіття у країні 
залишилось на рекордно низькому рівні, а нерівність доходів населення суттєво зменшилась.

Табл. 3
Фактори невизначеності країн Близького Сходу

Країна Фактори невизначеності

Іран Залежність від цін на нафту, економічні та політичні санкції, політична напруга з США 
та Ізраїлем

Ірак Залежність від цін на нафту, політична нестабільність, корупція, соціальна напруга, 
воєнні конфлікти, застаріла інфраструктура, застаріле законодавство

Сирія Економічні та політичні санкції, політична нестабільність, соціальна напруга, 
зруйнована інфраструктура

Пакістан
Політична нестабільність, соціальна напруга, бідність, висока інфляція та безробіття, 
значна девальвація національної валюти, широкий неформальний сектор, залежність 
від експорту текстилю та ринкових цін на нього.

Афганістан
Політична нестабільність, бідність, зруйнована інфраструктура, залежність від 
міжнародної допомоги, корупція, слабка збираємість доходів, безробіття, відсутність 
чіткої статистики та макроекономічних даних.

ОАЕ Залежність від світових коливань цін на нафту

Джерело: складено автором

Росія протягом 2009-2014 років характеризується уповільненням темпів приросту економічного 
розвитку через зниження світових темпів економічного росту, зниження цін на нафту та через внутрішні 
проблеми російської економіки. Негативно на стан невизначеності економічного розвитку країни 
вплинув конфлікт 2014 року, а також економічно-політичні санкції з боку країн ЄС та США. 

Швидкий економічний ріст Індії став гальмуватися у 2011 році через падіння іноземних інвестицій, 
а останні – через зростання процентних ставок, ріст інфляції та песимістичні погляди інвесторів на 
подальші економічні реформи уряду Індії. Це спричинило активну політику країни по скороченню 
бюджетного дефіциту та підвищенню участі іноземних інвесторів у прямих інвестиціях.

Макроекономічні дисбаланси спричинили другу хвилю відтоку іноземного капіталу з Індії у 
більш стабільні країни Заходу, що спричинило різке знецінення національної валюти. Але у 2014 році 
можна вже спостерігати невелике покращення через скорочення дефіциту поточного рахунку країни та 
позитивні очікування щодо наступних економічних реформ та стабілізації валюти.
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Табл. 4
Фактори невизначеності країн БРІКС

Країна Фактори невизначеності

Бразилія Висока інфляція, високий рівень корумпованості влади, недовіра до влади, 
недофінансування інфраструктури.

Росія
Невизначеність внутрішньої та зовнішньої політики, економічні та політичні 
санкції, макроекономічна нестабільність, знецінення рубля, зростання 
заборгованості населення, незадовільний стан інфраструктури.

Індія Макроекономічні дисбаланси, знецінення рупії, невизначеність податкових та 
економічних реформ, значний дефіцит поточного рахунку країни.

Китай
Залежність від іноземних інвестицій, слабкий внутрішній попит, можливість 
виникнення «фінансового пузиря» та перегріву економіки, виснаження моделі 
екстенсивного типу розвитку

ЮАР Високий рівень безробіття, нерівність, бідність населення, значний бюджетний 
дефіцит, незадовільнений стан інфраструктури, часті страйки та мітинги 

Джерело:складено автором

Економіка Китаю зіштовхується з численними проблемами, зокрема скороченням високих темпів 
внутрішніх збережень та відповідно низьким внутрішнім споживанням, зростанням населення, що 
робить актуальним стимулювання приватного малого та середнього підприємництва, високим рівнем 
корупції та іншими економічними порушеннями, занадто швидкою трансформацією економіки, що 
спричинило соціальний розрив та екологічну кризу.

Основні фактори, що лежать в основі сучасної невизначеності економічного розвитку Китаю є 
боргове навантаження на економіку, промислове перевиробництво, неефективний розподіл капіталу на 
державні банки та повільне відновлення торгових відносин Китаю з партнерами. Виснаження ресурсів 
Китаю породжує ризик індустріального та фінансового пузиря, а ринкова тенденція до зниження цін 
вимагає збільшити тиск на робочу силу, що може спровокувати соціальні вибухи в умовах зниження 
темпів росту економіки. Основними сучасними проблемами економіки ЮАР, що породжують стан 
невизначеності, є високі рівні безробіття, бідності та нерівності доходів. 

Економічна політика ЮАР спрямована на приборкання інфляції, але така стратегія породила 
проблему значного бюджетного дефіциту, а разом з тим – обмежує можливості держави задовольнити 
інтереси різних соціальних груп та уникнути соціальної напруги через введення непопулярних мір.

Економіка Європейського союзу об’єднує національні економіки 18 країн та наближується за 
рівнем ВВП до США. При цьому основним, найважливішим фактором невизначеності ЄС є боргова 
криза, що почалась ще у 2009 році з кризи у Греції, Іспанії, Італії, Ісландії та Португалії.

Табл. 5
Фактори невизначеності країн ЄС

Фактори невизначеності

Країни ЄС

Швидкий ріст державного боргу (особливо Італії, Греції та Іспанії), високий 
рівень безробіття в Іспанії, Італії та Греції, сповільнення темпів росту економіки 
всіх країн ЄС (у тому числі й економіки Німеччини), конфлікт ЄС з Росією та 
запровадження економічних санкцій.

Джерело: складено автором

Причиною кризи країн ЄС є їх нерівномірність в процесі інтеграції та різниця в рівнях соціально-
економічного розвитку, що гальмує синхронізацію бізнес циклів ЄС. Таким чином проведення єдиної 
політики може не відповідати потребам усіх країн. Наприклад, у 2011 році ЄЦБ збільшив облікову 
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ставку з метою приборкання інфляції у Німеччини, чим зашкодив економікам Греції, Португалії та 
Італії, що знаходились на той час у стані рецесії.

Група АТЕС включає до себе Японію, Південну Корею та Австралію. Вони є високорозвиненими 
та потребують особливої уваги через зниження темпів росту економіки.

Табл. 6
Фактори невизначеності Японії. П.Кореї, Австралії

Країна Фактори невизначеності

Японія
Значний державний борг, бюджетний дефіцит, слабке внутрішнє споживання, 
ризик екологічних та природних катастроф, не повністю відновлена 
інфраструктура, дефляція, старіюче населення, стагнація економіки.

Південна Корея

Залежність від експорту та зовнішніх ринків (доля експорту у П.Кореї 
становить біля 50% ВВП), швидке старіння населення, нерівність доходів 
населення, що може призвести до соціальної напруги, висока заборгованість 
домогосподарств

Австралія Скорочення інвестиційного попиту на екологічну енергетику країни, що є 
стратегічно важливою для Австралії, збільшення рівня безробіття.

Джерело:складено автором

Однією з актуальніших проблем Японії є її обсяг державного боргу до ВВП. У 2013 році цей 
показник становив 226,1%5. Крім того у період низьких темпів економічного росту країна нарощувала 
бюджетний дефіцит. Все це скоротило рівень інвестицій з боку приватного сектору, зокрема інвестицій 
в основний капітал, доля яких на даний момент становить 20% від ВВП. Іншими проблемами економіки 
Японії є дефляція, стагнація, старіюче населення, дорога валюта.

Південна Корея протягом останніх чотирьох десятиріч показує ріст ВВП та характеризує себе 
як високотехнологічну промислову економіку. Проте її успіх у значній долі залежить від експорту та 
зовнішніх ринків. Це пояснює як спад економічного росту після світової фінансової кризи 2008-2009 
років, так і в’ялі темпи приросту ВВП у 2012 та 2013 роках у результаті ринкових спадів у США, Китаї 
та Європейському Союзі. 

Економіка Австралії характеризується стійким ростом (біля 3,2% щорічно), низьким рівнем 
безробіття та державного боргу. Незважаючи на усі позитивні тенденції, останній рік характеризувався 
спадом інвестицій в сектор альтернативної енергетики Австралії, який є стратегічно важливим для 
економіки країни. Така ситуація спонукає уряд до стимулювання внутрішнього попиту, для того щоб 
компенсувати інвестиційний спад. Це викликало підвищення курсу національної валюти та збільшило 
рівень безробіття у країні.

Таким чином ми можемо виокремити групи країн за їх факторами невизначеності та побудувати 
шкалу невизначеності.

– Невизначеність п’ятого ступеню
– Невизначеність четвертого ступеню
– Невизначеність третього ступеню
– Невизначеність другого ступеню (ризик)
– Абсолютна визначеність.
Абсолютна визначеність – ситуація на ринку, що характеризується повнотою інформації, 

чистотою та достовірністю статистичної бази даних, передбачуваністю реакції та поведінки усіх 
ринкових суб’єктів. Ситуація абсолютної визначеності є теоретичною та введеною задля задання точки 
відліку для шкали визначеності, тому у дану категорію ми не будемо відносити жодну країну: адже 
реальність обумовлює як невизначеність майбутніх подій, так і фактор нераціональності поведінки 
ринкових суб’єктів. 

Невизначеність першого ступеню за критерієм кейнсіанського погляду, можна назвати ситуацією 
ризику: така ситуація характеризується майже достовірною статистичною інформацією, що дозволяє 
будувати прогнози майбутніх подій, ймовірності їх реалізації та план дії для пом’якшення та уникнення 

5 International Monetary Fund official website. <http://www.imf.org/external/pubs/>.
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негативних наслідків. Ризик ураховує нераціональний фактор у поведінці ринкових суб’єктів, але може 
будувати ймовірності тих чи інших подій лише спираючись на певну історичну базу. Ситуація ризику є 
характерною для усіх без виключення економік.

Невизначеність другого ступеню характерна для стабільно зростаючих країн з помірними 
макроекономічними показниками: безробіття, цін, бюджетного дефіциту та боргу, відносною 
гармонізацією доходів населення, відсутністю соціальної напруги. До цієї категорії можна було б 
віднести Австралію, Мексику та ОАЕ, але остання попадає у вищу категорію невизначеності через 
надмірну залежність від одного ресурсу – нафти.

Невизначеність третього ступеню, на відміну від ризику, характеризується проблемами, що 
блокують доступ до достовірної інформації та певними економічними проблемами, що є характерними для 
економічного розвитку, але спроможні причинити наслідки, що відрізняються від прогнозованих. До таких 
перешкод ми відносимо: інфляцію (помірну), бюджетний дефіцит, державний борг, надмірна залежність від 
зовнішніх ринків, зростаюче безробіття, старіння населення, недостатнє фінансування інфраструктури. 

Вказані соціально-економічні проблеми є характерними для багатьох країн на різних етапах свого 
розвитку та можуть створювати прогнози економічної політики уряду в залежності від домінуючої 
проблеми. Але такі прогнози не є достовірними, а соціально-економічні проблеми можуть утворювати 
непередбачувані ефекти.

Невизначеність четвертого ступеню включає більш серйозні соціально-економічні проблеми, 
такі як бідність та нерівність доходів населення, висока ступінь безробіття, гіперінфляція, стагнація 
економіки, корумпованість влади та недовіра до її політики, періодичні мітинги, соціальні протести, 
широкий неформальний сектор, заборгованість населення та загроза «фінансового пузиря» в економіці. 
Перші сім факторів невизначеності створюють невизначеність через загрозу соціального вибуху, 
революції, насильницьку зміну влади.

Широкий неформальний сектор утворює ситуацію неповноти статистичної інформації, її спотворення 
та неможливість будувати розрахунки ймовірностей, моделей майбутніх подій та планувати варіанти 
соціально-економічної політики. Заборгованість населення та загроза фінансового пузиря створюють 
макроекономічні дисбаланси та досить різко відображується на рівні іноземних інвестицій у країну.

Табл. 7
Структурування країн в залежності від шкали невизначеності

Шкала невизначеності Країни

Невизначеність п’ятого ступеню
Афганістан, Сирія, Іран, Ірак, Пакистан, Україна, 
країни центральної та західної Африки, ряд острівних 
країн.

Невизначеність четвертого ступеню
ЮАР, Китай, Японія, Греція, Іспанія, Перу, Колумбія, 
Індія, Росія, Бразилія, країни пострадянського 
простору

Невизначеність третього ступеню США, Канада, країни ЄС (крім Греції та Іспанії), 
Південна Корея, Аргентина, Чилі, Мексика,ОАЕ

Невизначеність другого ступеню Австралія

Невизначеність першого ступеню (ризик) Усі країни

Абсолютна визначеність -

Джерело: побудовано автором

Та нарешті ситуація невизначеності п’ятого ступеню обумовлена відсутністю статистичних даних 
щодо розвитку країни, може супроводжуватись воєнними конфліктами та сильними екологічними 
катастрофами.

Таким чином, побудувавши структуру невизначеності основних економік світу, можна простежити 
зв’язок між рівнем невизначеності за запропонованою шкалою та інструментами фіскальної політики, 
що застосовуються у даних групах країн.
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Країни п’ятого ступеню невизначеності перш за все характеризується значною соціальною 
напругою, що перешкоджає проведенню непопулярних заходів фіскальної політики через загрозу 
революцій та масових мітингів. Тож майже усі країни групи зберігають популістську спрямованість 
або хоча б уникають різких змін у політиці. Низький рівень життя у країнах групи п’ятого ступеню 
спричиняє опір спробам держави підвищити податкові ставки та реагує ще більшим зменшенням 
податкових надходжень до бюджету у відповідь. Таким чином єдиним інструментом, що залишається 
у влади є політика контролю за державними видатками (зменшення або збільшення їх в залежності 
від мети такої політики) та посилення контролю за податковим адмініструванням. Зменшення обсягу 
пільг та соціальних дотацій також може бути використано як інструмент фіскальної політики, але, як 
можна спостерігати, такі дії впроваджуються лише якщо данні соціальні дотації та пільги не мають 
вирішального впливу на рівень життя соціальної групи.

Країни четвертого ступеню невизначеності переважно залежать від зовнішніх інвестицій, тому 
зусилля влади у цьому випадку спрямовуються на стимулювання внутрішнього попиту, зростання 
витрат на суспільні праці. Ця категорія країн є вже більш стабільною у соціальному плані, тож 
уряди країн використовують регулювання податковими ставками як інструмент фіскальної політики.  
У 2014-2015 роках усі країни групи або утримували податкові ставки на минулому рівні, або підвищили 
ставки (зокрема Японія). Державні витрати були зменшені, що пояснюється проблемами бюджетного 
дефіциту та боргу у даній категорії. 

Група країн третього ступеню невизначеності використовує стримуючу фіскальну політику, 
зокрема обмеження державних витрат. Це пов’язано з проблемами бюджетних дефіцитів країн, 
державного боргу та приборкання інфляції. Податкові ставки мають тенденцію до зниження: одночасно 
проводиться політика заохочення малого та середнього підприємництва та гармонізації доходів різних 
шарів населення. Такі кроки безумовно позитивно впливають на рівень добробуту країн у даній групі.

Та нарешті країни другого ступеню невизначеності використовують антициклічну фіскальну 
політику, має задовільнені показники державного боргу, бюджетного дефіциту, невисокі податкові 
ставки та дуже добрий рівень життя населення. Це досягається шляхом постійної гармонізації бюджетної 
структури та вчасної реакції влади на економічні зміни.

Висновки. Таким чином, невизначеність економічного розвитку відіграє значну роль у 
формуванні споживчої, інвестиційної та державної поведінки. Остання впливає на фіскальну політику, 
змушуючи уряд обмежувати можливі заходи та політичні інструменти. Невизначеність фіскальної 
політики у вузькому сенсі негативно відображується на інвестиціях та змінює структуру «споживання-
заощадження», що у свою чергу впливає на сукупний попит. Теоретичні міркування дозволили 
розглянути через призму невизначеності групи країн, виокремити їх базові фактори невизначеності, 
побудувати шкалу невизначеності та привласнити кожній країні відповідний ступінь. А спостереження 
за фіскальною політикою країн у останні роки дозволило пов’язати ступінь невизначеності та 
тенденції у проведенні бюджетно-податкової політики. Але дуже актуальним та цікавим може бути 
спостереження за зміною фіскальної політики однієї країни у динаміці, для якої є характерним перехід 
від невизначеності одного ступеню до іншого. Це дозволить більш глибоко оцінити її ефективність та 
розробити варіанти майбутніх заходів у різних ймовірних ситуаціях. 
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UKRAINE’S INVESTMENT CLIMATE ANALYSIS  
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Abstract. The article raises the question of investment attractiveness’ problems of the country’s, which 
is one of the main factors of economic development. The concept of country’s investment climate 
is feature; the situation of Ukrainian investment climate and its peculiarities at the present stage of 
development are investigated in the article. The place of Ukraine in international investment and its 
international rating are analyzed. The key factors that influence state’s investment attractiveness for 
foreign investors are determined, the basic positive steps of the national government are viewed, 
main courses for investment climate improvement and inflow of foreign capital into the country are 
proposed.
Keywords: foreign direct investment, investment climate, investment attractiveness, foreign 
investors, investment activity.

Problem setting. In 2006 the European Union officially recognized Ukraine as a market economy. This 
encouraged deeper involvement of the national economy in international trade and strengthened investment and 
innovation streams inside and outside the country. But the modern world economy is primarily characterised 
by great attention to the business efficiency in the globalised financial markets, liberalisation of capital 
movements. In other words, potential investors are interested in favourable investment climate in the country 
that provides proper legal guarantees to foreign and local investors, favourable conditions for business and 
market economy development.

Favourable investment climate allows to solve the social problems, provides high employment, renewal 
of plant, modernisation, implementation of new technologies etc. Therefore, there is a necessity to analyse the 
current state of the investment climate in Ukraine, identifying the problems and finding solutions to enhance 
the investment processes.

Analysis of recent researches and publications. The issues of investment climate development and 
assessment are researched by a number of foreign and national authors, such as I. Blank, O. Havryliuk, 
A. Haidutskyi, V. Geyets, S. Zakharin, A. Maliutin, N. Marchenko, V. Melnyk V. Oparin, A. Peresada, S. 
Reverchuk, A. Rohach, V. Savchuk, A. Sokolovska and others.

The purpose of the article. The article aims at the analysis of the foreign investment inflow dynamics in 
Ukraine; the assessment of the current state of investment development in the country; identifying the ways of 
favourable investment climate formation to attract the foreign investors to Ukraine.

Statement of the main research material. The investment climate is one of the determining factors of 
investment attractiveness of the country. According to many researchers, the investment climate is to be seen 
as a combination of economic, legal, social, cultural, regulatory, political and other factors, which characterise 
the country and which make the country attractive to investors.

Investment climate assessment is a part of risk assessment in the current poorly structured economy. 
Investment risks affect not only investors, but recipients as well. Firstly, substandard risks lead to reduction 
of the investment resources inflow into the economy of recipient. Secondly, they entail additional losses and 
expenses for recipient to attract the investment. In its turn, investment climate creates conditions for investment 
activities and, thus, becomes of paramount importance and directly affects the successful attraction of foreign 
direct investment.

The most common way to determine the investment climate is to compare the parameters of investment 
potential and investment risk. Among the other studies, investment climate assessment is based on the 
comparison of investment risk and yield. In this approach the payback period index is used, as well as the 
index of present value, investment rate of return and political and economic risks.

Domestic and foreign scientific literature highlight various approaches to the methodology of assessing 
the investment climate, which differ depending on the purpose of the study, the number of indicators analysed 
and their characteristics, at the choice of the very indicators. These are the main of them:
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– Index of Economic Freedom;
– «Euromoney» magazine investment climate assessment method;
– assessment method of Lozano Institute;
– BERI (Business Environmental Risk Index);
– Economist Intelligence Unit;
– Political Risk Services;
– Standard & Poor’s Rating Group;
– Pricewaterhouse Coopers and others.
In the foreign countries the investment climate assessment is usually carried out in relation to the 

macroeconomic sphere. Special consulting firms, banks, experts, magazines and newspapers carry out the 
analysis of different number of countries (15 to 178), depending on the interests of the customers. The number 
of parameters taken into account may be ranging from 9 in the “Euromoney” magazine to 381 in the work of 
the Swiss Institute for Management Development. London financial magazine «Euromoney» calsulates the so-
called integral reliability index with one hundred points grade. Nine factors are taken into account: economic 
efficiency, political risk, debt, debt service, credit standing, the availability of bank credit, the availability of 
short-term financing, the availability of long-term capital, the probability of force majeure.

International experts seek the best way to determine the parameters of the investment climate and 
investment attractiveness by using empirical data grouping and rating each country based on their findings. The 
use of various aggregates that characterise the institutional environment and economic policy of the country, 
its resource, industrial, intellectual and infrastructural potential assessment, led to the establishment of world 
rankings of investment attractiveness of different regions and countries.1

The methods of country’s investment climate assessment can be divided into:
1) credit and stock ratings (index);
2) economic indexes.
Financial investors use credit ratings to assess the reliability of investments in debentures of companies 

or governments, the fund uses them to assess the reliability for investments in companies’ profit participation 
rights. This allows investors to create high-quality investment portfolio and quickly manipulate the assets in 
case of rating changes.

In terms of foreign direct investment economic indices are of utmost importance. They differ from 
credit ratings, as the objects of research and consumers are different. Unlike credit ratings, economic indices 
are usually made only for particular countries. They characterise certain aspects of the national economy, such 
as the level of competitiveness, economic freedom and corruption. These indices are usually used by strategic 
investors to implement their investment strategy abroad, in particular in the field of foreign direct investment.

The most common global methodologies for country’s investment climate assessment are widely 
known indexes: Dow Jones and Russell Indexes (USA), CAC-40 and CAC General (France), Financial Times 
Industrial Ordinary Share Index (Great Britain), Nikkei and JPN (Japan), TSE (Canada), Hang Seng Index 
(Hong Kong).

The world’s leading economic magazines such as “The Economist” (England), “Fortune” (USA), 
“Euromoney”, as well as the most authoritative expert agencies: “Moody’s”, “Standard & Poor”, IBCA – provide 
investment climate aggregates and risks assessment; their results are systematised in the national rankings of 
investment attractiveness of regions and countries, which are regularly published by these institutions.

Unlike the stock and credit indices, the economic indices and ratings of investment climate are defined 
both by a variety of analytical and rating agencies, and international organizations – the UN, the World Bank, 
the European Bank for Reconstruction and Development and others. The main factors that serve the basis for 
assessment in determining economic index include the following:

– the status and tendencies of economic development;
– political stability in the country;
– socio-demographical situation;
– monetary policy and inflation;
– legislative support of entrepreneurship;
– infrastructure development;
– corruption and violations of law;
– the level of state regulation of the economy etc.

1 Мєдвєдкова, Н.С. (2012). Бюджетно-податкові важелі залучення прямих іноземних інвестицій в економіку 
України. Інвестиції: практика та досвід, 4, 18-21.
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Investment activity in Ukraine can hardly be considered active. In Picture 1 Ukraine’s position among 
the other states is featured, based on the competitiveness index, global competitiveness index and business 
index.

Pic. 1. Ukraine’s position among the other countries according to Competitiveness of Nations and 
World Economy Ranking (IMD), Global Competitiveness Index (WEF), Doing Business ranking 

(Doing Business)

According to the international rankings of favourable business environment, Ukraine is far from the top. 
However, according to the Doing Business ranking 2015 prepared by the World Bank and the International 
Finance Corporation, Ukraine is among the first hundred among 185 countries, 16 points higher as compared 
to the previous year.

In Picture 2 dynamics of Ukraine’s Index of Economic Freedom, which is annually calculated by the 
Wall Street Journal and Heritage Foundation is featured.

Pic. 2. The changes of Ukraine’s Index of Economic (Heritage Foundation)  
during 2001 – 2015

As we may see from Picture 2, Index of Economic Freedom reached its top in 2005, and up to 2011 it 
tended to decrease. However, during the last two years Ukraine’s rating after the jump to the value of 49.3 in 
2014 fell by 2.4 positions.

The authors of the ratings note that Ukraine’s future economic growth will require the serious problems 
to be solved, the most important of which being the restructuring of its institutional structure, which suffers 
from bureaucracy, lack of transparency and favouritism. This causes the need to protect the property rights and 
minimise the investment risks and promoting investment in the country. The business conditions in Ukraine, 
such as business launching process, employment, property registering, raising of credit, investors’ interests 
protection, business, monetary, investment, financial freedom from the government, from corruption, protection 
of property rights do not meet international business standards, creating obstacles in attracting both foreign and 
domestic investment in the country’s economy.

In the first quarter of 2014, investors were positive about the changes in the country, in the second 
quarter investment index rates began to decrease. Thus, according to the European Business Association, the 
business confidence in the country was 2.72 points out of 5 possible. In the second quarter of 2013 the rating 
was 2.15 points, and in the fourth – 1.81. Continuous instability in the country discouraged the investors, in the 
fourth quarter the ratings went down because of the revolution. The following actions caused by expectations 
of positive changes increased the level of confidence, but some of the government’s actions again led to the 
decrease in ratings2.
2 Кіркова, Н.П. (2014). Оцінка динаміки інвестиційного клімату в Україні. Інвестиції: практика та досвід,  
16, 46-50.
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According to the EBA, among the negative trends that are observed today in Ukraine’s economy 
investors note the following:

– corruption;
– imperfect legal environment;
– lack of transparency of the judicial system;
– problems with obtaining credit and loans;
– the complexity of tax administration;
– inspection of state supervision and other.
Increasing importance of the inflow of foreign capital for sustainable economic development of Ukraine 

highlights the importance of creating attractive investment climate and developing the opportunities for our 
country to attract foreign financial resources. It is therefore advisable to analyse and detect the patterns in the 
flow of foreign investments (Pic. 3).

Pic. 3. Foreign Direct Investment (stock capital), mln. USD

According to the State Statistics Committee of Ukraine, the amount of foreign direct investment (stock 
capital) contributed to Ukraine’s economy in December 31, 2014 amounted to 45,916 mln. USD, which is 
18.5% less than in the previous year. The decrease in ratings was primarily caused by the destabilising political 
events, but the upgrade process started in the second quarter of 2014, mostly because the businessmen hoped 
for positive changes.

The largest investor countries remain Cyprus (29.9% of all investments in the Ukrainian economy), 
Germany (12.5%), the Netherlands (11.1%), Russia (5.9%), Austria (5.5%), the UK (4.7%), Virgin Islands 
(4.4%), France (3.5%), Switzerland (3.0%), Italy (2.2%) and the USA (1.9%), which own more than 84% of 
total direct investment in Ukraine.

However, among the negative tendencies in Ukraine’s investment sphere some positive steps may be 
noted, namely:

– in Ukraine national treatment of investment activities applies to foreign investors, i.e. they have the 
same conditions as domestic investors, foreign investments in Ukraine cannot be nationalised;

– in case of termination of investment activities foreign investors are guaranteed redemption of their 
investment in kind or in investment currency without paying customs duties and income from investments in 
cash or in kind;

– for foreign investors to facilitate the interaction with the executive and local authorities, pre-trial 
settlement of investment disputes, support the investment projects in the “single window” mode the State 
Agency for Investment and National Projects of Ukraine was launched. It is the main body in the system of 
central executive authorities, which ensures the implementation of state policy in the sphere of investment and 
national projects – strategically important projects, ensuring technological modernisation and development of 
basic sectors of the real economy of Ukraine;

– the administrative barriers for foreign capital entry is removed, regarding the mandatory registration 
of foreign investments;

– some improvements in the legal field are launched as the Council of domestic and foreign investors 
was established to promote the involvement and the effective use of domestic and foreign investments.

In essence, the main ways to improve the investment climate in Ukraine and promote the inflow of 
foreign capital into the country may be the following:

– improve the regulatory and legal framework of entrepreneurial and investment activities;
– reduce the investors’ tax burden;



��

Volume � Issue 2 20�5 EuropEan Journal of EconomIcs and managEmEnt

– create effective mechanisms of investment activity;
– restructure the economy, attract investments to the sectors that are particularly in need of investment;
– motivate business entities for long-term investments, and society for investment in the economy, 

rather than in consumption;
– encourage reinvestment;
– provide guarantees to investors;
– reform the Ukraine’s tax system.
Attractive investment environment should be promoted by Ukrainian state. Indeed, although Ukraine’s 

investment climate is not very favourable, such factors as favourable geographical and geopolitical position of 
Ukraine at the crossroads of European transport routes - Asia North - South, proximity to the world markets, 
the European Union, Middle East, favourable climatic conditions, rich resource potential, qualified staff, low 
cost and surplus of labour make Ukraine attractive to foreign investment.

Conclusions.
Thus, summarising the above, we can conclude that investment activity in Ukraine requires formation 

of positive investment climate. There are several factors that hinder investment activity of the country, 
including:

– legislation instability;
– unreliability of the banking system;
– imperfection of the tax system;
– excessive tax burden;
– imperfect system of legal and economic protection of investors.
It is possible to achieve a high investment climate attractiveness and overcome other existing problems 

only in case of timely and prudent investment policy of the state, which should be based on international 
experience and promote the priority areas of investment activity in Ukraine.
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ПОТЕНЦІАЛ ВЗАЄМОВИГІДНОЇ СПІВПРАЦІ 
УКРАЇНИ І КИТАЮ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ 
НЕСТАБІЛЬНОСТІ 

Abstract. The article deals with the development of bilateral cooperation between Ukraine and 
China in conditions of global instability. The needs for diversification of foreign economic relations 
of Ukraine, decrease of its economic dependence on the Russian Federation and deepening of 
integration to the global economy encourage an increase in China’s share in Ukraine’s foreign trade 
structure. China, having an extremely powerful investment potential, is mentioned to remain for 
Ukraine an important source of modernization of national economy. Currently, the potential of 
mutually advantageous cooperation between the two countries is utilized inefficiently. With respect 
thereto, perspective directions of strategic cooperation between Ukraine and China are determined. 
The mutually important priority projects in agriculture, aviation industry, energy sector, construction 
of new infrastructure seaports of Ukraine, as well as housing are considered. The importance of 
investment cooperation between Ukraine and China is emphasized; particularly, focus is made on 
the issues of investment attractiveness of Ukraine. The possibility of Ukraine’s participation in the 
implementation of Chinese transnational project “The Silk Road Economic Belt” is considered. The 
prospects of realization of economic potential of Ukrainian-Chinese cooperation are determined.
Keywords: potential, strategic projects, economic cooperation, foreign investment.

Постановка проблеми. Глобальна нестабільність, яка є характерною рисою сучасного світового 
господарства, справляє суттєвий вплив на систему міжнародних економічних відносин, трансформує 
напрями взаємодії між країнами, визначає тенденції розвитку національних економік. З огляду на 
зростання глобальної нестабільності кожна країна приділяє значну увагу пошуку нових механізмів 
щодо розширення співробітництва. Не є винятком і Україна, яка намагається створити певні механізми 
захисту своєї економіки, в тому числі через активізацію співпраці з Китайською Народною Республікою 
(КНР). У зв’язку з цим виникає необхідність розуміння можливих перспектив у відносинах між Україною 
і КНР в умовах глобальної нестабільності з позицій ефективного використання потенціалу українсько-
китайського економічного співробітництва та пом’якшення різноманітних глобальних криз. Всебічне 
дослідження потенціалу взаємовигідної співпраці України і Китаю наразі є актуальним завданням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості еволюції зовнішньоекономічних зв’язків 
України з КНР висвітлюються в численних роботах як зарубіжних, так і вітчизняних учених: Лю Дуна, 
Лі Лань, Лі Син Хея, Лі Феня, Цзян Чанбіня, І. Бураковського, А. Голікова, А. Гончарука, І. Іващук, 
Д. Лук’яненка, З. Макогін, Я. Столярчук, А. Філіпенка та інших. Водночас перманентно зростаючий 
вплив глобальної нестабільності на розвиток світогосподарських зв’язків зумовлює необхідність в 
подальшому дослідженні питання щодо розширення українсько-китайського співробітництва.

Постановка завдання. Метою статті є дослідження перспективних напрямів взаємовигідної 
співпраці України і Китаю.

Виклад основного матеріалу. В сучасних умовах зовнішньоекономічна діяльність України 
характеризується високим ступенем впливу глобальної нестабільності. Власне розвиток окремих 
форм міжнародних економічних відносин в таких умовах набуває нових рис, про що свідчить аналіз 
українсько-китайського співробітництва. Наразі Китай є стратегічним партнером для України. 
Підтвердженням цього є зростаючий товарооборот між країнами, потенціал якого оцінюється сьогодні 
в 10 млрд дол. США1.

Розвиток співробітництва України з КНР є важливим напрямом вітчизняної зовнішньоекономічної 
стратегії. І це добре усвідомлюється керівництвом країни. Оскільки впродовж останніх десятиліть роль і  
 
1 Cайт Державної служби статистики України. <http://www.ukrstat.gov.ua>.
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значення Китаю у глобальному світі стрімко зростає, це спонукає багатьох держав до співпраці з Китаєм, з 
країною, яка має масштабний внутрішній ринок і є найбільшим експортером та імпортером у світі.

Українсько-китайське співробітництво має великий потенціал, але він використовується 
недостатньо. Наявність диспропорцій у структурі зовнішньої торгівлі України з КНР спричиняє втрату 
потенційної продуктивності національних факторів виробництва та зростання негативного сальдо 
зовнішньої торгівлі. Так, у 2014 році сальдо двосторонньої торгівлі склало 1,622 млрд дол. США на 
користь КНР 2, а в першому кварталі 2015 року цей показник склав 363 млн дол. США3. Основні позиції 
українського експорту в Китай продовжують займати залізні руди, шлаки і зола, питома частка яких 
становить майже 66% від загального обсягу експорту до КНР, жири і масла тваринного або рослинного 
походження (13%), деревина та вироби з неї (7%), механічне обладнання, машини, устаткування та 
механізми (2%). Інші товарні позиції українського експорту до КНР займають незначну частку у 
загальній структурі експорту (не більше 1%)4.

Основу у структурі імпорту з КНР до України складають наступні групи товарів: машини, 
устаткування та механізми (31%), текстиль та текстильні вироби (15%), неблагородні метали та вироби 
з них (11%), пластмаси і каучук, полімерні матеріали (9%), різні товари і вироби (переважно меблі, 
іграшки, головні убори, взуття (12%).

Звичайно, такі негативні тенденції у торговельних відносинах між двома країнами, як від’ємне 
торговельне сальдо, збільшення сировинної складової в структурі експорту, не влаштовують Україну. 
Постає необхідність підвищення уваги української сторони до питання розвитку експортного потенціалу, 
збільшення на китайському ринку готових українських товарів. Причому для цього існують достатні 
передумови5. Збільшення обсягів експорту української продукції можливо в першу чергу за рахунок 
постачання української сільськогосподарської продукції, зокрема кукурудзи, сої, ріпаку, ячменю і 
пшениці. Варто зазначити, що протягом останніх років між Україною та КНР склались перспективні 
взаємозв’язки в аграрному секторі. 

Вже в поточному році китайською стороною були підписані додаткові контракти на постачання 
600 тис. т зернових. За оцінками Міністерства аграрної політики України, у першому кварталі 2015 року 
Україна експортувала близько 27 млн т зернових. Також слід нагадати, що Україна стала найбільшим 
експортером кукурудзи до Китаю. За офіційними даними митниці Китаю, у січні поточного року Україна 
поставила 470,047 т кукурудзи, випередивши США, які посідали перше місце в загальному експорті.

Зростанню експорту продукції аграрного сектору України до КНР також сприятиме реалізація 
китайською стороною програми по створенню запасів зерна, харчових масел та інших видів сировини. 
На реалізацію цієї програми Китай виділяє 24,7 млрд дол. США6.

Незважаючи на те, що економічна ефективність сільськогосподарського виробництва у Китаї 
висока, рівень забезпечення сільськогосподарською продукцією складає близько 88%, однак можливості 
внутрішнього сільськогосподарського виробництва країни по забезпеченню постійно зростаючого 
споживання з кожним роком зменшується. Це пояснюється зростаючою урбанізацією країни та 
зниженням обсягу ресурсів для виробництва сільськогосподарської продукції. Зазначене свідчить про 
значний потенціал зростання імпорту продукції аграрного сектору до Китаю. З огляду на це Україна 
має зайняти дану нішу і забезпечити постачання вітчизняної сільськогосподарської продукції до КНР. 
Враховуючи те, що сьогодні Україна виробляє в 2,5-3 рази більше сільськогосподарської продукції, 
ніж споживає, частка її в загальному двосторонньому товарообороті може становити 25%, що значно 
покращить торговий баланс між двома країнами7.

Важливим напрямом співпраці в аграрному секторі, на нашу думку, може бути кооперація зусиль 
по нарощуванню виробництва зернових. Відомо, що окремі області південної частини України, такі 
як Запорізька, Миколаївська, Херсонська, мають значний потенціал щодо збільшення виробництва 
обсягів зерна. Але для цього необхідні китайські інвестиції, які мали б бути спрямовані на покращення 
технічного оснащення аграрного сектору, зокрема створення системи штучного зрошення, оскільки 
2 Cайт Державної служби статистики України. <http://www.ukrstat.gov.ua>.
3 Cайт Державної служби статистики України. <http://www.ukrstat.gov.ua>.
4 Cайт Державної служби статистики України. <http://www.ukrstat.gov.ua>.
5 Гальперіна, Л.П., Шаповал, А.В. (2013). Стратегічні напрями торговельно-економічних відносин України з 
Китаєм. Стратегія розвитку України. Економіка, соціологія, право, 4, 31-35.
6 Тарасова, В. (2015). Розвиток українсько-китайського співробітництва: розширення сфер співпраці. Україна: 
події, факти, коментарі, 15, 17-29. <http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2015/ukr15.pdf>.
7 Танасійчук, О. Микола Присяжнюк: «Наше завдання – інтегрувати економіку України і Китаю в сільському 
господарстві». Асоціація українсько-китайського співробітництваю <http://aucc.org.ua/>.
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фізичне зношення її на сьогодні сягає 82%. Як результат – врожайність зернових культур зросла б в рази. 
Така співпраця вигідна як Україні, так і КНР. Крім того, маючи значні обсяги зернових культур, можна 
разом виходити на ринки третіх країн, зробити вагомий внесок у забезпечення продовольчої безпеки у 
світі, стати потужним гравцем на міжнародному продовольчому ринку. За прогнозними оцінками ООН, 
до 2020 року населення планети досягне 9,1 млрд чол. Щоб нагодувати його, виробництво продуктів 
має вирости на 70%.

Слід зазначити, що перші кроки в цьому напрямку зроблені. Державна продовольчо-зернова 
корпорація України і Синьцзянська виробничо-будівельна корпорація Китаю ще у 2013 році підписали 
меморандум про співпрацю з підтримки пріоритетних проектів у сільському господарстві. Китайською 
стороною було виділено понад 2,6 млрд дол. США інвестицій в український агросектор8.

Звичайно, не лише сільськогосподарська галузь є привабливою для китайської сторони. Наразі КНР 
зацікавлена в налагодженні співпраці з Україною і в інших галузях, зокрема в машинобудуванні, в авіаційній 
галузі, в енергетичному секторі, у сфері будівництва. З огляду на те, що Китай поставив собі за мету стати 
лідером у виробництві не лише товарів, але й послуг та технологій, Україна може взяти участь у реалізації 
спільних проектів по виробництву нових продуктів. Прикладом може бути виробництво нового українського 
транспортного літака Ан-178, плани співробітництва між Україною та КНР за даною програмою були 
підписані Beijing A-Star Aerospace Technology Co та ДП «Антонов» у Києві.

Перспективним є проект по виробництву китайських літаків L-15 з українським підприємством 
«Мотор-Січ». Причому ці літаки йдуть виключно на експорт, що дає можливість КНР достойно 
конкурувати на світовому ринку в цьому сегменті продукції з країнами Заходу та Росії. Для України 
така співпраця є важливим джерелом модернізаційного розвитку даної галузі та економіки в цілому.

У колі інтересів китайської сторони є й енергетичний сектор, який є сьогодні актуальним і для 
України. Це стосується вугільної промисловості, виробництва електроенергії, газової галузі. Наразі 
ведуться переговори з китайськими енергетичними компаніями по модернізації шахт, реконструкції 
теплоелектростанцій, будівництву заводу з виробництва синтез-газу з вугілля. Для реалізації цього 
проекту китайські фінансові інститути виділяють кошти в розмірі 3,6 млрд дол. США9. Це дуже 
важливий для України інвестиційний проект, реалізація якого зробить економіку нашої країни більш 
стійкою і дозволить суттєво знизити її залежність від газу.

Також розглядається можливість участі інвесторів КНР в реалізації програми реконструкції та 
будівництва нової інфраструктури головних морських портів України в Одеському та Миколаївському 
регіоні. Зацікавленість китайської сторони у розвитку морського господарства України відповідає 
стратегічним інтересам китайського експорту до Європи і, відповідно, має інвестиційну привабливість 
для китайського бізнесу. Будівництво портів на території України – це черговий крок наближення Китаю 
до Європи. Ці порти стануть перевалочним пунктом вантажів з Китаю до Європи і з Європи в Китай. 
На розвиток українських портів китайськими інвесторами заплановано інвестицій на суму близько  
5 млрд дол. США10.

Існує зацікавленість китайських інвесторів у житловому й інфраструктурному будівництві. 
Досягнуті домовленості про виділення Україні кредиту у розмірі 15 млрд дол. США для будівництва 
житла економ-класу. Такий масштабний проект надасть стимулюючий вплив на будівельну галузь 
в Україні. Для початку буде реалізовано пілотний проект будівництва доступного житла вартістю  
1 млрд дол. США. Якщо даний проект пройде вдало, то в Україну зайдуть решта інвестицій, а також 
відбудеться розширення суми в майбутньому. Досвід китайських корпорацій щодо інфраструктурного 
і житлового будівництва за кордоном свідчить про успішну реалізацію таких проектів. Чому б Україні 
не використати його. Крім того, проблема житла з року в рік стає все гострішою.

В результаті військових дій на сході країни зросла кількість вимушених переселенців, досягнувши 
більше мільйона осіб, які також потребують дах над головою. Тому співпраця з реалізації проекту 
житлового будівництва для України є дуже важливою справою. За оцінками експертів, за ці кошти 
Україна зможе побудувати 25-30 млн м2 житла11.
8 Тарасова, В. (2015). Розвиток українсько-китайського співробітництва: розширення сфер співпраці. Україна: 
події, факти, коментарі, 15, 17-29. <http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2015/ukr15.pdf>.
9 Тарасова, В. (2015). Розвиток українсько-китайського співробітництва: розширення сфер співпраці. Україна: 
події, факти, коментарі, 15, 17-29. <http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2015/ukr15.pdf>.
10 Тарасова, В. (2015). Розвиток українсько-китайського співробітництва: розширення сфер співпраці. Україна: 
події, факти, коментарі, 15, 17-29. <http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2015/ukr15.pdf>.
11 Доспехова, Е. (2015, 30 марта). Зачем китайцы инвестируют в решение нашего квартирного вопроса. Деловая 
столица, 13(723).
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Стратегічні наміри щодо реалізації спільних секторальних та регіональних проектів забезпечать 
Україну не тільки новими робочими місцями, а й сприятимуть технічному та технологічному прогресу 
нашої економіки, піднімуть її статус у міжнародному рейтингу. Водночас це дає можливість китайським 
компаніям закріпитись на українському ринку, який намагається інтегруватись до Європейського 
Союзу.

Для стабілізації грошово-кредитного ринку в Україні в червні 2015 року набула чинності 
двостороння угода, яка була підписана між Національним банком України та Народним банком Китаю, 
про валютний своп китайський юань/гривня на суму 54 млрд грн і 15 млрд китайських юанів12. Ця 
угода сприятиме економічному розвитку обох держав, оскільки ці кошти можуть бути використані на 
фінансування торгових операцій і прямих інвестицій між двома країнами.

Допомога Україні у формі кредитування має важливе значення для розвитку національної 
економіки, але для нас найважливішою формою допомоги, звичайно, є прямі іноземні інвестиції. Це ті 
гроші, які закордонний інвестор вкладає безпосередньо в економіку, в підприємства приватної власності. 
Тому інвестиційний потенціал українсько-китайського співробітництва заслуговує окремої уваги. 
Наразі Україні необхідна значна інвестиційна підтримка всіх галузей економіки. Збройна агресія, яка 
має місце з боку Російської Федерації, потребує великих фінансових ресурсів для збереження власної 
територіальної цілісності. А, отже, інвестиційне співробітництво з КНР ще більше актуалізується. Крім 
того, слід мати на увазі, що Китай в найближчі п’ять років запланував інвестиції на суму близько 500 
млрд дол. США в економіку інших країн світу13. Під цей вдалий момент Україна має «опрацювати 
алгоритм взаємодії і пошуку нових форм українсько-китайської співпраці в інвестиційній сфері, 
розглянути питання створення спільного інвестиційного фонду на паритетних засадах»14. 

Загальний обсяг залучених в економіку України китайських інвестицій становив на 01.01.2015 
року 55,98 млн дол. США15. Сьогодні в Україні створено більше як 1 тис. підприємств з китайським 
капіталом. Більшість з них – це невеликі комерційні фірми, створені у таких швидкоокупних галузях, 
як торгівля, сфера послуг. Великий китайський бізнес, на жаль, в українських діючих об’єктах не 
представлений, а наявні проекти знаходяться на різних стадіях обговорення, розробки та реалізації. 
Незначний обсяг і нераціональна структура прямих іноземних інвестицій пояснюється недосконалістю 
інвестиційного законодавства, наявністю корупції, бюрократизму в державних органах, низьким рівнем 
розвитку інфраструктури, неточною інформацією про нашу країну. На жаль, дуже мало позитивних 
новин з України в китайських засобах масової інформації. Крім того, постійно проти України ведуть 
пропагандистські провокації російські рупори. І, звичайно, війна в Україні – бізнес в таких умовах не 
впевнений в перспективах нашої країни. Також слід відзначити, що ми поки що не позиціонувалися 
як учасник змагання за інвестиції на китайському ринку. Нам треба усвідомити свої сильні сторони 
і попрацювати із недоліками. Для цього необхідно виробити чітку тактику і стратегію співпраці між 
нашими країнами, скориставшись досвідом окремих країн, зокрема Білорусі.

Стратегічно важливим питанням для КНР наразі є оптимізація міжнародних транспортних потоків 
та розвиток транскордонної транспортної інфраструктури, зокрема реалізація проекту «Економічний 
пояс Великого Шовкового шляху». Це проект, що передбачає створення економічного коридору, який 
бере початок у китайському місті Ляньюньган і пройде через території країн Центральної Азії до 
європейських країн. Реалізація такого проекту потребує значних ресурсів, оскільки практичне втілення 
цього плану включає будівництво тисячі кілометрових магістралей, залізничні споруди, морські порти 
тощо. Прогнозується, що інвестиції Китаю в рамках цього проекту становитимуть близько 50 млрд дол. 
США16.

Вже на сьогодні інтерес до участі й практичної реалізації цього проекту виявили понад  
50 країн світу. Перспективу та практичні можливості участі в реалізації цієї амбітної китайської 
ініціативи має визначити і Україна та виступити в ролі стратегічного партнера, а не пасивного 
посередника. Конкурентні переваги нашої держави полягають у тому, що географічно Україна розташована 
12 Тарасова, В. (2015). Розвиток українсько-китайського співробітництва: розширення сфер співпраці. Україна: 
події, факти, коментарі, 15, 17-29. <http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2015/ukr15.pdf>.
13 Тарасова, В. (2015). Розвиток українсько-китайського співробітництва: розширення сфер співпраці. Україна: 
події, факти, коментарі, 15, 17-29. <http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2015/ukr15.pdf>.
14 Гончарук, А. (2014). Українсько-китайське стратегічне партнерство на сучасному етапі. Україна – Китай,  
1, 44-46.
15 Сайт Державної служби статистики України. <http://www.ukrstat.gov.ua>.
16 Кошовий, С. (2015). З Китаєм не розминутися… Чи буде затребуваний потенціал України в економічному поясі 
Великого шовкового шляху? Віче, 13. <http://www.viche.info/journal/4797/>.
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на перехресті євразійських торгових шляхів і є найкоротшим містком між Сходом і Заходом. З огляду 
на це, Україна може відігравати важливу роль у межах реалізації цього транснаціонального проекту, 
маючи при цьому певні преференції у зовнішній торгівлі, науково-технічному та інвестиційному  
співробітництві.

Висновки. В сучасних умовах потенціал двосторонньої співпраці між Україною та Китаєм має 
всі можливості для реалізації. Українсько-китайське співробітництво стає все більш багатовекторним. 
Розвиваючи зовнішньоекономічні відносини з КНР, представникам бізнесових кіл України необхідно 
більше уваги приділяти експорту своєї продукції, що дасть можливість країні отримати стабільний 
ринок її збуту, а відповідно збільшити внутрішнє виробництво, створити нові робочі місця, збільшити 
притік іноземної валюти в країну.

Участь китайського банківського капіталу в реалізації важливих спільних проектів є тим ресурсом, 
який сприятиме розвитку та модернізації відповідних галузей української економіки, поштовхом до 
відновлення позицій України на світових ринках.

Крім китайських кредитів, Україна також зацікавлена у залученні інвестиційного потенціалу 
Китаю, а для цього необхідно створити привабливе середовище для китайського бізнесу. Мова йде 
про зміст реформ, які уряд має провести за будь-яких обставин, надавши додаткові гарантії захисту 
іноземних інвесторів, приватної власності і спрощення ведення бізнесу.

Отже, українсько-китайське економічне співробітництво – це поле діяльності і взаємного 
докладання зусиль, яке, при дотриманні певних умов, може успішно розвиватись і дати суттєві 
результати.
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ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
РЕГІОНІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Abstract. The processes of globalization contribute to increased competition in almost all levels of 
the global economic system, from the mega-up micro. Search results in competitive advantages for 
the introduction and implementation of innovative activity, since it has a significant impact on the 
success of economic and social development. The region is considered as a market that has certain 
boundaries, requires attention to the general conditions of economic activity and business climate 
and distinctive features compared to other markets. Emphasized that an important aspect in the 
development of regional innovation policy is the need to consider the problem of balance of market 
self-regulation and state regulation.
Keywords: region, regional development, innovation, innovative development, globalization, 
economic competition.

Вступ. Сучасний стан світової економіки характеризується процесами глобалізації та 
регіоналізації, нерівномірністю розвитку, антагонізмом тенденцій формування однополярного та 
багатополярного світу, загостренням конкурентної боротьби.

Хоча процеси глобалізації та регіоналізації є різноспрямованими, але:
– глобалізація приводить до ліквідації державних кордонів в економічних процесах і взаємодіях, 

до збільшення мобільності праці й капіталу, розвитку єдиних стандартів і норм і, отже, уніфікації 
регіонів;

– регіоналізація виражається в прагненні регіонів зберегти свою унікальність і підвищити роль 
у національній та світовій економіці1.

Аналіз досліджень та постановка завдання. Питанням теорії інноваційного розвитку, розробки 
рекомендацій щодо реалізації державної та регіональної інноваційної політики присвячено низку 
праць вітчизняних науковців-економістів, серед яких: Л.Л. Антонюк, А.М. Поручник, В.С. Савчук2, 
В.Д. Боднарчук3 та ін.

Результати дослідження. Процеси економічної глобалізації сприяють загостренню конкуренції 
практично на всіх рівнях світової економічної системи, від мегарівня, до мікрорівня. Практично 
всі території та регіони вступають у конкурентні відносини, у підсумку суттєво змінюється 
роль окремого регіону у світовій економіці. Регіони поступово стають відносно самостійними 
економічними суб’єктами, вони вступають у конкурентні відносини як на міжрегіональному рівні, так і  
на світовому.

Такі процеси світової економічної системи вимагають дослідження основних факторів і 
механізмів конкурентоспроможного розвитку, стабільного зростання економіки й добробуту населення 
країн і регіонів. У цих умовах, коли ринок має ознаки загальноцивілізаційних цінностей, економічна 
спроможність окремої держави у все більшому ступеню визначаються конкурентоспроможністю його 
регіонів. В свою чергу регіони зацікавлені у наявності конкурентоспроможної національної економічних 
системи, яка стає умовою їх стійкого функціонування та ключовим елементом у числі регіональних 
пріоритетів. 

Пошук конкурентних переваг призводить до впровадження та реалізацію інноваційної діяльності, 
оскільки саме вона має вагомий вплив на успішність економічного та соціального розвитку.

1 Калюжнова, Н.Я. (2003). Конкурентоспособность регионов в условиях глобализации. Москва: ТЕИС.
2 Антонюк, Л.Л., Поручник, А.М., Савчук, В.С. (2003). Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації. 
Київ: КНЕУ.
3 Боднарчук, В.Д. (2010). Державна підтримка здійснення інноваційної діяльності на регіональному рівні. 
Інвестиції: практика та досвід, 6, 29–33.
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Виникає нагальна необхідність у створенні організаційно-економічного механізму розвитку 
регіону, який включав би в собі підходи, принципи і методи формування інноваційної політики та 
інвестиційної стратегії, що забезпечать його економічне зростання та конкурентоспроможність.

Процес реалізації інноваційної політики має наступні етапи: постановка мети, висування ідеї, 
розробка інноваційного проекту, формування ресурсів, вкладення ресурсів (інвестування), отримання 
доходу, акумулювання інвестиційних ресурсів.

За думкою класика інноваційної теорії, австрійського вченого Й. Шумпетера, саме інновації – 
«нові комбінації» мають визначальну роль у поясненні дії капіталістичного механізму як на макро- (в 
цілому економічної системи) так і на мікрорівнях (взаємодія суб’єктів між собою)4.

Аналізуючи в своїй роботі «Капитализм, социализм и демократия» розвиток капіталізму з 1760 
по 1940 рр. Й. Шумпетер визначив еволюційні (якісні) зміни капіталістичного процесу. В основі таких 
змін на думку Й. Шумпетера знаходиться безперервний процес революційної економічної мутації, який 
зсередини руйнує стару економічну структуру та створює нову. Цей процес «творче руйнування» він 
визначав як сутність капіталізму.

Досліджуючи аналогічні процеси на мікрорівні, Й. Шумпетер припустив, що «нова комбінація» 
виступає чинником конкурентної боротьби. Він став одним з перших науковців, який зауважив про 
необхідність відійти від класичної концепції конкуренції (цінова конкуренція), яка протікає в рамках 
незмінних умов та визначив превалююче значення конкуренції, «заснованої на відкритті нового товару, 
нової технології, нового джерела сировини, нового типу організації».

Розвиваючи теорію А. Шумпетера, можна зазначити, що сутність економіки інноваційного типу 
полягає в переважному використанні розвитку регіону сукупності інноваційних факторів. Створення 
умов для інноваційної діяльності в регіоні зумовлює інтенсивний тип розвитку. 

Необхідно відзначити, інноваційний розвиток є складним і ресурсоємним. Проте впровадження 
інноваційного такого розвитку, в поєднанні з наявністю відповідного інвестиційного потенціалу, 
дозволить забезпечити конкурентоспроможність регіону та його продукції як на внутрішньому, так і 
на зовнішньому ринках. У зв’язку з цим розробка регіональної стратегії розвитку повинна враховувати 
інноваційний підхід до розподілу інвестицій з урахуванням створення раціональної галузевої структури 
економіки та сучасних організаційних форм підприємництва всередині галузей економіки. Для чого 
необхідно утворення інструментів, які забезпечать безперервний процес пошуку і впровадження 
інновацій.

Враховуючи багатоплановість поняття «інновації», слід  сформулювати специфічні вимоги до 
державного регулювання інноваційного розвитку. 

По-перше, суб’єктами інноваційного процесу виступають: держава (оскільки інноваційний тип 
розвитку економіки є однієї з найбільш вагомих передумов забезпечення стійкої конкурентоспроможності 
країни на світових ринках), підприємства – розроблювачі інновацій (включаючи науково-дослідні, 
дослідно-конструкторські й впроваджувальні фірми), суб’єкти реального сектора економіки 
(підприємства, які реалізують інноваційні проекти у своїй виробничо-господарській діяльності), 
споживачі інноваційного продукту (як юридичні, так і фізичні особи), інвестори (які здійснюють 
фінансування інноваційних процесів) і суб’єкти інноваційної інфраструктури, що створюють умови 
для ефективної реалізації інноваційних процесів (суб’єкти інформаційної діяльності, сфери освіти й 
т.п.). Оскільки інтереси кожної з названих груп суб’єктів інноваційної діяльності специфічні, державна 
підтримка інновацій повинна містити в собі комплекс мотиваційних важелів, диференційованих по 
відповідній групі суб’єктів 

По-друге, інноваційний процес як об’єкт державного регулювання, складається з декількох 
взаємозалежних послідовних стадій (етапів), що утворять його життєвий цикл. Оскільки втримування 
цих стадій по-різному, цілком очевидно, що й інтенсивність, і методи державної  підтримки інновацій 
повинні бути диференційовані по етапах життєвого циклу інновацій. Причому для кожного з етапів 
характерний свій оригінальний набір мотиваційних механізмів.

По-третє, як свідчить практика, основними джерелами фінансування інноваційних процесів є 
власні кошти підприємств і кредитні ресурси, хоча в умовах фінансово-економічної кризи можливості 
кредитування інноваційних проектів істотно обмежені. Тому основні мотиваційні механізми державної 
підтримки інновацій  зв’язані, у першу чергу, з інструментарієм податкового регулювання й державної 
грошово-кредитної політики.
4 Шумпетер, Й.А. (2007). Капитализм, социализм и демократия. Теория экономического развития. Капитализм, 
социализм и демократия. Москва: Эксмо.
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По-четверте, інноваційний процес, як правило, вимагає серйозних інвестицій, тому  
найважливішою складовою державної підтримки інноваційного розвитку є стимулювання інвестиційних 
процесів у частині інвестиційного забезпечення інновацій.

Використання виділених специфічних особливостей інновацій як об’єкта державного регулювання 
дозволить створити діючу систему мотивації всіх учасників інноваційного розвитку

У формуванні організаційної культури інноваційного розвитку має бути задіяний принцип 
замкнутої самовідтворювальної системи. Державні та регіональні регуляторні органи мають забезпечити 
розширення процесу відтворення інвестицій.

Стан інноваційного розвитку регіону багато в чому визначається якістю розробки та ефективністю 
реалізації інвестиційних програм і проектів. Інвестування у інноваційний розвиток найбільш ефективно 
застосовувати в наукоємних галузях, тобто інвестувати по всьому циклу «дослідження – виробництво». 
Формування цілісної системи інноваційного розвитку неможливе без організаційно-правового 
забезпечення, яке дозволить зв’язати весь ланцюг управління в єдиний механізм. Організаційні структури 
і форми управління, є елементами механізму управління інноваційним розвитком. Організаційні 
елементи мають важливе значення, оскільки через них здійснюється безпосередній управлінський 
вплив на інноваційні процеси.

Організаційна складова управління інноваційним розвитком передбачає створення:
– правової бази реалізації основних напрямів інноваційного розвитку;
– структури фінансової підтримки певних напрямів інноваційного розвитку;
– науково-технічної інфраструктури (центрів науково-технічної інформації, банків даних, 

науково-дослідних організацій, інститутів тощо);
– системи підготовки професійних кадрів і формування управлінських консультативних служб 

шляхом підвищення мобільності робочої сили, створення науково-технічної інфраструктури5.
Як прояв глобалізаційних процесів в інноваційній діяльності, можна визначити «План дій у галузі 

інновацій» схвалений Європейською комісією у 1996 р., де разом із прямою фінансовою підтримкою 
представлені і напрями організаційно-правової підтримки, зокрема:

– захист інтелектуальної власності (розроблені рекомендації щодо підвищення ефективності 
патентної системи, зокрема, стосовно авторських прав в інформаційних мережах, розширення патентної 
охорони в біотехнології);

– нормативна база і спрощення адміністративних вимог (розробляються нові організаційні 
форми проведення спільних наукових досліджень);

– освіта і професійне навчання (передбачені заходи щодо розширення мобільності наукових 
кадрів і використання інформаційної технології)6.

Спираючись на досвід промислово розвинутих країн, слід відмітити те, що завдяки розвиненої 
інноваційної інфраструктури вони є лідерами соціально-економічного та технологічного розвитку. 
Напроти, країни, що не розвивають свій інноваційний потенціал приречені поставляти на світовий 
ринок природні багатства та товари, виробництво яких є трудовитратним, енергоємним та екологічно 
шкідливим. Тому більшість промислово розвинутих країн орієнтовані на розвиток науково-технічної 
діяльності та ефективне використання її результатів задля підвищення рівня конкурентоспроможності. 

В сучасних умовах глобалізації утворення умов для стабільного розвитку національної економіки 
має ґрунтуватися на новому підході до державного регулювання інноваційних процесів як на макро-, 
так і на макрорівні.

Враховуючи сучасний світовий досвід можна зазначити, що універсальних рецептів стимулювання 
інноваційного розвитку не існує. Кожна країна має свою специфіку та індивідуальний механізм 
регулювання інноваційної діяльності. Разом з тим, світовий досвід свідчить про те, що досягнення 
результатів в цій сфері безпосередньо зв’язане в формуванням дієвої мотивації всіх учасників 
інноваційних процесів, що в більшості країн реалізується за допомогою засобів податкової політики – 
спеціальних режимів оподаткування інноваційної діяльності в технопарках та спеціальних податкових 
пільг інноваційного спрямування.

Важливою складовою національної інноваційної системи є конкуренція меж регіонами. 
Конкуренція регіонів – багатомірне поняття, воно включає конкуренцію між регіонами однієї  
 
5 Калюжнова, Н.Я., Мингалаева, Ж.В., Калашникова, Т.В. и др. (2003). Конкурентоспособность регионов: 
теоретико-прикладные аспекты. Москва: ТЕИС.
6 Єгоров, І.Ю., Карпов, В.І., Степанкевич, К.С., Чекмарьов, К.А. (2004). Науково-технічна політика Європейського 
Союзу: досягнення, проблеми, перспективи. Київ: НБУВ.
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країни, конкуренцію з регіонами інших країн, конкуренцію макрорегіонів – об’єднань ряду країн. 
Міжрегіональна конкуренція є порівняно новим об’єктом аналізу для економічної теорії в порівнянні з 
конкуренцією країн або підприємств, що підсилює увагу сучасної науки.

Розглядаючи регіон як ринок, що має певні границі (ареал), потребує уваги до загальних умов 
економічної діяльності (підприємницького клімату) і особливостей регіональних ринків. Важливим 
аспектом при розробці регіональної політики розвитку інноваційної діяльності стає необхідність 
враховувати проблему співвідношення ринкового саморегулювання та державного регулювання. 

На думку фахівців7, відсутність державної підтримки науково-технічного та інноваційного 
розвитку призводить до погіршення стану багатьох галузей економіки, зокрема їх технічної та 
технологічної відсталості, зношеності основних фондів, низького рівня  використання виробничих 
потужностей, високої енерго- та ресурсоємності.

На цьому шляху в Україні затверджено Програму розвитку інвестиційної та інноваційної 
діяльності8 [http://www.rv.gov.ua].

Метою Програми є перехід на  інноваційну модель розвитку економіки, модернізація виробництва, 
підвищення конкурентоспроможності  вітчизняної продукції на внутрішньому і зовнішньому ринку, 
запобігання впливу міжнародної фінансової кризи на розвиток економіки. 

Виконання Програми здійснюється шляхом:
– створення сприятливого регуляторного середовища, зокрема для забезпечення розвитку малого 

та середнього підприємництва;
– надання державної підтримки реалізації інвестиційних та інноваційних проектів, зокрема з 

метою забезпечення розвитку високотехнологічного виробництва;
– удосконалення механізму комерціалізації результатів наукових досліджень та розробок і 

впровадження їх у виробництво;
– забезпечення розвитку державно-приватного партнерства як інструменту залучення 

інвестицій;
– реалізації інвестиційних та інноваційних проектів, що пройшли конкурсний відбір і забезпечать 

розвиток базових галузей економіки.
Затверджено Програма економічних реформ «Заможне суспільство, конкурентоспроможна 

економіка, ефективна влада» на 2010-2014 роки. Більш детально сучасні програми інноваційного 
розвитку упорядковано в табл. 1.

7 Боднарчук, В.Д. (2010). Державна підтримка здійснення інноваційної діяльності на регіональному рівні. 
Інвестиції: практика та досвід, 6, 29–33.
8 Про програму науково-технічного та інноваційного розвитку Рівненської області <http://www.rv.gov.ua/sitenew/
main/ua/catalog/item/1877.htm> (2015, вересень, 11).

Табл. 1
Державні програми у сфері інноваційного розвитку промислового сектору

Назва програми Документ,  
яким затверджено програму

Термін 
виконання 
програми

Загальнодержавна комплексна програма розвитку високих 
наукоємних технологій

Закон України № 1676-IV  
від 09.04.2004 р. 2005-2013 рр.

Програма розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в 
Україні

Постанова КМУ № 389  
від 02.02.2011 р. 2011-2015 рр.

Державна цільова економічна програма «Створення в Україні 
інноваційної інфраструктури» на 2009-2013 рр.

Постанова КМУ № 447  
від 14.05.2008 р. 2009-2013 рр.

Державна цільова науково-технічна програма розроблення 
новітніх технологій створення вітчизняних лікарських засобів 
для забезпечення охорони здоров’я людини та задоволення 
потреб ветеринарної медицини на 2011 – 2015 рр.

Постанова КМУ № 725  
від 22.06.2011 р. 2011-2015 рр.

Державна цільова науково-технічна програма «Нанотехнології 
та наноматеріали» на 2010-2014 рр.

Постанова КМУ № 1231  
від 28.10.2009 р. 2010-2014 рр.
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Для розвитку інноваційної діяльності на регіональному рівні місцевими органами влади 
утворюються та впроваджуються регіональні програми науково-технічного та інноваційного розвитку 
областей. 

Вони мають на меті розроблення та реалізацію системи проектів і заходів, які забезпечать 
формування інноваційної моделі економіки регіону, прискорене зростання його науково-технічного і 
виробничого потенціалу, сприяння сталому розвитку та підвищення рівня життя населення.

Однак, слід визнати, що фінансово-економічна криза останніх років загальмувала поступальний 
інноваційний розвиток як в Україні, так і в регіоні. Головним фактором дестабілізації є складна 
ситуація у промислових комплексах регіонів, які, в свою чергу, мають визначальний вплив на розвиток 
інноваційної сфери. До основних причин такого становища слід віднести:

– затримку з відшкодуванням ПДВ та заборону на використання податкових векселів під час 
митного оформлення товарів;

– зменшення кредитування господарської діяльності комерційними банками (чи практично 
повну його відсутність);

– коливання курсу валют та різницю між офіційним та комерційним курсами;
– проблеми із коопераційними зв’язками споріднених галузей.
Виконання означених програм загальмовується, або реалізується частково. Так, на виконання 

Державної цільової економічної програми «Створення в Україні інноваційної інфраструктури» на 
2009-2013 рр було передбачено видатки державного бюджету на загальну суму 60550 тис. грн, проте 
фактичне фінансування за кошти державного бюджету не здійснювалось. Реалізація заходів Державної 
цільової науково-технічної програми «Нанотехнології та наноматеріали» на 2010-2014 рр. здійснено 
частково через брак державного фінансування. Фактичний обсяг фінансування з державного бюджету 
склав 115971,0 тис. грн, що становить 6,3 % від обсягу, запланованого програмою (1847100,0 тис. 
грн).

На виконання заходів Державної цільової науково-технічної програми розроблення новітніх 
технологій створення вітчизняних лікарських засобів для забезпечення охорони здоров’я людини 
та задоволення потреб ветеринарної медицини на 2011-2015 рр., фактичне фінансування станом на 
01.07.2012 р. не здійснювалось9.

Ситуація інноваційного розвитку регіонів, що склалася на сьогодні в Україні, свідчить про 
відсутність єдиної концепції, що дозволила б реалізовувати регулюючі заходи системно, а не здійснювати 
окремі, найчастіше не пов’язані між собою дії. Державна та регіональна система регулювання науково-
інноваційною сферою в Україні має незбалансований та неузгоджений характер, для неї характерна 
розірваність управління науково-технічною й інноваційною діяльністю, практично відсутні органи, 
які аналізують результати науково-технологічної діяльності, узгоджують та здійснюють контроль за 
ефективністю виконання програм і проектів, результативністю їх фінансування. Головними перешкодами 
на шляху вирішення завдань інноваційного розвитку регіонів залишаються: дефіцит фінансових ресурсів, 
низька конкурентоспроможність продукції та послуг, нерозвиненість системи малого інноваційного 
підприємництва, віддаленість від сучасної європейської ринкової інфраструктури. 

Висновки. Світова та внутрішня криза призвели до зниження рівня конкурентоспроможності 
національної економіки України. Одним з пріоритетних напрямків розвитку національної економіки, 
що дозволить подолати наслідки кризових явищ та наблизити соціально-економічний рівень України до 
розвинутих країн є стимулювання регіонального інноваційного розвитку. Оскільки регіон являє собою 
ринок, з певними границями, він потребує уваги у ході створення умов для економічної діяльності 
та формування сприятливого підприємницького клімату. Саме інноваційна складова підприємницької 
діяльності має вагомий вплив на успішність економічного та соціального розвитку регіону у цілому. 
Пошук конкурентних переваг веде до впровадження та реалізації результатів інноваційної діяльності. 
Важливим аспектом регіональної політики з погляду на його інноваційний розвиток залишається 
проблема досягнення раціонального співвідношення між ринковим саморегулюванням та державним 
втручанням в економіку.

9 Сайт Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України. <http://www.dknii.gov.
ua/2010-09-09-12-22-00/2011-04-15-11-50-40> (2015, вересень, 11).
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ПРОСТОРОВА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ І СТРУКТУРНІ 
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 
РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Abstract. We analyze the spatial differentiation and conditionality of structural socio-economic 
development of Ukraine on the basis of their main characteristics in the following areas: estimating 
the general level of socio-economic status of the region, determining the location of the region 
by rating assessment and grouping regions, homogeneous individual characteristics. Determining 
the level of economic development is conducted by the gross domestic product (GDP) and gross 
value added (GVA) with the release of the five subgroups. Rating evaluation of socio-economic 
development conducted using taxonomic method that ensures the objectivity of the results and 
effectiveness of appropriate management decisions on the formation and implementation of 
programs and strategies for regional development.
Keywords: socio-economic development, region, differentiation, structure, rating.

Вступ. В умовах активного включення України до світових процесів глобалізації та регіоналізації 
особливої ваги набувають регіональні аспекти стратегії соціального-економічного зростання держави. 
В цьому контексті особливо актуальними є питання економічного розвитку регіонів на основі 
структурних зрушень галузевої, просторової та функціональної систем, відновлення й зміцнення 
ефективного співробітництва між регіонами, зменшення міжрегіональних диспропорцій, раціонального 
використання економічного потенціалу кожного регіону.

Аналіз рівня економічного розвитку областей України, свідчить про істотні відмінності між 
ними. Регіональна напруженість, загострення проблем просторового характеру, що посилюються із-
за нестабільності ринкових перетворень в різних сферах діяльності, обумовлюючи невідповідність і 
розбіжність в масштабності та етапності трансформаційних процесів, значну регіональну диференціацію 
соціально-економічного розвитку.

Аналіз останніх досліджень. Проблемам регіонального розвитку та дослідженню 
просторових нерівностей присвячено наукові праці таких вчених як І.С. Благун О.О. Солтисік1, 
В.М. Геєць, Т.С. Клебанова, М.О. Кизим2,3, М.М. Жилєнкова4, Д.А. Ісаченко5, О.В. Моліна, 
В.М. Осипов6, М.І. Умаханов, Р.Д. Шахпазова7, Л.І. Федулова8, В.Я. Шевчук9, А.Ф. Толмачева, 
В.В. Хахулин, Я.І. Тульку10 та ін. Соціально-економічні аспекти оцінки і регулювання  
1 Благун, І., Солтисік, О. (2004). Моделювання стратегій сталого розвитку регіону. Регіональна економіка,  
4, 105–110.
2 Геєць, В., Кизим, Н., Клебанова, Т. (2006). Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство. 
Харьков: ИД «ИНЖЭК».
3 Клебанова, Т., Кизим, Н., Гурьянова, Л. (2011). Модели оценки неравномерности и циклической динамики 
развития территорий. Харьков: ИД «ИНЖЭК».
4 Жилєнкова, М. (2005). Система показників оцінки соціально-економічного розвитку регіонів України. 
Статистика України, 4, 51–53.
5 Ісаченко, Д. (2009). Практика стратегічного планування розвитку регіонів. Регіональна економіка, 4, 24–32.
6 Моліна, О., Осипов, В. (2010). Сталий соціально-економічний розвиток регіону: аналіз підходів та інструментів 
оцінки. Регіональна економіка, 4, 25–32.
7 Умаханов, М., Шахпазова, Р. (2006). Устойчивое развитие региона: модель, основные направления, концепция. 
Москва: ЮНИТИ-ДАНА.
8 Федулова, Л. (2012). Інституційне середовище інноваційного розвитку регіонів України. Економіст,  
5, 38–42.
9 Шевчук, В. (2010). Формування інноваційної моделі сталого розвитку України в посткризовий період. 
Економічний часопис – XXI, 1–2, 6–8.
10 Толмачева, А., Хахулин, В., Тульку, Я. (2012). О перспективах государственно-частного партнерства в 
инновационной сфере региона. Економічний вісник Донбасу, 1 (27), 231–238.
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територіальної асиметрії у розвитку регіонів розглянуто також у праці Ю.В. Донченко, А.В. Євченко, 
С.С. Железняков11.

Однак, не зважаючи на вагомі напрацювання, дослідження просторових структур регіонів 
залишаються й надалі актуальними, особливо у контексті адаптації до стандартів ЄС і прийняття 
відповідних управлінських рішень. 

Цілі статті. Метою статті є аналіз просторової диференціації та структурної обумовленості 
соціально-економічного розвитку регіонів України на основі їх основних характеристик, а також 
проведення рейтингового оцінювання соціально-економічного розвитку з використанням таксономічного 
методу у контексті формування і реалізації ефективних програм і стратегій розвитку регіонів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Характер економічного розвитку, який має значну 
територіальну диференціацію, відображається і зумовлює соціальну нерівність, яка проявляється в 
суспільних відносинах з приводу задоволення життєвих потреб людей, створення нормальних умов 
життєдіяльності населення.

Визначення рівня економічного розвитку можна проводити за різними показниками. Однак 
найбільш суттєвим показником є обсяги ВВП на одну особу. Для аналізу сформуємо п’ять підгруп з 
різним рівнем економічного розвитку в залежності від величини валового внутрішнього продукту, що 
припадає на 1 жителя по відношенню до середнього по країні (табл. 1). 

Табл. 1 
Поділ регіонів України на підгрупи

ВВП ВВП у % Група

2012 2013 2012 2013 2012 2013

Україна 32002 33473

Автономна Республіка Крим 22675 23595 70,9 70,5 E E

Вінницька 20253 22303 63,3 66,6 E E

Волинська 19249 19817 60,1 59,2 E E

Дніпропетровська 44650 46333 139,5 138,4 A A

Донецька 38907 37830 121,6 113,0 A B

Житомирська 19551 20286 61,1 60,6 E E

Закарпатська 17088 17044 53,4 50,9 E E

Запорізька 30656 30526 95,8 91,2 C D

Івано-Франківська 23379 24022 73,1 71,8 E E

Київська 40483 39988 126,5 119,5 A B

Кіровоградська 22082 25533 69,0 76,3 E E

Луганська 25950 24514 81,1 73,2 D E

Львівська 24387 24937 76,2 74,5 E E

Миколаївська 24838 27355 77,6 81,7 E D

Одеська 27070 29118 84,6 87,0 D D

Полтавська 38424 39962 120,1 119,4 A B

Рівненська 18860 19003 58,9 56,8 E E

Сумська 21722 23517 67,9 70,3 E E

11 Донченко, Ю., Евченко, А., Железняков, С. (2004). Социально-экономические аспекты оценки и регулирования 
территориальной асимметрии в развитии административных районов. Вопросы статистики, 8, 56–61.
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Тернопільська 16644 16819 52,0 50,2 E E

Харківська 29972 31128 93,7 93,0 D D

Херсонська 17910 19311 56,0 57,7 E E

Хмельницька 19920 20165 62,2 60,2 E E

Черкаська 24558 26168 76,7 78,2 E E

Чернівецька 14529 15154 45,4 45,3 E E

Чернігівська 22096 22603 69,0 67,5 E E

м. Київ 97429 109402 304,4 326,8 A A

м. Севастополь 25872 28765 80,8 85,9 D D

Перші дві групи включають області з відносно високим рівнем розвитку. Група А де валовий 
внутрішній продукт на душу населення перевищує 120%, в той час як в групі В показник знаходиться 
в межах 105-120%. Група C складається з областей, які мають середній рівень розвитку (ВВП на 
душу населення між 95-105% від середнього по країні). Останні дві групи з відносно низьким 
рівнем розвитку; Група D – ВВП на душу населення знаходиться в діапазоні 80-95%, у той час як у 
групі E це співвідношення нижче, ніж 80% в середньому по країні. Досліджуваний період охоплює  
2012-2013 роки.

Державна служба статистики виокремлює крім 24 областей і АРК Крим ще міста Київ та 
Севастополь, які визначені окремими складовими частинами України. 

До груп, що характеризуються високим рівнем розвитку (ВВП на душу населення більше ніж 
105% від середнього по країні – групи А і В) були зараховані в 2012 році 5 областей – група А і 2013 
році 5, в тому числі 2 до групи А і 3 до групи B, це Дніпропетровська, Донецька, Київська, Полтавська 
області та м. Київ. До групи С з середнім рівнем розвитку в 2012 році входила Запорізька область.  
До групи D з відносно низьким рівнем розвитку належало в 2012 р. чотири області, а в 2013 р. –  
п’ять областей. Решта сімнадцять областей належали до групи Е.

Розглянемо основні макроекономічні показники для виокремлених груп (табл. 2).

Табл. 2
Характеристики груп регіонів, утворених з областей з різним рівнем розвитку  

в 2012 і 2013 роках

Групи

Кількість 
областей Площа у % Чисельність 

населення у %
Кількість 

зайнятих у % ВВП у %

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

А 5 2 16,9 5,4 30,1 13,6 18,6 8 34,7 19,8

В – 3 - 13,8 - 16,6 - 10,9 - 15

С 1 – 4,5 - 3,9 - 3,8 - 4,1 -

D 4 5 15,3 19,5 17,1 18,6 15,1 19,2 14,5 18,7

E 17 17 63,3 61,5 48,9 51,2 62,5 61,9 46,7 46,5

Україна 27 27 100 100 100 100 100 100 100 100

Закінчення таблиці 1
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Виокремленні групи також різняться й іншими економічними чинниками (табл. 3).
Значна диференціація спостерігається відносно показника, що характеризує ступінь концентрації 

економічної діяльності, тобто розмір ВВП на 1 км2 (коефіцієнт варіації цього показника збільшився 
з 79,1 до 99,2%). Ця диференціація в першу чергу виражає різний ступінь просторового розвитку і 
трансформації областей.

З економічної точки зору, набагато більше значення має зміна рівня обсягу ВВП на одного 
мешканця. Коефіцієнт варіації цього показника в 2012 2013 роках збільшився з 71,8% до 85,3%,.

Відмінності в рівнях розвитку (ВВП на 1 працюючого) значною мірою є наслідком значної різниці 
територіальної продуктивності праці. Коефіцієнт варіації характеризує соціальну продуктивність праці 
в 2012 та 2013 роках 46,4%, а 91,8%.

Табл. 3 
Диференціація валового внутрішнього продукту в різних групах

Групи

ВВП

На одного мешканця в 
тис. грн. На 1 км2 в млн. грн. На одного працюючого

2012 2013 2012 2013 2012 2013

А 52 77,9 2547,8 4746,1 398,2 1119,3

В - 39,3 - 1412,3 - 480,7

С 30,7 - 1127,9 - 307,6 -

D 27,2 29,4 1177,1 1249,3 670 248,5

E 20,6 21,5 915,7 986,4 362,2 316,9

Україна 32 33,5 53 55,5 301 448

Відношення 
мінімальних та 
максимальних 

показників

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

Коефіцієнт варіації  
у % 71,8 85,3 79,1 99,2 46,4 91,8

Аналіз галузевої диференціації економіки вказує на існування залежності між рівнем економічного 
розвитку та структурою економіки. Цей зв’язок особливо проявляється у галузевій структурі зайнятості. 
Участь працюючих у сільськогосподарському секторі зменшується з підвищенням рівня розвитку даної 
групи регіонів. 

Існує також зв’язок між рівнем розвитку і структурою областей на основі ВДВ (табл. 4).
Аналіз показників, що характеризують рівень економічного розвитку в підгрупах вказує на 

існування значної зміни в досліджуваному діапазоні. Особливо важливо з економічної точки зору 
відношення мінімального і максимального показника, який характеризує рівень розвитку регіонів у 
групах. Аналіз галузевої структури економіки (ВВП і ВДВ) в різних групах, показали, що існує чітка 
кореляція між рівнем економічного розвитку описаних просторових систем і галузевій структурі 
економіки, особливо в сфері зайнятості.
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Табл. 4 
Диференціація валової доданої вартості за групами

Групи

ВДВ у фактичних цінах, млн. грн.

Сільське господарство Промисловість і 
будівництво Послуги

2012 2013 2012 2013 2012 2013

А 4367 6993,5 32079,6 134146 71797,2 188690

В - 16442 - 111214 - 66639,6

С 3840 - 16444 - 18406 -

D 3405,25 8320,8 11015,5 36714,4 26617 42495,8

E 3518,1 14012,9 14146,29 49504 35089,8 50651,6

Відношення мінімальних 
та максимальних 

показників
1:1,7 1:2 1:2,9 1:1,3 1:3,9 1:4,4

Коефіцієнт варіації у % 32 49,3 63,6 71,1 77,5 98,2

Часто регіональний розвиток означає досягнення певної продуктивності завдяки використанню 
продуктів або послуг, використовуючи процеси розвитку, які знаходяться під впливом кількісних і якісних 
змін. Продуктами і процесами розвитку регіонів є: інвестиційна стратегія, планування інфраструктури, 
аналіз зайнятості, якість життя, політика, використання ресурсів. Дуже часто досягти бажаних цілей 
є складно, тому потрібно використовувати різні методи для покращення планів, цілей і стратегій. 
Регіональний розвиток дозволяє виявити наступні зміни: підвищення конкурентоспроможності 
регіону, підвищення якості життя населення, зміна економічної структури, покращення управління та 
землекористування.

Для ефективного дослідження рівня регіонального розвитку необхідно вказати площини 
досліджень і вибрати відповідні показники.

Аналіз приділяє особливу увагу таким областям досліджень, як дохід і витрат бюджетів, житлово-
комунальні послуги, торгівля, інвестиції та основні засоби, мистецтво і культура, освіта, демографія, 
здоров’я та соціальна допомога, розвиток бізнесу, промисловості, будівництво, сільське господарство, 
паливно-енергетичний ринок, ринок праці, навколишнє середовище, транспорт, туризм. Статистичні 
дані, які використовуються в дослідженнях повинні відповідати певним критеріям, а саме: надійність, 
точність, достовірність, повнота, порівнянність, послідовність, цілісність, своєчасність. Дослідження 
також підкреслює такі аспекти, як узгодженість (несуперечність), що розуміємо як відповідність 
логічних, формальних і основних даних, зібраних і детально адаптованих до систематики потреб.  
Варто вказати, що надлишок і дефіцит інформації не приносить користі.

Дані, які взяті для проведення таксономічного аналізу соціально-економічного розвитку області, 
утворюють базу даних статистичних характеристик що складається з таких змінних: 

– доходи бюджету на 1 жителя; 
– витрати на регіональних автомобільних доріг загального користування на 1000 жителів;
– бюджетні витрати на 1 жителя;
– витрати на 1 жителя на освіту і виховання;
– витрати на охорону здоров’я на 1 мешканця;
– державні витрати і інвестиції в нерухомість на 1000 жителів;
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– кількість професійно-технічних училищ;
– показник позашкільних закладів;
– кількість музичних і театральних закладів на 1000 жителів;
– сальдо зовнішньої міграції;
– відсоток населення, яке проживає в газифікованих населених пунктах;
– рівень безробітних з вищою освітою;
– частка безробітних з базовою освітою та без освіти;
– відсоток осіб, які зайняті на малих підприємствах з іноземним капіталом;
– відсоток осіб, які зайняті на великих підприємствах (250 або більше осіб) з іноземним капіталом;
– частка компаній, створених в результаті приватизації державних підприємств на 10 тисяч жителів;
– середньомісячна заробітна плата в середньому по країні;
– кількість торгових точок за 100 тисяч. жителів;
– валова додана вартість;
– ВВП на душу населення;
– обсяг виробництва електроенергії на 10 тис. жителів;
– споживання енергії в домашніх господарствах;
– всього залізничних ліній на 100 км2;
– кількість місць на туристичних об’єктах на 1000 осіб;
– розміщення туристичних об’єктів для людей 1000 осіб;
– відсоток сільськогосподарського виробництва;
– використання мінеральних добрив на 1 га;
– відсоток витрат води в домашніх господарствах.
Загальна характеристика рівня соціально-економічного стану регіону включає три основні 

групи показників, комплексне використання яких повинне забезпечити їх об’єктивний вимір та оцінку 
тенденцій і перспектив подальшого розвитку. Показники, що необхідно використовувати для проведення 
аналізу соціально-економічного стану регіонів і формування їх рейтингів за розвитком економічних 
сфер життя, поєднані за наступними напрямками:

1) оцінка загального рівня соціально-економічного стану регіону;
2) визначення місця регіону за рейтинговою оцінкою;
3) групування регіонів, однорідних за окремими ознаками.
Загальні проблеми розвитку економіки західного регіону України, які перешкоджають 

підвищенню рівня інвестиційної привабливості його областей, спричинені передусім посткризовим 
спадом виробництва в основних сферах господарювання (промисловості, сільському господарстві, 
торгівлі, будівництві, транспорті тощо), порівняно низькою питомою вагою західного регіону в 
країні за обсягом ВРП. Поліпшенню фінансового забезпечення економіки західного регіону заважає 
нерівномірність у фінансуванні його окремих областей, що супроводжується порівняно низьким рівнем 
бюджетної забезпеченості на одиницю населення і рівнем середньої зарплати у регіоні, нижчим від 
загальноукраїнського рівня. Окреслені проблеми зумовлюють порівняно низький ступінь інвестиційної 
активності як підприємств, так і населення регіону.

Для більш глибокого аналізу регіонів, проведемо рейтингову оцінку їх соціально-економічного 
розвитку з використанням таксономічного методу. Результати аналізу наведено у табл. 5 (t – показник 
таксономічного розвитку, R – рейтинг регіону).

Об’єктивна рейтингова оцінка соціально-економічного розвитку регіону є надзвичайно 
важливою, враховуючи можливості використання її при прийнятті відповідних управлінських 
рішень. Для потенційних інвесторів встановлені рейтинги слугуватимуть поточними і прогнозними 
індикаторами переваг і слабких сторін, можливостей і загроз під час обґрунтування напрямів вкладень 
капіталу. Органи державного і місцевого управління, які здійснюють розподіл видатків відповідних 
бюджетів за цілями інвестування у різні об’єкти на регіональному рівні, теж зацікавлені в об’єктивній 
рейтинговій оцінці соціально-економічного розвитку регіону, оскільки це допоможе їм обґрунтувати 
оптимальну структуру таких видатків і підвищити економічну ефективність використання бюджетних  
коштів.

Окрім того, виявлення комплексу проблем і сильних сторін окремих регіонів за різними напрямами 
забезпечення регіонального соціально-економічного розвитку і за рівнем ефективності використання 
основних видів ресурсів регіону може виступити надійним підґрунтям для формування і реалізації 
загальнодержавних програм і стратегій розвитку країни в цілому.
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Табл. 5 
Рейтингова оцінка регіонів України на основі таксономічного показника

Регіон
2012 2013 2014

T R t R t R

АР Крим 0,781 15 0,737 15 - -

Вінницька 0,827 10 0,773 13 0,831 10

Волинська 0,709 18 0,677 18 0,74 13

Дніпропетровська 0,901 7 0,893 2 0,912 4

Донецька 0,91 4 0,874 6 0,594 24

Житомирська 0,684 21 0,64 21 0,674 19

Закарпатська 0,603 24 0,559 25 0,598 23

Запорізька 0,811 14 0,764 14 0,807 12

Івано-Франківська 0,733 17 0,69 17 0,736 15

Київська 0,826 11 0,783 11 0,829 11

Кіровоградська 0,7 19 0,66 19 0,705 16

Луганська 0,826 12 0,78 12 0,68 18

Львівська 0,826 13 0,788 10 0,835 9

Миколаївська 0,845 9 0,799 9 0,84 8

Одеська 0,91 5 0,875 5 0,911 5

Полтавська 0,915 3 0,876 4 0,919 3

Рівненська 0,603 25 0,566 24 0,61 22

Сумська 0,576 26 0,537 26 0,56 25

Тернопільська 0,7 20 0,658 20 0,69 17

Харківська 0,957 1 0,914 1 0,959 1

Херсонська 0,86 8 0,821 8 0,863 7

Хмельницька 0,907 6 0,866 7 0,91 6

Черкаська 0,651 22 0,607 22 0,65 20

Чернівецька 0,735 16 0,696 16 0,74 14

Чернігівська 0,638 23 0,596 23 0,639 21

м. Київ 0,926 2 0,88 3 0,928 2

 Висновки. Проведений аналіз просторової диференціації та структурної обумовленості 
соціально-економічного розвитку регіонів України на основі їх основних характеристик показав значну 
диференціацію рівнів розвитку окремих регіонів, що є причиною появи нових депресивних регіонів, 
наростання міжрегіональних протиріч. 

Проблемні та депресивні регіони потребують першочергової державної підтримки з метою 
пом’якшення загальної регіональної диференціації та дезінтеграції в межах країни. Така підтримка 
повинна бути спрямована на вдосконалення структурного розвитку регіонів на основі реалізації 
відповідної державної регіональної політики, що передбачає оптимізацію територіальної організації 
регіональних господарських систем, підвищення ефективності сектору виробництва, прискорення 
процесів європейської інтеграції та входження країни до світового співтовариства, що дозволить 
отримати додаткові ресурси на розвиток регіону.
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КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ТА АНАЛІЗ 
ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Abstract. In the article the method of comprehensive assessment of the economic potential of the 
region was offered. It is the consistent performance evaluation components of economic potential 
in view of their weights. Index of economic potential of the region is represented as a hierarchical 
structure, that includes three levels of detail. The magnitude of the economic potential of the region 
is calculated as the sum of the factors from the third to the first level, taking into account weight 
coefficients for each of the indicators. Implementation methodology for these regions has allowed 
Ukraine to diagnose the efficiency of formation and use their economic potential. Considering it 
in the strategic planning and management required to ensure sustainable functioning regional 
economic growth.
Keywords: region, economic potential, integrated assessment, aggregation, hierarchical structure, 
weights.

Вступ. Економічний потенціал регіону є цілісною системою, що об’єднує всі основні складові 
для здійснення ефективної регіональної економічної політики. Як будь-яка система, економічний 
потенціал регіону повинен використовуватися в комплексі, оскільки ігнорування того або іншого 
складового елемента призведе до втрати ефективності всієї системи в цілому. Провівши кількісну оцінку 
економічного потенціалу, можна розробити напрямки стратегічного розвитку регіону у відповідності з 
уже існуючими можливостями.

Аналіз останніх досліджень. В наукових працях О.Ф. Балацького1, М.І. Маниліча2, О.М. Кли- 
махіної3, О.М. Тищенко4 висвітлено різні підходи до оцінки економічного потенціалу регіону та його 
складових. Проте складність та багатоаспектність формування та використання економічного потенціалу 
регіону, а також нові завдання в розвитку економіки регіонів висувають нові питання, відповіді на 
які повинні бути адекватними нинішнім економічним умовам, що реально склались в регіонах  
України.

Цілі статті. Метою даної статті є розробка науково-методичного підходу до комплексної оцінки 
та аналізу економічного потенціалу регіону.

Виклад основного матеріалу дослідження. Найбільш детально інтегральна сутність потенціалу 
економічної системи в ринкових умовах описана в роботі О.Ф. Балацького, в якій усі складові потенціалу 
оцінюються та трансформуються в єдиний інтегральний показник. Даний метод полягає в кількісній 
оцінці потенціалу та є важливим інструментом стратегічного управління, який дозволяє реалізувати 
ресурсний підхід в управлінні і підвищити конкурентноздатність системи.

Адаптувавши дану методику до поняття економічного потенціалу регіону, визначимо останній як 
інтегральну величину, що включає наступні складові елементи:

ЕП = f(ТП; ВП; РП; ІНФП; ІННОВП; ФП),

де ЕП – економічний потенціал регіону; ТП – трудовий потенціал; ВП – виробничий потенціал;  
РП – ресурсний потенціал; ІНФП – інформаційний потенціал; ІННОВП – інноваційний потенціал;  
ФП – фінансовий потенціал.
1 Балацкий, О.Ф., Лапин, Е.В., Акуленко, В.Л. (2006). Экономический потенциал административных и 
производственных систем. Сумы:Университетская книга.
2 Маниліч, М.І. (2004). Трансформація регіонального економічного механізму. Чернівці: Книги – XXI.
3 Климахіна, О.М. (2006). Використання потенціалу регіонів як чинник підвищення рівня їх пропорційного розвитку: 
дисертація канд. екон. наук: 08.01.01. Київ: Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана.
4 Тищенко, О.М. (2004). Оцінка ефективності використання економічного потенціалу. Київ: ВНТУ.
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При цьому складові елементи – чинники економічного потенціалу регіону – поділяються на 
структурні показники.

Для формалізації умови ЕП = f(ТП; ВП; РП; ІНФП; ІННОВП; ФП) проведено аналіз вітчизняної 
та зарубіжної практики обчислення інтегральної оцінки, який показав, що однозначного підходу в 
цьому напрямку поки що не досягнуто. Узагальнено класифікувати підходи до обчислення інтегральної 
оцінки можна наступним чином [В В.И. асильев5, В.Н. Тамашевич6, А.М. Єріна7]: математичними 
способами агрегування (середнє арифметичне, сума, середнє геометричне (зважене), метод відстаней, 
таксономічний метод); на основі баз порівняння (еталони, максимальне (мінімальне) значення, 
середнє за вибіркою, попередній період порівняння, нормативне значення); способом агрегування 
(без врахування значень окремих показників, з врахуванням значень окремих показників, статистичні 
методи, експертні оцінки); за значеннями показників (абсолютні (вартісні, натуральні), рейтинги, бали, 
відносні, коефіцієнти).

В даній статті для визначення інтегральної оцінки економічного потенціалу регіону запропоновано 
використовувати методику, що базується на синтезі перерахованих вище підходів.

Таким чином, інтегральну величину економічного потенціалу регіону можна представити у 
вигляді ієрархічної структури, яка включає три рівні деталізації:

– І рівень відображає власне інтегральну оцінку економічного потенціалу регіону;
– ІІ рівень відображає аналіз чинників – складових економічного потенціалу регіону;
– ІІІ рівень містить блоки, з яких формуються показники чинників економічного потенціалу 

регіону. Наприклад, чинник РП містить п’ять блоків:

РП = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5),

де Х1 – площа земель регіонів України; Х2 – площа сільськогосподарських угідь у володінні та 
користуванні сільськогосподарських підприємств та господарств населення; Х3 – відтворення лісів;  
Х4 – забір води із природних водних об’єктів; Х5 – добування водних біоресурсів.

В результаті третій рівень економічного потенціалу регіону об’єднує 35 показників, виділених 
методом головних компонент (табл. 1).

Табл. 1
Значення факторних навантажень показників (розроблено автором)

№З/П ПОКАЗНИК

1. ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ (ТП)

1. Загальні коефіцієнти народжуваності, на 1000 осіб наявного населення

2. Коефіцієнти природного приросту (скорочення) населення, на 1000 осіб наявного населення

3. Зайняте населення віком 15-70 років, тис. осіб

4. Безробіття населення (за методологією МОП) у віці 15–70 років, тис. осіб

5. Працевлаштування зареєстрованих безробітних, осіб

6. Зміна обсягів наявних реальних доходів населення, відсотків до попереднього періоду

7. Співвідношення між заробітною платою і прожитковим мінімумом,%

2. ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ (ВП)

8. Індекси промислової продукції,% до попереднього року

9. Індекси продукції сільського господарства, у відсотках до попереднього року

10. Вантажооборот автомобільного транспорту, млн. ткм

11. Пасажирооборот автобусів, млн. пас-км

5 Васильев, В.И., Красильников, В.В., Плаксий, С.И., Тягунова, Т.Н. (2004). Статистический анализ многомерных 
объектов произвольной природы. Введение в статистику качеств. Москва: ИКАР.
6 Тамашевич, В.Н. (1999). Многомерный статистический анализ в экономикею. Москва: ЮНИТИ-ДАНА.
7 Єріна, А.М. (2001). Статистичне моделювання та прогнозування. Київ: КНЕУ.
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12. Забезпеченість населення основними домашніми телефонними апаратами, на 100 сімей; одиниць

13. Оборот роздрібної торгівлі, млн. грн.

14. Обсяг реалізованих послуг, млн. грн.

15. Коефіцієнт покриття експортом імпорту

3. РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ (РП)

16. Площа земель регіонів України, тис. га

17. Площа сільськогосподарських угідь у володінні та користуванні сільськогосподарських підприємств 
та господарств населення, тис. га

18. Відтворення лісів, га

19. Забір води із природних водних об’єктів, млн. куб. м

20. Добування водних біоресурсів, т

4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ (ІНФП)

21. Частка працівників, що використовували комп’ютер,%

22. Частка підприємств із персональними комп’ютерами (у тому числі орендованими), у% до загальної 
кількості підприємств

23. Кількість підприємств, які використовували внутрішню комп’ютерну мережу (Intranet)

24. Кількість підприємств, які використовували бездротовий доступ для своєї внутрішньої комп’ютерної 
мережі

25. Кількість підприємств, які мали функціонуючу домашню сторінку у внутрішній комп’ютерній 
мережі

26. Кількість підприємств, які мали розширену внутрішню комп’ютерну мережу

27. Кількість підприємств, які мали доступ до Intеrnet

5. ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ (ІННОВП)

28. Кількість інноваційно активних підприємств у промисловості, один.

29. Впровадження інноваційних технологічних процесів у промисловості, процесів

30. Впровадження інноваційних (нових) видів продукції у промисловості, найменувань

31. Кількість організацій, які виконують наукові та науково-технічні роботи, один.

6. ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ (ФП)

32. Рентабельність операційної діяльності підприємств,%

33. Питома вага збиткових підприємств,%

34. Капітальні інвестиції на одну особу населення, грн.

35. Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу, у фактичних цінах; грн.

Повнота і вірогідність інформаційного простору показників, які дають характеристику третього 
рівня економічного потенціалу регіону, багато в чому впливає на ефективність його використання.

Важливість кожного з показників доцільно виразити через систему вагових коефіцієнтів, необхідність 
введення яких обумовлена тим, що чинники, що формують інтегральну величину економічного потенціалу 
регіону, різні за своєю значимістю. Використання ж системи вагових коефіцієнтів дасть можливість 
порівняти показники кожного чинника. Це робить величину економічного потенціалу регіону та методику 
його оцінки універсальними для використання нарізних рівнях агрегування – від мікро- до макрорівня, а 
також надає показнику економічного потенціалу регіону певну гнучкість в умовах подальшого розвитку 
ринкових відносин та можливої зміни пріоритетів в регіональному управлінні.

Закінчення таблиці 1
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Таким чином, величину економічного потенціалу регіону пропонується обчислювати послідовно 
як суму його чинників від третього до першого рівня з врахуванням вагових коефіцієнтів за кожним з 
показників:

1=

= ∑
n

j i ij
i

X k X

де Xj– оцінюваний показник; ki – ваговий коефіцієнт і-ої складової показника; Xij – і-та складова j-ого 
показника; n – кількість складових показника.

Методика оцінки економічного потенціалу регіону, відображена на рис. 1, полягає у послідовному 
оцінюванні показників економічного потенціалу регіону з врахуванням їх вагових коефіцієнтів.
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Рис. 1. Етапи методики оцінки інтегрального показника економічного потенціалу регіону 
(розроблено автором)

Згідно описаної методики оцінка економічного потенціалу як підсумкового показника може 
бути здійснена як на рівні підприємства, так і на рівні корпорації, регіону чи держави. Це дозволяє 
вважати дану методику універсальним інструментом визначення ефективності діяльності суб’єктів 
господарювання будь-якого рівня ієрархії.

Апробація запропонованої методики проведена на статистичних даних складових економічного 
потенціалу регіонів України за період з 2010 по 2013 рр.

В ході дослідження розраховано інтегральні значення економічного потенціалу регіонів, його 
чинників та показників для регіонів України. Для автоматизованого здійснення розрахунків використано 
програму Microsoft Office Excel 2003. Результати дослідження показали, що економічний потенціал 
регіонів України в середньому за розглядуваний період використовувався тільки на 42,44% (табл. 2).
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Табл. 2
Розрахунок середнього інтегрального значення економічного потенціалу (ЕП) регіонів України 

та його чинників (розроблено автором)
Чинник/Період 2010 2011 2012 2013 Вагові коефіцієнти чинників

ТП 0,5078 0,5065 0,4892 0,4826 0,20
ВП 0,4484 0,4687 0,4390 0,4483 0,23
РП 0,5092 0,4979 0,4896 0,4870 0,14
ІНФП 0,3200 0,3290 0,3105 0,3100 0,20
ІННОВП 0,3384 0,3384 0,3495 0,4058 0,11
ФП 0,3834 0,4035 0,4167 0,4174 0,11

ЕП 0,4251 0,4301 0,4178 0,4247

Зі всіх чинників економічного потенціалу в найменшій мірі реалізовано фактор інформаційного 
потенціалу (в середньому 31,0-32,9%) (рис. 2). Це є результатом того, що в регіональних суб’єктів 
господарювання відсутня комплексна автоматизована система управління процесом виробництва, 
що значно знижує їх загальний потенціал розвитку. Як видно з рис. 2, тільки в м. Київ практично 
на 100% використано інформаційну складову економічного потенціалу регіону. Всі решта регіони 
використовували його в середньому на третину, що пов’язано з низьким рівнем інформаційної культури 
та «осіданням» знань в кадрів, які можуть використовувати та формувати ці знання, в центрі країни.

Рис. 2. Просторова оцінка інформаційного потенціалу регіонів України (розроблено автором)

Крім того, регіональна політика в більшій мірі має внутрішньо направлену спрямованість, тобто 
відсутні або слабо розвинені інформаційні центри, завданнями яких повинні бути комплексні маркетингові 
регіональні дослідження, вивчення цільових ринків регіонів, визначення їх ринкової частки, іншими 
словами аналіз зовнішнього по відношенню до регіонів середовища. Перелічені завдання на даний час 
частково відображені при розробці регіональних стратегій соціально-економічного розвитку регіонів, однак 
незадовільне їх виконання призводить до таких результатів. Тому прийнятним є формування адекватних 
сучасним реаліям відгуків на зовнішні впливи з метою підвищення конкурентних переваг регіонів.
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Не набагато більше використовувався регіонами чинник інноваційного потенціалу (в середньому 
33,84-40,58%), що значною мірою пов’язане із відсутністю коштів на проведення НДДКР, з одного 
боку, та централізованою підпорядкованістю виконання науково-дослідних робіт з іншого боку. 
Найбільшими осередками формування та залучення інноваційних розробок були м. Київ, Харківська, 
Запорізька, Донецька та Дніпропетровська області (рис. 3).

Рис. 3. Просторова оцінка інноваційного потенціалу регіонів України (розроблено автором)

В управлінні науковою діяльністю найбільш ефективним є принцип комбінованої централізації. 
Тому регіональним суб’єктам господарювання доцільно об’єднувати свої фінанси і науковий потенціал 
разом з науковими та владними структурами для виконання досліджень з розробки нових технологій, 
які можуть бути застосовані на багатьох підприємствах. Така централізація значно здешевлює 
дослідження і скорочує витрати при негативних результатах. Таким чином, в даному випадку, у зв’язку 
з регіональною галузевою специфікою, можна вважати інноваційний фактор екзогенним чинником 
економічного потенціалу регіону.

Тільки більше, ніж на третину, використовувався в досліджуваному періоді фінансовий 
потенціал регіонів (в середньому 38,34-41,74%). Так, в м. Київ було зосереджено у два рази більше 
фінансових можливостей , ніж у інших регіонах України (рис. 4). Понад 50% фінансового потенціалу 
використовувалось в Дніпропетровській та Київській обл. Всі решта регіони свої фінансові можливості 
освоїли менше ніж на половину, а західні області – Івано-Франківська, Чернівецька та Закарпатська 
– тільки на третину.

Така ситуація пояснюється надмірною централізацією грошових коштів, а звідси відсутністю 
можливостей кожного регіону на власний розсуд управляти фінансовою складовою свого потенціалу.
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Рис. 4. Просторова оцінка фінансового потенціалу регіонів України (розроблено автором)

Що стосується трьох інших чинників економічного потенціалу – трудового, виробничого та 
ресурсного – то вони використовувалися в регіонах практично в однаковій мірі. Проте слід відмітити їх 
застосування – менше, ніж на половину – недостатнім при наявних можливостях.

Сукупна потужність щодо виробництва товарів і послуг всіх суб’єктів господарювання та 
продуктивність галузей матеріального виробництва, виробничої інфраструктури та соціальної сфери 
(соціальної інфраструктури), ринкової інфраструктури регіонів України у розглядуваному періоді 
використовувались в середньому на 43,9-46,87%. Варто відмітити більш рівномірний рівень використання 
виробничого потенціалу з аналізованими вище фінансовим, інформаційним та інноваційним. Так, в 
найбільшій мірі виробничі потужності були задіяні в Одеській, Дніпропетровські, Донецькій обл. та  
м. Київ (рис. 5).

Рис. 5. Просторова оцінка виробничого потенціалу регіонів України (розроблено автором)
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Рівень використання природних ресурсів (в середньому на 48,7-50,92%) відображає ефективність 
використання природних умов, факторів та багатств регіону, уже залучених в господарський оборот, а 
також доступних для освоєння при даних технологіях і соціально-економічних відносинах.

На рис. 6 наведено просторово-часову характеристику ресурсного потенціалу регіонів України.

Рис. 6. Просторова оцінка ресурсного потенціалу регіонів України (розроблено автором)

Незважаючи на високий рівень зайнятості, укомплектованості та якості розміщення працівників 
за посадами (в середньому 89% за розглядуваний період), задовільне співвідношення чисельності 
окремих категорій працівників (в середньому 6 осіб виробничого персоналу на 1 особу адміністративно-
управлінського персоналу за розглядуваний період) використання інтелектуального капіталу є 
незначним. Про це свідчить невисока оцінка трудового потенціалу – тільки 48,26-50,78% в середньому 
по регіонах України від можливого обсягу. Це спричинено, в першу чергу, значним зниженням (майже 
у 10 разів за розглядуваний період) продуктивності праці, що можна пояснити незадоволеністю 
працівників рівнем оплати праці або неповним завантаженням їх робочого часу. Звідси зрозуміла й 
причина збільшення плинності кадрів в регіональних суб’єктів господарювання за розглядувані роки 
(з 4 до 14% по різних галузях). На рис. 7 наведено просторово-часову характеристику трудового 
потенціалу регіонів України.
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Рис. 7. Просторова оцінка трудового потенціалу регіонів України (розроблено автором)

Аналізуючи чинники економічного потенціалу регіонів загалом, варто відмітити, що в структурі 
потенціалу найменші значення мають чинники інтенсивного характеру економічного потенціалу 
регіонів (інформаційний та інноваційний потенціали), а більші – екстенсивного (ресурсний, виробничий, 
трудовий потенціали):

ТП > РП > ВП > ФП > ІННОВП > ІНФП.

Така ситуація свідчить про продовження тенденцій екстенсивного економічного розвитку 
регіонів. При цьому малий вплив на зростання економічного потенціалу регіонів мають розвиток 
світових інформаційних технологій та науково-технічного прогресу.

Як результат, обчислено інтегральну оцінку економічного потенціалу регіонів України (рис. 8). 

Рис. 8. Просторова оцінка економічного потенціалу регіонів України (розроблено автором)
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Як видно з рис. 8, найбільші значення економічного потенціалу в досліджуваному періоді 
досягались в м. Київ, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. Регіонами-
аутсайдерами були Чернівецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Тернопільська 
області та м. Севастополь. Відтак можна стверджувати, що регіонами-лідерами за рівнем розвитку 
економічного потенціалу залишаються або регіони – промислові гіганти або регіони, де концентрується 
значний фінансовий потенціал. Регіони, в яких відсутня важка промисловість, де можливим є розвиток 
рекреаційно-туристичного комплексу, легкої та харчової промисловості, посідають остання місця в 
даному рейтингу. Така ситуація підтверджує гіпотезу про те, що низький рівень освоєння інформаційного 
та інноваційного потенціалів тягне такі регіони в кінець списку, а, отже, важливим вектором їх розвитку 
є формування нових знань, базованих на інформаційній економіці.

Висновки. Таким чином, результатом запропонованої методики є комплексна оцінка величини 
економічного потенціалу регіонів, яка дозволяє оперативно оцінити динаміку розвитку економічних 
процесів без втрати значимої для прийняття управлінських рішень інформації. Реалізація на даних 
регіонів України на основі комплексного і системного підходів дозволила провести діагностику 
ефективності формування та використання економічного потенціалу регіонів України, врахування якого 
в системі стратегічного планування та управління забезпечить необхідний для сталого функціонування 
регіонів рівень економічного зростання.
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РЕЙТИНГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ В УПРАВЛІННІ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ 
РЕГІОНУ

Abstract. In this article we give the model of decision-making in the system of rating management 
of socio-economic development of the region that provides: rating estimation of socio-economic 
development, setting goals of rating management, setting limits and forming variants management 
solutions, alternative assessment and decision-making optimum decision. We constructed the 
method of formation of rating estimation of socio-economic development of the region that 
includes: selection of homogeneous groups of regions; determining the values of ratings, as the 
totality of indicators and the individual components of the regional development, namely economic, 
social and environmental. In general, the implementation of the proposed model achieves specified 
targets sustainable regional development.
Keywords: region, socio-economic development, rating estimation, management, decision-making 
model.

Вступ. Нестабільність економічної, політичної, фінансової ситуації спричинюють дестабілізуючий 
вплив на функціонування як держави в цілому, так і її окремих регіонів. Одним з напрямів протидії 
такому впливу є удосконалення системи управління соціально-економічним розвитком регіону.  
У цьому зв’язку виникає необхідність формування комплексної оцінки стану регіону відповідно до 
певної шкали, тобто рейтингу. Використання останнього в процесі аналізу, контролю, прогнозування і 
регулювання процесів розвитку регіону дозволяє не лише своєчасно виявити, але й попередити утворення 
кризових ситуацій. Інструментом реалізації задачі оцінювання наявних і потенційних можливостей 
функціонування регіонів в даний час стає науково обґрунтований і апробований метод визначення їх 
рейтингу за набором чинників, що характеризують стан регіонів. Такий метод складає основу процесу 
рейтингування і самого рейтингового управління, під яким розуміється концепція ухвалення рішень на 
основі використання рейтингів в процесі реалізації основних функцій управління.

Рейтингове управління соціально-економічним розвитком регіону відіграє важливу роль в 
забезпеченні підвищення ефективності його функціонування внаслідок реалізації відповідних моделей 
прийняття рішень, що дозволяють проводити діагностику стану регіону, в процесі якої формуються 
варіанти управлінських рішень, спрямовані на усунення виявлених на основі рейтингу негативних 
тенденцій розвитку регіону, переходу на новий якісний стан розвитку.

Аналіз останніх досліджень. Проблемам соціально-економічного розвитку регіонів та 
рейтингового управління економічними системами присвячено наукові праці таких вчених як І. Благун, 
Л. Дмитришин1, В. Геєць, М. Кизим, Т. Клебанова2, М. Долішній, С. Злупко3, М. Жилєнкова4, О. Богатов, 
Ю. Лисенко, В. Петренко, В. Скобелєв5 та ін.

Однак, ціла низка питань, пов’язаних з науково-методичними підходами до розробки ефективних 
механізмів рейтингового управління соціально-економічним розвитком регіонів, забезпеченням 
процесу формування рейтингових оцінок при реалізації різних функцій управління, розробки моделей 

1 Благун, І., Дмитришин, Л. (2007). Моделювання соціально-економічного розвитку регіону в ринкових умовах. 
Макроекономічна політика в Україн : проблеми науки та практики. Монографія. Харків: ВД «ІНЖЕК».
2 Геєць, В., Кизим, Н., Клебанова, Т. (2006). Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство. 
Харьков: ИД «ИНЖЭК».
3 Долішній, М., Злупко, С. (1997). Концептуальні засади регіональної соціально-економічної політики та її 
компоненти. Регіональна економіка, 3, 28–35.
4 Жилєнкова, М. (2005). Система показників оцінки соціально-економічного розвитку регіонів України. Статистика 
України, 4, 51–53.
5 Богатов, О., Лисенко, Ю., Петренко, В., Скобелєв, В. (1999). Рейтинговое управление экономическими системами. 
Донецк: Юго-Восток.
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прийняття рішень в системі рейтингового управління досі не знайшли належного відображення в 
наукових дослідженнях.

Цілі статті. Метою статті є розробка моделі прийняття рішень в системі рейтингового управління 
соціально-економічним розвитком регіону, реалізація якої дозволяє здійснити моніторинг стану регіону, 
сформувати альтернативні варіанти рішень, спрямовані на усунення виявлених на основі рейтингу 
негативних тенденцій за різними аспектами функціонування регіону, здійснити вибір оптимального 
рішення щодо досягнення визначених цільових орієнтирів і реалізації відповідних стратегій розвитку 
регіонів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Формування рейтингових оцінок соціально-
економічного розвитку регіонів передбачає виділення однорідних груп регіонів, побудову інтегрального 
показника їх стану, розробку моделей прогнозування показників і впорядкування регіонів. 

Виділення однорідних груп регіонів обумовлено необхідністю як кількісної оцінки їх стану, так 
і якісної інтерпретації одержаних рейтингових оцінок. Для вирішення цієї задачі можна використати 
методи кластерного аналізу, які дозволяють сформувати групи-кластери однорідних регіонів6. Зокрема, 
можливе використання методу «пошуку скупчень», який відноситься до групи ітеративних методів і 
має такі переваги, як відсутність обмежень на кількість об’єктів рейтингування і їх характеристики, 
можливість отримання кластерів, що не перетинаються. Суть даного методу полягає у використанні 
гіперсфери заданого радіусу, яка переміщується в просторі класифікаційних ознак (показників) з 
метою знаходження локальних скупчень точок. Як наслідок, для сформованих однорідних груп регіонів 
можуть бути розроблені стандартні процедури прийняття управлінських рішень. 

Для отримання інтегральної оцінки стану регіонів можна використати методи таксономії, зокрема, 
метод рівня розвитку7. Переваги даного методу в тому, що він дозволяє одержати кількісну оцінку стану 
регіонів у вигляді інтегрального показника, що синтезує в собі багатовекторний вплив визначеного 
набору показників. Побудова таксономічного показника рівня розвитку передбачає реалізацію низки 
етапів.

1. Формування матриці спостережень 

X = (xij), i = [1, m], j = [1, n], 

де xij – значення j-го показника для i-го регіону. 
2. Стандартизація даних. В результаті трансформації матриці X = (xij) отримують матрицю 

 Z = (Zij), i=[1,m], j=[1,n], де ijz  – стандартизоване значення j-го показника для i-го регіону. 
3. Диференціація показників на стимулятори і дестимулятори. Стимулятори мають позитивний, 

стимулюючий вплив на розвиток регіону, дестимулятори – негативний вплив. Поділ показників 
на стимулятори і дестимулятори є основою для побудови «еталону розвитку», який є точкою E0 з 
координатами z0j(j = [1,n]), де z0s = ma

r
x zrs, якщо s ∈ I, z0s = ma

r
x zrs, якщо s ∉ I, s = [1, n]; I – множина 

стимуляторів, zrs – стандартизоване значення ознаки s для одиниці r.
4. Визначають евклідові відстані di0 (i=[1,m]), між окремими точками-одиницями і точкою E0.
5. Розраховують інтегральний показник: 

Ri = 1 – di0/d0,

де d0 – величина, що використовується для нормування відстаней кожної одиниці сукупності до 
еталонної точки. 

Інтегральний показник стану регіону Ri є додатною величиною в діапазоні від 0 до 1, причому, 
чим ближче значення показника до одиниці, тим вищий рейтинг регіону.

Рейтингові оцінки можуть бути розраховані не тільки для всієї сукупності показників, але і для 
окремих складових розвитку регіону, а саме: економічної, соціальної і екологічної. Отримання таких 
локальних рейтингових оцінок дозволяє здійснити ґрунтовну діагностику стану регіону, проаналізувати 
чинники, які мають домінуючий вплив на формування рейтингових оцінок і визначити пріоритетні 
напрями рейтингового управління. Відповідно до цих позицій пропонуємо такі множини показників:

– економічної складової: 
– валовий регіональний продукт (у фактичних цінах), млн. грн.;
– бсяг реалізованої промислової продукції, (товарів, послуг), млн. грн.;

6 Сошникова, Л., Тамашевич, В. (1999). Многомерный статистический анализ в экономике. Москва: ЮНИТИ. 
7 Плюта, В. (1989). Сравнительный многомерный анализ в эконометрическом моделировании. Москва: Финансы 
и статистика.
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– продукція сільського господарства (у постійних цінах), млн. грн.;
– роздрібний товарооборот підприємств (у фактичних цінах), млрд. грн.;
– обсяг реалізованих послуг, млн. грн.;
– експорт товарів і послуг, млрд. дол. США;
– імпорт товарів і послуг, млрд. дол. США;
– фінансовий результат до оподаткування, млрд. грн.;
– капітальні інвестиції (у фактичних цінах), млрд. грн.;
– кількість суб’єктів господарювання (у тому числі: підприємства, у % до загальної  

       кількості підприємств по Україні; фізичні особи-підприємці, у % до загальної кількості  
       фізичних осіб-підприємців по Україні).
– соціальної складової: 

– чисельність наявного населення, тис. осіб;
– кількість зайнятих економічною діяльністю, тис. осіб;
– економічно активне населення у віці 15–70 років;
– зайняте населення у віці 15–70 років;
– безробіття населення (за методологією МОП) у віці 15–70 років;
– кількість зареєстрованих безробітних;
– наявний доход населення у розрахунку на одну особу, грн. ;
– середньомісячна заробітна плата, грн. ;
– частка населення із середньодушовими еквівалентними грошовими доходами на місяць  

       нижче прожиткового мінімуму, ум. од.;
– частка населення із середньодушовими еквівалентними загальними доходами на місяць  

       нижче прожиткового мінімуму, ум. од.;
– прийняття в експлуатацію загальної площі житла, тис. м2;
– кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів у розрахунку на 10000 населення; 
– кількість студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації у розрахунку на  

       10000 населення;
– екологічної складової: 

– викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних та пересувних  
       джерел забруднення у розрахунку на одну особу, кг;

– викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних та пересувних  
       джерел забруднення у розрахунку на 1 км2, т;

– утворення відходів у розрахунку на одну особу, кг;
– утворення відходів у розрахунку на 1 км2, т;
– частка утилізованих, оброблених (перероблених) відходів у загальному обсязі утворених  

       відходів, ум. од.
Зважаючи на значний рівень невизначеності середовища функціонування регіонів, виникає 

необхідність прогнозування значень інтегральних показників стану регіонів на основі побудови 
відповідних моделей. Для прогнозування інтегральних показників стану регіону можна використовувати 
такі методи: експоненціального згладжування, трендові моделі, авторегресії8. Отримані прогнозні 
значення дозволяють сформувати різні сценарії розвитку регіонів з урахуванням як негативного, так і 
позитивного впливу випадкових чинників. 

Таким чином, на основі статичних і динамічних рейтингових оцінок здійснюється рангування 
регіонів за рівнем їх соціально-економічного розвитку.

Наступним етапом рейтингового управління розвитком регіону є процес прийняття управлінських 
рішень9. Процес підготовки і прийняття управлінських рішень передбачає збір, обробку, аналіз інформації 
про регіони, виявлення і оцінку альтернатив їх розвитку, остаточний вибір альтернатив, формування 
управлінських рішень, доведення їх до виконавців, реалізацію рішень і зміну стану регіонів.

Реалізація управлінських рішень включає розробку плану реалізації, доведення плану до 
виконавців, а також контроль за виконанням рішень10. 

8 Иванов, В. (1999). Анализ временных рядов и прогнозирование. Харьков: Харьк. нац. ун-т им. В.И.Каразина.
9 Берсуцкий, Я., Лепа, Н., Гузь, Н. (1988). Модели и алгоритмы принятия управленческих решений. Донецк: ИЭП 
НАН Украины.
10 Литвак, Б. (1998). Управленческие решения. Москва: Ассоциация авторов и издателей “Тандем”, Из-во 
ЭКМОС.
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В системі прийняття управлінських рішень особливо важливим є врахування зворотних зв’язків, 
що може суттєво покращити такі параметри функціонування економічних систем, як керованість, 
спостережливість і гнучкість. При цьому процес прийняття рішень в рейтинговому управлінні повинен 
включати аналіз проблемної ситуації з визначенням суті та причин виникнення проблеми, оцінку 
актуальності проблемної ситуації, встановлення взаємозв’язку з іншими проблемами, нагромадження 
повної і достовірної інформації щодо проблеми, оцінку можливостей її вирішення за наявних умов.

Окрім аналізу проблемної ситуації важливим є формування цілей щодо можливостей визначення 
очікуваних результатів вирішення проблемної ситуації, пошук комплексного багатоцільового рішення 
при формуванні декількох цілей вирішення проблеми тощо.

Вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на прийняття рішень відображається через обмеження, 
формування яких вимагає системного врахування всіх істотних чинників і розгляду всіх аспектів 
вирішення проблемної ситуації. Такі обмеження формуються за участю експертів, а також осіб, які 
приймають рішення.

Після аналізу проблемної ситуації, формування цілей і обмежень, здійснюється пошук різних 
шляхів і способів її вирішення. Необхідність формування різних варіантів вирішення проблеми 
зумовлена вимогою забезпечення ефективності управлінських рішень. При цьому допускається 
коректування пріоритетів, критеріїв, показників міри досягнення цілей, переваг рішень.

Прийняття рішень в системі рейтингового управління обумовлюється, як правило, недостатньою 
визначеністю умов реалізації, необхідністю врахування комплексного впливу різних чинників, 
ієрархічною структурою показників ефективності, певними обмеженнями на інструментальні засоби 
реалізації процесу прийняття рішення, серед яких: дискримінантний аналіз, дерева класифікацій, метод 
аналізу системної динаміки, економічне моделювання, методи прогнозування, методи нечіткої логіки, 
нейромережеві технології.

Наведені інструментальні засоби лежить в основі моделі ухвалення рішень в системі рейтингового 
управління соціально-економічним розвитком регіону (рис. 1). 

Рис. 1. Модель прийняття рішень в системі рейтингового управління  
соціально-економічним розвитком регіону



�5

Volume � Issue 2 20�5 EuropEan Journal of EconomIcs and managEmEnt

На основі системи загальних і локальних рейтингових оцінок стану соціально-економічного 
розвитку регіону і його окремих компонент формується список чинників, які мають безпосереднє 
відношення до можливостей «переходу» регіону як об’єкта рейтингування з однієї групи до іншої. Такі 
групи можуть формувати, наприклад «регіони-лідери», «регіони-аутсайдери» чи регіони з проміжними 
(середніми) значеннями параметрів рейтингування. При цьому достатньо ефективно можуть бути 
використані такі методи, як дерево класифікацій і дискримінантний аналіз11.

Моніторинг стану розвитку регіону методами дискримінантного аналізу починається з відбору 
локальних інтегральних показників, які забезпечують виділення окремих груп регіонів. Рангування 
показників здійснюється за допомогою канонічних дискримінантних функцій. 

Для кожної групи проводиться аналіз характеристик центроїдів, значень стандартизованих 
коефіцієнтів дискримінантної функції і внутрішньогрупових структурних коефіцієнтів, на основі чого 
формується список домінуючих чинників для регіонів даної групи. Значення дискримінантних змінних 
центроїдів обчислюються за допомогою стандартизованих коефіцієнтів, що дозволяє оцінити зміну 
положення точки в дискримінантному просторі, а також зміну значень відповідного показника. 

Для використання дискримінантних змінних проводять стандартизацію коефіцієнтів 
дискримінантної функції, що дозволяє перейти від абсолютних величин до відносних при визначенні 
чинників переходу регіону з однієї групи в іншу.

Серед цілей рейтингового управління розвитком регіону можна виділити такі як: збереження 
поточного стану регіону, підвищення рейтингу регіону в групі, орієнтація на лідируючі позиції. Вибір 
цілей рейтингового управління визначається в залежності від наявних і потенційних можливостей, 
результатів моніторингу стану розвитку регіону, обмежень на реалізацію стратегії рейтингового 
управління, яка повинна відповідати вимогам узгодженості, внутрішньої збалансованості, 
результативності, прийнятності рівня ризиків. 

Розробка моделей розвитку регіонів дозволяє сформувати комплекс управлінських альтернатив 
щодо досягнення цілей рейтингового управління, а також оцінити можливі наслідки реалізації різних 
варіантів управлінських рішень. Побудова таких моделей здійснюється на основі методу аналізу 
системної динаміки і припускає: визначення рівнів моделі; розрахунок темпів руху потоків від одного 
рівня до іншого і параметрів моделі; побудову графічної моделі руху потоків; формування функцій 
рішень моделі12. В рамках побудови моделі проводиться аналіз причинно-наслідкових зв’язків потокових 
процесів (фінансових, природно-ресурсних) регіону. Інтенсивність руху потоків між різними рівнями 
задаються у вигляді функціональних залежностей, кожна з яких визначає зміни в стані регіону залежно 
від вихідних параметрів і керуючих дій. Функції рішень визначають зміни темпів потоків, а, отже, й 
умови переходу регіону з одного стану в інший. 

Моделі розвитку регіонів дозволяють також оцінити наслідки реалізації різних варіантів 
управлінських рішень шляхом імітації реалізації різних варіантів моделі та цільових нормативів 
рейтингового управління. 

Важливим етапом є оцінка ефективності сформованих наборів управлінських рішень, 
для якої використовують як кількісні, так і якісні показники. Кількісними критеріями можуть 
бути ефективність використання ресурсів і прискорення їх оборотності, якісними – підвищення 
конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості регіону, покращення його іміджу, підвищення 
рівня стійкості функціонування тощо. Таким чином, критерій ефективності має комплексний характер 
і може бути представлений у вигляді ієрархічної структури показників ефективності. Тому для 
оцінки альтернатив рейтингового управління доцільним є використання методу аналізу ієрархій, що 
передбачає побудову ієрархічної структури критерію ефективності рейтингового управління, попарне 
порівняння альтернатив рішень щодо критеріїв найнижчого рівня, обчислення інтегрального вектора 
пріоритету, управлінських альтернатив за цільовим критерієм ефективності досліджуваного регіону в 
цілому. Компоненти вектора пріоритетів відображають ефективність відповідної стратегії рейтингового  
управління.

Важливим етапом процесу прийняття рішень є оцінка витрат, пов’язаних з реалізацією 
альтернативних управлінських рішень, для якої використовують методи економічного моделювання13.  
 
11 Айвазян, С., Бухштабер, В., Енюков, И. (1989). Прикладная статистика. Классификация и снижение 
размерности. Москва: Финансы и статистика.
12 Андрейчиков, А., Андрейчикова, О. (2001). Анализ, синтез, планирование решений в экономике. Москва: 
Финстатинформ.
13 Шикин, Е., Чхартишвили, А. (2000). Математические методы и модели в управлении. Москва: Дело.
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Побудова відповідної економічної моделі включає: специфікацію моделі, формування інформаційної 
бази моделі, оцінку параметрів моделі і аналіз її ефективності.

Специфікація моделі передбачає визначення її структури, що характеризується визначенням 
параметрів та функціональних залежностей. Параметри моделі повинні бути незалежними, оскільки 
наявність зв’язку між ними приводить до виникнення ефекту мультиколінеарності, яка спричинює 
нестійкість і ненадійності оцінок параметрів моделі.

Інформаційна база моделі повинна бути достатньою за обсягом і однорідною за складом. При  
цьому надійність статистичних оцінок параметрів моделі безпосередньо залежить від кількості 
даних, однак, використання в розрахунках надмірної кількості даних може порушити однорідність 
сукупності. 

Одержані оцінки використовуються для розрахунку вектора відносних витрат, кожний елемент 
якого відображає питому вагу витрат, пов’язаних з реалізацією відповідних альтернативних варіантів 
рейтингового управління в загальній сумі витрат. 

Вибір остаточного управлінського рішення здійснюється на підставі результуючого вектора, 
елементи якого визначаються шляхом порівняння ефекту і витрат, пов’язаних з реалізацією 
альтернативних управлінських рішень.

Висновки. Таким чином, розроблена модель прийняття рішень в системі рейтингового управління 
соціально-економічним розвитком регіону визначає послідовність заходів, які забезпечують ефективність 
і обґрунтованість рішень щодо досягнення визначених цілей сталого розвитку регіону. Запропонована 
методика формування рейтингових оцінок, яка передбачає визначення значень рейтингових оцінок 
стану соціально-економічного розвитку регіону за всією сукупністю основних характеристик його 
функціонування, а також за окремими секторами розвитку регіону, а саме, економічним, соціальним 
і екологічним. Такий підхід забезпечує ефективність прийнятої стратегії рейтингового управління 
соціально-економічним розвитком регіону.
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РИНОК СОЦІАЛЬНИХ ФІНАНСІВ ЯК МЕХАНІЗМ 
ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНИХ 
КОРПОРАЦІЙ

Abstract. The goal of the article is to develop the key provisions of theoretical and methodological 
foundation of the social finance market concept. The main method of the article is a subject/object 
analysis, which is a common research tool of neoinstitutional theory. The following results were 
achieved in the course of the analysis: first, the notion of the “social finance market” was defined, 
second, in-depth understanding of the essence and the main issues of the concept of the social 
finance market was given, third, the classification of impact investments and socially oriented 
corporations was proposed based on the various factors, fourth, the distinguishing features of 
investment approach “impact investing” were identified and the specificity of the components 
of the impact investing market ecosystem, its trends and challenges in the development were 
characterized.
Keywords: social finance, social investment, impact investment, social banking, social finance 
market, socially oriented corporations.

Актуальність дослідження та постановка проблеми. У розбудові засад сталого розвитку свою 
особливу роль відіграють соціальні фінанси. На теперішній час у наукових і практично-орієнтованих 
публікаціях до соціальних фінансів відносять сферу соціального інвестування та соціальне банківництво. 
Соціальне інвестування або інвестування у вплив (англ. Impact Investing) є новітнім явищем 
(термін існує з 2007 року) та іншим, на відміну від філантропії та державних фінансів, механізмом 
фінансування потреб соціальних підприємств і організацій, які вирішують соціальні проблеми за 
допомогою ринкових методів, а поняття «інвестування у вплив» використовується як «парасольковий» 
термін для цілого класу активів1. Якщо інші інвестиційні стратегії передбачають отримання супутнього 
соціального чи екологічного ефекту у вигляді позитивного впливу на додаток до отримання фінансової 
дохідності, то інвестиції у вплив здійснюють спеціально з метою створення соціального/екологічного 
ефекту, який може бути виміряний. Організація Економічного Співробітництва і Розвитку (OECD) 
визначає інвестиції впливу як соціальні інвестиції і трактує у такому контексті: «соціальні інвестиції 
– це забезпечення фінансами організацій з експліцитними очікуваннями щодо соціального доходу, так 
само як і фінансового»2 або інакше «це фінанси для вирішення соціальних проблем»3. Саме на ринок 
соціальних фінансів і покладається завдання фінансування потреб соціально-орієнтованих корпорацій 
і організацій в умовах сталого розвитку.

Аналіз останніх публікацій. В останні роки проблематика соціальних фінансів бурхливо 
увійшла у сферу інтересів закордонних профільних фундацій, форумів (EuroSIF 2012, 2014;  
USSIF 2014, GIIN 2014, 2015), практиків і науковців, зокрема таких як М. Арена (Arena et al, 2015)4,  
Т. Андре (Andre, 2015)5, П. Брест (Brest, 2014)6, Я. Салтук (Saltuk et al, 2014, 2015)7, К. Вільсон  

1 Eurosif’s European SRI Market Study 2014 (2014), 22.
2 Wilson, K.E. (2014). New Investment Approaches for Addressing Social and Economic Challenges. OECD Science, 
Technology and Industry Policy Papers. OECD Publishing. <http://dx.doi.org/10.1787/5jz2bz8g00jj-en> (2015, червень, 12).
3 Wilson, K.E. (2014). New Investment Approaches for Addressing Social and Economic Challenges. OECD Science, 
Technology and Industry Policy Papers. OECD Publishing. <http://dx.doi.org/10.1787/5jz2bz8g00jj-en> (2015, червень, 12).
4 Arena, M., Azzone, G., Bengo, I., Calderini, M. (2015). Measuring Social Impact: The Governance Issue. Colloquio Scientifico 
sull’Impresa Sociale, IX Edizionale, 25.
5 Andre, T. (2015). Institutionalization of Impact Investing through Societal Management Pressures: An Action Research 
Inquiry. <hal-01180070> (2015, липень, 23).
6 The G8 Task Force Report: Making Impact or Making Believe?. <http://www.ssireview.org/blog/entry/the_g8_task_
force_report_making_impact_or_making_believe>.
7 Saltuk, Y. (2014). Spotlight on the Market The Impact Investor Survey. Global Social Finance, J.P. Morgan, 52.
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(Wilson, 2014)8. Сутність та прояви соціальних фінансів вивчала російська дослідниця О. Гончарова9. 
Проведений аналіз наукових публікацій виявив, що у вітчизняній науці увага приділяється переважно 
дослідженню усього загалу соціально-відповідальних інвестицій (англ. Socially Responsible Investment, 
SRI). Це дозволяє констатувати, що концепція соціальних фінансів ще не увійшла до кола проблем 
вітчизняних академічних досліджень і не має належного теоретико-методологічного обґрунтування 
й усталених дефініцій. Цей факт може бути пояснений як новітністю проблеми, так і відсутністю 
практичного досвіду її імплементації у практику діяльності вітчизняних фінансових установ та 
соціальних організацій. Крім того, існує недостатня кількість публікацій щодо сутності ринку 
соціальних інвестицій, його складових, суб’єктно-об’єктного аналізу, особливостей функціонування та 
тенденцій розвитку.

Мета статті – розвиток базових положень теоретико-методологічного обґрунтування концепції 
ринку соціальних фінансів. Методи дослідження – суб’єктно-об’єктний аналіз як дослідницький 
інструмент неоінституціональної теорії. 

Виклад основного матеріалу. Соціальні фінанси інкорпорують перелік соціально-орієнтованої 
фінансової діяльності: соціальні інвестиції на ринку цінних паперів та соціальне банківництво. 
З огляду на комплекс різноманітних форм фінансового капіталу та каналів його постачання (ринок 
цінних паперів, банківські установи) реципієнтам у сфері соціальних фінансів вважаємо за можливе 
використовувати дефініцію «ринок соціальних фінансів», в якій під поняттям «фінанси» розуміємо 
поняття «фінансовий капітал». Надамо авторське трактування сутності поняття у широкому розумінні, 
яке покладене в основу подальшого чинного дослідження: ринок соціальних фінансів представляє 
собою специфічний механізм надання фінансового капіталу соціально-орієнтованим корпораціям 
і соціальним організаціям, що відмінний методами, інструментами і продуктами від традиційного 
фінансування ініціатив зі сталого розвитку та від благодійництва. 

Екосистему ринку соціальних фінансів формують: суб’єкти фінансових відносин, що визначають 
попит і пропозицію на фінансовий капітал з особливими характеристиками, фінансові посередники 
та регулятори. Особливості ринку соціальних фінансів розглянемо на прикладі ринку соціальних 
інвестицій (інвестицій впливу). Зазначимо, що на сьогодні не існує загальноприйнятого визначення 
поняття «інвестиції впливу», що зумовлено як новітністю явища, так і соціо-культурними традиціями 
й особливостями устрою фінансової системи кожної країни. У матеріалах Всесвітнього Економічного 
Форуму (2013) інвестування у вплив трактується як «інвестиційний підхід, що має на меті створення 
одночасно фінансового доходу і позитивного соціального чи екологічного впливу, що може бути 
виміряний»10. Глобальна мережа з імпакт-інвестування (англ. Global Impact Investing Network, GIIN) 
пов’язує інвестування у вплив з інвестиціями, що здійснюються у компанії, організації і фонди з увагою 
до генерування соціального й екологічного впливу одночасно з фінансовим доходом»11. На підставі 
узагальнення загалу існуючих тлумачень можна надати наступне широке трактування дефініції: 
інвестування у вплив є інвестиційним підходом, що передбачає інвестування у приватні/публічні 
соціально-орієнтовані корпорації, соціальні організації з бізнес-моделлю та соціально-орієнтовані 
інвестиційні фонди з метою створення позитивного соціального/екологічного ефекту, який може 
бути виміряний прямо чи непрямо, та отримання фінансової дохідності на рівні ринкової, нижче або 
вище ринкової дохідності. Інвестування у вплив охоплює різні класи активів, фінансові інструменти і 
продукти, зокрема і гібридні.

Інвестування у вплив охоплює широкий спектр соціальних питань, тем, галузей, регіонів і завдань 
як на розвинутих ринках, так і на ринках, що розвиваються, які поділяють на дві категорії:

1) Соціальна інтеграція, наприклад, доступне житло, охорона здоров’я, освіта, фінанси, 
фінансування соціальних підприємств тощо.

8 Wilson, K.E. (2014). New Investment Approaches for Addressing Social and Economic Challenges. OECD Science, 
Technology and Industry Policy Papers. OECD Publishing. <http://dx.doi.org/10.1787/5jz2bz8g00jj-en> (2015,  
червень, 12).
9 Гончарова, Е.А. (2014). Об инновационной природе социальных финансов. Интернет-журнал «Науковедение», 2. 
<http://naukovedenie.ru/PDF/ 23EVN214.pdf>.
10 From the Margins to the Mainstream. Assessment of the Impact Investment Sector and Opportunities to Engage 
Mainstream Investors. Industry Agenda (2013). A report by the World Economic Forum Investors Industries Prepared in 
collaboration with Deloitte Touche Tohmatsu, 4.
11 Global Impact Investing Network (GIIN). <http://www.thegiin.org>.
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2) Проекти у сфері сталого розвитку, наприклад, доступ до питної води, відновлювальна енергія, 
продукти харчування, сільське та лісове господарство тощо. Ця категорія в значній мірі фокусується на 
ринках, що розвиваються12.

Як правило, для відбору і фінансування проектів, що пов’язані із соціальною інтеграцією, 
найчастіше використовують інвестиційну стратегію, яка має на меті першочергове отримання 
позитивного соціального/екологічного впливу, навіть на шкоду фінансовій дохідності (Impact First). 
Для відбору проектів за другим напрямком найчастіше обирають стратегію тематичного інвестування у 
сталий розвиток, яка має на меті отримання фінансової дохідності на рівні або вище ринкової одночасно 
з отриманням позитивного соціального/екологічного ефекту.

Фінансове забезпечення потреб усього загалу корпорацій, підприємств і організацій, які вирішують 
соціальні проблеми, через механізм ринку соціальних інвестицій має свої суттєві відміни, що відрізняють 
цей інвестиційних підхід від інших. Насамперед, специфіку мають мотиви, цільові орієнтири, очікування 
щодо рівня дохідності, профіль «ризик/дохід/вплив», інфраструктура ринку, методи, фінансові інструменти 
та продукти. Це дозволяє, на наш погляд, розглядати фінансовий капітал з ринку соціальних інвестицій 
як альтернативне фінансування. Втім, можна зголоситися із дискусійністю такої позиції, яка потребує для 
обґрунтування більш детальних досліджень і певної «історії» практичної реалізації. 

Ключовими суб’єктами відносин на ринку соціальних інвестицій є: 1) соціально-вмотивовані 
інвестори, що надають фінансовий капітал; 2) фінансові посередники, в т.ч. інвестиційні, такі як 
соціально-орієнтовані інвестиційні фонди, та організаційні, що забезпечують обслуговування процесу 
інвестування; 3) соціально-орієнтовані корпорації, соціальні підприємства і організації, що виступають 
провідниками реалізації соціальної місії і створення суспільного блага.

Інвесторами у вплив є як традиційні інституціональні інвестори, такі як пенсійні фонди, страхові 
компанії, корпорації, які під тиском власних інвесторів і суспільства вмотивовані інвестувати у розбудову 
сталого розвитку і розв’язання соціальних проблем, так і особливі інституціональні інвестори, такі як 
фонди ендаументу, релігійні організації, благодійні фонди, у місії яких безпосередньо передбачено сприяти 
вирішенню соціальних проблем, досягнення якої відбувається через відповідні інвестиції. В останні 
роки до них приєдналися непрофесійні інвестори, такі як сімейні офіси та багатії, що також вбачають 
за необхідне спрямовувати частину власного багатства на розбудову соціальної економіки. Зазначимо, 
що коло потенційних інвесторів у соціальний вплив поступово розширюється і все більше традиційних 
інституціональних інвесторів починають залучатися до інвестування у вплив. Так, провідний швейцарський 
банк Credit Suisse заснував фонд фондів на суму US$500 млн., який буде інвестувати у розвиток сільського 
господарства у Африці; німецький Deutsche Bank у 2010 році успішно закрив фонд «Eye Fund» з активами 
у сумі US$15 млн., що передбачав інвестування у проекти з офтальмологічного лікування; американський 
інвестиційний банк JP Morgan у 2007 році створив підрозділ «Соціальні фінанси», який активно співпрацює 
з фондами імпакт-інвестування. Втім, не дивлячись на тиражування практик імпакт-інвестування, ринок 
соціальних інвестицій знаходиться на початковій стадії розвитку, є «фрагментарним і в більшій мірі 
складається з «нішевих» гравців»13. Загалом інвестори різняться за превагами щодо своїх цілей і місії, що 
визначає їх поведінку на фінансовому ринку, зокрема і щодо стратегій інвестування. 

На підставі проведеного дослідження нами запропоновано класифікацію інвестицій у вплив за 
спільними ключовими ознаками, що розкривають їх сутність (табл. 1). Іншу групу суб’єктів ринку 
соціальних інвестицій складають реципієнти капіталу – різного роду соціально-орієнтовані корпорації, 
соціальні підприємства і організації (більш детально див.14). Особливістю соціально-орієнтованих 
корпорацій і соціальних підприємств є визначена у місії соціальна/екологічна спрямованість діяльності, 
що орієнтована на розв’язання різного роду соціальних проблем.

Соціальні корпоративні підприємства спричиняють соціальні зміни за допомогою ринкових 
механізмів. Універсум таких корпорацій для цілей інвестування можна класифікувати за наступними 
ознаками (табл. 2). Кожна з виділених класифікаційних груп потребує своїх підходів до інвестування 
та має своє коло інвесторів, які також можуть бути класифіковані за виділеними ознаками (табл. 1, 2).  
Наприклад, інвестори у благодійні облігації, що емітовані соціальними підприємствами на ранній стадії 
свого розвитку, тощо.

12 Eurosif’s European SRI Market Study 2014 (2014), 22.
13 From the Margins to the Mainstream (2013). Assessment of the Impact Investment Sector and Opportunities to Engage 
Mainstream Investors, 12.
14 Васильчук, І.П. (2014). Соціалізація фінансів під впливом парадигми сталого розвитку. Електронне наукове 
фахове видання «Ефективна економіка», 3. <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2881>.
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Табл. 1
Класифікація інвестицій у вплив (імпакт-інвестування)

№/№ Класифікаційна ознака Види інвестицій

1 За видами активів
інвестиції охоплюють всі класи інвестиційних активів (готівка, 
акції публічних компаній, активи з фіксованим доходом, 
фонди прямих інвестицій/венчурного капіталу тощо)

2 За цільовим спрямуванням інвестиції з метою створення соціального ефекту; екологічного 
ефекту або змішаного ефекту

3 За методом інвестування прямі та непрямі інвестиції у акціонерний капітал публічних/
приватних корпорацій

4 За очікуваннями щодо результатів
соціальний/екологічний ефект одночасно з фінансовою 
дохідністю або пріоритетне отримання соціального/
екологічного ефекту (англ. Impact First)

5 За очікуваннями щодо рівня 
фінансової дохідності вище ринкової, на рівні ринкової, нижче ринкової

6 За видами ринків інвестиції можуть здійснюватися як на розвинутих ринках, так 
і на ринках, що розвиваються

7 За можливістю виміру соціального/
екологічного ефекту

соціальний/екологічний ефект може бути прямо виміряний, 
тобто такий, що є вимірюваний; соціальний/екологічний ефект 
має характер впливу, і не може бути виміряний прямо

8 За фінансовими інструментами та 
продуктами

як традиційні (акції, облігації), так і спеціально створені 
гібридні продукти з характеристиками декількох інструментів 
(благодійні облігації, борг з характеристиками акціонерного 
капіталу, капітал перших збитків тощо)

Джерело: Розроблено автором.

Табл. 2
Класифікація соціально-орієнтованих корпорацій (для цілей соціального інвестування)

№/№ Класифікаційна ознака Види соціально-орієнтованих корпорацій

1 За напрямками інвестування у 
позитивний вплив

ті, що сприяють соціальній інтеграції; ті, що сприяють 
розв’язанню проблем сталого розвитку

2 За характером діяльності

 традиційні види діяльності щодо розв’язання соціальних 
проблем (охорона здоров’я, освіта, доступне житло тощо); 
маргінальні види діяльності (сприяння реабілітації і 
соціалізації бувших ув’язнених, людей з особливими 
потребами тощо)

3 Залежно від стадій життєвого 
циклу на ранній стадії; на стадії зростання, на стадії зрілості

4
За ступенем ризику щодо 
досягнення цілей інвестування та 
отримання фінансової дохідності

високий, середній, низький ступінь ризику

Джерело: Розроблено автором.
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Фінансові посередники полегшують процеси комунікації між капіталодавцями і реципієнтами 
щодо акумуляції й інвестування фінансового капіталу та забезпечують ефективність функціонування 
ринку соціальних інвестицій. До них відносяться комерційні банки, інвестиційні банки, незалежні 
фінансові консультанти, брокери, дилери, рейтингові агенції, фондові біржі. Посередники відіграють 
вирішальну роль у створенні продуктів, інструментів та стратегій, які відповідають потребам основних 
інвесторів. Їх діяльність дозволяє створювати ліквідність ринку та забезпечувати механізм оплати угод, 
зменшувати ризики, знижувати інформаційні та транзакційні витрати15. 

Про поступове перетворення ринку соціальних інвестицій у «мейнстрім», можуть свідчити дані 
про його розвиток та потенціал. В 2009 році Monitor Institute оцінив потенціал ринку і визначив, що 
до 2020 року він досягне US$500 млн. (1% від загальної суми активів під управлінням, що складають  
US$ 50 трлн.). У 2010 році інвестиційний банк JP Morgan та Фонд Рокфеллера оцінили потенціал 
зростання сектора з US$ 400 млн. до US$ 1 трлн. у 2020 році. У 2012 році Calvert Foundation провів 
опитування гравців цього ринку і приблизно оцінив зростання ринку до US$650 млн. у 2020 році. 
Поточний розмір глобального ринку у 2013 році оцінюється приблизно у US$25млн., а для того, щоб 
досягти визначеного експертами рівня у US$500 млн. необхідно забезпечити його щорічне зростання 
не менше ніж 53% щорічно16. Про динаміку розвитку ринку імпакт-інвестування у Європі свідчать 
наступні дані: від започаткування практики його оцінювання у 2011 році ринок зріс за два роки на 52,3% 
і досяг обсягів більш ніж 20 млн. євро у 2013 році. Розвиток ринку соціальних інвестицій є відмінним 
для кожної країни і має свої особливості. Найбільші обсяги інвестицій у 2013 році демонструють 
такі країни як Нідерланди – 8,821 млн. євро, Швейцарія – 4,231 млн. євро, Італія – 2,003 млн. євро, 
Великобританія – 1,400 млн. євро17. 

Розвиток ринку соціального інвестування стикається з перешкодами, серед яких можна виділити 
наступні: 

– фідуціарні зобов’язання менеджерів фондів перед бенефіціарами, серед яких не всі вмотивовані  
на отримання низької фінансової дохідності;

– високі інформаційні та транзакційні витрати, що пов’язані із незначними сумами інвестицій у 
проекти, зумовлені розміром потреб соціальних підприємств (підприємства з невеликою капіталізацією 
і обсягом операційної виручки). Внаслідок цього значною є величина постійних витрат на виконання 
угоди (проведення due diligence, конструювання індикаторів виміру та методик оцінки, підготовка і 
супроводження проекту тощо); 

– високі інвестиційні ризики, що починаються з проблем ex ante - визначення характеру результату, 
його виміру, оцінки, невизначеності часового горизонту закінчення проекту тощо і до проблем ex post 
– невизначеності щодо отримання результату, ризиків контрагентів, ліквідності тощо;

– забезпечення прозорості та розкриття інформації у спеціальній звітності про соціальну/
екологічну діяльність соціально-орієнтованих корпорацій – об’єктів інвестицій, яка не складається 
більшістю невеликих корпорацій;

– відсутність єдиних стандартів виміру і оцінювання соціальних/екологічних результатів, 
проблеми пошуку бенчмарку, недостатня інформація про «кращі практики» у сфері соціального 
підприємництва і соціальних фінансів тощо.

Соціальне банківництво є складовою соціальних фінансів, для якого визначено загальну місію: 
«надання фінансових і банківських послуг, що переслідують мету створення позитивного вкладу у 
потенціал здатності всіх людей до розвитку сьогодні і в майбутньому»18. Соціальне банківництво 
акцентує увагу на задоволенні існуючих потреб реального сектору економіки і суспільства одночасно 
враховуючи такі аспекти їх сталого розвитку як соціальні, культурні, екологічні й економічні та на 
створенні суспільного блага за рахунок генерування дохідності з урахуванням цих чинників. При цьому 
створення грошових прибутків не є самоціллю, але необхідною умовою для забезпечення необхідної 
гнучкості у досягненні визначеної мети у швидкоплинних умовах19. Як приклад можна навести 
британський Charity Bank, який позиціонує себе як банк, що інвестує у вклади грошових коштів  
 
15 Wilson, K.E. (2014). New Investment Approaches for Addressing Social and Economic Challenges. OECD Science, 
Technology and Industry Policy Papers, 2-14, no. 15, 15.
16 From the Margins to the Mainstream (2013). Assessment of the Impact Investment Sector and Opportunities to Engage 
Mainstream Investors, 10.
17 Eurosif’s European SRI Market Study 2014 (2014), 24.
18 What is social banking. <http://www.social-banking.org/the-institute/what-is-social-banking/>.
19 What is social banking. <http://www.social-banking.org/the-institute/what-is-social-banking/>.
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фізичних осіб і організацій для загального блага, а не для комерційної вигоди, та нідерландський  
The Triodos Bank – етичний банк, який пропонує ощадні рахунки та інвестиції. Зокрема, у 2003 році  
саме The Triodos Bank організовував і супроводжував перший випуск благодійних облігацій у 
Великобританії20.

У розвитку ринку соціальних фінансів відіграють важливу роль такі посередники як спеціалізовані 
фондові біржі. За останні кілька років розпочали свою роботу декілька соціальних фондових бірж, 
зокрема Соціальна фондова біржа (англ. Social Stock Exchange, SSE) у Лондоні, Південно-Африканська 
біржа соціальних інвестицій (англ. South African Social Investment Exchange, SASIX) та Nexii в 
Південній Африці, Азійська соціальна фондова біржа (Impact Investment Exchange Asia, IIXA) у 
Сінгапурі, Зелена фондова біржа (англ. Green Stock Exchange, GSE) у США. Соціальні фондові біржі 
знаходяться у процесі становлення у Португалії та Німеччині. Соціальні біржі прагнуть створити 
платформу для соціально-орієнтованих корпорацій з метою залучення капіталу від приватних осіб, 
приватного капіталу, сімейних офісів, фондів та інституціональних інвесторів, які шукають проекти 
на тільки з фінансовою, але й соціальною віддачею. Цільовими об’єктами для розміщення є невеликі 
швидкозростаючі корпорації за основними напрямками інвестування у позитивний вплив. Це можуть 
бути комерційні чи некомерційні соціально-орієнтовані корпорації. Комерційні корпорації можуть 
емітувати акції чи облігації. Некомерційні компанії можуть виходити на біржу для отримання капіталу 
шляхом емісії облігацій21.

Щодо регулювання ринку соціальних фінансів слід зазначити, що загальні нормативні рамкові 
умови у кожній країні можуть впливати на розвиток ринку соціальних фінансів на регіональному 
та глобальному рівні. Є кілька регуляторних документів, які впливають на поведінку інституційних 
інвесторів, зокрема нові угоди Solvency II для страхових компаній та Basel III для банківських установ. 
Крім того, нещодавно прийнята ініціатива організації Європейських структурних і інвестиційних 
фондів (EUSIF), що призначена для полегшення регулювання ринку соціальних інвестицій, на думку 
учасників ринку, може імовірно створити додаткові бар’єри щодо прийняття рішень про те, як кожен 
фонд буде визначатися на національному чи місцевому рівнях22. Втім, унормування ринку соціальних 
фінансів знаходиться в процесі активних дій і розробок регулятивних документів як у кожній країні, 
так і на загальноєвропейському та глобальному рівнях.

Висновки та перспективи подальших розвідок. Внаслідок розвитку накопичуються кількісні 
і якісні зміни, які ведуть до зміни інтегрованої сутності явища соціальних фінансів, що набуває нових 
властивостей завдяки якісному і змістовному збагаченню. Ринок соціальних фінансів перебуває у стадії 
формування складових його механізму – організаційно-інфраструктурної, інституційної, регуляторної, 
інформаційної, інструментальної, методико-методологічної – і набуває ознак системності. Соціальні 
інвестиції як складова соціальних фінансів є інструментом розбудови нової соціальної економіки і є 
свідченням інкорпорування людиноцентричної парадигми у інвестиційний процес, оскільки більшість 
інвестицій спрямована на розбудову третинного сектору економіки як осередку постіндустріальної 
економіки.

Згідно визначеної мети за допомогою суб’єктно-об’єктного аналізу отримано наступні 
результати в теоретичне обґрунтування концепції ринку соціальних фінансів: 1) надано трактування 
дефініцій та поглиблено розуміння сутності базових понять концепції ринку соціальних фінансів; 
2) запропоновано групування соціальних інвестицій і соціально-орієнтованих корпорацій за  
визначеними класифікаційними ознаками; 3) виділено особливості інвестиційного підходу  
«інвестування у позитивний вплив», специфіку складових екосистеми ринку соціальних інвестицій, 
тенденції та перешкоди його розвитку. 

20 Goodenough, A. (2014). Social Investment Insight Series: Growing the market for charity bonds. Big Society Capital, 4.
21 Wilson, K.E. (2014). New Investment Approaches for Addressing Social and Economic Challenges. OECD Science, 
Technology and Industry Policy Papers, 2-14, no. 15, 21.
22 Wilson, K.E. (2014). New Investment Approaches for Addressing Social and Economic Challenges. OECD Science, 
Technology and Industry Policy Papers, 2-14, no. 15, 17.
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Львівська комерційна академія

ЕМПІРИЧНІ МОДЕЛІ РЕСУРСНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 
ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ ЗБАЛАНСУВАННЯ 

Abstract. A detailed analysis of resource provision of social protection in general and social security 
in particular are conducted. The world empirical models based on social insurance are singled out 
by the author and the types of social insurance for different classification criteria, including: the 
peculiarities of national systems of social insurance, the social orientation and so on are described. 
The key roles of single fee for obligatory state social insurance in the formation of financing sources 
in Ukraine types of social insurance are allocated. The empirical models of resource provision of 
social insurance are characterized and their balancing problems are defined. The need for further 
improvement of the distribution of the proportions of a single fee for obligatory state social insurance 
are justified.
Keywords: social insurance, types of social insurance, income sources, expenditure trends, the  
only fee for obligatory state social insurance.

Постановка проблеми. В умовах нестійкості, нестабільності, постійних змін та реформ особливої 
ваги набувають питання адаптації соціальної складової державної політики України до потреб часу, 
адже її ефективність та дієвість безпосередньо впливає на добробут громадян та безперечно залежить 
від ефективного ресурсного забезпечення. Трансформації у економічній, політичній та соціальній 
сферах на міжнародному рівні безпосередньо приводять до змін пріоритетів відповідних національних 
політик та актуалізують питання пов’язані із забезпеченням вищого рівня та якості життя людей. Однак у 
зв’язку із слабким та нестійким розвитком численні країни, в тому числі й Україна, не в змозі адекватно 
слідувати глобальним тенденціям, а їхня політика соціального захисту не відповідає рівню розвитку 
суспільних відносин в економіках добробуту. Тому сьогодні виникає потреба у застосування більш 
ефективних та дієвих методів та засобів державного регулювання соціальної сфери, що піднесло б на 
новий рівень систему соціального захисту загалом та систему соціального страхування зокрема. Розвиток 
оптимальної системи соціального страхування є одним із пріоритетів соціальної стратегії держави та 
повинен розглядатися як підсистема соціального захисту населення, спрямованого на подолання бідності, 
забезпечення відповідного рівня і якості життя та підвищення рівня соціальної безпеки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми та недоліки соціального страхування 
загалом, а також окремих його аспектів, зокрема ресурного забезпечення, розглядали у своїх працях 
В. О. Безугла, Н.М. Внукова, Н.В. Кузьминчук, М.П. Шаварина, Н.В. Шаманська, Л. П. Шаповал, С.І. 
Юрій та інші. Однак, не заважаючи на численні зусилля науковців та економістів-практиків у напрямі 
реформування цього напряму, всеж невирішеними залишається ціла низка проблем, які суттєво 
впливають як на соціальну, так і на економічну безпеку.

Постанова завдання. Метою дослідження є узагальнення основних моделей фінансовго 
забезпечення системи соціального страхування, та виокремлення практичних рекомендацій, що можуть 
застосуватись у вітчизняній практиці. 

Виклад основного матеріалу досліджень. Світовий емпіричний досвід накопичив численні 
моделі соціального страхування, більшість з яких можна звести до наступних: 

1. Соціальні виплати узалежнено від зовнішніх чинників – зайнятості застрахованої особи в 
тій чи іншій галузі, займаної посади тощо. Така модель характеризується низкою недоліків, зокрема: 
забезпечує лише невисокий рівень соціального захисту; тісно пов’язана із бюджетним наповненням; 
породжує психологію соціального утриманства;

2. Внески на соціальне страхування не враховують соціальний ризик, адже страхування 
здійснюється на користь третіх осіб. За такої моделі відсутній взаємозв’язок між обсягом накопичення 
коштів та розмірами зобов’язань, що може призвести до значного дефіциту;
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3. Розмір накопичених коштів корелює із зобов’язаннями, а виплати із розмірами внесків. 
Здійснюється страхування окремих видів ризиків, що дозволяє своєчасно та у достатньому розмірі 
здійснювати соціальні виплати1,2.

Реалізація першої моделі у Греції, як відомо, призвела свого часу до значних суспільних та 
економічних деформацій, що сприяло поширенню кризових явищ країною. Основний принцип другої 
моделі покладено у формування солідарної системи пенсійного забезпечення, яка має місце Україні, і як 
можна зауважити основний недолік цієї моделі саме проявляється сьогодні у вигляді значного дефіциту 
Пенсійного фонду України, адже на виплати впливають такі фактори як депопуляція населення, 
зростання рівня безробіття в умовах економічної кризи тощо. Третя модель найбільш поширена в 
багатьох розвинутих країнах, адже дозволяє із достатнім ступенем точності визначати, які виплати 
можуть бути здійснені та є, по-суті, найоптимальнішою з позицій синхронізації видатків із реальними 
джерелами покриття як в обсязі, так і в часі.

За особливостями національних систем соціального страхування виокремлюються такі його типи: 
1. За механізмами фінансування соціальних видатків розрізняють північноєвропейський варіант 

(Ірландія, Великобританія та скандинавські країни) та континентальний (Франція, Німеччина, Бельгія, 
Нідерланди, США). 

Отже, за критерієм механізму фінансування соціальних видатків вітчизняна модель соціального 
страхування є континентальною, однак за період з 2008-2013 рр. частка фінансування соціальних 
видатків за рахунок системи соціального страхування скоротилася з 67,49% на початок 2008 р. до 
58,04% на початок 2013 р., що свідчить про зниження ефективності системи соціального страхування 
загалом.

2. За соціальним спрямуванням виокремлюють:
– систему соціального страхування американського типу, метою якої є підтримання мінімального 

життєвого рівня;
– систему соціального страхування європейського типу спрямована на забезпечення основних 

життєвих потреб та недопущення суттєвого зниження доходів внаслідок дії чинників соціального 
ризику.

Порівняння соціальних виплат із мінімальними соціальними гарантіями дозволяє стверджувати, 
що за соціальним спрямуванням країна скоріше належить до систем соціального страхування 
американського типу, адже хоча середній розмір пенсії за віком і перевищує прожитковий мінімум для 
працездатних осіб, однак прожиткові мінімуми все ще розраховуються виходячи із споживчого кошика 
обчисленого станом на 2000 р., також варто зауважити що виплати по безробіттю все ще не досягають 
рівня мінімальної заробітної плати. Отже, сьогодні виходячи із ресурсних можливостей наша держава 
може гарантувати лише забезпечення мінімальних потреб громадян.

Саме тому, досить важливою є проблема розподілу фінансової відповідальності між суб’єктами 
соціального захисту. Страхові платежі розподіляються між роботодавцями та застрахованими особами, 
а також між державними та місцевими органами влади (державним та місцевими бюджетами). 
Загалом находження фінансових ресурсів до системи соціального захисту зросли за період з 2008 р. 
до 2013 р. у 2,13 рази із 151219,38 млн. грн. на початок 2008 р. до 321517,71 млн. грн. на початок 
2013 р. Серед основних джерел фінансування системи соціального захисту в Україні найбільші суми 
надходжень припадають на соціальні внески роботодавців та застрахованих осіб 102259,87 млн. грн. та  
203337,33 млн. грн. у 2008 р. та 2013 р. відповідно. Наступним за обсягами джерелом фінансування 
системи соціального захисту виступають внески центрального уряду, а їх обсяги зросли за шість років 
у 2,39 разів з 48805,88 млн. грн. на початок 2008 р. до 116507,21 млн. грн. на початок 2013 р., що є 
цілком закономірним, адже в умовах прагнення до соціальної держави, роль держави у забезпеченні 
добробуту громадян зростає3.

Співвідношення між різними джерелами фінансування системи соціального страхування 
безпосередньо залежиться від ролі та значення такої компоненти системи соціального захисту як 
соціальне страхування. Таким чином, пропорції розподілу відповідальності між суб’єктами системи 
соціального захисту першочергово визначаються тим, що соціальному страхуванню притаманні  
 
 
1 Юрій, С.І., Шаварина, М.П., Шаманська, Н.В. (2006). Соціальне страхування. Київ: Кондор, 13-27.
2 Внукова, Н.М., Кузьминчук, Н.В. (2009). Соціальне страхування: кредитно-модульний курс. Київ: ЦУЛ, 21-46.
3 Національні рахунки соціального захисту в Україні у 2012 році (2014). Державна служба статистики України. 
Статистичний бюлетень. Київ, 176.
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ключові ознаки страхування, а тому основним джерелом все ж виступають страхові внески, тобто 
соціальні внески. Загалом частка соціальних внесків у формування ресурсів соціального захисту за  
період 2008-2013 рр. дещо скоротилася з 67,62% до 63,24%, поступившись внескам центрального 
уряду та іншим надходженням на кілька відсоткових пунктів, однак соціальні внески роботодавців 
та застрахованих осіб все ж залишаються ключовим джерелом фінансування видатків соціального 
захисту4. 

Нині в Україні основне навантаження соціальної відповідальності припадає на роботодавців, адже 
за рахунок їхніх внесків, а саме нарахувань на фонд оплати праці єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування, на початок 2013 р. сформовано 86% усіх соціальних внесків. Лише 
14% соціальних внесків формується за рахунок надходжень від соціально захищених громадян, зокрема 
8% внеску формують працюючі не по найму (приватні підприємці, особи, що забезпечуються себе 
роботою самостійно), пенсіонери, особи, що отримують грошове забезпечення від держави та інші, а 
лише 6% внеску формується за рахунок утримань із заробітної плати працівників. Хоча як зазначалось 
вище, основна частка фінансування соціального захисту загалом та соціального страхування зокрема 
припадає на роботодавців, однак, варто зазначити, що останніми роками виявляється тенденція, до 
збільшення ролі внесків соціально захищених громадян у формуванні ресурсів соціального захисту, 
адже частка соціальних внесків соціально захищеними громадянами за досліджуваний період зросла 
у структурі сукупних джерел фінансування соціального захисту у 1,83 рази з 4,77% на початок 2008 
р. до 8,72% на початок 2013 р., що свідчить про часткове перенесення навантаження з роботодавців 
на найманих працівників та державу. Тобто сьогодні трохи більше половини видатків соціального 
захисту фінансується саме завдяки внескам роботодавців (на початок 2013 р. – 54,52%), більше третини 
за рахунок внесків центрального уряду (на початок 2013 р. – 36,24%) та 8,72% за рахунок внесків 
соціально захищеними громадянами.

Формування ресурсів соціального захисту відбувається за різними напрямами, а саме: кошти 
соціального захисту пенсіонерів зросли у 2,06 рази за період з початку 2008 р. до початку 2013 р. 
з 75534,01 млн. грн. до 157980,38 млн. грн.; ресурси соціального захисту в разі тимчасової втрати 
працездатності у 1,83 рази із 5483,36 млн. грн. до 10010,68 млн. грн.; кошти соціального захисту в разі 
професійної хвороби або нещасного випадку на виробництві у 2,09 рази з 3020,0 млн. грн. до 6221,27 
млн. грн.; кошти соціального захисту безробітних у 2,18 рази з 3718,1 млн. грн. до 9248,41 млн. грн.; 
кошти інших напрямів соціального захисту населення практично у 2,5 рази з 63463,91 млн. грн. до 
138056,07 рази5.

Інші напрями соціального захисту передбачають формування коштів за рахунок таких джерел 
як: охорона здоров’я 43,76%; соціальний захист сімей 24,70%; соціальний захист військовослужбовців 
13,80%; компенсації житлових витрат 7,03%; соціальний захист осіб, які постраждали внаслідок аварії 
на Чорнобильській АЕС 4,45%; соціальний захист працівників державного управління 3,50%; соціальні 
виплати роботодавців 2,67%; лікарняні каси 0,09%.

Отже, близько 60% усіх джерел фінансування соціального захисту складаю кошти фондів 
соціального страхування, що формуються згідно законодавств для виконання їх закріплених функцій 
і завдань: 1) надходження від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування, що розподіляється між фондами загальнообов’язкового державного соціального 
страхування, у законодавчо визначених розмірах; 2) прибуток, одержаний від вкладення тимчасово 
вільних коштів фондів на депозитні рахунки, інвестиційний дохід від інвестування страхових 
резервів фондів; 3) кошти державного бюджету та цільових фондів, що перераховуються до фондів 
загальнообов’язкового державного соціального страхування (асигнування із Державного бюджету 
України); 4) суми від фінансових санкцій, застосованих відповідно до законодавства (штрафів і пені), 
а також суми адміністративних стягнень за порушення, накладених відповідно на посадових осіб та 
громадян; 5) благодійні внески юридичних та фізичних осіб; 6) добровільні внески; 7) часткова сплата  
 
 
 
 
 
4 Національні рахунки соціального захисту в Україні у 2012 році (2014). Державна служба статистики України. 
Статистичний бюлетень. Київ, 176.
5 Національні рахунки соціального захисту в Україні у 2012 році (2014). Державна служба статистики України. 
Статистичний бюлетень. Київ, 176.
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за путівки на санаторно-курортне лікування до фонду соціального страхування з тимчасової втрати 
працездатності; 8) інші надходження відповідно до законодавства6,7,8,9.

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування розподіляється між 
фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування відповідно до законодавчо 
встановлених нормативів10, найбільша його частка скеровується у Пенсійний фонд України, адже 
близько половини усіх коштів соціального захисту акумулюється за напрямом соціальний захист 
пенсіонерів.

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування є основним джерелом 
формування коштів соціального захисту пенсіонерів, адже за рахунок нарахувань на фонд оплати праці 
формується 83,14% джерел фінансування соціального захисту пенсіонерів, в 15,93% за рахунок внесків 
соціально захищеними громадянами, тобто утримань із заробітної плати, та менше 1% за рахунок 
інших джерел11.

Наступне місце за значенням у структурі сукупних ресурсів, що спрямовуються на соціальний 
захист населення посідає соціальнй захист в разі тимчасової втрати працездатності, хоча й частка 
коштів соціального захисту в разі тимчасової втрати працездатності у сукупних надходженнях 
соціального захисту в Україні дещо скоротилася за досліджуваний період з 3,63% на початок 2008 р. до 
3,11% на початок 2013 р. Аналогічно до коштів пенсійного захисту відбувається формування джерел 
фінансування соціального захисту в разі тимчасової втрати працездатності, де основну питому вагу 
займають внески роботодавців – 96,87% та найманих працівників – 2,44%12.

Кошти соціального захисту безробітних посідають третє місце за значенням у струтурктурі 
надоходжень соціального захисту та складають на сьогодні близько 3%. Зростання частки коштів 
соціального захисту безробітних у сукупних надходженнях соціального захисту в Україні за 
досліджуваний період пов’язане із всезростаючою потребую фінансування матеріального забезпечення 
та соціальних послуг на випадок безробіття, адже затяжні кризові вища призводять до збільшення 
кількості населення, що підпадає під цю категорію та потребує матеріальної підтримки. Основним 
джерелом формування джерел фінансування соціального захисту безробітних виступає єдиний внесок 
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування сплачений роботодавцями (71,43% сукупних 
надходжень на початок 2013 р.) та соціально-захищеними громадянами (27,42% на початок 2013 р.). 
У порівнянні із формуванням ресурсів захисту пенсіонерів дещо більшою є роль внесків соціально-
захищених громадян у структурі джерел фінансування, що пов’язане із обов’язковістю таких категорій 
громадян як фізичні особи підприємці, що знаходяться на спрощеній системі оподаткування та є 
платниками єдиного податку, у Пенсійному фонді України та Фонді загальнообов’язкового державного 
соціального страхування на випадок безробіття України. Страхування у інших фондах для вказаної 
категорії громадян є добровільним. Отже, сьогодні добровільно застрахованими можуть виступати лише 
фізичні-особи підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, якщо вони є пенсіонерами за 
віком або інвалідами та отримують згідно законодавства пенсію або соціальну допомогу, адже вони  
 
 

6 Закон про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності 1999 (Верховна Рада України). Офіційний 
сайт Верховної Ради України. <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1105-14> (2015, травень, 20).
7 Закон про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття 2000 (Верховна Рада 
України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1533-14> 
(2015, червень, 07).
8 Закон про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності 
та втратами, зумовленими народженням та похованням 2001 (Верховна Рада України). Офіційний сайт 
Верховної Ради України. <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/ laws/ main. cgi? nreg=2240-14> (2015, червень, 10).
9 Закон про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт 
Верховної Ради України. <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1058-15&p=1311596380238 118> 
(2015, червень, 28).
10 Закон про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 2010 (Верховна 
Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2464-17?test 
=qY4Mfbtc78fVb> (2015, липень, 03).
11 Національні рахунки соціального захисту в Україні у 2012 році (2014). Державна служба статистики України. 
Статистичний бюлетень. Київ, 176.
12 Національні рахунки соціального захисту в Україні у 2012 році (2014). Державна служба статистики України. 
Статистичний бюлетень. Київ, 176.
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звільняються від сплати за себе єдиного внеску, а також усі фізичні-особи підприємці, які обрали 
спрощену систему оподаткування щодо участі у страхуванні з тимчасової втрати працездатності та 
витратами зумовленими народженням і похованням, страхуванні від нещасного випадку на виробництві 
та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, адже на сьогодні єдиний внесок на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що сплачується ними в обов’язковому порядку за 
ставкою 34,7% розподіляється лише між Пенсійним фондом України та Фондом загальнообов’язкового 
державного соціального страхування на випадок безробіття13.

Найменшу питому вагу у структурі джерел фінансування соціального захисту в Україні складають 
кошти соціального захисту в разі професійної хвороби або нещасного випадку на виробництві 
– в середньому менше 2%, що пов’язане безпосередньо із характером страхового ризику. Нещасний 
випадок на виробництві чи професійне захворювання як страховий ризик не має такого всеохопного 
характеру, як скажімо настання пенсійного віку, чи тимчасова втрата працездатності. Основним 
джерелом фінансування соціального захисту в разі професійної хвороби або нещасного випадку на 
виробництві виступає єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що 
сплачується роботодавцями – 99,35% на початок 2013 р., а дещо більше половини відсотка (0,65% на 
початок 2013 р.) складають внески соціально захищеними громадянами та інші надходження.

Отже, беззаперечним є факт ключової ролі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування у формуванні кошів соціального захисту, зокрема за напрямами соціального 
захисту безробітних його частка у формуванні ресурсів склала 98,86% на початок 2013 р., у сукупних 
надходженнях соціального захисту в разі професійної хвороби або нещасного випадку на виробництві 
– 99,35%, у формуванні ресурсів соціального захисту в разі тимчасової втрати працездатності – 99,32%, 
а у надходженнях соціального захисту пенсіонерів – 99,07%.

Висновки з даного дослідження та перспективи подальших розвідок у цьому напрямі. Таким чином, 
формування ресурсів системи соціального захисту населення в Україні в основному покладено на систему 
фондів соціального страхування, що поряд із бюджетним фінансуванням соціального забезпечення та 
соціальних допомог у межах провадження соціальної політики повинно забезпечити соціальні гарантії, 
подолання бідності, а також достойний рівень і якість життя громадян. Оскільки основним джерелом 
надходжень за всіма видами загальнообов’язкового державного соціального страхування виступає 
єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, то актуалізуються питання 
його раціонального розподілу між фондами соціального страхування. Очевидно, що найбільша 
частка завжди спрямовувалась на пенсійне страхування, а решта розподілялась між іншими фондами.  
Однак, часто виникає ситуація, коли один фонд виконується із профіцитом, а інший із хронічними 
дефіцитами, що спонукало об’єднати Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 
та Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 
України. Судити про доцільність такого кроку можна буде уже за результатами виконань бюджетів 
фондів у 2015 році. 

Оскільки оцінка розподілу та використання сформованих ресурсів засвідчила їхню недостатню 
ефективність, то можна зробити висновок, що подальше дослідження доцільно зосередити на 
вивченні світової практики формування ефективних систем соціального страхування з метою пошуку 
альтернативних видів соціального страхування та запровадження їх в Україні. 
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Онуфрик С.,
Національна академія державного управління при Президентові України 

ІННОВАЦІЇ У ДЕРЖАВНОМУ ПРОГРАМНО-
ЦІЛЬОВОМУ УПРАВЛІННІ СФЕРОЮ 
ОПОДАТКУВАННЯ

Abstract. The author of the articl e researched and substantiated an innovative approach to the 
public administration sphere of taxation. The author had analyzed the key terms that characterize 
the current system of taxation in Ukraine. It based on the analysis of international experience and 
taking into account the modern features of organization of the public administration in the sphere 
of the income and fees proposed to introduce in Ukraine the program target model of the public 
administration sphere of taxation. Its main feature is the targeted taxes, which the author had 
outlined on the example of property tax. The advantage of this model is that it will, on the example 
of housing stock of Ukraine, ensure the financial liability of the ownerships for the preservation 
and renovation of inhabitations. Herewith, the state functions will be financially provided by the 
targeted tax revenues from residential property.
Keywords: public administration, taxation, the sphere of revenue and charges, program budgeting, 
program-target model.

Вступ. На сьогодні перед керівництвом держави у зв’язку з зовнішньополітичною ситуацією та 
критичним соціально-економічним становищем постали виклики, які вимагають прийняття нагальних 
і нестандартних рішень у сферах, деякі з яких і до цього були об’єктами постійних трансформацій. 
Так, сфера оподаткування чи не щорічно структурно та змістовно змінювалася під впливом державних 
фінансових і політичних потреб, що значною мірою викликало невдоволення суб’єктів господарювання 
– платників податків, а з іншого боку – отримувачів обмежених бюджетних коштів. 

Ми вважаємо, що незважаючи на постійні трансформації, система управління сферою 
оподаткування залишається неефективною, зокрема з причини відсутності змістовного економічного 
і фінансового зв’язку між реформами податків і зборів, з одної сторони, і вирішенням у результаті 
конкретних господарських та соціальних проблем, з іншої сторони1 Маніпулювання податковими 
ставками заради загального наповнення бюджету без урахування зворотних зв’язків повинно подекуди 
поступитись місцем програмно-цільовому підходу, який набуває поширення в управлінні економікою і 
державними фінансами.

Мета статті – дослідити можливості інновацій у державному управлінні сферою оподаткування 
в Україні, організацією і програмно-цільовою методологією справляння податків і зборів, з точки зору 
вирішення проблем фінансування конкретних пріоритетних напрямів безпеки країни та соціально-
економічного розвитку2. 

Виклад основного матеріалу. Питанню діяльності сфери оподаткування завжди приділялася 
неабияка увага з боку економістів3, зокрема у контексті трансформацій економічної системи в Україні 
. Не могли залишитись дані проблеми і поза увагою юридичної науки. Багатьма фахівцями у сфері 
публічного, адміністративного, податкового та фінансового права зверталась увага на необхідність 
всебічного дослідження доходів та зборів з точки зору юриспруденції. Так, значну увагу даній 
проблематиці приділили у своїх роботах О.А. Музика, А.В. Нонко, Ю.В. Оніщук, З.І. Перощук, 
О.В. Покатаєва, Т.О. Проценко, Е.У. Чапух та багато інших. Серед науковців, які досліджували дану 
проблематику з точки зору системи державного управління варто відзначити Н.І. Балдич, В.Г. Бодрова, 
Т.А. Крушельницьку та О.М. Сафронову.
1 Постанова про утворення Державної фіскальної служби 2014 (Кабінет Міністрів України). Офіційний сайт 
Верховної ради України. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/160-2014-%D0%BF>.
2 Бодров, В.Г., Балдич, Н.І., Сафронова, О.М. (2013). Державне управління у фінансово-економічній сфері: навч.-
метод. матеріали. Київ: НАДУ.
3 Сенів, Л.А. (2010). До питання про поняття та економічну природу доходів. Львів: Вид-во Львів. політехніки, 
134-138.
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Зрозуміло, що безпосереднім загальним і багатоаспектним об’єктом, на який справляють вплив 
державні податкові органи (органи доходів та зборів), є підпорядкована їм сфера. Постає питання: що 
ж саме у цій сфері виступає об’єктом державного управління (публічного адміністрування) з боку 
податкових органів. Таке визначення можливо здійснити за допомогою аналізу змісту та особливостей 
самих понять «дохід», «збір», «податок» тощо, що дозволить у подальшому уникнути суперечливих 
висновків та розбіжностей у трактуванні організації та сутності управління.

Сутність категорії «податок» розкрита у ст. 6 Податкового кодексу України, який визначає, що 
податком є обов’язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників 
податку відповідно до зазначеного кодексу4. Як бачимо, вже у визначенні податку декларується його 
нецільовий характер і абстрактна, загальна мета.

Наступним поняттям в адмініструванні з боку органів оподаткування є збір. Податковим кодексом 
України визначається, що збором (платою, внеском) є обов’язковий платіж до відповідного бюджету, що 
справляється з платників зборів, з умовою отримання ними спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок 
вчинення на користь таких осіб державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими 
уповноваженими органами та особами юридично значимих дій. А сукупність податків та зборів, що 
справляються за Податковим кодексом України законодавець визначає як податкову систему України5. 
Відповідно і податки і збори є обов’язковими платежами, які забезпечують покриття публічних витрат, 
одночасно слід погодитись із зауваженням, що правові режими зазначених платежів різні6. Оскільки 
вчинення такого роду дій є метою платника збору та задовольняє чітко визначені потреби, збір має 
цільовий характер, який в деяких джерелах ще визначають як індивідуальний та пов’язують з наявністю 
у збору суворо визначеної мети та спеціальних інтересів7. 

Ще одне, яке необхідно розглянути, виходячи з мети та завдань даного дослідження, це «єдиний 
внесок на загальнообов’язкове соціальне страхування» (далі  єдиний внесок). Закон України «Про збір та 
облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08 липня 2010 року 
№ 2464 – IV під єдиним внеском на загальнообов’язкове соціальне страхування розуміє консолідований 
страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов’язкового державного соціального 
страхування в обов’язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, 
передбачених законодавством, прав застрахованих осіб та членів їхніх сімей на отримання страхових 
виплат (послуг) за діючими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування8. 
Даний вид платежів, що сплачується на користь держави, у порівнянні з податками, зборами та митними 
платежами, має низку особливостей. Зокрема, ми погоджуємося з позицією окремих науковців, що 
єдиний внесок як збір до державних цільових фондів, відповідно до всіх ознак є квазіподатком9 і формує 
додаткову підсистему оподаткування, причому, переважно цільового характеру. 

Упродовж останніх двох десятків років об’єктом кількох реформ в Україні ставала організаційна 
структура органів управління у сфері оподаткування. Ці реформи мали на меті удосконалення 
операційної ефективності та результативності і надання сервісних послуг платникам податків. За 
великим рахунком, ці зусилля відобразили ширший тренд в еволюції структури податкових органів, від 
початкової структури, що базувалася значною мірою на критерії «тип податку» до такої, що базується 
на «функціональному» критерії. Для багатьох підрозділів податкових органів були також зроблені 
кроки щодо структурування їхніх функцій (сервіс, перевірка тощо) відповідно до «сегменту платників 
податків». Загалом у процесі еволюції сформувалися наступні моделі управління у сфері оподаткування, 
ураховуючи зарубіжну практику10:

1) організаційна модель за типом податку  найбільш рання модель, яка використовувалася для 
податкових адміністрацій і базувалася відповідно до критерію (тип податку). Окремі багатофункціональні  
 
4 Податковий кодекс України 2010 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 13-14, 15-16,  
17, 112.
5 Податковий кодекс України 2010 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 13-14, 15-16, 17, 112.
6 Воронова, Л.К. (2006). Финансовое право: учебное пособие для студентов юридических вузов и факультетов. 
Харьков: Право, 220.
7 Пепеляев, С.Г. (2003). Фискальные сборы: правовые признаки и порядок регулирования. Москва: Издательско-
консультационная компания “Статус-Кво-97”, 97.
8 Закон про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 2010 (Верховна 
Рада України). Відомості Верховної Ради України, 2-3, 11.
9 Кучеров, И.И. (2009). Теория налогов и сборов (правовые аспекты). Москва: ЗАО «ЮрИнфоР», 76.
10 Tax Administration 2013: Comparative Information in OECD and Other Advanced and Emerging Economies. <http://
www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/tax-administration-2013_9789264200814-en#page1>.
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департаменти були відповідальними за кожен податок і були значною мірою самодостатніми і 
незалежними один від одного;

2) функціональна організаційна модель, у якій персонал організований принципово за 
функціональними обов’язками (реєстрація, облік, інформаційні процеси, аудит, збирання, апеляції 
тощо) і працює загалом у розрізі всіх податків; 

3) організаційна модель за групою платника податків. 
На сьогодні спостерігаються суттєві розбіжності у виборі організаційної моделі податкових 

органів серед розвинутих країн світу. Проте, можна виділити певні особливості11:
1) жодна з досліджуваних країн не застосовує моделі за типом податку у «чистому» вигляді. У 

Чехії, Люксембурзі, Сингапурі вона працює разом з функціональною;
2) функціональну модель застосовують у Канаді, Словаччині, Бразилії, Болгарії, Індії, Індонезії, 

Латвії, Литві, Малайзії;
3) модель за групою платника податків застосовують в Ірландії, США, Франції, ще у 4 країнах 

(Фінляндія, Німеччина, Мексика, Словенія) вона змішана із функціональною;
4) переважна більшість країн застосовують організаційну модель органів доходів, яка поєднує у 

собі всі три визначені моделі: Австралія, Австрія, Бельгія, Данія, Естонія, Греція, Угорщина, Ісландія, 
Ізраїль, Італія, Японія, Корея, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, 
Великобританія та ін. 

За підрахунками Мінрегіону України, накопичені потреби на реновацію житлового фонду 
складають в Україні близько 500 млрд грн, з яких певна частка припадає на державні зобов’язання, або 
буде фінансуватись з бюджету (Житловий фонд нараховує загальну площу майже 1,1 млрд. кв. м, з яких 
93,6% було введено понад двадцять п’ять років тому. В результаті невизначеності суб’єктів власності 
на будинки у післяприватизаційний період відбулося прискорене фізичне і моральне зношення житла. 
Отже, майже увесь житловий фонд в тій чи іншій мірі потребує або потребуватиме реконструкції або 
заміни, на яку в найближчі 10-15 років повинні бути направлені значні обсяги інвестицій)12. 

Існують принципові можливості надходження достатніх коштів при реформування оподаткування 
житлової нерухомості. Конкретний механізм балансування державних потреб у реновації житлового 
фонду та надходжень податку (збору) на нерухомість може бути реалізований за наступною схемою. 

Податком на нерухомість обкладаються всі власники і увесь житловий фонд. Потреби в коштах 
по роках визначаються як фіксована сума, розрахована у державних (регіональних) програмах реновації 
житла, з чого і випливає ставка оподаткування. Розподіл чи перерозподіл податкових надходжень між 
центром та регіонами (населеними пунктами) здійснюється у відповідності до програмних потреб. Такі 
потреби випливають передусім зі стану житлового фонду та житлового забезпечення.

Розглянемо запропонований підхід на прикладі наявних основних державних програм13. Так, 
Загальнодержавною програмою реформування і розвитку житлово-комунального господарства 
на 20092014 роки було передбачено загалом понад 12 млрд грн коштів державного бюджету для 
співфінансування житлового фонду. Незважаючи на мізерність цих коштів порівняно з дійсними 
потребами, і ці завдання не були виконані, а рівень фінансування склав 1,6 % планових потреб.

Крім того, Мінрегіоном України в рамках реалізації Плану заходів з виконання Державної програми 
активізації розвитку економіки на 20132014 роки передбачені два наступні проекти у житловій сфері: 

– реконструкція та капітальний ремонт житлових будинків на суму 2224,94 млн грн, з яких 
1960,506 млн грн – кошти Мінрегіону України під державні гарантії; 264,434 млн грн – співфінансування 
місцевих бюджетів.

– капітальний ремонт ліфтів на суму 879,095 млн грн: заміна 2062 ліфтів на суму 674,917 млн 
грн; модернізація 1109 ліфтів на суму 204,178 млн грн.

У 2013 році з державного бюджету надійшло лише 115 млн грн. 
На 2014 рік у житловій сфері були розроблені проекти державної підтримки нового будівництва 

на суму 8022 млн грн, капітального ремонту та реконструкції на 2996 млн грн (ще 659 млн грн на  
 
11 Онуфрик, С.Я. (2014). Зарубіжний досвід реформування органів державного управління у сфері доходів і 
зборів. Держава та регіони. Серія : Державне управління, 3, 40−44.
12 Ніколаєва, Т.В. (2013). Науково-методичні основи управління господарськими системами домоволодіння. Київ: 
НДЕІ.
13 Попередні підсумки виконання завдань у сфері житлово-комунального господарства за 2013 рік та перспективи 
на 2014 рік: Презентація Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України (2014).
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місцевому рівні), 2000 млн грн на модернізацію ліфтового господарства (ще 49 млн грн на місцевому 
рівні). Таким чином, з розглянутих державних документів на 2014 рік, якщо не враховувати ліквідований 
Національний проект «Доступне житло», можна визначити накопичені потреби на нове будівництво  
близько 8 млрд грн, капітальний ремонт і реконструкцію і ліфтове господарство – 15 млрд грн та  
2 млрд грн, що складає разом 25 млрд грн у цінах відповідного періоду.

На основі пропозицій14, визначаємо ставку оподаткування на рік і на місяць:

          25 : 1,1 = 22,85 грн/кв м та 1,9 грн.  (1)

При середньому тарифі утримання житла у багатоквартирному будинку 1,57 грн/ кв м за  
середню площу 23,7 кв. м річна квартирна плата на особу становила у 2013 р. 446,5 грн без урахування 
амортизації та інвестиційної складової. За нашою схемою квартирна плата має збільшитись для власника 
на 541,55 грн, тобто, більш, ніж удвічі, що є реальним. При середній площі житла приблизно 50 кв. м  
для середнього домогосподарства з 2,58 осіб щомісячні витрати на квартплату і податок складуть  
173,5 грн. Для власника елітного будинку площею 500 кв. м, щомісячний податок складе 800 грн, що 
так само є посильним.

Попри останні зміни у цінах і тарифах важливо бачити можливість «замкнути» подарок (збір) на 
потреби реновації житла через Мінрегіонбуд України, або скеровувати відповідні кошти через систему 
дотацій.

Висновки. Сфера оподаткування як складова системи державного управління в Україні постійно 
виступає об’єктом реформування З одного боку, це негативно позначається на встановленні довіри 
суб’єктів господарювання до державної політики у цій сфері. Зокрема, необхідно прагнути до досягнення 
рівноваги і ефективної взаємодії усіх суб’єктів системи державного управління у сфері оподаткування 
і використання бюджетних коштів, що досягається запровадженням принципів програмно-цільового 
управління. 

У реформуванні структури податкових органів поряд з моделями за типом податку, функціональною 
та за типом платників, пропонується розглянути нову, четверту модель (підмодель) програмно-цільового 
оподаткування.

Така модель, на прикладі житлового фонду, дозволить забезпечити фінансову відповідальність 
суб’єктів власності за збереження та реновацію житла. При цьому державні функції мають бути 
фінансово забезпечені цільовими податковими надходженнями від житлової нерухомості.

Цільовий податок на нерухомість доцільно поширити на всіх власників, не залежно від розміру 
площ. Принцип соціальної справедливості реалізовуватиметься з урахуванням нерівномірності як площ 
житла, так і відповідних доходів громадян. У випадку неспроможності утримувати нерухомість включно 
зі сплатою податку власник повинен перейти у категорію винаймача житла, продавши нерухомість або 
передавши її державі.
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ПОДАТКИ ЯК ОСНОВНИЙ СТИМУЛ  
РОЗВИТКУ РИНКІВ АПК

Abstract. The taxes influence on the development of the economy and the agricultural sector in 
particular are showed in the article. The importance of the agricultural sector for the economy of 
our country is showed by the author and the impact of taxes on its development is analyzed. It is 
emphasized on preserving tax incentives for agricultural producers for two reasons. First to emerge 
from the crisis and, secondly, agricultural production is in its essence is subsidized and the actual 
tax relief today is an additional factor in the development of agricultural production and expand its 
markets. It is stated by the author that the basic tax to farmers must remain the land tax. This is due 
to the fact that the land in this area is the main means of production.
Keywords: taxes, agricultural sector, market, tax policy, tax burden.

Постановка проблеми. Актуальність даної статті визначається недосконалістю оподатковування 
АПК в Україні, що, з одного боку, стримує ріст економічної ефективності цієї найважливішої частини 
національного господарства, з іншого боку – не дозволяє розвиватися агропромисловим ринкам, що 
знижує цінову доступність продовольства для широких прошарків населення, підсилюючи тим самим 
бідність і соціальне розшарування суспільства.

Постановка завдання – запропонувати напрями вдосконалення податкового регулювання 
розвитку АПК з метою вдосконалення розвитку його ринків.

Виклад основних результатів дослідження. 
Загально відомо, що cаме податкова політика є ефективним методом державного регулювання як 

економіки загалом так і окремих її складових, зокрема агропромислового комплексу (АПК).
Розглядаючи податкову політику одні науковці наголошують на її двох аспектах: формування 

державного бюджету і власне стягнення податків згідно зі всіма елементами податкової системи. 
Щодо першого аспекту – держава не може встановлювати максимальний рівень оподаткування через 
можливість появи соціальної напруги. У зв’язку з цим для покриття частини витрат використовуються 
позики як відкладені на майбутнє податки1. На думку інших вчених: «Податкова політика – це поєднання 
об’єктивності економічної категорії податків, реального стану системи економічних відносин у державі 
та суб’єктивності податкової діяльності як сукупності конкретних дій, рішень різних органів, гілок і 
рівнів державної влади»2.

Під податковим регулюванням розуміється цілеспрямований вплив держави на учасників 
економічних відносин шляхом використання засобів і інструментів податкової політики3. Вирішальним 
фактором для прискореного розвитку аграрного як сектора економіки України так і ринків АПК є 
створення об’єктивної та прозорої системи взаємовідносин між податковими органами та платниками 
податків. Слід зазначити, що аграрний сектор є важливою складовою економіки України, від 
функціонального стану якого в прямій залежності знаходиться продовольча безпека та незалежність 
держави, розвиток внутрішнього й зовнішнього ринків, а отже і рівень життя населення. За попередніми 
розрахунками, у 2013 р. частка сільського господарства (включаючи мисливство та лісове господарство) 
у загальному обсязі валової доданої вартості усіх галузей економіки склала 9,1%. Обсяг продукції 
сільського господарства в усіх категоріях господарств у фактичних цінах становив 308,1 млрд. грн. 
Зазначимо, що в Україні сільськогосподарським вважається підприємство, основною діяльністю 
якого є постачання вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або 
орендованих виробничих потужностях, а також на давальницьких умовах, в якій питома вага вартості  
 

1 Іванов, Ю.Б. (2007). Проблеми розвитку податкової політики та оподаткування. Xарків: ІНЖЕК, 20.
2 Мельник, П.В. (2005). Напрями вдосконалення податкової політики в контексті прийняття Податкового кодексу 
України. Податкова політика України та механізми її реалізації в податковому кодексі, 7, 7.
3 Іванов, Ю.Б. (2007). Проблеми розвитку податкової політики та оподаткування. Xарків: ІНЖЕК, 63.
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сільськогосподарських товарів/послуг становить не менш як 75% вартості товарів/послуг, поставлених 
протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно. 

У 2013 р. виробництвом сільськогосподарської продукції займалося 56 тис. підприємств 
різних організаційно-правових форм господарювання, якими використовувалося близько 22 млн. га 
сільськогосподарських угідь. Більше половини цих угідь (11,2 млн. га), зосереджено в господарських 
товариствах, 15,6% – у приватних підприємствах, 3,2% – у виробничих кооперативах, 20,4% – у 
фермерських господарствах, 2,5% – у державних підприємствах, 6,7% – у підприємствах інших форм 
господарювання. Із загальної кількості підприємств 47,5 тис. мають сільськогосподарські угіддя. З них 
67,7% підприємств мають площу до 100 га, 15,3% – від 100 до 500 га, 5,6% – від 500 до 1000 га, 5,3% 
– від 1000 до 2000 га, 6,1% – понад 2000 га. У 2013 р. середній розмір підприємства з урахуванням 
фермерських господарств та середній розмір підприємства без урахування фермерських господарств 
майже не змінилися і відповідно становили 391 га сільськогосподарських угідь та 1163 га4. 

Також, на 1 листопада 2013 р. налічувалось майже 41 тис. фермерських господарств, у власності 
та користуванні яких знаходилося 4,5 млн га сільгоспугідь, у тому числі 4,3 млн. га ріллі. У 2013 
р. відбулося подальше укрупнення фермерських господарств: на одне господарство в середньому 
припадало 109,2 га сільськогосподарських угідь (на 1,2% більше, ніж у попередньому році) та 105,8 
га ріллі (на 1,1% більше). Орендовані землі фермерських господарств станом на 1 листопада 2013 р. 
складали 81,8% загальної площі землі в їх користуванні5.

Як уже зазначалося, визначальну роль у подальшому розвитку економіки України відіграє 
податкова політика, яка проводиться в агропромисловому комплексі і від якої залежить не тільки 
наповнення державного бюджету, але й зростання добробуту сільських жителів та підвищення 
інвестиційної привабливості аграрного сектора. Цілями аграрної податкової політики мають стати:

– підтримка вітчизняного сільгоспвиробника шляхом зміцнення його позицій на внутрішньому 
і зовнішньому ринках;

Vподаткове стимулювання виробництва;
– сприяння активізації інвестиційних процесів в АПК України;
Щодо принципів аграрної податкової політики то особливу увагу слід звернути на наступні:
– стимулювання соціально-економічного розвитку та інвестиційної привабливості аграрного 

сектора країни; 
– стабільності системи оподаткування не тільки для АПК, а й для всієї економіки України;
– забезпечення можливості надання першочергової фінансової допомоги у вигляді податкових 

пільг з боку держави (особливо, це стосується, галузі тваринництва).
До основних завдань аграрної податкової політики можна віднести: 
– створення правової бази для реалізації цілей аграрної податкової політики; 
– підтримку галузей, які вимагають фінансової допомоги з боку держави, і законодавче 

закріплення переліку таких галузей; 
– задіяння податкових інструментів, які стимулюють економічний розвиток галузей і підприємств, 

зокрема надання податкових пільг окремим товаровиробникам та забезпечення їх фінансової та 
економічної стабільності.

Залежно від впливу податкової політики на розвиток АПК умовно можна виділити три її типи.
Перший тип – політика максимального рівня податкового навантаження, яка обмежує можливості 

соціально-економічного розвитку країни і, в кінцевому результаті, сприяє зниженню надходжень до 
бюджетів різних рівнів.

Другий тип – політика низькою податкового навантаження, що сприяє підвищенню рівня розвитку 
економіки, створює умови для сприятливого інвестиційного клімату. Однак при цьому зменшуються 
обсяги доходів бюджетів і, відповідно, немає можливості виконувати функції держави в повному 
обсязі.

Третій тип – податкова політика з високим рівнем оподаткування як юридичних, так і фізичних 
осіб та високим рівнем забезпечення державних соціальних гарантій і програм.

При всій відносній «мінімальності» рівня оподаткування АПК України, податки і збори є значними 
елементами витрат, тобто в кінцевому підсумку впливають на розмір одержуваної підприємствами 
прибутку. Проведений нами аналіз показав, що ситуація на краще в оподаткуванні аграрного сектора  
 
4 Матеріали Державної служби Статистики України (2000-2014). <http: // www.ukrstat.gov.ua>.
5 Матеріали Державної служби Статистики України (2000-2014). <http: // www.ukrstat.gov.ua>.
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України змінилася завдяки введенню фіксованого сільськогосподарського податку (ФСП) у 1999 р. 
Насамперед, це проявилося у зменшені податкового навантаження на сільгоспвиробників. Так, якщо в 
1997 і 1998 рр. вони повинні були платити 91 грн. у розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь, то 
в 1999 р. – всього 38 грн6. 

У 2000 р. податкове навантаження на сільськогосподарських товаровиробників досягла свого 
найнижчого рівня за всі роки незалежності України. Виробники стали сплачувати в середньому 2-3 
коп. прямих податків з 1 грн. виручки і близько 15 грн. з 1 га сільськогосподарських угідь. Ці показники 
непорівнянні з 20 коп./грн. і 70 грн./га податкового навантаження 1997-1998 рр. (До впровадження 
фіксованого сільськогосподарського податку). Пряма податкове навантаження на виручку в 2000 р. в 
порівнянні з 1997 р. знизилася в 7-8 разів, на сільськогосподарські угіддя – в 5 разів7.

Посилення податкового тиску на сільгоспвиробників і як наслідок звуження ринків АПК 
спостерігається починаючи з 01.01.2012 р., коли набрав чинності Закон № 4268-VI, яким викладено 
в новій редакції п. 1 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу, що змінив існуючий до зазначеної 
дати порядок оподаткування ПДВ діяльності переробних (м’ясо-молочних) підприємств та виплати 
ними дотацій сільськогосподарським товаровиробникам.

Починаючи з 01.01.2012 р. переробне підприємство суму ПДВ, нараховану ним при здійсненні 
операцій з постачання власно виробленої продукції (молока, молочної сировини, молочних продуктів, 
м’яса, м’ясопродуктів, іншої продукції переробки тварин (шкур, субпродуктів, м’ясо-кісткового 
борошна), виготовленої з поставлених молока або м’яса в живій вазі сільськогосподарськими 
товаровиробниками, визначеними розділом V Податкового кодексу, і фізичними особами, які самостійно 
вирощують, розводять, відгодовують продукцію тваринництва, визначену цим розділом (далі – 
переробні підприємства), сплачує до спеціального фонду Держбюджету України та на спеціальний 
рахунок, відкритий ним в органі державної казначейської служби, у таких розмірах:

у 2013 р. – до спеціального фонду Держбюджету України – у розмірі 40%, а на спеціальний 
рахунок – у розмірі 60%;

у 2014 р. – до спеціального фонду Держбюджету України – у розмірі 50% та на спеціальний 
рахунок – у розмірі 50%.

Чергова податкова реформа запроваджена з 1 січня 2015 р., теж негативно позначиться на розвитку 
АПК. Це викликано тим, що відмінено фіксований сільськогосподарський податок, а замість нього 
запроваджено єдиний податок для платників четвертої групи. Насправді ці зміни досить формальні – 
відбулося формальне включення фіксованого сільгоспподатку до складу єдиного податку. Самі правила 
оподаткування сільськогосподарських товаровиробників майже не змінилися, однак ставки податку для 
платників єдиного податку четвертої групи виросли втричі і це негативно позначиться на фінансово-
економічному стані сільгоспвиробників.

Важливість пільгових режимів оподаткування сільгоспвиробників підкреслюється тим фактом, 
що їх наявність забезпечує приблизно 50% прибутковості сільгосппідприємств, а в окремих секторах 
аграрного виробництва (наприклад, в тваринництві) збереження позитивних економічних результатів 
роботи повністю залежить від наявності податкових пільг.

Висновки. На погляд автора цієї статті, необхідно збереження пільгового режиму оподаткування 
аграрного сектора з двох причин. По-перше, для виходу його з системної кризи, і, по-друге, аграрне 
виробництво є по своїй суті є дотаційним і власне пільгове оподаткування сьогодні є додатковим 
фактором розвитку аграрного виробництва і розширення його ринків. 

Основним податком для сільгоспвиробників повинен залишатися земельний податок. Це 
пов’язано з тим, що земля в цій галузі є головним засобом виробництва. Ставки цього податку повинні 
бути диференційовані залежно від якості землі, для чого необхідно провести тотальну бонітировку 
ґрунтів України (чого не робилося з часів здобуття незалежності державою). Для цього необхідні значні 
кошти, які на початковому етапі можна вишукати у вигляді частини коштів того ж земельного податку, 
які повертаються з бюджету. Надалі цю частку земельного податку доцільно направляти у вигляді 
державних асигнувань на відновлення родючості ґрунтів та охорони земель.

6 Колотуха, С.М., Гузар, Б.С., Мельник, К.М. (2002). Удосконалення системи оподаткування сільськогосподарських 
підприємств. Економіка АПК, 4, 73.
7 Декрет про місцеві податки та збори 1993 (Кабінет Міністрів України). Урядовий кур’єр, 20.
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ 
ПРОДУКЦІЇ АПК ТА ПОТЕНЦІЙНІ РИНКИ 
В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ 
ПРОДОВОЛЬЧОЇ КРИЗИ

Abstract. The article analyzes the competitiveness of Ukrainian Agricultural Products and investigat 
potential markets in the increasingly global food crisis. Agriculture of Ukraine today - the only major 
industry that is growing even in the current difficult economic and political situation. The government 
even expressed the desire to make Ukraine one of the leaders in the global food market. In the 
article is analyzed the competitiveness of the agricultural sector of Ukraine in conditions of economic 
integration and deployment ways to improve the competitiveness of agricultural production. Also 
it is analyzed specific urgent problems of improving the competitiveness of domestic agricultural 
products on the world market. In the article were considered and identify ways of improving the 
competitiveness of agriculture in modern conditions.
Keywords: ukrainian agriculture market, competitiveness of agricultural products, global food crisis, 
market, integration, export, import.

Постановка проблеми. У сучасних умовах конкурентоспроможність є одною з найбільш 
важливих інтегральних характеристик, яка використовується для аналізу економіки України в цілому, 
її окремих галузей і окремих виробників. Інтеграція України у світове економічне співтовариство 
повинна ґрунтуватися на спеціалізації економіки України з відкриттям та будівництвом унікальних 
конкурентних переваг на галузевому рівні. Для України важливим пріоритетом є наявність харчового 
потенціалу, на базі всеукраїнського чорнозему, сприятливого клімату, древніх землеробних традиції. 
Як відомо, Україна завжди була основним постачальником зерна на світові ринки. Таким чином, 
дослідження конкурентоспроможності сільського господарства України набуває актуальності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням конкурентоспроможності АПК України 
значну увагу у своїх працях приділяли: О. Яценко, Т.О. Зінчук, Г.С. Тимофієва, Н.Є. Голомша, з 
іноземних дослідників: Є. Рейнерт, М.Є. Портер.

Мета статті полягає у дослідженні конкурентоспроможності української сільськогосподарської 
продукції і потенційних ринків. У результаті дослідження, запропоновано нові напрями підвищення 
конкурентоспроможності українського ринку.

Виклад основного матеріалу дослідження. Україна, як відомо, відігравала помітну роль на 
ринку сільськогосподарської продукції ще 100 років тому. Як свідчать тогочасні статистичні дані в 
Україні вирощувалося більше половини всього врожаю зернових Російської імперії (орієнтовно, на 
початку ХХ ст. в Україні виготовлялося приблизно 13 млн тонн пшениці і ячменю сумарно. Це лише 
в 2,5 разів менше, ніж у 2014 р. У той же час, урожай кукурудзи 100 років тому був значно меншим 
– близько 3,3 млн тонн., в рекордному для кукурудзи 2013-му році, Україна виростила в 10 разів 
більше – 30 млн тонн, що підтверджує тезу про надмірне виснаження ґрунтів технічними культурами, 
у тому числі кукурудзою, ріпаком, соняшником, соєю тощо. Таким чином, основними продуктами 
українського сільського господарства, як і на початку століття, були зернові: пшениця і кукурудза.  
Крім того, вирощували соняшник, картоплю, цукровий буряк і навіть рис. Крім звичних зараз зернових 
і соняшника, в 20-і роки ХХ ст. в Україні активно вирощували вже незвичні зараз тютюн і бавовну.  
У північних областях України вирощували коноплі («технічні»)1.

Сьогодні на ринку України працює понад 40 тис. сільськогосподарських підприємств. Для 
порівняння, в кінці 1955 р. на території Української РСР функціонувало близько 15,4 тис. колгоспів.  
У 2014 р. частка продукції АПК у зовнішній торгівлі України досягла 28%, завдяки чому сільське  
 
1 Bisiness Views. <http://businessviews.com.ua/ru/economy/id/>.
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господарство стало головним експортером країни, випередивши за обсягами доходу від експорту 
металургію, важке машинобудування та хімічну промисловість. Таким чином, це позитивно 
відображається на платіжному балансі України, і слугує певною підтримкою для нестабільної економіки 
і навіть за умов різких коливань національної валюти. Також у сільському господарстві виготовляється 
близько 18% ВВП України, у цій сфері зайнятий кожен п’ятий українець.

Рис. 1. Частка АПК в економіці України, 2013 р.

Що стосується врожаю й експорту соняшника, то в цій сфері рівних України немає в цілому світі. 
У нас виготовляють 10,5 млн тонн соняшника, а це майже третина всього насіння, виробленого у світі 
– 27% глобального виробництва. Перше місце наші аграрії займають також за показником експорту 
соняшникової олії – 3,3 млн тонн на рік. Інші позиції України на глобальному ринку продовольства 
такі: 4-е місце за обсягом експорту кукурудзи (16,7 млн тонн), 5-е місце за обсягом експорту ячменю 
(2,3 млн тонн) і 7-е місце за обсягом виробництва ячменю (9,1 млн тонн). Україна – восьма в світі за 
обсягом виробництва кукурудзи (22,8 млн тонн, 2,3%) та експортом пшениці (7,8 млн тонн). За обсягом 
виробництва пшениці наша країна займає 10 місце (22,3 млн тонн або 2,5% світового ринку) (рис. 2).

Рис. 3. Урожайність кукурудзи та пшениці в окремих країнах у 2013 р.
Складено за: 2 

2 Food and Agriculture Organization of United Nation. <http://www.fao.org/home/ru/>.
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Очевидно, що такі високі результати не були б можливі за умови відсутності багатих природніх 
ресурсів, насамперед, надзвичайно сприятливого ґрунтового покриву. Сукупна площа українських 
чорноземів порівнянна з площею Великобританії. Особливо плідною є південна і центральна 
частини України, де близько 50% території становить високоякісний чорнозем (Додаток Б), проте 
використовуються ці землі в Україні не достатньо ефективно та з формуванням екологічної загрози.

Незважаючи на наявність багатих чорноземів та сприятливий клімат, в Україні критично низька 
врожайність сільськогосподарських культур: у розрахунку на один гектар аграрії вирощують менше 
кукурудзи і пшениці, ніж у країнах Європи чи Китаї. Останнє можна пояснити низкою причин, зокрема 
нерозвиненістю технологій, відсутністю ефективної державної політики у сфері агропромислового 
комплексу, а також певною невизначеністю у питанні щодо ринку землі. Таким чином, попри те, що 
Україна славиться значними обсягами експорту, значне виробництво зернових відбувається не за 
рахунок високої врожайності, а за рахунок найбільших площ посівів (екстенсивності виробництва).

Ще одна проблема полягає у тому, що багаті українські землі високими темпами деградують. Одна 
з основних проблем в агросфері – недбайливе використання ґрунтів без врахування інтересів майбутніх 
поколінь. Землі страждають від різних видів деградації: втрати родючого шару, ерозії і забруднення. 
Ерозії ґрунту піддається понад половини всіх родючих земель України. Така ситуація спостерігається 
не лише в Україні. У багатьох країнах родючі ґрунти знаходяться під загрозою руйнування. Тому 
FAO назвала 2015 – Роком ґрунтів. Наявність природних конкурентних переваг визначає й тенденції 
розвитку українського агробізнесу сьогодні, який в основному, зважаючи на потреби світового ринку, 
сконцентрований на рослинництві.

У 2013 р. загальний обсяг виробництва валової продукції сільського господарства склав 252,9 
млрд грн, при цьому, понад 70% – виробництво продукції рослинництва. Переважання рослинництва у 
структурі виробництва сільськогосподарської продукції формує підстави для того, що Україна за останній 
рік експортувала зерна на суму більш, ніж 10 млрд дол., але при цьому значна частка м’ясопродуктів 
імпортується. Спостерігається нестача на споживчому ринку свинини власного виробництва, проте, 
виробництво в країні курячого м’яса та яєць задовольняє потреби ринку. Для інформації: щорічно в 
Україні виготовляється м’яса птиці в 4 рази більше, ніж свинини – 867 тис. тонн3.

Загалом ефективність українського агробізнесу набагато нижча, ніж у країнах ЄС, незважаючи на 
унікальність можливостей української землі, сприятливого клімату тощо, як уже зазначалося вище. Для 
порівняння, у країнах, де площа родючих земель приблизно така ж, як в Україні (Франція, Німеччина), 
обсяги сільськогосподарської продукції становить у 2,5 рази більше (рис.3). Однак, такі високі показники 
пояснюються не лише меншою ефективністю українського АПК, а й великими обсягами державної 
підтримки європейських фермерів і нижчою собівартістю продукції, виробленої в ЄС, а також високим 
рівнем розвитку технологій у цій сфері. 

 
Рис. 4. Обсяг валової продукції сільського господарства стосовно порівнюваних країн Європи за 

площею, 2013 р., млрд дол. США
Складено за: 4

3 Офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України. <http://minagro.gov.ua/>.
4 Food and Agriculture Organization of United Nation. <http://www.fao.org/home/ru/>.
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Слід зазначити, що незважаючи на істотні кризові явища у нашій країні все рівно пропозиція 
стратегічних сільськогосподарських культур перевищує обсяг внутрішнього попиту (рис. 4). Рисунок 
яскраво відображає потенціал сільського господарства України. Вся справа в тому, що незважаючи 
на певну неефективність, Україна виготовляє в 2 рази більше зерна, ніж може поглинути внутрішній 
ринок. Тільки декілька країн у світі споживають менше сільгосппродукції, ніж виробляють. Саме 
тому, Україна, як зазначалося вище, займає дуже важливе місце в світовому експорті продуктів АПК 
протягом останніх років склалася ситуація, коли: ми експортуємо близько половини зернової продукції, 
яку виробляємо. У 2014 р. обсяги врожаю практично не змінилися порівняно з 2013 р., окрім хіба що 
кукурудзи і соняшника, за якими показники все ж несуттєво знизилися.

 

Рис. 5. Співвідношення обсягів експорту, імпорту та споживання сільськогосподарської 
продукції в Україні, 2013 р.

Складено за: 5 

Великі обсяги урожаю можна пояснити дуже сприятливими погодними умовами як у період 
посівів, так і в період збору врожаю, а також відповідною спеціалізацією нашої країни. Останнє 
визначає експортні тенденції на досліджуваному ринку. Слід зазначити, що за останні 10 років експорт 
сільськогосподарської продукції в Європу зріс близько у 5 разів (рис. 7). Європейський союз з кожним 
роком закуповує все більше української кукурудзи, пшениці та соняшникової олії. Здебільшого 
це сировина у найрізноманітніших її видах. У 2012-2014 рр. грошовий оборот між Україною та ЄС 
перевищив позначку в 9 млрд дол. Основним покупцем вітчизняної кукурудзи в Європі є Іспанія  
(2,3 млн тонн на рік), Італія купує соєві боби, Франція – насіння ріпаку та макуху. 

 
Рис. 6. Урожай сільськогосподарських культур в Україні у 2014 р., млрд тонн

Складено за: 6 
5 Офіційний сайт Державної служби статистики України. <http://www.ukrstat.gov.ua>.
6 Офіційний сайт Державної служби статистики України. <http://www.ukrstat.gov.ua>.
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Більшість виділених для них експортних квот залишаються невикористаними.
 

Рис. 7. Динаміка торгівлі сільськогосподарською продукцією з ЄС  
впродовж 2000-2014 рр., млрд дол. США

Складено за: 7 

При цьому основним покупцем української сільськогосподарської продукції (в основному зерна) 
в 2014 р. стали азійські країни.

 
Рис. 8. Структура експорту української сільськогосподарської продукції у 2014 р.

Складено за: 8 

Звісно, що Європа є одним з основних споживачів української сировини, проте не найбільшим. 
Азійські країни імпортують з України соняшникової олії, кукурудзи та іншої продукції АПК на загальну 
суму понад 6 млрд. дол. США на рік, що майже на мільярд перевищує аналогічний показник відносно 
європейських країн.

До негативних тенденцій можна віднести поступову зміну спеціалізації України з провідного 
виробника пшениці у бік виробництва кукурудзи (рис.9), яка, як і ріпак, та соняшник, виснажує грунт і 
вимагає постійної сівозміни. Вже кілька років Україна виготовляє більше кукурудзи, ніж пшениці

 

Рис. 9. Структура валового виробництва стратегічних позицій продукції сільського 
господарства в Україні, 2014 р., млрд дол. США

Складено за: 9 

7 Bisiness Views. <http://businessviews.com.ua/ru/economy/id/>.
8 Bisiness Views. <http://businessviews.com.ua/ru/economy/id/>.
9 Bisiness Views. <http://businessviews.com.ua/ru/economy/id/>.
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Причина таких трансформацій полягає у зміні структури світового споживання та виробництва. 
Збільшення попиту з боку таких масштабних країн, як Китай та Індія, спонукало українські агрохолдинги 
приділяти більше уваги вирощуванню цих зернових культур, а також соняшника, який експортують 
вже у вигляді соняшникової олії, оскільки продавати олію значно вигідніше, ніж необроблене насіння.

До речі, саме тому в Міністерстві аграрної політики і продовольства вважають підтримку 
підприємств з переробки сільськогосподарської сировини найважливішою стратегією розвитку АПК 
України10. Зокрема, кукурудзу розглядають для виробництва таких продуктів, як крохмаль, кукурудзяний 
сироп, етанол, що є більш рентабельним порівняно з продажем кукурудзи як первинної сировини.

 

Рис. 10. Виробництво (ліва шкала) та дохід від експорту основних сільськогосподарських 
культур (права шкала) України, 2013 р.
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Успішність будь-якої підприємницької діяльності визначається не лише наявністю доходу, а й 
рівнем його максимізації. В умовах ринкової економіки завжди необхідно створювати конкурентні 
можливості, за допомогою яких можна створювати додану вартість. Звернемо увагу на факт, що навіть 
за умови, що ми експортуємо олії приблизно в 5 разів менше, ніж кукурудзи, але отримуємо вищий 
порівняльний дохід, що вчергове доводить більшу рентабельність переробленої продукції (соняшникова 
олія замість насіння) порівняно з експортом сировини (зерно кукурудзи, пшениці і т.п.). Ось чому 
важливо розвивати і підтримувати сферу переробки. При цьому зауважимо, що великі агрохолдинги 
більш продуктивні, порівняно з фермерськими господарствами (рис. 11).

Рис. 11. Структура власності орних земель та урожайність пшениці  
за суб’єктами власності у 2014 р.

Складено за: 12 

10 OECD-FAO Agricultural Outlook 2013-2022. <http://www.oecd.org/site/oecd-faoagriculturaloutlook/highlights-
2013-EN.pdf>.
11 Bisiness Views. <http://businessviews.com.ua/ru/economy/id/>.
12 Офіційний сайт Державної служби статистики України. <http://www.ukrstat.gov.ua>
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На сьогодні десяти найпотужнішим агрохолдингам належить близько 15% всіх орних 
земель України. Середня врожайність на полях будь-якого з цих холдингів, в середньому, в 2 рази 
вища, ніж у дрібних підприємців. У той же час, середні і дрібні фермери дають роботу більшості 
зайнятих у сільському господарстві селян. Однак цей рисунок відображає не лише ефективність 
агрохолдингів, а й демонструє серйозний виклик для соціальної політики держави у сфері АПК, 
оскільки підвищення ефективності та подальше укрупнення агрохолдингів буде означати збільшення 
рівня безробіття в селах і посилення соціальної напруги. Найбільші в агробізнесі України – компанії 
Кернел, Ukrlandfarming, Нібулон і МХП (за обсягом доходів). Сукупний земельний банк десяти 
провідних агрохолдингів (Топ-10) досягає до 3 млн га. У 2012 р. їх сукупний дохід складав близько  
95 млрд грн.

Очевидно, що для оцінки потенціалу АПК України необхідно враховувати й політичні 
трансформації, що відбуваються у нашій країні. Звичайно, на сучасному етапі важко оцінити наслідки 
тимчасової окупації на Сході та Півдні України, оскільки немає визначеності щодо територіальних 
меж, проте уже сьогодні можна окреслити яким чином анексія Криму позначилася на сільському 
господарстві нашої країни.

 

Рис. 12. Обсяги земельних банків (права шкала) та доходів (ліва шкала) найбільших 
агрохолдингів України у 2012 р.

Складено за: 13

З точки зору сільського господарства після окупації Криму наша країна потерпіла певні втрати. 
Станом на 2014 р.: близько 450 млн тонн пшениці (2% загально українського виробництва), 400 млн тонн 
овочів (3,9%), 20% винограду, а значить, і вина14. Таким чином наведені тенденції потрібно враховувати 
при розробці державних програм розвитку АПК.

Хоча населення основного імпортера агропродукції України – Азії й зростає, потреба в кукурудзі 
та соняшниковій олії в країнах Азії буде підвищуватися лише за умови загальноекономічного зростання 
та зі збільшенням купівельної спроможності населення цих країн.

 У цьому контексті що стосується Африки, як континенту, більша частка якого перебуває за 
межею бідності та голодує, то ці країни не можна розглядати за потенційних імпортерів українського 
агропрому через низьку купівельну спроможність громадян цих країн. Основними споживачами 
продукції українського АПК на Африканському континенті залишаються Єгипет та ПАР. 

 

13 Bisiness Views. <http://businessviews.com.ua/ru/economy/id/>.
14 Bisiness Views. <http://businessviews.com.ua/ru/economy/id/>.
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Рис. 13. Обсяг виробництва (нижня шкала) та частка Криму (верхня шкала) у рослинництві 
України, 2014 р.

Складено за: 15 

Таким чином, для визначення потенціалу АПК України у майбутньому необхідно здійснити 
оцінку конкурентоспроможності сільськогосподарського сектора на сучасному етапі. Відповідно 
до сучасної економічної літератури, методичний інструментарій оцінки конкурентоспроможності і 
конкурентних переваг суб’єктів і об’єктів можна об’єднати у декілька груп: 1) методи, які базуються на 
оцінці порівняльних переваг; 2) методи, засновані на теорії рівноваги підприємства і галузі; 3) методи, 
побудовані на теорії ефективної конкуренції; 4) методи, засновані на теорії якості товару і послуг;  
5) методи, які формуються на системі матричного (портфельного) аналізу; 6) методи, що базуються на 
теорії мультиплікатора; 7) комплекс інтегральних методів. 

Головними методологічними задачами вирішення проблеми підвищення конкурентоспроможності, 
у т.ч. поліфункціональної, виступають: 1) дефініція конкурентних переваг із позицій секторального 
підходу, визначення особливостей їх формування і реалізації; 2) визначення критеріїв поліфункціональної 
конкурентоспроможності та формування системи показників її вимірювання; 3) розроблення 
методичного інструментарію оцінки поліфункціональної конкурентоспроможності; 4) опрацювання 
методів формування алгоритмів підвищення конкурентоспроможності; 5) обґрунтування стратегічних 
і тактичних напрямів реалізації конкурентних переваг16.

Поліфункціональна конкурентоспроможність забезпечується визначеною кількістю компонентів, 
які, своєю чергою, характеризуються низкою конкурентних переваг первинного і вторинного походження. 
Первинні конкурентні переваги забезпечуються за рахунок об’єктивних факторів, таких, як природний 
потенціал, географічне розташування країни-виробника і її кліматичний пояс, аборигенні породи й види 
фауни та флори тощо. Вторинні конкурентні переваги створюються за рахунок суб’єктивних факторів, 
таких, як кваліфікація, компетенції, навички персоналу, техніко-технологічне оснащення, рівень 
інформатизації виробничих процесів, рівень використання НДіДКР та інноваційність продукту/послуги, 
енерго- та ресурсомісткість виробничого процесу, інфраструктурне забезпечення, організаційна форма 
управління, використання маркетингового інструментарію і таке інше (табл. 1). 

15 Bisiness Views. <http://businessviews.com.ua/ru/economy/id/>.
16 Yatsenko, O. (2011). Methodological instruments of polyfunctional competitiveness evaluation (on the example of 
agriculture). USA: The Advanced Science, 30–35.



��

Volume � Issue 2 20�5 EuropEan Journal of EconomIcs and managEmEnt

17

Розраховано за: 18

17 Менша сума балів означає, що країна займає передові позиції за показниками конкурентоспроможності та 
потенціалу сільського господарства
18 Bisiness Views. <http://businessviews.com.ua/ru/economy/id/>.

Табл. 1 
Інтегральний індекс конкурентоспроможності країн за показником розвитку та потенціалу 

сільського господарства у розрізі різноманітних методик
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1. США 12 1 1 2 2 18

2. Канада 8 2 3 4 3 20

3. Франція 7 3 5 1 7 23

4. Україна 2 9 12 3 1 27

5. Австралія 10 4 2 12 4 32

6. Польща 6 7 6 10 5 34

7. Туреччина 5 8 7 9 6 35

8. Німеччина 11 5 4 5 13 38

9. Бразилія 9 6 10 8 9 42

10. Мексика 4 12 11 7 10 44

11. Китай 1 13 17 15 8 54

12. Таїланд 13 10 8 13 12 56

13. Індія 3 14 10 14 16 57

14. РФ 14 11 14 6 15 60

15. Індонезія 17 17 9 11 11 65

16. Пакистан 19 16 13 19 19 86

17. Бангладеш 16 15 19 17 20 87

18. В’єтнам 15 20 20 18 14 87

19. М’янма 20 18 15 16 18 87

20. Нігерія 18 19 18 20 17 92
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Кожна критеріальна одиниця резервів і здатностей (організаційно-економічна, інституціонально-
управлінська, соціально-фахова, природно-екологічна) складається із набору незалежних змінних 
компонентів. Конкурентні позиції описуються низкою показників. У таблиці 1 подано результати аналізу 
конкурентоспроможності країн-основних виробників зернових, яких можна вважати конкурентами 
України на світовому ринку сільськогосподарської продукції, зокрема зернових. В останній 
колонці подано суму балів рейтингових позицій за показниками оцінки конкурентоспроможності з 
використанням різних методик.

Як бачимо Україна займає четверту позицію після США, Канади та Франції, що підтверджує 
тезу про можливість посідання нашою країною високих позицій у процесі зміцнення глобальної 
продовольчої безпеки.

Висновки. Незважаючи на високі позиції України у сільському господарстві, робити ставку 
виключно на цей сектор економіки, особливо в умовах загрози втрати чи руйнування сектору 
металургії та важкого машинобудування не доцільно. Тут ми погоджуємося з норвезьким економістом 
Е. Райнертом, який у своїй книзі «Як багаті країни стали багатими, і чому бідні країни залишаються 
бідними»19 стверджує, що побудова економіки країни винятково на базі сільського господарства – це 
хибна стратегія, оскільки в країни не має достатніх підстав для збалансованого соціально-економічного 
розвитку без стимулювання зростання промисловості (насамперед, високотехнологічних галузей) та 
сфери послуг.
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MARKET ANALYSIS OF RISKS AND 
OPPORTUNITIES FOR UKRAINIAN AGROSECTOR 
TO IMPLEMENT SUSTAINABLE PUBLIC 
PROCUREMENT

Abstract. The author presents international and national preconditions for implementation of 
public procurement. Using techniques developed by expert assessments author analyzes the risks 
and opportunities of industries to determine the readiness of the market to identify the strategy 
that allowed in the approach of sustainable public procurement. The author studied the works 
of eminent scientists who were involved in consideration of economics, ecology and sustainable 
development. The author researched important national and international legal documents _for 
the implementation of sustainable development principles in Ukraine.
The author also defined key experts in Ukraine who have international dosividom implementation 
of sustainable development. The article is constructed matrix of risks and opportunities that allowed 
the agricultural sector to determine the place among other industries.
As the final point of the article include recommendations for implementation SPP- approach for the 
agrosector in Ukraine.
Keywords: sustainable development, agriculture, public procurement, competitiveness, the 
life cycle of products, innovative development, state strategy, sustainable public procurement, 
opportunities

Introduction. In order to accelerate the integration process and the strategic goal - full membership in 
the EU – we need to support and develop national policies of reform and transition of our country to modern 
foundations of sustainable development. The perfect tool for economic growth and the international community 
the international community considers sustainable public procurement (hereinafter - SPP).

The introduction of sustainable public procurement prior study of international agreements and 
conventions strategies, priorities recognized by the international community, which is the focle point for 
sustainable development programs.

As an active participant in international relations in terms of economic, ecological and social development, 
Ukraine has implementing sustainable public procurement prior study of international agreements and 
conventions strategies, priorities recognized by the world community and is a reference point for sustainable 
development programs.

In the face of common global economic, social and environmental challenges of the international 
community, there was defines to set of goals for sustainable development: in the United Nations jointly as 
widely as possible stakeholders are called to step up efforts worldwide through the implementation of specific 
tasks for 2015-2030 in the area of poverty reduction, food security, health, education and climate change 
mitigation as well as a number of other problems in the economic, social and environmental field.

The international trend towards the foundations of sustainable development require governments and 
guidance organizations consider social, economic and environmental aspects of its activities without giving 
preference to any of them, ie as the complex. In terms of technological and resource exhaustion of national 
resources should be viewed through the prism of government procurement as “sustainability”. A new approach 
to consumption and production should ensure restructuring in the economy and in particular the agriculture 
sector1.

Every year the EU the purchase spends hundreds of billions of public funds for state needs on goods 
and services. The main danger of the most common base approach – the “lowest price”. It does not account 
for potential losses due to the negative impact of the state, covering production, consumption and disposal of 
purchased goods.
1 World Investment Report 2013. <http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2013overview_ru.pdf>.
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The relevance and whole articles. The author has set the goal to explore the international and  
domestic prerequisites for implementation of public procurement. To compare volume of orders in various 
sectors of the national economy, particularly in agrosector. To identify opportunities and risks for agriculture, 
science and innovation, food and catering.

Analysis of recent research. The problems of public procurement scientists studied such as  
V. Smyrychynskyy, N. Tkachenko, A. Kostusev, A. Savchenko, O. Shatkovsky. This Scientists unanimously 
point out common problems in organizing the procurement of goods, and services for public funds, inadequate 
and complexity, and hence the lack of effectiveness of the whole mechanism. 

Unlike conventional public procurement, SPP include not only economic, but a group of factors: 
economic, environmental and social. In the article, researchers noted that when making procurement mainly 
takes into account only the economic factor, while social and environmental paid less attention.

Given the above, the requirement remains unchanged reform to improve the mechanism of public 
procurement in agribusiness. Market place of agro relations improve and influence of economic mechanisms 
of state support for investment in competitiveness and investment image industry outlined in his publications 
A.Haidutsky2.

Considering the transformation in this sector, A. Zinchuk3 devoted his research study features a new 
wave of agricultural protectionism that are hidden and manifest themselves in constant change and bureaucracy. 
This policy is not conducive to open and expand markets and accordingly determines the inertia of European 
integration in the agricultural sector, requiring significant changes in the conceptual foundations of national 
agricultural policy.

To support the implementation of appropriate public SPP in agro-industry, the work by Hryvkivska4, 
paid attention to use own sources of industry financial and government support.

In carrying out scientific research study author taken into account the value factors of globalization in 
changing the role of marketing environment Ukraine agricultural enterprises in modern conditions, which is 
covered in the articles of O. Yerankin5.

Summarizing the analysis of scientific papers, it should be noted that the issue of sustainable public 
procurement are not widely known among economists consider Ukraine as the author relies on the opinions 
and conclusions of modern achievements of government, public and private organizations and experts.

For a comprehensive view of the problems of implementation SPP the author was involved in the 
cooperation of national experts on corporate social responsibility, the specialists of greening economy, public 
figures of different industries.

Most of them marks a profound development potential of sustainable procurement in Ukraine and the 
wide range of problems which annually faces each branch. Instead, important steps towards popularizing 
Corporate social responsibility (CSR) M. Saprykina held the guide “Social Responsibility. Sustainable 
purchase: a new format for socially responsible companies “which are examples of the implementation of 
sustainable procurement policies at the national level (the governments of Norway, the Netherlands, Great 
Britain, Scotland) and corporate (companies Metro Cash & Carry Ukraine, Nestle)”.

S. Berzina actively lobbying the issue of implementation mechanism of sustainable procurement in the 
national economy as a key expert component of sustainable public procurement is Regional Programme UNEP 
«Greening economies of the EU Eastern Partnership» (EaP GREEN) from Ukraine.

The main material. Sustainable public procurement – a lever that can benefit the state sector of the 
economy to procurement by introducing new policies to improve the environment, promote energy and resource 
efficient production methods, create or increase the market of safe goods and services, to identify incentives for 
development green innovation and investment to achieve high standards of living. The “Core” or sustainable 
public procurement system is shown in Figure 1:

 

Fig. 1. The “Core” of sustainable public procurement
2 Гайдуцький, А.П. (2004). Інвестиційна конкурентоспроможність аграрного сектора України. Київ: Нора-друк.
3 Зінчук, Т.О. (2009). Євроінтеграційна перспектива аграрного сектора економіки України: теорія, методологія, 
практика: дис... д-ра наук: 08.00.03. Київ.
4 Гривківська, О.В. (2012). Забезпечення фінансової безпеки сільського господарства. Тернопіль: Астон.
5 Єранкін, О.О. (2009). Маркетинг в АПК України в умовах глобалізації. Київ: КНЕУ.

Social aspect Ecological aspect
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In the European Union public procurement generally make up about 20% of the national GDP (from 
18% to 30% in some developing countries), and each government procurement – an opportunity to direct 
market to innovation and sustainability. Sustainable government procurement contribute to environmental 
goals: reducing greenhouse gas emissions, improve energy efficiency and water resources, support for the 
processing industry6.

In the social sphere SPP may affect the strengthening of justice and enhance respect for workers’ rights. 
In economic terms, using SPP you can lower costs and prices, promote the development of skills and best 
available technology. The principle of “sustainability” a positive effect on increasing public procurement 
(and investment), creating additional demand for goods and services, which stimulates the growth of primary 
income, equal to growth of government spending.

International agreements and programs. At the UN Conference on Environment and Development in 
Rio de Janeiro in 1992, Ukraine signed a Declaration on sustainable development, where the basic principles 
of economics. In 1997, the National Commission on Sustainable Development of the Cabinet of Ministers 
of Ukraine. The Draft Concept of sustainable development of Ukraine by the Verkhovna Rada of Ukraine 
developed in 1998-99 but not adopted. 

Implementation methods and procedures of public procurement on the principles of sustainable 
development in the Declaration of Environment Ministers adopted at the summit “Environment for Europe” 
in Kiev (2003). Decree of the President of Ukraine of 21 August 2009 № 664 “On the National Council 
for Science, Innovation and Sustainable Development Ukraine”7 was established by Ukraine and eliminated 
2 April 2010. But in spite of the above, the principles of SPP contribute in Ukraine in Ukraine following 
documents:

United Nations Millennium Declaration8. In 1992, in Rio de Janeiro on the “Agenda 21”9 193 UN 
member states and at least 23 international organizations have pledged to achieve the eight Millennium 
Declaration Goals by 2015 in the development, definition of national priorities and resource mobilization.

“Millennium Development Goals (MDGs)’ represent an ambitious program to fight poverty and improve 
overall living standards, adopted by 147 heads of state and representatives of 189 countries, including Ukraine, 
at the Millennium Summit in September 2000, namely: ensuring environmental sustainability; formation of a 
global partnership for development.

For each objective formulated objectives specifying quantitative parameters that need to be achieved 
during the 2000 to 2015 they are not seen as rigid guidelines, and as benchmarks for monitoring at specific 
countries.

“Agenda 21” is the basis for the promotion and implementation of sustainable development based on 
three pillars – social, economic and environmental. 

“Rio+20” document aims to provide guidance to implement sustainable development by promoting 
priority. Despite the fact that the main focus during the Conference in Rio de Janeiro was made on global 
approaches to solving problems important result was the development of national and regional programs for 
sustainable development.

Seventh Framework Programme (FP7)10 is action to protect the environment. The program focuses on 
four priority areas of action for the coming years: climate change; nature and biodiversity; environment, health 
and quality of life; natural resources and wastes. In accordance with Art. 191 of the Treaty on the Functioning 
of the European Union, this program is based on the precautionary principle, compensation for damage caused 
to the environment, especially the source of contamination as well as the principle of “the polluter pays”. All 
events, actions and objectives described in the Programme should be implemented according to the principles 
of “smart” regulation and conduct comprehensive impact assessment if necessary.

Ukraine’s accession to European and world integration processes is impossible without geopolitical 
factor that is largely determined by the current state of Ukraine’s economy and its further development. Ukraine  
 
6 Сталі та зелені закупівлі. <http://www.ecolabel.org.ua/ekologichne-markuvannya-ta-marketing/stali-ta-zeleni-zakupivli.
html>.
7 Указ про Національну раду з питань науки, інновацій та сталого розвитку України 2009 (Президент України). 
Офіційний сайт Верховної Ради України. < http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/664/2009>.
8 United Nations Millennium Declaration. <http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm>.
9 Agenda 21: Environment and Development Agenda. <http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.
asp?documentid=52>.
10 Seventh Framework Programme (FP7): European Union’s Research and Innovation funding programme.  
<http://ec.europa.eu/research/fp7/>.
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is making the first steps in this direction towards the European countries, Japan, Korea, Taiwan and other 
countries that have already steady practice of law in SPP-regulated sphere. To implement the mechanism of 
sustainable public procurement in the public sector, Ukraine need appropriate regulatory support, methodical 
and informational support, ensuring communications.

Typically, regulatory support is achieved by making necessary amendments to the laws that determine 
the political course of the state for the development (sustainable development, socio-economic development 
or environmental policy), and to the Budget Code and order procurement budget. Also developed a number of 
subordinate regulations that should provide information and methodological support, to approve the procedure 
development and approval of environmental qualification requirements, the procedure for reporting and 
monitoring SPP. Consider Table 1 national goals of international conventions.

In contrast to the previously adopted EU legislation governing these procurement Directives contain 
specific reference to the inclusion of requirements for environmental qualification requirements of tender 
documentation.

In 2004, the EU Council and the European Parliament approved a Directive aimed at clarifying, simplifying 
and improving existing European public procurement legislation: The provisions of these Directives allow: to 
include environmental requirements in technical specifications (Article 23 (3) b); apply ecological criteria for 
environmental labeling programs (Article 23 (6)); establish additional conditions for social and environmental 
content (Article 26); require entities to confirm compliance with their environmental obligations and improved 
environmental performance of goods and services (Article 27); require entities to confirm the effectiveness 
of measures to protect the environment and natural resources (Article 48 (2) and / 50); used as criteria in 
choosing the product benefits of its environmental performance (Article 53). Thus the EU legal framework  
provides a number of opportunities for the application of the principles of the PPL throughout the contracting 
process.

The Law of Ukraine “Basic principles (strategy) of the State Environmental Policy of Ukraine till 2020” 
provides for state support and incentives of domestic manufacturers who carry out modernization of production 
aimed at reducing the negative impact on the environment.

The draft of National Action Plan on Environmental Protection of Ukraine for the period 2011-2015, 
approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine of 25.05.2011 № 577-p to implement the provisions of this 
law, already provides for specific measures to develop and PPL defines responsible for implementation.

The development model of realization of state investment policy primarily enable to solve the following 
important tasks: establishing a mechanism to stimulate the flow of investments of different funding sources; 
achieve the goal of being the perfect investment environment, which harmonized the interests of all participants 
of the investment process through the implementation of an enabling mechanism for regulating economic 
processes; ensure the competitiveness of national products on world markets; achieve economic security and 
economic stability of the state.

In turn, the Ukrainian government is now taking steps to improve the investment climate, reforming the 
economy in general and its industry in particular. “Reforming the economy, Ukraine creates favorable conditions 
for the inflow of investments.” Systemic reforms are planned that will provide the industry’s transition to 
innovation-investment model of development. Technological upgrading must turn in a competitive industry in 
domestic and foreign markets.

Will assess the risks and opportunities in the implementation of public procurement. The procedure of 
formation of priorities based on expert assessments of external factors for each group of products. Guided 
by the principles and priorities of the National Environmental Policy of Ukraine till 2020, adopted by 
the Cabinet of Ukraine of 17.10.2007 № 880-p data and information portal on Government Procurement 
established risk table, where discussed: environmental threats; social and economic risks; reputational risks  
(see. Table 2)

Based on the author’s technique, industry experts evaluated using several indicators. The high estimates 
of the impact on the environmental and economic component category received #1 and #2, indicating the need 
to give sufficient attention to these categories while implementing SPP enough for the existing low level of 
activity. Highly appreciated the development potential sectors, which will contribute to further sustainable 
development.

The total expenditure on public procurement elect three categories for more detailed study, “Research 
and Development”, “Food and catering”, “Agriculture” and depicted via the matrix of their place in the overall 
ranking of the four sectors with potential SPP introduction to “perspective supplies”, “critically difficult”, 
“stable” The axis «Y» envision level of risk, and “X”- the cost of purchase. (Fig. 1).
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Table 1
Compliance national priorities and international conventions

№ NATIONAL GOALS INTERNATIONAL GOALS

1. Fighting air pollution, combating climate change, halogenated hydrocarbons production control

The Law of Ukraine “On Air Protection”1; On the protection 
of the environment; United Nations Framework Convention 
on Climate Change; Draft Law of Ukraine “On regulation of 
energy saving”2; Order dated 25.06.2008 № 32 of the National 
Environmental Investment Agency of Ukraine “On Approval of 
Requirements to the documents which substantiate the volumes 
of anthropogenic emissions and removals of greenhouse gases, 
to obtain a letter of endorsement owner emission sources on 
which the Joint Implementation”3

Convention on Long-range Transboundary Air Pollution 1979; 
Kyoto Protocol UN

2. Human health, the protection of human health from exposure to hazardous wastes

The Law of Ukraine “On State Program of toxic waste”4; 
The Law of Ukraine “On the National Target Environmental 
Program of Radioactive Waste Management”5,  
The Law of Ukraine” On Ecological Expertise “6;  
Law of Ukraine “Fundamentals of Ukraine on Healthcare”7

Stockholm Convention on persistent organic pollutants;  
The Montreal Protocol on Substances that Deplete the  
Ozone Layer; Basel Convention on Transboundary Movements 
of Hazardous Wastes and their Disposal; Конвенція про 
транскордонний вплив промислових аварій

3. Protecting Wildlife

The Law of Ukraine “On Environmental Protection”;  
The Law of Ukraine “On Nature Reserve Fund of Ukraine”8

The Convention on International Trade in Endangered Species 
of Wild Fauna (CITES)

4. Monitoring of international trade of chemicals

Law of Ukraine “On Pesticides and Agrochemicals”9;  
Cabinet of Ministers’ program on climate Ukraine (1997) 

Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent 
Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in 
International Trade.

5. Information access 

The Law of Ukraine “On Access to Public Information”10;  
The Law of Ukraine “On Environmental Protection» Aarhus Convention on Access to Information

6. Save the sea

Code of merchant shipping of Ukraine; The Law of Ukraine 
“On national program of water management “11

MARPOL 73/78 is the International Convention for the 
Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the 
Protocol of 1978.

7. Protection of labor; Human rights

Labor Code of Ukraine ; Law of Ukraine “On the National 
Program” National Action Plan to implement the UN 
Convention on the Rights of the Child for the period  
until 2016 12;

Конвенція про заборону та негайні заходи щодо ліквідації 
найгірших форм дитячої праці, 1999 г. (Конвенція 182); 
Конвенція про примусову чи обов’язкову працю, 1930 р.  
(№ 29); Конвенція про дискримінацію в галузі праці та 
занять, 1958 р (№ 111); Конвенція щодо застосування 
принципів права на організацію і укладення колективних 
договорів 1949 р (№ 98); Конвенція про свободу об’єднань 
і захист права об’єднуватися в профспілки 1948 року 
(Конвенція МОП 87); Конвенція про права інвалідів

8. SPP

National Action Plan on energy efficiency by 2020 13; National 
Action Plan for the Environment in 2011-2015. “14; National 
Plan of Action for the Environment in 2011-2015. “

Charter “Cities of Europe towards sustainable development” 
(Olborhskaya Charter)
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Notes to Table 1

1 Закон про охорону атмосферного повітря 1992 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної 
Ради України. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2707-12>.

2 Постанова про прийняття за основу проекту Закону України про регулювання у сфері енергозбереження 
2010 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/2622-vi>.

3 Наказ про затвердження Вимог до документів, у яких обґрунтовуються обсяги антропогенних викидів 
та абсорбції парникових газів, для отримання листа-підтримки власником джерела викидів, на якому 
планується реалізація проекту спільного впровадження 2008 (Міністерство охорони навколишнього 
природнього середовища України). Мега.НАУ. <http://zakon.nau.ua/doc/?code=z0664-08>.

4 Закон про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами 2000 (Верховна Рада 
України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1947-14>.

5 Закон про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами 2000 (Верховна Рада 
України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/516-17>.

6 Закон про екологічну експертизу 1995 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 
України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/45/95-%D0%B2%D1%80>.

7 Закон про основи законодавства України про охорону здоров’я 1993 (Верховна Рада України). 
Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2801-12>.

8 Закон про природно-заповідний фонд України 1992 (Верховна Рада України). Офіційний сайт 
Верховної Ради України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-12>.

9 Закон про доступ до публічної інформації 2011 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної 
Ради України. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17>.

10 Закон про доступ до публічної інформації 2011 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної 
Ради України. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17>.

11 Закон про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства 2002 (Верховна Рада України). 
Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2988-14>.

12 Закон про Загальнодержавну програму “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про 
права дитини” на період до 2016 року 2009 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 
України. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1065-17>.

13 Проект Національного плану дій з енергоефективності до 2020 року. Сайт Державного агентства з 
енергоефективності та енергозбереження України. <http://saee.gov.ua/uk/documents/22>.

14 Розпорядження про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного 
середовища на 2011-2015 роки 2011 (Кабінет Міністрів України). Офіційний сайт Верховної Ради 
України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/577-2011-%D1%80>.
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Fig. 2. Matrix of risks and opportunities for sectors of the national economy in 2014*

As you can see from the matrix, the largest group fell almost risk category of “Research and Development”, 
as evidenced by its position relative to the axis “X”; “Food and catering” seen in the segment of “stable”, 
indicating that the current opportunity to implement a new approach to public procurement in this category. 
“Agriculture” were in the segment “promising”, according to the development of SPP in this category will be 
created the smallest obstacles.

Conclusions and suggestions. Undoubtedly, the EU accession mechanism allows the use of 
communications for solving the problems of agriculture, creates the necessary conditions for improving the 
effect of integration activities and stimulate economic growth. But it would be wrong to assert that the benefits 
of integration are immediately and automatically received by all countries without exception.
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Risks and opportunities of public procurement in Ukraine by industry for 2014
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1. Research and development 14085,5 4,25 3 4 1 3 2 14 6,73

2. Food and catering 5503,14 1,66 4 4 2 3 3 16 7,69

3. Agriculture 878,31 0,26 2 2 1 1 2 7 3,37

…

Total for branches: 330708,68
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Based on the author's technique, industry experts evaluated using several indicators. The high 
estimates of the impact on the environmental and economic component category received #1 and #2, 
indicating the need to give sufficient attention to these categories while implementing SPP enough for the 
existing low level of activity. Highly appreciated the development potential sectors, which will contribute 
to further sustainable development. 

The total expenditure on public procurement elect three categories for more detailed study, 
"Research and Development", "Food and catering", "Agriculture" and depicted via the matrix of their place 
in the overall ranking of the four sectors with potential SPP introduction to “perspective supplies”, 
“critically difficult", “stable” The axis «Y» envision level of risk, and "X"- the cost of purchase. (Fig. 1). 
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Furniture
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Fig. 2 Matrix of risks and opportunities for sectors of the national economy in 2014* 

As you can see from the matrix, the largest group fell almost risk category of “Research and 
Development”, as evidenced by its position relative to the axis "X"; “Food and catering” seen in the 
segment of “stable”, indicating that the current opportunity to implement a new approach to public 
procurement in this category. “Agriculture” were in the segment “promising”, according to the development 
of SPP in this category will be created the smallest obstacles. 

Conclusions and suggestions. Undoubtedly, the EU accession mechanism allows the use of 
communications for solving the problems of agriculture, creates the necessary conditions for improving the 
effect of integration activities and stimulate economic growth. But it would be wrong to assert that the 
benefits of integration are immediately and automatically received by all countries without exception. 



�0�

EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU

Further development of market-sector business environment in agribusiness should be formed in the 
context of consideration of both the benefits of large-scale enterprises, and improving the competitiveness of 
medium-sized farms, which requires appropriate institutional environment in Ukraine.

Ukraine’s policy on sustainable consumption and production should focuses on economic growth and 
the creation of a competitive market economy, improving the structure of the national economy through 
innovative development model, significant reduction in energy intensity of gross domestic product. The new 
strategic course for sustainable development at the global level is the creation of conditions in which such 
a development would be economically viable. In reality of present conditions it is necessary to examine the 
system, supported by international partnerships and funds organizations cooperating with Ukraine for “green 
economy”.

Promoting the principles of sustainable public procurement is a case of complex methodological support, 
organization of training seminars for organizations that public procurement. Sustainable public procurement 
can include purchasing energy-efficient technologies and recycled paper for office purposes, purchase of food 
products (organic, vegetarian, purchased at fair trade agreements) for schools, dining establishments and 
hospitals, to ensure the availability of “green transport” to the public and use electricity from environmental 
sources in public buildings.
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ON THE PROBLEM OF STUDY OF THE MEANING  
OF THE NOTION “FOOD PRODUCTION COMPLEX”

Abstract. This article deals with the development of theoretical and methodological principles 
of development of the food production complex of Ukraine, elucidation of the meaning of the 
notions “food production complex”, “food agroindustrial complex”, “agroindustrial complex” and 
the determination of their relationships and interdependencies. The author presents her own 
interpretation of the notion of the food complex that comes to the complicated socio-economic 
system of interdependent spheres, sectors and industries, aiming at satisfaction of social needs 
of the population in food products of plant and animal origin in the required assortment and of 
appropriate quality with effective use of all types of productive resources.
Keywords: food production complex, food production complex structure, branch of industry, 
manufacture, sub-complex, food security.

Problem definition. Formation of an effective mechanism to ensure food security of Ukraine as a 
country with the transitional economy envisages establishment of a competitive food production complex with 
the optimal production structure capable of producing high-quality competitive products, satisfying the needs 
of the population in food products and ensuring an appropriate level of food security of the country under the 
conditions of international economic integration and globalization.

Providing population with food supplies has always been considered as the first priority task in the 
development of any nation, and the countries that have successfully resolved the food problem are still at 
the top of the list of the most developed countries. The worldwide processes of integration and globalization 
show that any market, including the food market is characterized by instability and unpredictability of the 
conditions of growth and development of enterprises whose functioning depends on numerous factors of the 
environment.

Problem statement. The objective of the scientific article is elaboration of theoretical and methodological 
principles of the development of the food production complex of Ukraine, elucidation of the meaning of 
the notions of “food production complex”, “food agroindustrial complex”, “agroindustrial complex” and 
determination of their relationships and interdependencies, presentation of the author’s own interpretation of 
the food production complex.

Presentation of the research principal material. It should be noted that in most research studies 
scientists-economists characterize the food production complex as a part of the agroindustrial complex (AIC). 
In the economic literature APC is defined as a set of interdependent industries linked by the presence of steady 
production and economic ties and the unity of purpose – ensuring efficient production of end products based on 
agricultural raw materials. AIC is also described as “a set of technologically and economically interdependent 
sectors, whose general ultimate goal of operation is the most complete satisfaction the society’s needs of in 
food products and other consumer goods made of agricultural raw materials and solving social problems of 
the rural areas through the consistent application of the achievements of scientific and technological progress, 
increased economic efficiency of production”1.

The insufficient level of the production of food products with the existing considerable agro-industrial 
potential of the country has predetermined along with the formation of the AIC the need to single out an array 
of economically and technologically interdependent sectors and types of activities whose common objective 
of operation is to satisfy the needs of the population in food products. The above said problem is resolved by 
way of separation of the food production complex as an element of the AIC, which is the subject of our study. 
Such separation of the latter is to some extent conventional, since technological processes and operations 
pertaining to the production of food and nonfood raw materials in agriculture are sometimes so interdependent, 
that establishment of a clear distinction between commodities produced by the farming enterprises intended  
 
1 Лисецький, А. (2000). АПК: методологія розвитку регіонів. Економіка України, 2, 62.
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for food and technical purposes is very difficult. Hence, the food production complex is an intricate socio-
economic system that is at the stage of its establishment and development.

We agree with the assertion that both, the AIC and the food production complex are a totality of 
interdependent sectors and manufactures, linked by similar functional tasks. For the food production complex 
the latter means satisfaction of the needs of population in food of plant and animal origin in the required 
assortment and of good quality. In its composition we should include gain, potato, sugar beet, fruit and vegetable 
processing, grape and wine making, meat, dairy, fat-and-oil producing sub-complexes and some infrastructural 
sectors. Besides, the food production complex includes enterprises that technologically are not attributed to 
agriculture, these are producers of salt, mineral waters, fishing enterprises, etc.2 

The AIC is also oriented towards satisfaction of the needs not only in food products, but in other 
consumer goods as well made of the agricultural raw materials. Therefore, the objective of the AIC operation 
is a manufacture based on agricultural raw materials. It is also important that the AIC, aside from the sectors 
of industry producing foodstuffs, includes also the sectors producing and processing non-food goods, such as 
footwear of leather, linen fabrics, etc.

Let us focus on the diversity of interpretations of the notion of “food production complex”.
The well-known scientist-economist L. V. Pohrebnyak interprets the food production complex as a system 

of technically interdependent sectors, manufactures and types of activities, linked by their common objective 
whose purpose is to satisfy the needs of population in food products in accordance with the scientifically 
determined norms of consumption with the most effective use of production resources3. In our opinion such 
definition combines in itself elements of the planned system of the administrative-command economy, but it 
also has the right to exist.

The prominent theoretician in the field of regional administration D.M. Stechenko stresses that food  
production complex is a totality of interrelated enterprises producing, procuring, processing, storing and marketing 
food raw material through the sales and distribution network and market4. We agree completely with this statement, 
for the food production complex being a totality of interconnected sectors and sub-sectors of the processing industry, 
agriculture, production-technical maintenance service and the turnover sphere in the process of its functioning 
on the basis of intersectorial production and economic links the food production complex carries on production, 
transportation, processing, storage and sale of agricultural products and foodstuffs.

According Yu. P. Lebedinsky and L. A. Hanechko, the food production complex represents a part of the 
agroindustrial complex and is an intricate dynamic production-territorial formation that, being a part of the 
agroindustrial complex differs from the latter in that, that, the subunits in its composition are only connected 
with the manufacture of food products, while the structure of the agroindustrial complex includes sectors 
that produce non-food products made of agricultural raw materials as well5. The scientists singled out an 
interesting approach to understanding the spheres of the said complex. Thus, the first sphere is represented by 
the sectors of industry that provide agriculture and food industry with material and technical resources (tractor 
and agricultural machinery building, machine building for livestock farming and fodder production, for the 
food industry, for production of fertilizers, plant protection materials, etc.). The second sphere is agriculture. 
The latter includes manufactures and sectors engaged in procurement, transportation, processing, storage 
of agricultural products and sales of the finished products. That is, such a definition of the food production 
complex indicates its sphere by sphere structure.

Of interest is the concept of M. M. Palamarchuk regarding understanding the food production complex 
as a part of the agroindustrial complex, connected with the production of foodstuffs and with the segments that 
are not related to the AIC, such as fisheries, salt manufacture, mineral water, etc6.

The notion of the food production complex from the standpoint of sphere by sphere approach has been 
examined by Ya. B. Oliynyk, who defines the food production complex as a “totality of enterprises involved 
directly in the production of food resources, their procurement, transportation, industrial processing, storage 
and in the sales of food products” and distinguishes therein the following five spheres7:
2 Пiстун, М.Д., Гуцал, В.О., Провотар, Н.І. (1997). Географiя агропромислових комплексів. Київ: Либiдь, 198.
3 Погребняк, Л.В. (1987). Интенсификация и проблемы повышения эффективности регионального 
продовольственного комплекса: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. эконом. наук : 08.02.03. Москва, 7.
4 Стеченко, Д.М. (2001). Розміщення продуктивних сил і регіоналістика. Київ: Вікар, 172.
5 Лебединский, Ю.П., Ганечко, Л.А. (1986). Продовольственный комплекс Украинской ССР (темпы и пропорции 
развития) АН УССР СОПС УССР. Київ: Наукова думка, 5-6.
6 Паламарчук, М.М., Паламарчук, А.М. (2002). Агропромышленные комплексы: географические аспекты. Москва, 8.
7 Олійник, Я.Б. (1996). Економіко-екологічні проблеми територіальної організації виробництва і природокористування. 
Київ: Лібра, 63-65.
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1) production of food resources (raw materials section);
2) food resources processing industry;
3) manufacture of the production means for the enterprises of the food production complex;
4) procurement, transportation, storage and sale of food products;
5) management, personnel training, scientific research.
A somewhat different definition of the food production complex through the prism of its four-sphered 

structure is suggest L.H. Chernyuk, S.M. and Zelensky and A.A. Zelenska. In this case, the scientists interpret 
the food production complex as a system of sectors and manufactures, linked by the common task of satisfying 
the needs of the population in food products8. In their view the most reasonable is the four-sphered structure of 
the complex, according to which they include therein the following sectors:

– agriculture (except production of non-food raw materials) and other types activities producing food 
resources: fisheries, bottling mineral water, use of forest food resources, salt industry, etc;

– processing industry;
– production infrastructure (agroservice) – an array of the sectors that provide external conditions of 

the production process: cargo transport; wholesale trade; electric, gas and water supply; refrigeration, storage 
and packaging facilities; maintenance and land reclamation services; communications; information services; 
sphere of business services (advertising, marketing services, rental, leasing); consulting services; engineering 
consulting and design services; sphere of temporary workforce demand etc.

– trade in food products.
Attributing trade in food products to the structural elements of the food production complex, in our 

view, is a necessity, as it completes its reproductive cycle and permits optimization of the range of economic 
relations between all its participants – starting from the production of food products and raw materials for the 
food industry and ending with their sale to immediate consumers. Besides, trade itself can integrate economic 
and environmental goals in the functioning of the food production complex and serve as a barrier on the way 
of environmentally hazardous, low quality and harmful for human health food products to the consumers.

Thus, we present our interpretation of the food production complex as an intricate socio-economic  
system of interdependent spheres, sectors and manufactures, whose aim is to satisfy social needs of the 
population in food products of plant and animal origin in the required assortment and of good quality with the 
effective use of all types of production resources.

Hence, the food production complex as a socio-economic system is characterized by a certain number 
of qualitatively defined interacting and interrelated elements and processes. These components – sectors and 
manufactures – form its structure. The structure of socio-economic systems is the platform for analytical 
studies because on the one hand, satisfaction of social needs and, on the other hand, the effective use of all 
types of productive resources, depends on the peculiarities of the structure.

Interestingly, in our opinion, is understanding of food production complex from the standpoint of a system 
approach that should be considered in several aspects. Firstly, as an organizational structure with the interacting 
elements such as commodity producers, consumers (intermediate and end consumers), infrastructure and the 
state represented by the national and regional authorities, etc. Secondly, as a regulated economic system, for 
in the long run achievement of the main goal of functioning of the food industry food complex – providing the 
population with domestic food products in sufficient quantity, assortment and quality – depends, ultimately, on 
the stability of production of food products, on the manageability of economic and organizational processes. 
That is why considering the food production complex from the standpoint of a system approach we suggest to 
define it as a regulated economic system, consisting of the three interconnected components: organizational-
economic mechanism, production, storage, transportation and sale (trade) of food products processes and the 
food market.

Conclusions. In conclusion we shall note that the specific character of reproduction stability of the food 
production complex is determined by the specific character of reproduction in the agroindustrial complex in 
general, by the equilibrium and proportionality of resources and needs of its functional elements. Hence, we 
can outline peculiarities or characteristic features of the food production complex, to which we shall define as 
follows:

– connection of food production complex with agriculture is greater than that with other sub-complexes 
of agriculture, since the prevailing majority of food products is produced from agricultural raw materials;

– stability of satisfaction of the needs of population in food products can not be ensured in the long- and 
8 Чернюк, Л.Г., Зеленський, С.М., Зеленська, О.О. (1999). Територіальна організація регіональних продовольчих 
комплексів України. Київ: РВПС України НАН України, 5.
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medium-term sense from the reserve stock of food supplies for there are many types of quickly perishable food 
products;

– importance of stability of food production (economic, social, political) is greater than that of non-food 
consumer products.

Thus, the ultimate objective of the food production complex is a stable supply of population with a wide 
range of food products of high quality. Proper formulation of the criterion in selecting managerial decisions, 
including ensuring proportional and balanced development of the food production complex, becomes of 
paramount importance among other problems of management the food production complex.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ 
РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ М’ЯСА

Abstract. Development of theoretical and practical aspects of functioning and development of 
regional meat market is described in the article. Theoretical positions of essence of this market 
and principles of his functioning are generalized. The location of regional meat market in a regional 
agrarian market and criterion of efficiency of his functioning are determined. The estimation of 
tastes of meat products consumers in Ternopil is conducted.
Maintenance and features of economic and organize mechanism of development of regional meat 
products market are exposed. Events of the improvement of mutual relations between the subjects 
of regional meat market taking into account dependence of his development on the state of affairs, 
current forms of trading in meat and partner obligations are offered.
Keywords: agrarian market, regi nal meat market, agricultural produce, agrofood sector, national 
economy, food resources.

Постановка проблеми. Вирішення продовольчої проблеми в Україні – одне з пріоритетних 
завдань стратегічних орієнтирів економічного і соціального розвитку країни. Його вирішення, перш за 
все, обумовлюється рівнем розвитку АПК і його складових – продуктових підкомплексів. Підвищення 
економічної ефективності агропромислового виробництва, раціональне використання природних умов 
і місцевих виробничих ресурсів, поліпшення забезпечення населення продуктами харчування значною 
мірою залежить від того, наскільки науково обґрунтовано будуть функціонувати як окремі регіональні 
ринки м’яса, так і продовольчий ринок країни загалом.

У науковій літературі дослідження питань щодо сутності і функціонування ринку м’яса висвітлені 
в працях П.С. Березівського1, М.В. Місюка2, М.К. Пархомця3, Ю.В. Пруднікова4, П.Р. Пуцентейла5, 
Ю.В. Самойлик6 тощо. Водночас хоча ці наукові розробки мають вагому значимість, проте вони ще 
недостатньо висвітлюють вирішення проблеми формування, розвитку й ефективного функціонування 
регіонального ринку м’яса і м’ясопродуктів в сучасних ринкових умовах. Проте, незважаючи на значну 
кількість досліджень і розробок у цій сфері, питання розвитку регіонального ринку м’яса залишаються 
актуальними.

Метою статті є розгляд проблем формування і функціонування регіонального ринку м’яса у 
Тернопільській області.

Основний матеріал. Ринок м’яса і м’ясопродуктів формується завдяки сільському господарству – 
одному із найбільших і найважливіших секторів національної економіки, що займається вирощуванням 
сільськогосподарських культур і розведенням сільськогосподарських тварин для забезпечення 
населення продуктами харчування. Крім того, воно сприяє розвитку інших галузей, що постачають 
засоби виробництва та споживають продукцію сільського господарства як сировину, а також надають 
транспортні, торговельні та інші послуги. 

1 Березівський, П.С. (2011). Стратегічні пріоритети розвитку м’ясного скотарства. Сталий розвиток економіки, 
6, 165–169.
2 Місюк, М.В. (2013). Формування та розвиток регіонального ринку продукції скотарства. Херсон: Грінь Д.С.
3 Пархомець, М.К. (2012). Ціноутворення у підприємствах агропромислового виробництва: організація та 
методика. Тернопіль: ТНЕУ.
4 Прудніков, Ю.В. (2014). Локальні ринки сільськогосподарської продукції. Інноваційна економіка, 6, 255-261.
5 Пуцентейло, П.Р. (2011). Конкурентоспроможність м’ясного скотарства України: теорія і практика. 
Тернопіль: ВПЦ “Економічна думка ТНЕУ”.
6 Самойлик, Ю.В. (2012). Теоретико-методологічні основи економіко-правового регулювання ринку м’яса та 
м’ясопродукції в Україні. Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету, 
20, том 2, 260-264.
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Стан агропродовольчого сектору є важливим індикатором розвитку регіонального ринку. Його 
функціонування пов’язане з усіма галузями національної економіки і більшою мірою піддається їхньому 
впливу в частині ресурсозабезпечення та розвитку споживчого ринку. Агропромисловий комплекс є 
основним джерелом формування продовольчих ресурсів, який відповідно до особливої виробничої 
значущості та специфіки галузевої структури відіграє роль стабілізатора соціально-економічної 
ситуації, сприяє створенню власного потенціалу та умов для розширеного відтворення в більшості 
галузей національної економіки. Сільське господарство як одна з головних галузей економіки України 
забезпечує населення основними видами продовольства і є сировинною базою підприємств харчової 
промисловості і відповідно найважливішою структуроутворюючої сферою АПК. Частка сільського 
господарства у галузевій структурі національної економіки не тільки вказує на рівень його економічного 
розвитку, а й визначає певну тенденцію у розвитку галузевої структури реального сектору відповідно 
до природно-економічних умов, закономірностей розміщення та інтенсивності ведення спеціалізованих 
галузей, а також основних суспільних потреб продовольчого забезпечення. 

У ринкових умовах господарювання агропромисловий комплекс функціонує під впливом 
різноспрямованих економічних інтересів (національних, регіональних і суб’єктів господарювання) 
і необхідні нові методи і підходи, засновані на використанні економічних важелів і стимулів, 
орієнтованих на збереження в регіоні ресурсного і біокліматичного потенціалу, стимулювання ділової 
та інвестиційної активності, підвищення конкурентних позицій регіону на вітчизняному і світовому 
продовольчому ринках. У складному процесі реформування аграрного сектору центр ваги зміщується на 
регіональний рівень. Виняткова складність проблеми регіональної аграрної політики, що поєднується 
з трансформаційними змінами в економіці і суспільстві, пояснюється відсутністю практичного 
досвіду, недостатністю наукового забезпечення, домінуванням політичних кон’юнктурних інтересів. 
У зв’язку з цим проблему обґрунтування стратегії розвитку регіонального аграрного бізнесу потрібно 
розглядати комплексно, включаючи аграрну політику, динаміку доходів населення, розвиток ринкової 
інфраструктури, вдосконалення державного регулювання продовольчого ринку. Саме цим пояснюється 
доцільність комплексних досліджень, які дають змогу сформувати адекватну новій економічній ситуації 
регіональну агропродовольчу політику.

Різновидом галузевої структури є регіональний аспект розвитку АПК, а відповідно і функціонування 
агропродовольчого ринку. Агропродовольчі ринки – це складна організаційно-виробнича система, котра 
тісно пов’язана з іншими ринками, що входять до АПК. Особливості інституційного та соціально-
економічного розвитку регіону, а також істотне зміцнення його конкурентних позицій пов’язані з 
факторами розвитку регіонального ринку.

Функціонування регіональних ринків як сукупність пов’язаних техніко-технологічних і 
організаційно-економічних суб’єктів бізнесу на певній території з метою раціонального поєднання 
ресурсів споживання і продуктів виробництва на основі спеціалізації сприяє інтеграційним процесам, 
створенню ефективних виробництв. Різноманітність конкретних форм агропромислової інтеграції 
є показником якісного поглиблення процесу в цьому напрямі, відповідності вимогам ринку. Отже, 
процеси формування циклу виробництво-переробка-збут сільськогосподарської сировини в окремо 
взятій галузі в єдину інтегровану систему в межах територіального розвитку, функціонально-галузевої 
і продуктової структури зумовлює розгляду за окремо взятою (виробленою) структурою, так і в їхній 
сукупності, що дасть змогу всебічно розкрити, проаналізувати й дослідити ефективність регіонального 
ринку.

Розгляд регіонального ринку і виокремлення основних підходів дає змогу чітко простежити 
єдність галузевої, територіальної і продуктової складових, де відбувається формування спеціалізованих 
сировинних зон і раціональне розміщення підприємств переробної промисловості, тобто створення 
на цій основі інтегрованих підприємств з яскраво вираженим синергетичним ефектом у кінцевому 
підсумку господарської діяльності. 

Основними регіональними продуктовими ринками є ринок є хліба, цукру, молока, плодів та 
овочів, м’яса та інші. Залежно від характеру продукту та особливостей комерційних зв’язків кожний 
регіональний ринок пропонує специфічні види продукції, а також вступає у міжгалузеві зв’язки з 
виробництвами, які за характером продукції є комплексними і обслуговують одночасно декілька 
регіональних ринків (рис. 1).

М.В. Місюк вважає, що регіональний ринок – це складова продовольчого ринку України, причому 
органічно вплетеною в його структуру7. Кожен регіональний ринок є органічною єдністю або частиною  
7 Місюк, М.В. (2013). Формування та розвиток регіонального ринку продукції скотарства. Херсон: Грінь Д.С.
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Рис. 1. Місце регіонального ринку м’яса у регіональному аграрному ринку

ринку країни і одночасно важливою складовою соціально-економічної системи забезпечення соціально-
економічного розвитку. Через взаємодію регіональних ринків з усіма іншими ринками відбувається 
вплив на результати забезпечення продовольчої безпеки в країні загалом і на ефективність економічного 
і соціального розвитку регіону. Від стану розвитку аграрного ринку і його складових – регіональних 
продуктових ринків багато в чому залежить розвиток економіки країни, її національна безпека, життєвий 
рівень населення. Підвищення конкурентоспроможності агробізнесу, ефективне використання наявних 
продовольчих ресурсів, повноцінне забезпечення населення продуктами харчування багато в чому 
залежить від того, на якому організаційно-методологічному рівні відбувається функціонування як 
регіональних ринків зокрема, так і аграрного загалом. Як відомо, організаційний аспект є визначальним 
чинником функціонування регіонального ринку на шляху досягнення кінцевих результатів діяльності. 
Важливість глибини і повноти науково-прикладного опрацювання сутності і ролі регіонального ринку 
м’яса, його складових зумовлено об’єктивною необхідністю, яка склалася в процесі еволюційного 
поступу і має велике значення при вирішенні проблеми продовольчої безпеки країни. 

Ринок м’яса та м’ясопродуктів є одним з найважливіших сегментів ринку продовольчої сировини 
і продовольства. Під ним слід розуміти сукупність економічних відносин, що складаються між 
самостійними господарюючими суб’єктами з приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання 
продуктів забою тварин, що використовуються для виробництва харчових продуктів, а саме: для 
виробництва м’ясопродуктів (м’ясо, кістка, харчові субпродукти, жир-сирець, кров і продукти її 
переробки, кишкова сировина), і м’ясопродуктів (м’ясні та м’ясовмісні продукти: ковбасні вироби, 
продукти з м’яса і шпику, напівфабрикати і кулінарні вироби, консерви). Провідна роль ринку м’яса 
і м’ясопродуктів визначається значенням м’ясопродуктів як основних джерел незамінного білка 
тваринного походження в раціоні харчування людини.

Кінцевою метою функціонування даного ринку є найбільш повне кількісне і якісне задоволення 
потреб населення в м’ясопродуктах. На думку Роберта Мрочека, одним з найважливіших ринків у світі 
сьогодні є ринок м’яса та м’ясопродукції8.
8 Mroczek, R. (2014). Nalne zróżnicowanie produkcji i konsumpcji mięsa na świecie w latach 2003-2013. Stowarzyszenie 
ekonomistуw rolnictwa i agrobiznesu. <http://seria.com.pl/images/Pliki/repozytorium/16-4/16-4-Mroczek.pdf>.
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Регіональний ринок м’яса потрібно розглядати у декількох аспектах. По-перше, як організаційну 
структуру із взаємодіючими елементами: товаровиробники, споживачі, переробні підприємства, 
інфраструктура і державні органи влади. По-друге, як регульовану організаційно-економічну систему, 
від ефективної діяльності якої залежить забезпечення населення продуктами харчування відповідної 
якості загалом, і продовольча безпека зокрема.

В залежності від призначення в структурі регіонального ринку м’яса і м’ясопродуктів виділяють:
– ринок реалізації худоби та птиці;
– продовольчий ринок м’яса, що охоплює економічні відносини, пов’язані з реалізацією і 

виробництвом худоби та птиці на забій, з метою подальшої її реалізації та переробки м’яса;
– ринок реалізації м’ясопродуктів, отриманих в результаті переробки м’яса;
– ринок реалізації побічної продукції (шкур, шкіри, вовни, щетини, пера, пуху, кісток, кісткового 

борошна, тваринного жиру).
Всі ці ринки тісно взаємопов’язані один з одним і при цьому кожен з них має свою специфіку, 

схему руху товару, інфраструктуру, певний склад контрагентів.
П.С. Березівський зауважує, що скорочення виробництва м’яса і м’ясопродуктів одночасно є 

причиною і наслідком незадовільного функціонування всієї продуктової вертикалі. Причина полягає 
в стрімкому зменшенні відгодівельного поголів’я та хронічному недовантаженні потужностей 
переробки9. В.П. Черданцев вважає, що м’ясопродуктовий підкомплекс – це найважливіша складова 
частина АПК і один з найбільших сегментів продовольчого ринку як за місткістю (обсяг продажів і 
купівель, асортимент товарів), так і за кількістю учасників. Особлива роль ринку м’яса та м’ясних 
продуктів визначається не тільки значними обсягами виробництва і споживанням цієї групи продуктів 
в країні, а й їхнім значенням як основного джерела білків тваринного походження в раціоні харчування 
людини10. Отже, ринок м’яса – складова частина регіонального ринку м’яса. Якщо аграрний ринок 
розглядати як цілісну, відкриту систему зі своїми гармонійно вбудованими елементами і компонентами, 
то регіональний ринок м’яса – це одна з підсистем єдиного агропродовольчого ринку країни.

Ринок м’яса має доволі стійкі позиції, його стан суттєво впливає на інші ринки продуктів 
харчування. Ринок м’яса є соціально значущим і водночас не захищеним від конкуренції з імпортом. 
При цьому пропозиція значно відстає від попиту, що веде до постійного зростання ввезення м’яса. 
Нині вітчизняний ринок продуктів м’ясопереробки є достатньою мірою насиченим і характеризується 
великою кількістю підприємств різної величини і спеціалізації, а також широким спектром продукції, 
яку вони випускають, як з вітчизняної, так і з імпортної сировини. Ринок м’ясопродуктів динамічний: 
зіткнення попиту та пропозиції на наявний, постійно мінливий асортимент товарів перманентно 
трансформує точку цінової рівноваги і обсягу виробництва.

Як зазначає П.Р. Пуцентейло, важливим чинником формування конкурентоспроможного 
м’ясопродуктового підкомплексу України є розвиток ринку м’яса, що передбачає самостійність 
виробників і створення умов для конкуренції учасників ринку. Збільшення обсягу пропозиції м’яса на 
внутрішньому і зовнішньому ринках за рахунок нарощування його виробництва дасть змогу поліпшити 
забезпечення населення м’ясом і високоякісними м’ясними продуктами, задовольнити потребу в 
сировині переробної і харчової промисловості, галузей тваринництва в концентрованих кормах, 
підвищити рівень фінансового самозабезпечення м’ясопродуктового підкомплексу України11.

За результатами анкетування проведеного на ринках м’яса і м’ясних продуктів міста Тернопіль 
покупці віддають перевагу м’ясу птиці, вареним і копченим ковбасам, сосискам і сарделькам. Найчастіше 
купівля м’яса і м’ясних продуктів здійснюється в супермаркетах (торгова мережа «Сільпо», «Барвінок», 
«Родинна ковбаска», «Стриївецькі ковбаси») і великих продуктових магазинах. Головними критеріями 
здійснення покупки служать вартість виробів, досвід споживання і якість м’яса і м’ясних продуктів. 
При вивченні перспектив збільшення споживання м’яса і м’ясних продуктів серед опитаних було 
виявлено бажання збільшити споживання м’яса і дорогих м’ясних продуктів (сирокопчених і копчених 
делікатесів). Основним чинником, що стримує зростання споживання, респонденти визначили високі 
ціни на продукцію і низький рівень доходів.

9 Березівський, П.С. (2011). Стратегічні пріоритети розвитку м’ясного скотарства. Сталий розвиток економіки, 
6, 165–169.
10 Черданцев, В.П. (2008). Перспективы развития мясопродуктового подкомплекса как интегрированной системы. 
Аграрный вестник Урала, 8 (50), 23–25.
11 Пуцентейло, П.Р. (2011). Конкурентоспроможність м’ясного скотарства України: теорія і практика. 
Тернопіль: ВПЦ “Економічна думка ТНЕУ”.
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У цілому регіональний ринок м’ясної продукції визначається високою місткістю і характеризується 
стабільним попитом, високою інвестиційною привабливістю і жорстким рівнем конкуренції 
виробників.

Об’єктивний характер формування регіонального м’ясного ринку пов’язаний з локалізацією 
розміщення споживачів м’ясних продуктів, їх специфічними потребами, а також розміщенням 
виробництва м’ясопродуктів. Місцевий регіональний ринок пов’язаний з іншими регіональними 
ринками м’ясних товарів як з вивезення, так і з ввезення, але основна маса товарів реалізується на 
регіональному місцевому ринку, що зумовлено значними транспортними витратами, вимогами ринку 
реалізації парного (свіжого) м’яса та м’ясопродуктів і рядом інших чинників.

Отже, регіональний м’ясний ринок – це сукупність соціально-економічних відносин у сфері 
обміну, за допомогою яких здійснюється реалізація худоби та птиці, м’яса та м’ясопродуктів на території 
даного регіону. Регіональний м’ясний ринок охоплює всі види угод і всі форми реалізації зазначених 
видів товарів.

Місцеві виробники на регіональному м’ясному ринку мають ряд переваг, серед яких – висока 
популярність, лояльність покупців, близькість до ринку збуту – основних торговельних мереж, що 
дозволяє розширювати асортимент продукції.

Висновки з дослідження. Таким чином, регіональний м’ясний ринок – це сукупність всіх угод, 
здійснюваних на певній території (в регіоні) з реалізації худоби, птиці, м’яса та м’ясних продуктів. 
Пропозицію в регіоні формують місцеві виробники м’ясної продукції, а також завезення з інших регіонів. 
Рівень попиту визначається сукупним попитом населення з урахуванням рівня доходів населення та 
динаміки рівня цін на м’ясні продукти у регіоні.

Проте, існує ряд теоретичних і практичних проблем, які залишаються в даний час невирішеними 
як на рівні динамічно сталого розвитку локального ринку, так і на рівні регіону в цілому. До них слід 
віднести: проблеми спаду виробництва худоби та птиці на забій, зростання цін на м’ясо, зниження 
рівня доходів населення і величини доходів, що виділяються споживачами для покупки м’яса, зниження 
рентабельності м’ясного тваринництва, низьку якість виробленого і реалізованого м’яса у регіоні.
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ОЦІНКА НАДХОДЖЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ 
ІНВЕСТИЦІЙ: ВИГОДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ 
ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

Abstract. In the article the urgency of attracting foreign investment as the basis for the development 
of targeted investment activity of machine-building enterprises, that require significant resources 
to the development of new technologies and improve product competitiveness is considered. The 
investment attractiveness of Ukraine for the period of 2010-2014 years is analyzed, аs well as the 
dynamics of foreign direct investments to and from Ukraine. According to the analysis, the modern 
dynamics of foreign investment in Ukraine’s economy is fairly high, but growth is insufficient.
The main reasons for the low level of foreign investment in the machine-building enterprises are 
determined, including: consequences of political and economic crisis in the country; loss of supplier 
and sales, technical and technological and raw materials relations; competition growth; reducing 
the share of engineering products in total industrial production; high degree of depreciation of fixed 
assets.
As for Ukraine, to attract investments from the European Union, according to the study, it should be  
noted that the formation and development of foreign economic relations with the EU occupies a 
significant place in the foreign strategy of Ukraine. By the way, it is proved that Ukraine invest more EU 
countries than Russia, because the development of relations between Ukraine and the EU are priority.
However, the most promising ways of improving the investment climate in Ukraine and on this basis 
to attract foreign investments in the machine-building enterprises are selected: phased reduction of 
central government investment; creation of effective forms and mechanisms of investment activities 
for machine-building enterprises; providing government loans on favorable terms; forming a 
reliable investment sources; attracting foreign investment and earning foreign loans, joint ventures 
with foreign funds creation; competitive advantage by public or scarce national resources gaining; 
modernization of production using their own or borrowed innovation.
Thus, for machine-building enterprises effectively used foreign capital is a key factor in their 
development.
Keywords: foreign investments, investment, investment climate, machine- building enterprises.

Постановка проблеми. Розвиток підприємств машинобудування значною мірою визначається 
цілеспрямованою інвестиційною діяльністю, їх наявним інвестиційним потенціалом, що в перспективі 
визначає процес подальшого розвитку машинобудівної галузі, яка потребує значних коштів на освоєння 
нових технологій та підвищення рівня конкурентоспроможності продукції. 

У результаті інвестування коштів у машинобудівні підприємства збільшуються обсяги виробництва, 
розвиваються і рухаються уперед в економічному суперництві підприємства машинобудівної галузі. 
Іноземне інвестування є провідним фактором при впровадженні сучасних технологій у виробництво 
та управління, запорукою входження на світові ринки товарів та капіталів, що дозволяють при цьому 
компенсувати дефіцит національно грошових коштів.

Разом з тим, іноземне інвестування є дуже важливим на машинобудівних підприємствах, оскільки 
керівникам важко засновувати і розвивати підприємства за рахунок власних коштів, взяття кредитів, а 
тому зараз широкого розповсюдження набули іноземні інвестиції на підприємствах.

Зіштовхуючись із низкою перешкод, що стримують розвиток інвестиційної діяльності, 
керівники машинобудівних підприємств не здатні самостійно змінити положення в інвестиційній 
сфері, оскільки основні резерви їх фінансового оздоровлення знаходяться поза межами компетенції та 
економічної відповідальності підприємств. А тому вирішення проблем, що існують на підприємствах 
машинобудування, можливе лише за умови підвищення рівня інвестиційної привабливості України та 
обсягів інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств.
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Проблемам інвестицій, інвестиційної діяльності, інвестиційного ринку та вивченню 
інвестиційного потенціалу присвячені дослідження цілого ряду вітчизняних та зарубіжних учених: 
К.В. Балдіна, І.І. Передеряєва, Р.С. Голова, А.В. Макарюка, Б.А. Москаленка, Ю.М. Барташевської, 
Є.А. Бельтюкова, Л.А. Некрасової, А.А. Дискіної та інших. Слід зазначити, що особливої актуальності 
набувають дослідження прямих іноземних інвестицій, а також дослідження вигод та перспектив, які 
можуть отримати машинобудівні підприємства при використанні іноземного інвестування.

Суперечливий і водночас складний характер трансформаційних процесів країни породжує 
необхідність пошуку нових шляхів активізації інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств. 
Вирішення цих проблем зумовлює необхідність аналізу надходження іноземних інвестицій в 
економіку України та на цій основі визначення актуальності іноземного інвестування для підприємств 
машинобудування, що стимулює розробку науково-методичних рекомендацій щодо активізації 
інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств. 

Основний матеріал. Інвестиційна діяльність на сьогoдні є тим важелем, який нaйближчим чaсом 
мoже нaйвагoмiше сприяти пiдвищенню eфeктивнoсті фyнкцioнування машинобудівних пiдприємств. 
Придбaння тeхніки, oблaднання, бyдівництво цeхів, фiнaнсoвa дiяльність є нaйпoширeнішими 
фoрмами iнвестyвання. Прoтилежним чинникoм, який впливaє на iнвестyвання крaїни є ті iнвестицiйні 
мoжливості, які iнoземці вбaчають в Укрaїні1.

Зa дaними European Business Association, що прeдставила свoї дaні щoдo інвeстиційної 
привaбливості Укрaїни за 2010-2014 рр., здiйснено oпитyвання 105 кeрiвникiв кoмпаній з мeтoю 
визнaчeння індeксу інвecтиційної привaбливості – oцiнки iнвecтиційної привaбливості Укрaїни2. 

Зауважимо, що період, який починaється з 2010 рoку та до кiнця 2012 року бyв нaйсприятливішим 
для iнвecтування в Укрaїну. Починaючи з кінця 2013 рoкy спoстерігається спaд інвecтиційної aктивнoсті, 
який мoжнa пoв’язати з нaслідками фiнансoвoї та політичної кризи в країні. Тaкoж причинами цього 
є вiдсутнiсть цiлісної eкoнoмічнoї стрaтегії у 2012 році, невиконання бaзoвих зaвдань, iгнорyвання 
нeoбхідності в iнституціональних пeрeтвoрeннях. У рeзyльтаті Укрaїнa нe змoгла зaлучити iнoзeмний 
кaпітал y знaчних oбсягах.

Пiдготовка дo підписaння Українoю Угoди прo Асoціацію з ЄС cпричинили зростання iндeксу 
iнвeстиційної привaбливості y 3-мy квaртaлі 2013 р. пiсля мaйже двoрічних стaбільно низьких 
eкспeртних oцiнoк. Тe, щo цi oчiкування бiзнeсу нe випрaвдалися, призвeлo до суттєвoгo пoдальшoгo 
пaдіння iндeксу у 4-му квaртaлі 2013 р. дo нaйнижчого рiвня зa всю істoрію йoгo вимiрювaння –  
дo 1,81.

Експертні очікування щодо надходження іноземних інвестицій є тaкож негативними, оскільки 
eкспeрти ввaжають, щo інвестиційний клiмат в Укрaїні бyде й надaлі пoгіршуватися. В зв’язку із 
ситуацією, щo склaлaся в Укрaїні, нa кримськoму півострові та на сході України, бiльшiсть іноземних 
інвесторів утримyються вiд капiталовклaдень в yкраїнськy еконoміку. Зa всю iстoрію спoстeрежень 
eкспeрти впeрше прaктично нe нaзивали пoзитивних зрушень в iнвecтиційному клiмaтi. Були лише 
пooдинoкі спрoби зі сторони експертів знaйти пoзитивні зміни в тoмy, щo в прoцeсі пiдгoтoвки дo 
Вiльнюськoгo сaмітy бyли здійснені дeякі крoки y нaпрямку єврoінтеграції.

Щодо 2015 року, то цей рік є дуже складним і несприятливим для надходження іноземних 
інвестицій в економіку України. За даними European Business Association нaйбільш вaгoмoю причинoю 
спaдy iнвecтиційної aктивності стaли прoвалені пeреговори прo підписання угoди Єврoaсоціації. Сaме 
з цими пeрeговорами бaгaто пiдприємцiв пoв’язували нoву eру в ефективному управлінні бiзнecом із 
зaкoрдoнними пaртнерaми. Далі не менш суттєвою проблемою, яка є трaдиційною для бiльшocтi країн 
пoстрадянського простору – корупція та податковий тиск. Зaмикає трійку проблем – вiдсутність змiн до 
крaщoгo, адже навпаки зміни відбувалися до гіршого.

Вплив рeвoлюційних пoдій в Укрaїні нaприкінці 2013 та на початку 2014 рр., а також надзвичайна 
ситуація на сході, справили негативний вплив нa iнвecтиційний клiмaт в Україні. Активізація  
інвестиційної діяльності повинна сприяти забезпеченню потреб машинобудівних підприємств 
у необхідній сировині та продукції, а головне – стимулювати розвиток економічно ефективних і 
конкурентоспроможних експортерів, що дало б змогу країні увійти в систему міжнародного поділу 
праці.

1 Бельтюков, Є.А. (2010). Основні проблеми інвестування промислових підприємств .Стратегії розвитку 
підприємств в умовах ринкової економіки. Прометей, 2, 84–95.
2 European Business Association. <http://www.eba.com.ua/uk>.
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Табл. 1
Надходження прямих іноземних інвестицій в та з України на початку року, млн. грн.

Рік Прямі іноземні інвестиції в Україну Прямі інвестиції з України

2011 р. 43 836,8 6 846,3

2012 р. 48 991,4 6 878,9

Темп приросту 2012/2011, % 11,76 0,48

2013 р. 53 679,3 6 462,6

Темп приросту 2013/2012, % 9,57 -6,05

2014 р. 57 056,4 6 597,4

Темп приросту 2014/2013, % 6,29 1,8

Джерело: складено автором на основі [3;4]

Як видно з табл. 1, обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну станом на 01.01.2011 року по 
01.01.2014 року мав тенденцію до зростання, що не можна сказати про динаміку прямих іноземних 
інвестицій з України, яка характеризувалась певним коливанням та починаючи із 2012 року прямувала 
до зниження. Зазначена тенденція ще раз підтверджує досить нестабільний інвестиційний клімат 
економіки України.

Як бачимо, сучасна динаміка іноземного інвестування в економіку України є досить високою, 
але економічне зростання є недостатнім. У цілому, розвиток іноземного інвестування в Україні 
характеризується позитивною динамікою, але досить нестабільною, що обумовлено нерозвиненістю 
державної політики залучення іноземних інвестицій. Найбільші обсяги прямих інвестицій надійшли 
від нерезидентів із 10 країн: Кіпру, Німеччини, Нідерландів, Російської Федерації, Австрії, Сполученого 
Королівства, Франції, США, Віргінських Островів, Британських та Швеції, яким належить понад 82% 
загального обсягу прямих інвестицій в економіці України. 

Щодо залучення Україною інвестицій з країн Європейського союзу, то, відповідно до проведеного 
дослідження, слід зазначити, що формування та розвиток зовнішньоекономічних зв’язків з ЄС посідає 
значне місце у зовнішній стратегії України. На сьогодні Україну інвестують більше країни ЄС, адже 
розвиток відносин між Україною та ЄС є пріоритетним. 

Щодо промисловості України, то найбільш привабливою для іноземного інвестування стало 
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин та 
устаткування – 5 538,3 млн. дол.; виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 
2732,4 млн. дол.; добувна промисловість та розроблення кар’єрів, виробництво гумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 1 219,9 млн. дол.; машинобудування, крім ремонту 
і монтажу машин і устаткування 1 012,3 млн. дол. (рис. 1).

 

Рис. 1. Галузева структура прямих іноземних інвестицій в промисловості  
України станом на 1.01.2015 р.

3 Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності у 2016 році. Офіційний сайт Державної служби статистики 
України. <http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2016/0216/34_pdf.zip>.
4 Офіційний сайт Державної служби статистики України. <http://ukrstat.gov.ua/>.



�20

EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU

Зayважимo такoж, щo чaсткa мaшинoбyдyвання y стрyктурі прoмисловoсті Укрaїни є 
нeвeликою для крaїни, щo пoзиціoнує сeбe індустріальнo рoзвинeнoю дeржавoю. Якщo в 1991 р. 
частка машинoбyдyвaння y стрyктyрі прoмисловoгo кoмплeксу стaнoвилa пoнaд 30% прoмислoвoгo 
вирoбництвa, то на початку 2015 р. – 12,3%, щo свiдчить прo пoстiйне знижeння питoмoї вaги 
мaшинoбyдyвaння в прoмислoвoстi Укрaїни. 

При цьoму пoтрібнo звaжити, щo в екoнoмічнo рoзвинутих крaїнaх чaсткa мaшинoбyдyвання 
зaзвичaй стaнoвить вiд 30 дo 50% у зaгальному oбсязі прoмислової прoдyкції. Нaприклaд, у Німеччині 
цeй пoкaзник стaнoвить 48,3%, в Япoнії  46,3%, Англiї  36,5%, Ітaлiї  32,3%, Китaї  31,2%. Тiльки тaкий 
рiвень рoзвиткy мaшинoбyдyвання зaбeзпeчує тeхнічнe пeрeoснащeння всiєї промислoвoстi кoжні 
710 рoків. В Укрaїні ж цeй пoказник нaвіть у віднoсних вeличинaх у 23 рaзи нижчe, щo є oсновнoю 
причинoю вiдстaвaння вiтчизнянoї прoмисловoсті зa тeхнiчним рiвнeм від рoзвинутих крaїн.

Анaліз гeoграфії пoстaчань вiтчизнянoї мaшинoбудівної прoдукції нa свiтовi ринки дoзвoляє 
зрoбити виснoвки прo суттєвi нeдoліки y завoювaнні пeрспeктивних ринкiв крaїн Близькoгo Схoду, 
Пiвдeннo-Схiднoї Азiї та Африки, якi мaють стiйкий пoпит нa мaшини тa yстaткyвання для бyдівельнoї 
тa нaфтoхімічнoї прoмислoвoсті, нафтo− тa гaзовидoбyткy, пeрeрoбки сiльськo-гoспoдaрської прoдукції 
тoщo. Такoж пeрспeктивним нaпрямкoм є спiвпрaця з Пaкiстaнoм, В’єтнaмoм, Ірaнoм та Брaзилiєю5.

Прoтe, нeзвaжaючи нa пeвнi пeрспeктиви щoдo вихoду гaлузi з кризoвoгo стaну, ситуaція всe 
ж зaлишaється критичнoю. Бiльшiсть пiдприємств перебувають y скрyтномy стaновищі, пoстійнo 
знaхoдяться y пoшyках ринкiв збyтy свoєї прoдyкції. Осoбливo цe стoсyється пiдприємств вaжкoгo тa 
трaнспoртнoгo мaшинoбyдyвaння.

Водночас нa рoзвитoк мaшинoбyдyвaння як прoвiднoї сфeри нaцiонaльнoї eконoмiки знaчнoю 
мiрoю вплинyли: нaслідки політично-eкoнoмiчнoї кризи в країні, анексія Криму, війна на сході, де 
було втрачено велику кількість підприємств машинобудування; втрати пoстачальнo-збyтoвих, тeхнiкo-
тeхнoлoгiчних тa мaтeрiaльнo-сирoвинних зв’язкiв; зрoстання числa кoнкурентiв; сyттєве скoрoчeння 
чaстки машинoбyдівної прoдyкцiї y зaгaльнoмy oбсязi прoмислoвoгo вирoбництва; висoкий стyпiнь 
знoсy oснoвних фoндiв; знижeння aктивнoсті iннoвацiйнo-iнвeстицiйнoї дiяльностi тoщo. 

Узaгaльнюючи всe вищeнавeдeне, мoжнa стверджувати, щo oснoвними зaвдaннями 
мaшинoбyдівного кoмплeксу нa сyчaснoмy eтaпі рoзвиткy є:

– пoвне зaбeзпечeння нaцiональнoї екoнoмiки прoгрeсивним oбладнанням;
– знaчнe пiдвищення тeхнічнoгo рiвня, якoстi тa кoнкурентoспромoжнoсті прoдукції нa 

зoвнішньoму ринкy тa дoсягнення y цiй сфeрі пeрeдових нayково-тeхнічних пoзицій y свiтi.
Разом з тим, можна виділити найбільш перспективні шляхи з пoкрaщeння iнвecтиційного клiмaту 

в Укрaїні та на цій основі залучення іноземних інвестицій у машинобудівні підприємства [6,7]:
– пoетапне скoрoчення цeнтралізoваних дeржавних кaпiталoвкладень;
– ствoрeння eфeктивних фoрм та мeханізмів yпрaвління iнвecтиційною діяльністю на 

машинобудівних підприємствах; 
– пeрeгляд нaдaння дeржавних крeдитiв на вигiдних yмoвах з дeфiцитними стaвкaми нa кoнкурснiй 

oснoві, включaючи дeржавне зaмoвлення для експoртнo-oрiєнтованих підприємств машинобудування; 
– фoрмування нaдійних інвeстицiйних джeрeл, нaсaмпeрeд з влaсних кoштів пiдприємств, для 

мoдернiзації вирoбництвa; 
– зaлучення інoзeмних iнвecтицій, oтримання iнoземних крeдитiв, ствoрення спiльних пiдприємств 

з інoзeмним кaпiтaлoм на тих підприємствах машинобудування, якi визнaчають нayково-тeхнічний 
прoгрeс і рeсyрсозбeрeжeння, стaн зaбeзпeчeння прoдовoльствoм та eнергeтичними ресурсами;

– oтримaння кoнкyрeнтних пeрeвaг зa рaхyнок дeшeвих aбo дeфiцитних нaцiональних рeсyрсiв;
– нaздoгaняюча мoдeрнiзацiя вирoбництвa з викoристaнням влaсних aбo зaпoзичeних іннoвaцій;
– iннoвацiйний прoрив з мeтoю aктивізaції iнтeлeктyaльнoгo рoзвиткy людськoгo кaпiтaлy, 

систeмнoї гeнерaції iдeй тa їх рoзпoвсюджeння. Швидкий пeрeхід нa вирoбництвo нoвих пoкoлiнь мaшин 
тa мeхaнізмів, якi мoжyть зaбeзпeчити бaгaтoрaзoвe зрoстaння прoдyктивності прaці тa впрoвaдження 
прoгрeсивних тeхнoлoгій, в пeршу чeргy eнeргo- тa рeсyрсoзбeрігаючих.

5 Макарюк, А.В. (2013). Инвестиционная политика в управлении инвестиционным потенциалом экономических 
систем. Национальная и региональная экономика. Текущие проблемы Восточной Европы. Люблин, 62–72.
6 Балдин, К.В. (2012). Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия. Москва.
7 Барташевська, Ю.М. (2011). Міжнародна складова вітчизняного машинобудування. Міжнародна науково-
практична конференція молодих вчених і студентів «Євроінтеграційний вибір України та проблеми 
макроекономіки». Дніпропетровськ: ДУЕП імені Альфреда Нобеля, 13–15.
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Висновки. Іноземні інвестиції – це не тільки фінансування капіталовкладень в економіку України, 
але й спосіб підвищення продуктивності та технологічного рівня українських підприємств. Розміщуючи 
свій капітал в Україні, іноземна компанія (інвестор) приносить із собою новітні технології, нові способи 
виробництва та прямий вихід на світовий ринок.

Таким чином, для машинобудівних підприємств ефективно використаний іноземний капітал 
стає ключовим фактором їх розвитку. Іноземці проявляють значну зацікавленість до інвестування 
промислових підприємств України. Врегулювання політичної ситуації, стабілізація курсу гривні 
до основних світових валют, зменшення згубного впливу корупції, «відкатів» та інших корупційних 
принципів діяльності типової пострадянської республіки мають стати рішучими кроками для 
приваблювання іноземного інвестора на машинобудівні підприємства.

Також Україні, як реципієнту іноземних інвестицій, варто наполегливо попрацювати над 
нормативно-правовою базою. Окремі закони можуть трактуватися по-різному, деякі бюрократичні 
тяганини суперечать здоровому глузду. У цій ситуації вирішальна роль належить державній політиці 
щодо іноземних інвестицій. Вона полягає в співпраці з іноземними інвесторами, сприянні залученню 
капіталу, контролі за станом ринку, регулюванні економічної, політичної та соціальної діяльності.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОЦЕСІВ ЗЛИТТЯ  
І ПОГЛИНАННЯ У БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ 
УКРАЇНИ

Abstract. Expanding and deepening the economic crisis Ukraine needs to find effective mechanisms 
and instruments to overcome the negative trends in the banking system. These tools are the 
processes of mergers and acquisitions. International mergers and acquisitions have become one of 
the main ways of strategic development banks in modern conditions. Association of banks increases 
the concentration of banking capital, their competitiveness and financial stability.
In the article the main stages of mergers and acquisitions in the banking sector of Ukraine in 
chronological order. Thesis there is determined the problems that were inherent in each of them. 
The basic reasons which today prevent the activation of mergers and acquisitions of banks in 
Ukraine. Grounded key ways to improve and increase the efficiency of mergers and acquisitions in 
the banking sector of Ukraine and their positive impact on economic growth in Ukraine.
Keywords: banks, mergers, acquisitions, competition, financial crisis.

Постановка проблеми. Одним із шляхів розв’язання проблем, які гостро постають на 
сьогоднішній день перед банківським сектором України, зокрема проблем підвищення капіталізації 
банків, забезпечення їх ефективної діяльності, виживання в умовах фінансової нестабільності, є 
активізація процесів злиття і поглинання. Для України ці процеси не є новими, проте їх перебіг має свої 
особливості, які пов’язані як із макроекономічною ситуацією в країні, так із поглибленням економічної 
кризи. Таким чином, саме злиття і поглинання повинні стати тими інструментами перетворень у 
вітчизняному банківському секторі, які забезпечать високий рівень концентрації банківського капіталу, 
що відповідно сприятиме фінансовій стійкості банківських установ. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемі розвитку процесів злиття і поглинання 
присвячували свої праці такі вчені як З. Васильченко, Т. Кубах, О.Тарасова, О. Дзюблюк, В. Міщенко, 
Н. Радова, О. Скоробогач, Г. Балянт. Але незважаючи на численні дослідження, мають можливості 
поглиблення та подальшого обґрунтування наукових засад і практичних завдань напрями активізації та 
удосконалення процесів злиття і поглинання у банківському секторі України в умовах фінансової кризи 
з метою забезпечення фінансової стабільності та конкурентоспроможності банківських установ.

Метою статті є дослідження процесів злиття і поглинання в банківському секторі України та 
виокремлення проблем, що супроводжують ці процеси, а також окреслення шляхів їх подолання.

Виклад основного матеріалу. Основними способами банківської реструктуризації є процеси 
злиття та поглинання, які сприяють: при збільшенні клієнтів, розширюється присутність банку на 
ринку; за рахунок економії на масштабах, зменшуються витрати; податкові зобов’язання зменшуються 
і ресурси розміщуються ефективніше; прибутки збільшуються за рахунок управлінських структур 
та диверсифікації продуктів; кредитні ризики диверсифікуються та оптимізуються; здійснюється 
оптимізація управлінської та організаційної структур; нормативні вимоги НБУ виконуються; 
поліпшується репутація банку.

Злиття та поглинання – це процеси, які в собі втілюють останні видозміни світової економіки та 
банківського сектора. За умов посилення конкурентного протистояння ці процеси для новостворених 
банків можуть сприяти ефективнішому використанню реальних конкурентних переваг. 

На сьогоднішній день, для того, щоб українська економіка розвивалася ефективніше, потрібні 
інструменти, за допомогою яких створиться ефективна банківська система. Цими інструментами 
можуть виступити злиття та поглинання.

Активізувати процеси злиття та поглинання, безпосередньо і у банківській сфері, може сприяння 
кон’юнктури світового економічного ринку. В національній економіці важливу роль відіграє банківський 
сектор і він є однією з найактивніших сфер ринку. Зважаючи на нестабільні умови сучасних ринкових 
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відносин і загострення міжнародної конкуренції, потрібно знайти шлях підвищення конкурентних 
позицій банків за рахунок укрупнення, тобто збільшення банківського бізнесу. Для того, щоб досягнути 
цієї мети та уникнути банкрутства банку, відповідно і приймаються рішення про злиття чи поглинання 
даного банку.

Ринок злиттів та поглинань в Україні характеризується складним шляхом свого становлення. Якщо 
на початку 90-х років у даній сфері процвітало рейдерство та відчувалася надмірна активність у сфері 
поглинання та злиття банків, то вже у новому столітті угоди здійснювалися за допомогою цивілізованих 
методів ведення бізнесу, а також значно скоротилися кількісні та вартісні показники даного ринку. 
Хронологічний розвиток ринку злиття та поглинання в Україні значно змінився (табл. 1).1

Криза 2008-2009 років значно позначилася на ринку злиттів та поглинань, оскільки з її настанням 
він кардинально змінився з «ринку продавця» на «ринок покупця». Також відбулися значні зміни у 
проведенні операцій: якщо колись використовувалася стратегія зростання, при якій переважно операції 
здійснювалися іноземними інвесторами для того, щоб отримати доступ на український ринок (деколи 
і за перевищеною ціною), то тепер відбувається пошук активів, які є привабливішими і їх можна 
придбати за більш вигідною ціною. Також ще одним з наслідків світової кризи в Україні стало те, що 
стратегічні інвестори втратили зацікавленість у прямому інвестуванні в економіку нашої країни. При 
цьому значно зменшилася кількість операцій з приводу злиття та поглинання банків, які залежали від 
активності іноземних інвесторів. 

Слід зазначити, що у 2007 році було зафіксовано максимальні обсяги здійснюваних угод злиття 
та поглинання. Їхня вартість склала 21,50 млн. дол. США. Протягом цього року завдяки інвесторам, 
які уклали кілька угод з великими українськими банками, спостерігався найбільший обсяг договорів 
на фінансовому ринку зі злиття та поглинання. За приблизними підрахунками підсумків 2007 року, 
кількість угод реорганізації шляхом злиття та поглинання на фінансовому ринку України становили 
16% загальних показників Центральної та Східної Європи у даному секторі2.

Станом на кінець 2008 року, порівняно з цим самим періодом у 2007, обсяг угод на ринку значно 
зменшився. Найбільші операції, відсоток яких охоплював вартість від 10 до 200 млн. дол. США, різко 
впали. Якщо в 2007 році таких операцій було дуже багато, то вже у 2008 їх відсоток скоротився до 40. 
Відповідно і зменшилася вартість угод до 3,7 млн. дол. США3.

1 Горбатюк, Л.А. (2014). Ринок злиттів і поглинань у банківському секторі України: сучасний стан і перспективи 
розвитку. Бізнесінформ, 5, 352-357.
2 Тарасова, О. В. (2013). Проблеми та перспективи ринку злиття та поглинання в Україні. <http://ena.lp.edu.
ua:8080/bitstream/ntb/10023/1/35.pdf> (2015, серпень, 03).
3 Тарасова, О. В. (2013). Проблеми та перспективи ринку злиття та поглинання в Україні. <http://ena.lp.edu.
ua:8080/bitstream/ntb/10023/1/35.pdf> (2015, серпень, 03).

Табл. 1
Хронологія розвитку ринку злиттів та поглинань в Україні1

Часовий період Основна характеристика

1993-1998 роки
Масова приватизація державного майна. Поява специфічного напряму рейдерства 
(купівля акцій у трудового колективу за заниженими цінами). Створення бази для 
подальших угод зі злиття та поглинання.

1998-2003 роки Перерозподіл власності після кризи 1998 року. Зародження ринку злиттів та поглинань, 
увага інвесторів до найбільш динамічних галузей.

2003-2005 роки Економічне зростання. Висока частка участі держави у процесах злиттів та поглинань. 
Активний розвиток ринку злиття та поглинання.

2006-2007 роки Пік активності злиттів та поглинань. Зростання впливу іноземних інвесторів на роботу 
банківської системи.

2008-2010 роки Світова економічна криза, ринок злиттів та поглинань зазнає значних змін, скорочуються 
обсяги операцій. Різке зниження інтересу до українських компаній, вимушений продаж.
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Основними передумовами для зниження активності на ринку злиттів та поглинань України у 
2008 році були:

– в інвесторів був брак коштів, тобто недостатність капіталу для здійснення угод на ринку;
– інвестори підшукували альтернативні варіанти для вкладення коштів або очікували зниження 

цін на активи;
– зниження загальної кількості операцій, які відбувалися із контрольними частками бізнесу;
– беручи до уваги справедливість ведення бізнесу, інвестори часто затягували або скасовували 

деякі операції.
У 2010 році спостерігається пожвавлення на ринку банківських злиттів і поглинань. Показник зі 

злиття та поглинання склав майже 7,70 млн. дол. США. Протягом цього року відбулися значні зміни 
на ринку: дрібні корпорації та багато західних інвесторів вийшли із ринку, що дало змогу вітчизняним 
промислово-фінансовим групам провести концентрацію капіталу. У 2010 році потенційні інвестори 
та покупці ринку злиттів та поглинань дістали до нього доступ, тим самим спричинивши активізацію 
даного ринку4.

Протягом 2011-2013 років ринок злиттів та поглинань зазнає значного спаду. Так у 2013 році 
показник ринку істотно зменшився і досяг рівня 2008 року – 3,70 млн. дол. США. Існує багато причин, 
через які значно зменшилася зацікавленість в українських активах іноземних інвесторів. Основними 
серед них є: невпевненість інвестора у перспективах розвитку економіки, оформлення угод в Україні 
характеризується значною складністю та трудомісткістю5.

В банківському секторі України у 2011 році особливістю ринку злиття та поглинання стало те, 
що в цьому році збільшилися операції, спрямовані на концентрацію внутрішнього банківського ринку. 
Експерти прогнозують, що в майбутньому на ринку України зменшуватиметься кількість банківських 
установи. Ця тенденція може стати негативною, оскільки можлива монополізація ринку, що несе за 
собою загрозу для фінансової безпеки банківських установ.

Ситуація 2011-2013 років на ринку злиття та поглинання характеризується укладенням угод між 
банками різних груп, а також всередині однієї групи. Така тенденція може бути присутня на ринку ще 
декілька років. Укладаються також угоди між банками, які належать до IV групи класифікатора НБУ. Це 
пов’язано з тим, що малі банки намагаються втриматися на банківському ринку України.

У 2013-2014 роках майже всі угоди зі злиття та поглинання були вимушеними. Така тенденція 
була спричинена економічною кризою. Активізувалися процеси злиття та поглинання тих банків, активи 
яких значно подешевшали. Так, наприклад, вартість операції злиття банків «Дельта» та «Астра» у 2013 
році становила майже 120 млн. дол. США, тоді як попередні власники з Греції ще до кризи заплатили 
за цей банк близько 240 млн. дол. США.

Процес злиття та поглинання у 2015 році поки що відзначився лише однією угодою. Ще наприкінці 
2014 року ПАТ «Перший український міжнародний банк» розпочав процес юридичного злиття з банком 
«Ренесанс Капітал», який завершився 14 березня 2015 року.

При здійсненні українськими банками процесів злиття та поглинання виникає низка проблем, 
які потрібно вирішити. Основними причинами, котрі призводять до негативних наслідків в процесі 
реорганізації належать:

1) недосконала політика відносно злиттів та поглинань банків з боку наглядових та регулюючих 
органів. Значна кількість зловживань та невдач в галузі злиттів та поглинань спричинена недосконалим 
законодавством, яке перешкоджає укладанню чесних угод та договорів. Процеси реорганізації 
потребують з боку Національного банку України значного нагляду та цілеспрямованого регулювання. 
Процедури, які прописані в нормативних та законодавчих документах України, потребують детального 
визначення та опису. Термінологія, яка формулює значення злиттів та поглинань повинна бути чітко 
сформульована. З боку антимонопольних органів держави також необхідна значна увага до реалізації 
процесів злиття (поглинання); 

2) брак досвіду у працівників, котрі займаються злиттям чи поглинанням. Велика кількість 
помилок в даній галузі виникає в результаті недостатнього досвіду менеджерів та власників бізнесу. Під 
час планування злиття та поглинання потрібно враховувати зарубіжний досвід, при цьому необхідно 
врахувати юридичні та технологічні проблеми, здійснити аналіз ефективності рішення придбання  
 
4 Кубах, Т. Г. (2014). Ринок злиття та поглинання: сучасний стан та перспективи розвитку. <http://www.economy.
nayka.com.ua/?op=1&z=1151> (2015, червень, 03).
5 Горбатюк, Л.А. (2014). Ринок злиттів і поглинань у банківському секторі України: сучасний стан і перспективи 
розвитку. Бізнесінформ, 5, 352-357.
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банку та оцінку його вартості, проаналізувати чи співпадає проект рішення про поглинання зі стратегією 
банку та наскільки ефективним є управління банком після реорганізації. Стратегічні рішення стосовно 
злиття та поглинання, які приймають українські банки, характеризуються складною та змінною в 
часі структурою фінансування, складними схемами податкового навантаження, непрозорістю та 
непередбачуваністю системи корпоративного управління;

3) потрібно проводити переоцінку синергетичного та інших ефектів позитивного характеру, котрі 
отриманні від злиття чи поглинання. Кожен банк, який купує новий бізнес через злиття чи поглинання, 
має на меті створити стратегічну перевагу за рахунок приєднання та інтеграції нових сегментів бізнесу, 
котрі повинні стати ефективнішими, ніж внутрішній розвиток даного банку. В банківському секторі 
економіки основною перевагою злиття та поглинання перед збільшенням банку через внутрішні джерела, 
є можливість отримати синергетичний ефект, зменшуючи витрати і використовуючи різноманітність 
ряду продуктів та послуг банку, що обумовлюється швидким досягненням перед кредитною установою 
поставлених цілей і завдяки збільшенню масштабів діяльності призводить до послаблення конкурентного 
тиску, а також сприяє збільшенню географічної присутності банку та розширює клієнтську базу.  
В аспекті ціноутворення негативним результатом при здійсненні злиття (поглинання) є те, що в 
результаті угоди банк-покупець може отримати актив, який недооцінений належним чином і менший 
ніж його ринкова вартість. В майбутньому це зменшить можливість отримати більший дохід;

4) відтік кваліфікованого персоналу. Якщо в результаті злиття чи поглинання не вдалося зберегти 
кваліфікованих та досвідчених працівників, котрі були цінними для банку, то такий процес може 
зазнати невдачі. Через втрату ключового персоналу банку може відбуватися відтік постійних клієнтів, 
що спричинить погіршення фінансового стану банківської установи. Взагалі спрогнозувати як будуть 
поводитися клієнти після реорганізації дуже складно. До злиттів особливо чутливими є великі клієнти, 
котрі через небажання обслуговуватися разом зі своїми конкурентами або з метою диверсифікації 
коштів, закривають рахунки або переводять їх у інший банк. Бувають і такі випадки, що в зв’язку зі 
зміною політики обслуговування клієнти відмовляються від послуг банку. В такому разі, банки несуть 
додаткові витрати, котрі повинні враховуватися при злитті (поглинанні);

5) несумісність корпоративних культур. Якщо в банках існують розбіжності між системами 
управління, це може призвести до втрати позитивного ефекту від реорганізації і спричинить багато 
труднощів при об’єднанні культур різного характеру. Корпоративні культури різняться між собою не 
лише менеджментом, а й роботою рядових співробітників, що призведе до конфліктів та непорозумінь. 
При юридичній чи фінансовій перевірці сумісність корпоративних культур враховується в рідкісних 
випадках. Однак перед підписанням угоди про злиття чи поглинання такі аспекти потрібно детально 
аналізувати та оцінювати. Ще до початку інтеграційних процесів банки-учасники угоди повинні вивчити 
особливості корпоративних культур та послідовно вводити нові правила, котрі будуть зрозумілими для 
співробітників;

6) невдала інтеграція інформаційних систем банків. В автоматизації банківських систем на 
сьогоднішній день практично відсутня систематизація технологій, немає чітко сформульованої  
ІТ-стратегії банку, інформаційні системи є недосконалими, спостерігаються різні системи інтеграції 
додатків. ІТ-технології відіграють важливу роль при злитті інформаційних систем, оскільки в банках 
всі системи повинні працювати безвідмовно, тому на цей фактор потрібно звертати особливу увагу;

7) учасники угоди поводять себе недобросовісно або здійснюють діяльність, яка має кримінальний 
характер. Одним із незаконних різновидів злиття та поглинання є рейдерство, яке у вітчизняній 
практиці носить незаконний характер, хоча в американському та європейському бізнесі такі процеси 
здійснюються легальними способами. Рейдерство ще може трактуватися як така діяльність, котра на 
замовлення клієнта забезпечує купівлю бізнесу. Такими процесами повинні займатися досвідченні 
менеджери, використовуючи при цьому ринкові методи здійснення перерозподілу власності. Для того, 
щоб запобігти рейдерству, банкам-об’єктам поглинання необхідно виробляти певну стратегію, яка 
допоможе уникнути ворожого захвату. 

Для того, щоб обмежити негативні наслідки від процесів злиття та поглинання і не допустити 
підвищення цін, надмірної концентрації капіталів та антиконкурентної поведінки, з боку держави 
необхідний значний контроль. В розвинутих країнах основним напрямами такого контролю є:

– антитрастове регулювання;
– оскільки безпосередня вартість угод зі злиття чи поглинання залежить від обсягу податкових 

виплат, то держава повинна регулювати систему оподаткування;
– регулювання операцій, пов’язаних з цінними паперами.
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Дослідивши основні проблеми та перспективи розвитку реорганізаційних процесів можна 
виокремити також ключові шляхи вдосконалення та підвищення ефективності проведення злиттів та 
поглинань в банківському секторі України та їхній позитивний вплив на економічне зростання України. 
Основними з них є наступні:

1. Чинне законодавство та нормативно-правову базу Національного банку України стосовно 
злиттів та поглинань потрібно удосконалювати, а також послабити адміністративні бар’єри в договорах 
об’єднання банків до досягнення в Україні бажаного рівня концентрації банківського капіталу та 
сформулювати певні ринкові механізми, котрі б сприяли розвитку реорганізаційних процесів.

2. Для одержання позитивного результату потрібно в банківський сектор України впровадити 
сучасні методи, які допоможуть в стимулюванні банківських злиттів та поглинань. Слід зазначити, що 
дуже диференційованою є вітчизняна державна практика щодо стимулювання злиттів банків, а методи, 
які при цьому застосовуються мають як адміністративний, так і ринковий характер (надання пільг, 
лібералізація законодавства, зменшення в капіталі банківської системи ролі держави, адміністративне 
регулювання тощо).

3. При злитті та поглинанні банків потрібно посилювати фактор ефективності здійснення 
цих процесів. Одним із важливих напрямів, який вирішує проблеми реорганізації банків, виступає 
правильне обґрунтування ефективності проведення злиття (поглинання). Підвищення ефективності 
від реорганізаційних процесів залежить від зростання капіталізації, регулювання та диверсифікації 
ризиків, зменшення витрат тощо. Варто зазначити, що при оцінці результатів від злиття чи поглинання 
випливає наступне: неефективність проведення цих процесів залежить від неправильного визначення 
вартості курсу акцій та розміру справедливої вартості, котра сплачується акціонерам банку-об’єкта 
поглинання. В результаті проведення злиття чи поглинання повинен досягатися синергетичний ефект, 
фінансова стабільність та ефективність банківської установи покращується.

4. Можливості банку стосовно акумулювання дешевих кредитних ресурсів за допомогою 
реалізації арбітражних операцій істотно обмежує відсутність розвинутого фінансового ринку. Тому 
стимулювання до розвитку ринку корпоративного контролю та вітчизняного фондового ринку виступає 
важливим напрямом при підвищенні ефективності від злиття та поглинання. 

Процеси злиття та поглинання банків у довгостроковій перспективі забезпечують відповідний ефект, 
а у короткостроковій – вимагають значних грошових витрат. Основною причиною невдач при здійсненні 
таких операцій є те, що вітчизняний банківський менеджмент є досить молодим і на відміну від західних 
банків не має можливості та відповідних інструментів для планування угод на великі строки. 

Вітчизняній банківській системі потрібно сформулювати певні методи та здобути належний досвід 
в процесах реорганізації та консолідації, що дозволить банкам вільно та без проблем об’єднуватися 
один з одним. Дуже часто менеджмент вітчизняних банків став відмовлятися від процесів злиття та 
поглинання, що пов’язано із втратою контролю власників та акціонерів над банком та отриманням 
значних збитків від об’єднання. 

Іншим чинником, котрий є не менш важливим, виступає залежність юридичних та фізичних осіб 
від політичної ситуації в країні, що негативно позначається на фінансовій стійкості банку та економічній 
ситуації в країні. Крім того, можливість доступу банку до великих урядових програм та бюджетних 
коштів визначається саме рівнем політизації. 

Банківська система виступає головною складовою кредитної системи держави, при чому її розвитку 
сприяли розробка та запровадження нових принципів діяльності банків, використання зарубіжного та 
власного досвіду, організація системи банківського нагляду та менеджменту. Завдяки реорганізації 
банків відбувається їхнє фінансове оздоровлення та забезпечення стабілізації у функціонуванні 
банківської системи в цілому, на основі банківських злиттів та поглинань відбувається підвищення 
рівня концентрації капіталів. 
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TV PROGRAM BRANDS IN BRAND PORTFOLIO  
OF TELEVISION COMPANIES 

Abstract. A characteristic feature of the modern TV market is an extremely high level of competition 
between market players for attracting attention of TV viewers between both broadcasters and 
other means of media. One of the negative consequences of such situation is the so-called media 
cannibalism. Considering such difficult market conditions experts suggest that the solution of this 
problem lies in formation of TV brands, at least among the TV companies. However, generally the 
brand portfolio of a TV company is diversified and includes various separate brands: TV channels, 
TV programs, TV anchormen, production studios and others. A systematic analysis of the system of 
brands formation within the TV companies reveals that the TV program brands play an important 
role in the formation process.
Keywords: brand, brand portfolio, brand portfolio structure, branding in the television company.

Problem definition and its connection with important scientific and practical tasks. Current rapid 
increase of competition active participants of TV market heightened competition between TV companies for 
the attention of viewers. As a result, we can observe a significant increase of competion in TV companies 
brands portfolio formation f. Experts consider the brand formation of TV programs as one of the most important 
tools used by TV companies to attract the viewers. The article defines the meaning of brand portfolio of a TV 
company, its structure and the place of TV program brands. Resolution of the problem of TV program brands 
formation would help to understand the relevant practical problems of TV companies and allow expanding the 
scientific base for further analysis of the TV branding problems.

Analysis of recent publications on this problem and determination still unsolved aspects of the 
general problem. Problems of branding in the sphere of TV communication have been studied in the works 
of scientists and experts. Among of them, primarily, such authors as: M. Rogers, M. Epstein and J. Reeves1,  
Z. Fanbin and H. Wang2, E. Yanak3, C. Johnson4, A. Bryant5, S. Sukhpreet6, H. Lee and others.

It is widely accepted that media corporations use branding to connect together media products produced 
in specific network companies and to differentiate them from similar products created by competitors. As rightly 
M. Rogers, M. Epstein and J. Reeves, US TV branding experts, conclude: “Branding also helps significantly 
reduce the financial risks associated with elaboration of the new media products using already established 
relationships between consumers and media brands”7.

1 Rogers, Mark C., Epstein, Michael and Reeves, Jimmie L. (2002). The Sopranos as HBO brand equity: theart of 
commerce in the age of digitalr eproduction. This Thing of Ours: Investigating The Sopranos. London: Wallflower, 
42–57.
2 Fanbin, Zeng, Han, Wang (2012). Brand-Building of Pay TV Channel. Business and Management Research, vol. 1,  
no. 3, 61–70.
3 Yanak, Elizabeth A. The Effects of Prime Time Sub-Branding in Network Television: An Analysis of NBC. <http://
www.drexel.edu/ article/22197/Еffects-of-prime-sub-must-see-tv>.
4 Johnson, Catherine (2007). Tele-branding in TV III. The network as brand and the programme as brand. New Review  
of Film and Television Studies, vol. 5, no. 1, 5–24.
5 Bryant, Andy. Long Live Channel Brands. <http://www.redbeemedia.com/blog/long-live-channel-brands>.
6 Sukhpreet, Singh. Вuilding TV programme brands in the digital multi-channel world – perspectives of the UK television 
professionals. Bournemouth. <//http://eprints.bournemouth.ac.uk/12157/1/Building_Telev_Brands.pdf>.
7 Rogers, Mark C., Epstein, Michael and Reeves, Jimmie L. (2002). The Sopranos as HBO brand equity: theart of 
commerce in the age of digitalr eproduction. This Thing of Ours: Investigating The Sopranos. London: Wallflower, 47.
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Z. Fanbin and H. Wong, Chinese researchers, define the brand role in the market TV services as: “The 
brand can become the basis for the main choice for many viewers who have never tired watching some TV 
channels and programs. The influence of television products that are attractive to the audience is mainly due 
to brand. Even, if they are sold at a higher price. Thus, the brand creation and development – a main rule for 
TV companies to succeed in a difficult competitive situation. This is also true for all media. In other words, 
only with the creation and expansion of brand media its value can increase the brand loyalty and will provide 
a greater return on investment capital to get even broader space for development8.

Another important factor that determines the need for branding is a natural desire of TV companies to 
ensure their own existence in the future. Alexander Rodnyansky, well-known Ukrainian TV producer, predicts 
that the development of world TV business by 2025. Particular, he anticipates the emergence of thousands of 
new TV channels that will focus on narrower audience segments. For example, TV channels not just for history 
fans in general – but for lovers of the Middle Ages history; not for experts of physics – but for the specialists in 
low temperature physics, etc. “For the appearance of the TV channel will be sufficient even 100,000 viewers. 
To name this media channel only like television will be difficult. The differences between the computer and 
TV will be almost absent. From the current mass channels, only the units could survive in the digital future 
– those whose brand is stronger. Despite the almost limitless choices, millions of viewers prefer such TV 
channels where someone has made for them the optimal TV viewing grid. Only those TV channels that would 
have created great brand portfolios will survivede. Any attempt to expand the audience is doomed to failure. 
For TV viewers that are remained will have to fight with many competitors – for instance, in the entertainment 
television not TV channels will be considered as brand, but, rather, it will be TV programs or TV anchormen” 
– said the expert9.

Concept of TV company brand is directly connected the concept of brand portfolio. Today, almost all 
market proposals are branded. Business is often faced with a situation where the market cannot be covered 
only by one brand. So, in this condition company creates several brands. According to business dictionary 
the brand portfolio is defined as a business resource: “The total set of brands products or services which are 
available at the company”10. The same concept is interpreted by O. Zozuliov and N. Kubyshynа, Ukrainian 
scientists: “... as the total number of all brands and product lines that are offering by a company within a 
specific product category”11. Another author, V. Zotov, provides: “The portfolio of several brands – this is not 
a set of independent brands; the company is striving to dominate on the marketplace, requiring its maximum 
coverage. And it’s often impossible to use one single brand”12.

Similar to the concept of brand portfolio is the brand architecture. David Aaker and Erich Yohimshtayler, 
the famous experts of brand management, defined this concept as: «Brand architecture – is an organizational 
structure of brand portfolio that defines the role of brands and the relationships between them. Thus, brand 
architecture – a tool that allows a group of brands operate as one system, to prevent brand cannibalism within 
the portfolio and provides brand synergy and development of the company as a whole”13.

Let’s consider more specifically the concept of brand TV program and its place in brand portfolio 
of a TV company. Elizabeth Yanak, American researcher defines the TV program brand as: “The result of 
marketing activities on the formation of TV program content as the target product, that is different from the 
other, changing programs and helps to identify television network, which become is widely recognizable”14. 
In our opinion, the essential characteristics of the brand program should also include the certain elements of 
corporate identity, a single brand name, the creative concept, etc.

Advanced analysis of scientific sources allows us to formulate the concept of TV program brand. By 
this term, we mean, a set of telecasts, integrated by a single brand name and creative concept, aimed to target 
certain audience of TV viewership, and characterized by the appropriate level of awareness, identity and 
loyalty from viewers.

8 Fanbin, Zeng, Han, Wang (2012). Brand-Building of Pay TV Channel. Business and Management Research, vol. 1,  
no. 3, 62.
9 Промптова, О. (2006). ТВ в 2025 году: когда всё смешается. Ведомости.
10 Вrand portfolio. <http://www.businessdictionary.com/definition/brand-portfolio.html#ixzz3cinyFR3u>.
11 Зозулев, А.В., Кубышина, Н.С.  (2010). Маркетинг. Київ: Знання, 89.
12 Зотов, В.В. (2008). Управление портфелем брендов. Москва: Моск. гос. унив-т экономики, статистики и 
информатики, 54.
13 Аакер, Д., Йохимштайлер, Э. (2003). Бренд-лидерство: новая концепция брендинга. Москва: ИД Гребенникова, 122.
14 Yanak, Elizabeth A. The Effects of Prime Time Sub-Branding in Network Television: An Analysis of NBC. <http://
www.drexel.edu/ article/22197/Еffects-of-prime-sub-must-see-tv>.
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Catherine Johnson, British scientist, defines the criteria that must be followed in the case of a TV 
program brand formation. She provides, “In order to become a brand, the TV program must satisfy the 
following requirements: durability, often repeatability and ability to transfer to other media channels. Those 
TV programs, that acquire the position of the brand, should offer multiple means of access for viewership.  
It subsequently leads to the fact that the brand begins to affect the viewer”15. She also articulates the importance 
of using practical approach to TV program as a brand: “Understanding TV program as a brand provides the 
method which allows to analyzing a wide range of TV products”16. Andy Bryant, American researcher, stresses 
the importance of the influence of TV program brands on previous attitude to them by viewers. He refers to the 
results of his own research according to which 71% of respondents agreed that TV program brand affected to 
their expectations from the program review17.

We should note that in some cases, heading (always certain part of TV program) can also be a separate 
brand. Thus, a good example of this – is the heading “Mad Handles”, which used to be a part of the TV 
program “While all at home” broadcasted by The First Russian TV channel. Brand “Mad Handles” by the level 
of awareness, popularity and loyalty of the audience have not yield to relevant characteristics of many others 
telecasts.

Quite important problem is the study of relationship between TV channel brands and the brands of 
TV programs. Danny Cohen, the manager of a powerful British TV channel «Channel 4» believes that brand 
management on the TV market operates on two levels: “For TV channel is very important to have a clear position 
on the chaotic market. On the television market there are many identities between different channels and the 
availability of excellent unique offerings are crucial to survive. You need to have a brand that can differentiate 
on the marketplace and has an original corporate identity. At the micro level, you have TV program brands that 
could play an important role within the overall branding of TV channel. For example, the key characteristic 
of our “micro brand” is the quality of our software products and its identity; also we have some TV program 
brands that have a solid reputation, it is very important for the brand of TV channel”18. In our opinion, the 
union of brand portfolio system only by two levels (micro and macro) and also their completely identification 
with the brands of TV channels and TV programs is somewhat a simplistic approach. It is simply because such 
system omits the corporate brands of TV companies, brands of TV anchormen and other important elements 
that we have already mentioned.

Also, in our opinion, Tatiana Kolomiets, Russian scientist, overstates the assessment of dependence 
level of TV program brand from TV channel brand: “Each TV channel has its own TV program, which is 
broadcasting not only in daily or in night prime time, but in fact are being inseparable in the minds of the 
viewer with the image of the certain TV channel. Such programs are on the surface of consciousness and arise 
up in the memory of the respondents while the mention of the TV channel. It is the TV program brands which 
are an integral part of the TV channel’s image and, usually, collect a mass audience”19. Markus Schmidt, the 
German researcher, is largely shared this specified position. Analyzing the relationship between brands of 
TV channels and TV programs, he ascertains: «Brands of television channels have certain characteristics. 
TV brand consists of several sub-brands – brands of television programs. And because we’re talking about a 
number of software products, which have one thing in common – they are united by one TV channel. Thus, the 
brand of TV channel should serve as an umbrella for the whole set of different TV products”20.

We can agree with the position of the mentioned experts about complex structure of TV brand system and 
close connection between brands of TV channels and TV programs. But, at the same time, the understanding of 
the meaning of TV channel brand, as a combination of TV program brands and relations between these brands 
– both between the whole and its parts, suggested by mentioned researches, causes some doubt. At least, such 
interplay cannot be considered as the only true for all TV channels and TV programs that are broadcasting on 
them.

15 Johnson, Catherine (2007). Tele-branding in TV III. The network as brand and the programme as brand. New Review 
of Film and Television Studies, vol. 5, no. 1, 165.
16 Johnson, Catherine (2007). Tele-branding in TV III. The network as brand and the programme as brand. New Review 
of Film and Television Studies, vol. 5, no. 1, 20.
17 Bryant, Andy. Long Live Channel Brands. <http://www.redbeemedia.com/blog/long-live-channel-brands>.
18 Sukhpreet, Singh. Вuilding TV programme brands in the digital multi-channel world – perspectives of the UK television 
professionals. Bournemouth. <//http://eprints.bournemouth.ac.uk/12157/1/Building_Telev_Brands.pdf>.
19 Коломиец, Т. Программы-бренды телеканалов. <http://www.dv-reclama.ru/russia/analytics/tv/4236/_quot_video_
interneshnl_quot_proekt_quot_televidenie_glazami_telezriteley_quot_2007_g>.
20 Шмидт, М. Красота бренда — это стоимость. <http://www.psycho.ru/library/142>.
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However, we can also argue that in not all cases brand of TV program stands as a sub-brand of TV channel 
brand. By David Aaker’s definition: “sub-brand – is a brand that connected with the main (parent, umbrella) 
brand to enhance or modify the association of the main brand. The parent brand is the basis of reference, 
and its sub-brands are expanding, complementing association. The key role of sub-brands –extension of the 
main brand to the new segment”21. Thus, in our point of view, sub-brand is a brand that primarily supports, 
promotes and develops the parent brand. In some cases, brands of TV channel and TV program can be mutually 
independent.

As an example, that denies the necessity of implementation of TV program brand as a sub-brand of TV 
channel, can be the political TV talk show “Svoboda Slova” (eng. “Freedom of Speech”) with the anchorman 
Savik Shuster. The program started with that name in September 2001 on the Russian TV channel “NTV”, 
broadcasting there until 2004. In 2005 Savik Shuster’s TV show of the same name – “Svoboda Slova” – moves 
to Ukraine, to the TV channel “ICTV”. Later, this talk show broadcasted by another Ukrainian TV channel 
“Inter” and started out under the name “Svoboda by Savik Shuster” (eng. “Freedom by Savik Shuster”). 
According to experts, this TV program was copied of TV talk show “Freedom of speech” by all characteristics. 
We should note that TV talk show “Svoboda Slova” is still remains in the broadcasting of “ICTV” channel, 
but now with another TV anchorman22. In 2008 Shuster’s political TV show had changed its name again, this 
time permanently, to “Shuster LIVE» and the Ukrainian TV channel “Ukraine” started to broadcast it. Then the 
TV channel “Ukraine” has issued intellectual ownership rights of trademark and service of “Shuster LIVE». 
Subsequently, this TV program had broadcasted on “The First National” channel. Then, it returned to the 
“Inter” channel, and then – again to the “The First National” channel.

The last “traditional” Ukrainian TV channel was the channel “24”, which broadcasted the program 
“Shuster LIVE». After the official rupture of the contract by Savik Shuster with this TV channel, the program 
“Shuster LIVE» began to broadcast only on TV channel “112” and online portal Live.tv. Of course, “24” 
channel lost much of its audience23.

Summing up and concisely defining the relationships between the analyzed TV program with different 
TV channels, which broadcasted it, we can reach the following conclusion. There is no objective reason to 
consider the TV program “Freedom of speech” (“Shuster LIVE») as a sub-brand of any of these channels. 
Rather, we are able to observe the relations that characterized the temporary cooperation of these brands.

Steve Morrison, well-known expert, one of the leaders of the American production group “All3Media”, 
argues: “The rules of the game are changing, because TV viewers can determined with the brands of TV 
programs regardless of which TV channel will be broadcasting it”24. We agree with this statement, because 
quite noticeable trends of the recent years in television infrastructure have become a redistribution of the 
functions from production of TV programs by TV channels to TV production studios.

Also, we should add, that in recent years the global TV market expands the practice of so-called 
syndication. According to the definition of Encyclopedia of American professional scientific and practical 
portal Museum of Broadcast Communications: “Syndication – is a practice of selling rights to broadcasting 
of television programs for more than one client, such as to television stations of cable channels or national 
broadcasting system. Syndication of television programs – is fundamental financial component of the television 
industry. Now syndications are very popular all over the world because for a long time they are remaining the 
decisive factor in the economy of television industry of the USA”25. 

Conclusions:
1. The article summarizes the results of analysis and concludes that brands of TV programs together with 

brands of TV channels play an important role in the functioning of television company’ brand portfolio. They 
are closely interrelated and provide a noticeable impact on each other.

2. Objective grounds allow suggesting that the role of TV program brand in brand portfolio of a TV 
company has many different aspects. The role of brand in brand architecture of a TV company in some cases 
can be defined as a classic supporting sub-brand. Sometimes it means the cooperation (co-branding) between 
the brands of TV programs and TV channels. In particular, сase needs further studying.

Further research, analysis and understanding the system of television brands – would be a prerequisite 
for successful and efficient operation of the television industry in general.

21  Аакер, Д.А. (2003). Создание сильных брендов. Москва: Издательский Дом Гребенникова, 124.
22 Душевский, Г. Очень шустрый Савик. <http://www.telekritika.ua/daidzhest/2008-07-29/39707?theme_page=10>.
23 Последние выпуски программы “Шустер LIVE” только на Liveam.tv http://liveam.tv/shuster-live.html.
24 Bryant, Andy. Long Live Channel Brands. <http://www.redbeemedia.com/blog/long-live-channel-brands>.
25 Syndication. In Museum of broadcast communications. <http://www.museum.tv/eotv/syndication.htm>.
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ПЕРЕДУМОВИ ЕФЕКТИВНОГО 
ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ  
БЮДЖЕТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ  
ПОРТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

Abstract. The development of the budgeting process of a port company plays a vital role for 
optimization its profit and market value. Tools and processes for creation of budgets and dissemination 
of management information; the organization and structure of budgets, performance indicators of 
the implementation of budgets are the main elements of the architecture of the budgets of port 
companies.
Budgets need to be worked up for the enterprise as a whole and all responsibility centers. Operational, 
financial and investment budgets are the constituting parts of the planned budgets of the budgetary 
centers. The efficiency of formation of costs in the operational budgeting is provided by linking 
three major components. Requirements to the management system by costs are defined. The 
presence of an appropriate modern organizational and information-analytical support, realization 
of permanent controls within the control system deviations are conditions for effective functioning 
of a port company are defined.
Keywords: port operations enterprises, budgeting, budget, the cost of production.

Вступ. Забезпечення конкурентоспроможності підприємств портової діяльності в умовах 
посилення несприятливого впливу зовнішнього середовища є неможливим без наявності ефективної 
системи фінансово-економічного управління, важливим елементом якої є бюджетування. Сучасна 
ситуація на ринках портових робіт та послуг ускладнюється тим, що численними учасниками процесу 
формування фінансових результатів є виробники портових послуг, різноманітні споживачі портової 
продукції, підприємства різних видів транспорту, сервісної діяльності тощо. Крім того, держава 
так само бере участь у процесі портового виробництва, іноді негативно впливаючи на результати 
функціонування підприємств портової діяльності. В умовах нестабільної економічної ситуації кожне 
портове підприємство повинно ретельно контролювати доходи та витрати, рух грошових коштів, 
розрахунковий баланс тощо. Одним із напрямів адаптації управління підприємств портової діяльності 
України до сучасних змін є вдосконалення системи бюджетування за допомогою інструментів вартісно-
орієнтованого управління. Процес бюджетування допомагає оптимізувати ресурсні потоки, забезпечити 
економію різних чинників виробництва, удосконалити управління грошовими ресурсами, зміцнити 
фінансову дисципліну, підвищити рівень інвестиційної привабливості й конкурентоспроможності 
підприємства. Отже складання бюджету є складовою загального процесу планування на підприємствах 
портової діяльності. 

Вагомий внесок у розробку теоретичних та практичних засад бюджетного процесу здійснили 
вітчизняні та іноземні науковці Е. Аткінсон, Ю. Брігхем, Р. Речлін, Д. Хан, Х. Хунгенберг, Д. Сігел,  
Дж. Шим, Т.Г. Бень, С.В. Білобловський, О.Б. Бутнік-Сіверський, С.Ф. Голов, О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, 
Т.Л. Мостенська, С.В. Онищенко, О.О. Орлов, В.П. Савчук, О.О. Терещенко, А.В. Шегда та інші, в 
дослідженнях яких розкриті різні аспекти бюджетного процесу як елементу системи фінансового 
управління, визначено проблеми впровадження бюджетування на підприємствах, розглянуто 
методики аналізу виконання бюджетів, охарактеризовано порядок формування бюджетів за центрами 
відповідальності тощо.
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Етапи та чинники, що визначають результати бюджетного процесу підприємств морського 
транспорту, розглянуто в працях Б.В. Буркинського, М.І. Котлубая, О.М. Котлубая, М.Т. Примачова, 
В.І. Чекаловця, Costas Th. Grammenos1, М. Стопфорда2 та інших. 

Надання самостійності українським портовим підприємствам при прийнятті широкого кола 
управлінських рішень потребує розробки принципово нового підходу до бюджетування і відповідної 
методології його реалізації. Необхідність негайного розв’язання зазначеного завдання обумовлено 
вимогами практики, на що вказують фахівці, науковці та державні посадовці.

Метою статті є дослідження проблем формування основних складових бюджету портових 
підприємств в умовах реформування сфери портової діяльності України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Зміни умов господарювання портових підприємств 
в ситуації загострення конкурентної боротьби та підвищення вимог клієнтури обумовлюють посилення 
уваги до вирішення проблеми розвитку процесу бюджетування сучасних підприємств портової 
діяльності задля оптимізації його прибутку та ринкової вартості. Для вирішення цього завдання необхідно 
скоординувати діяльність різних структурних підрозділів та відповідальних осіб в сфері виявлення 
реальних потреб у ресурсах і оптимізації фінансових потоків з врахуванням особливостей сучасної 
портової діяльності, ступеню та характеру державного регулювання, стратегічних цілей діяльності 
та обмежень (передусім, часових) їх досягнення, масштабів діяльності, техніко-технологічного рівня 
виробництва, номенклатури вантажів, що обробляються, специфіки виконання інших робіт та надання 
послуг тощо3. 

За даними ДП «Адміністрація морських портів України» за 2014 обсяг вантажопереробки в 
морських портах України склав 144, 9 млн. тонн. Державними портовими операторами, що входять до 
структури управління Мінінфраструктури було перероблено 48,6 млн. тонн (34% загального обсягу). 
Іншими портовими операторами (здебільшого приватної форми власності) через всі причали було 
перероблено 94,2 млн. тонн (66% загального обсягу). В тому числі, портовими операторами (здебільшого 
приватної форми власності) через причали АМПУ 49,1 млн. тонн (34% загального обсягу). Переробка 
експортних вантажів склала 103,7 млн. тонн (приріст на 8,5% до показників 2013), імпортних – 15,9 
млн. тонн (падіння на 10,3% до показників 2013). Перевалка транзитних вантажів склала 20,3 млн. 
тонн (падіння на 9% до показників 2013), каботажних – 3,5 млн. тонн (приріст на 60,7% до показників 
минулого року). При цьому порівняно з минулим роком зростання вантажопереробки показали порти: 
Бердянський (147,8%), Ізмаїльський (112%), Іллічівський (107%), Миколаївський (102,5%), Одеський 
(106,1%), «Октябрьск» (125,3%), «Усть-Дунайськ» (157,4%) та «Южний» (109,2%). За 2014 р. доходи 
підприємств морської галузі, більшу частину яких складають доходи портових підприємств, зросли 
на 37 %, прибуток зріс майже у 2 рази4. На перший погляд ситуація є позитивною. Однак, основними 
чинниками такої ситуації були девальвація гривні (значна частина доходів портових підприємств 
формується на підставі доларового еквівалента) та переорієнтації вантажопотоків на континентальні 
порти України. В таких умовах необхідно продовжувати шукати шляхи оптимізації діяльності портових 
підприємств.

Реалізація стратегії розвитку сучасних підприємств портової діяльності передбачає реалізацію 
системи заходів, направлених на збільшення інтенсивності перевантажувальних робіт, підвищення 
ефективності використання перевантажувальної техніки, покращення внутрішньої логістики, 
збільшення доходів та прибутку підприємства і забезпечення відповідного зростання відрахувань 
до бюджетів та цільових фондів, зайняття лідируючої позиції з рентабельності серед українських 
портових підприємств, створення нових робочих місць за рахунок введення нових перевантажувальних 
потужностей, покращення умов праці та підвищення рівня заробітної плати працівників порту тощо5. 
Кожний із зазначених заходів повинен мати відповідний бюджет6.

1 Grammenos, Costas Th. (2002). Handbook of Marine Economics and Business. London, Hong Kong: LLP.
2 Stopford, M. (1988). Мaritime Economics. London: Harper Collins Academic.
3 Кібік, О. (2005). Теорія і методологія ціноутворення в морських торговельних портах. Одеса: ОНМУ.
4 ДП «Адміністрація морських портів України». Обсяг переробки вантажів у морських портах України. Офіційний 
сайт ДП «Адміністрація морських портів України». <http://www.uspa.gov.ua/ua/>(2015, липень, 18).
5 Широков, М. (2014). Розвиток системи стратегічного управління витратами в сфері портової діяльності. 
Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: зб. наук. праць, Вип. 44, 51-59. 
6 Кібік, О., Широков, М., Постоленко, Ю. (2015). Фінансові механізми стимулювання розвитку підприємств 
портової діяльності України. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і 
менеджмент, 22-25.
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Відповідно до зазначених чинників бюджет кожного підприємства портової діяльності 
відрізняється структурою і обсягами елементів дохідної та витратної частин, термінами реалізації 
окремих етапів бюджетного процесу, методами контролю результатів виконання бюджету тощо. 

Основними принципами бюджетування для підприємств портової діяльності вважаємо принципи 
безперервності бюджетного процесу, формування єдиної бази даних бюджетування, управлінського і 
бухгалтерського обліку, застосування балансового методу, багатоступінчастого аналізу витрат і маржі, 
бюджетування по напрямах витрат і по основних видах портової діяльності7. 

Архітектура бюджетів підприємства портової діяльності повинна поєднувати інструменти та 
процеси створення бюджетів і розповсюдження інформації для підвищення ефективності процесу 
прийняття рішень; організацію і структуру бюджетів, показники ефективності реалізації бюджетів 
підприємства.

Існує думка, що бюджетування вимагає побудови такої організаційно-фінансової структури 
підприємства, яка забезпечує формування бюджетних параметрів і контроль бюджетного процесу8. 

Це завдання в умовах функціонування підприємств впортової дільності передбачає створення 
структури як сукупності сфер відповідальності, що є об’єктами бюджетування і поділені між 
структурними підрозділами банку.

Бюджети необхідно розробляти для підприємства в цілому та всіх центрів відповідальності. 
Звичайно діяльність підприємства портової діяльності або його структурного підрозділу асоціюється 
з його керівником. Бюджет такого підрозділу залежать від організації й ефективності діяльності, що 
знаходиться в сфері компетенції керівника підрозділу. 

На підприємстві портової діяльності рекомендується виділяти9:
– основні центри, безпосередньо пов’язані з переробкою вантажів (перевантажувальні комплекси, 

термінали, окремі причали й інші);
– додаткові центри, що обслуговують основні й інші центри (електрогосподарство, 

теплогосподарство, ремонтно-будівельне управляння, майстерні тощо);
– управлінські центри, що займаються комерційною, фінансовою, адміністративною діяльністю 

(обчислювальні центри, бухгалтерія тощо).
Центри відповідальності створюють ієрархію відповідно до організаційної структури управління 

підприємством портової діяльності. Центри, що підпорядковується одному керівнику, як складова 
частина входить у місця керівника більш високого рівня10. 

Процес складання планового бюджету підприємства портової діяльності в цілому повинен 
поєднувати кілька етапів: визначення керівництвом основних напрямів діяльності підприємства; 
підготовка бюджетними центрами своїх бюджетів; проведення керівництвом аналізу і перевірки 
пропозицій за бюджетами, за необхідності коригування бюджетними центрами своїх бюджетів 
відповідно до рекомендацій керівництва; затвердження бюджетів; формування загального бюджету 
підприємства.

Найважливішим етапом у процесі складання бюджету портового підприємства є підготовка 
бюджетними центрами планових бюджетів, до яких входять операційний бюджет, фінансовий бюджет 
та інвестиційний бюджет. Складовою операційного бюджету портового підприємства є бюджет доходів 
і витрат. Операційні бюджети, які складають різні бюджетні центри, відрізняються один від одного. 
До складу операційних бюджетів управлінських центрів та більшості додаткових центрів включається 
тільки кошторис витрат.

Зміни організаційних форм існування портового бізнесу та умов взаємодії з державою обумовлює 
необхідність врахування в бюджеті різних підприємств портової діяльності відповідних елементів 
витрат та доходів. Суттєві дискусії в цей час викликають питання визначення концесійних платежів11, 
орендної плати, плати за надання адміністративних послуг тощо. 
7 Постоленко, Ю. (2014). Фінансові важелі стимулювання розвитку економічних суб’єктів сфери морського 
бізнесу. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: збірник наук. праць, Вип. 44, 60-70.
8 Овдій, Ю. (2005). Організаційне забезпечення процесу бюджетування в банку. Вісник НБУ, Вип. 11, 57−59.
9 Кибик, О., Кравченко, А., Примачев, Н. (2008). Структура и параметры развития рынка транспортных услуг. 
Одеса: Издат-Информ.
10 Кравченко, А., Кибик, О. (2007). Аналитическое обеспечение развития предприятия портовой деятельности. 
Судоходство, вып. 11 (135), 48-49.
11 Хаймінова, Ю. (2014). Визначення обсягів грошових потоків концесійних проектів в морських портах України. 
Економіко-правовий розвиток сучасної України: Матеріали IV Всеукраїнської наукової конференції студентів, 
аспірантів та молодих вчених. Листопад 14-15. Одеса: Фенікс.
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Основним видом діяльності більшості українських портових підприємств є навантажувально-
розвантажувальні роботи. На їх долю припадає більшість загальних витрат зазначених підприємств 
портової діяльності. Тому саме ця сфера повинна детально аналізуватися з точки зору формування 
бюджету, зокрема в сфері визначення витрат та доходів.

Витрати виникають внаслідок споживання ресурсів у процесі діяльності портових підприємств.  
Під ресурсами розуміються використані матеріали, платні послуги з боку інших суб’єктів 
господарювання, праця людей різних спеціальностей і кваліфікації, машинний час різних видів 
перевантажувального устаткування, площі будинків, складів, гідротехнічних споруд, нематеріальні 
активи та інше. Поняття ресурсів тісно пов’язане з класифікацією витрат за економічними елементами, 
яка широко відома в практиці економічного планування при складанні кошторисів витрат. Кожен ресурс 
підприємства портової діяльності має свою ціну. Крім того, окремі види ресурсів оподатковуються, що 
фактично збільшує їхню ціну. Особливістю процесу формування витрат підприємств морської сфери в 
цей час є і те, що у середньому 30-40% загальних витрат складає обсяг державних закупівель а межах 
допорогових значень.

Ефективність процесу формування витрат забезпечується шляхом пов’язання трьох основних 
компонентів: планування – відображення в бухгалтерському обліку – відображення у звітності. У разі, 
якщо дані компоненти не взаємопов’язані, ефективність процесу формування витрат дорівнює нулю. 
Наприклад, в ДП «МТП «Южний» дана проблема була вирішена шляхом впровадження програмного 
продукту IBMCognos, функціонал якого дозволяє пов’язати названі 3 компоненти в єдину систему.

Внаслідок використання неадекватних систем калькулювання витрат у межах формування 
бюджету з’являються проблеми залучення й утримання клієнтури, матеріально-технічного постачання, 
кадрового менеджменту, інвестиційної діяльності тощо. В сучасних умовах підприємства портової 
діяльності повинні організувати такий облік витрачених ресурсів (матеріальних, трудових, фінансових 
та інших), який дозволив би оперативно відображати поточний стан підприємства та здійснювати 
стратегічне планування з метою підвищення конкурентоспроможності своєї продукції. 

Ієрархія системи стратегічного управління витратами портового підприємства повинна мати 
такий вигляд: 

1. Стратегічний план витрат підприємства відображає загальні витрати на найближчу перспективу 
(5 років) з деталізацією за основними стратегічними напрямками функціонування та розвитку портового 
підприємства.

2. Фінансовий план відображає конкретні планові фінансові потоки, щодо враховують процес 
управління витратами на плановий рік.

3. Виробничі плани відображають процес формування та покриття витрат з деталізацією за 
напрямками діяльності, підрозділами підприємства з визначенням виконавців, характеру робіт тощо.

Всі названі документи повинні бути між собою тісно взаємопов’язані. Реалізація системи не 
можлива без чіткої реалізації кожного з її компонентів. 

Задля забезпечення ефективності бюджетного процесу система управління витратами портового 
підприємства повинна відповідати певним вимогам:

1. Система повинна розроблятися з врахуванням особливостей господарської діяльності портових 
підприємства. 

2. Система повинна базуватися на автоматизованому механізмі планування, обліку і контролю 
витрат.

3. Система повинна бути гнучкою завдяки наявності інструментів швидкого коригування та 
налаштування для оперативної адаптації до зовнішніх, перш за все, законодавчих умов.

4. Система повинна бути багатофункціональною, тобто слід передбачити можливість виконання 
всіх функції, пов’язаних з обліком, аналізом і контролем витрат на всіх етапах здійснення господарської 
діяльності.

5. Система управління витратами повинна базуватися на автономній інформаційній платформі, 
відповідному програмному та технологічному забезпеченні.

У рамках кожного бюджетного центру варто формувати список основних провідників витрат: 
обсяги та схеми навантажувально-розвантажувальних робіт, місце і тривалість зберігання вантажів 
на відкритих і закритих складах, розташування перевантажувального устаткування, продуктивність і 
технічні характеристики цього устаткування тощо. Далі слід визначається вплив обраних провідників 
витрат на конкретний вид витрат відповідно до номенклатури витрат підрозділу підприємства портової 
діяльності. З усієї сукупності витрат варто вибрати ті, які мають найбільшу структурну складову в 
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загальній собівартості. Необхідно визначити найбільш ефективні шляхи впливу на провідники витрат 
з метою зниження відповідного виду витрат задля оптимізації суми витратної частини бюджету 
відповідного центру.

Ефективне функціонування системи бюджетування портового підприємства можливо лише 
за наявності відповідного організаційного і сучасного інформаційно-аналітичного забезпечення з 
використанням автоматизованих систем та за умови здійснення постійного контролю в межах системи 
управління відхиленнями. 

Висновки
Таким чином, більшість підприємств портової діяльності України – це складні багатоаспектні 

господарюючі суб’єкти, які в сучасних умовах виконують роботи та надають послуги різним клієнтам. 
Серед основних клієнтів портових підприємств є вантажо- та судновласники, підприємства інших видів 
транспорту, сервісні підприємства тощо. Тому в процесі формування та реалізації бюджету портового 
підприємства необхідно ретельно враховувати тенденції розвитку елементів зовнішнього середовища 
функціонування підприємства, рівень та особливості розвитку бюджетної системи макрорівня. 
Одночасно слід приймати до уваги стратегію розвитку, особливості існуючої організаційної структури 
та перспективи її удосконалення, структуру та рівень розвитку бюджетної системи підприємства, 
характеристики корпоративної структури, якість елементів ресурсного потенціалу, зокрема людського 
та інформаційного.

Бюджет підприємства портової діяльності повинен відображати та одночасно допомагати 
приймати оптимальні рішення щодо забезпечення його ефективного функціонування та розвитку. Процес 
бюджетування дозволяє визначити оптимальні обсяг та вартість економічних ресурсів, що дозволить 
досягти поставлених цілей в напрямку забезпечення конкурентоспроможності сучасного підприємства 
портової діяльності, що створить передумови для залучення інвестицій для реалізації стратегічних 
проектів в сфері портової діяльності, що буде сприяти посиленню потенціалу цієї стратегічно важливої 
для держави сфери господарської діяльності.
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ПРОГНОЗУВАННЯ ОЧІКУВАНЬ  
КУРОРТНО-ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ  
В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ 

Abstract. In modern world economy resort recreations – one of the most high-profitable spheres 
of managing. Ukraine owns the powerful resort and tourist potential, which effective development 
can bring a real economic benefit. For this purpose, necessary is forming of system concept for the 
development of such systems, which are integral part of the economic transformations. 
Transformational processes are displayed in shifts in consumption, requirements and ways of their 
satisfaction. The market environment needs are in the form of demand and ways to meet them 
mediated by the market in the form of market expectations. They are important for forecasting of 
behavior of the market of resort and tourist products.
As a result, of research was the model of dynamics of trust of the market to transformational 
transformations of the resort and tourist sphere of Ukraine is constructed. Scenarios of change 
of level of trust at various values of parameters, which correspond to stages of development of 
transformational economy are received.
Keywords: resort-tourist market, economic transformations, expectations of market, forecasting, 
model of dynamics of trust of the market.

Постановка проблеми. У сучасній світовій економіці курортно-рекреаційна та туристична 
діяльність – одна з самих високоприбуткових сфер, а також одна з тих, що найбільш динамічно 
розвивається. Для багатьох країн це не лише постійно зростаюче джерело фінансових надходжень, 
але і за рахунок залучення мільйонів туристів джерело розвитку інфраструктури територій, створення 
додаткових робочих місць. 

Україна володіє потужним курортно-рекреаційним та туристичним потенціалом, ефективне 
використання якого може забезпечити не лише повне задоволення потреб населення в таких послугах, 
але і принести реальну економічну вигоду. Тому курортно-рекреаційна та туристична сфери в процесі 
ринкової трансформації економіки повинні зайняти одне з провідних місць в структурі господарського 
комплексу. Таку перспективу для національних курортно-туристичних комплексів покликані забезпечити 
відповідні методології системних економічних трансформацій, засновані на сучасних концепціях 
дослідження складних економічних систем, і, перш за все, на методах системного дослідження та 
економіко-математичного моделювання.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблема трансформації економічних систем 
має глибокі підстави в проблематиці загальної економічної теорії. З нею безпосередньо пов’язані 
проблеми формування, розвитку, зміни економічних систем, які досліджувалися в роботах багатьох 
вчених впродовж тривалого періоду часу. У процесі дослідження економічної трансформації курортно-
туристичних систем автори спиралися на теоретичні розробки, що містяться в працях П. Друкера,  
Р. Солоу, Дж. Стігліца, Я. Тінбергена, Й. Шумпетера та інших вчених1. 

Дослідження обліку очікувань в теоретичній системі представлені в працях Дж. Кейнса2 і  
Дж. Хікса3, які наголошували на тому що очікування є частиною системи, виконуючи при цьому роль 
екзогенного фактору, а не елементу, який формується в аналізованому процесі.

1 Микульский, К.И. (2012). Проблемы трансформации и перехода к регулируемой рыночной экономике. Москва: 
Экономика.
2 Кейнс, Дж. (2002). Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей. Київ: Геліос АРВ.
3 Hicks, J. (1969). Automatists, Hawtreyans and Keynesians. Journal of Money Credit and Banking, Vol. 2, 1, 311-323.
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Історично першим дослідником, який сформулював гіпотези, що лежать в основі теорії 
раціональних очікувань, був J. Muth4. Його ідея була підхоплена і застосована до великого спектру 
економічних моделей Р. Лукасом5. В результаті цього, принцип раціональних очікувань став визнаною 
теоретичною основою нових досліджень, у тому числі і досліджень курортно-туристичної економіки. 

Постановка завдання. Економічні трансформації курортно-туристичної економіки являють 
собою масштабні та глибокі перетворення системного характеру. Вони мають свої закономірності, 
виявлення яких дозволяє не тільки оцінити їх сучасний стан, а й прогнозувати тенденції розвитку. 
Трансформаційні процеси відображаються в зрушеннях у споживанні, потребах і способах їх 
задоволення. У ринковому середовищі потреби виступають у формі попиту, а способи їх задоволення 
опосередковані ринком у формі очікувань ринку.

Поняття «очікування ринку» сформувалося на базі положень теорії ймовірності та психології. Воно 
має важливе значення для прогнозування поведінки ринку, а, отже, і функціонування трансформаційної 
економіки. Як зазначав Дж. Джонсон6, результативність впливу очікувань у трансформаційних економіках 
не нижча, ніж у сформованих і стабільних економіках. Таким чином, виникає необхідність обґрунтування 
змісту очікувань, пояснення їх ролі як екзо- та ендогенних чинників економічної системи та розробки 
відповідних моделей прогнозування, зокрема для ринку курортно-туристичних продуктів. Очікування 
економічних суб’єктів, як правило, не вивчаються як окремі об’єкти аналізу, але вони досліджуються у 
вигляді «вмонтування» очікувань у трансформаційне функціонування економічних систем.

Мета статті полягає в досліджені динаміки очікувань курортно-туристичного ринку в умовах 
трансформаційної економіки за допомогою економіко-математичного моделювання.

Виклад основного матеріалу. У сучасній економічній теорії7 виділяють два типи очікувань: «ех 
post» та «ех ante». Очікування «ех post» є оцінкою, даною суб’єктами економіки після завершення 
розглянутого процесу. Вони обліковуються головним чином в емпіричній перевірці теоретичних 
концепцій або у розрахунку фактичних показників розвитку економіки на основі системи національного 
обліку. Очікування «ех ante» є майбутніми планами та намірами економічних суб’єктів, які визначають 
характер рішень які вони приймають. Формування економічними суб’єктами раціональних очікувань 
«ех ante» представляє безпосередній інтерес для аналізу трансформаційних процесів в курортно-
туристичній економіці як механізму ринкового саморегулювання.

Однією з найважливіших проблем трансформаційної економіки є рівень довіри до трансформаційних 
перетворень з боку економічних агентів, оскільки, в разі його відсутності або низького рівня не можуть 
бути досягнуті поставлені цілі8. Згідно ідей ряду дослідників9, ринкова система працює великою мірою 
завдяки саме довірі. В акті довіри складність майбутнього мінімізується. Довіряючи, агент діє так, 
начебто майбутнє передбачає лише строго певні варіанти розвитку подій. Раціональна довіра: люди 
використовують доступну їм інформацію, щоб скласти прогноз, а потім на його основі прийняти рішення. 
Оскільки аналіз минулого досвіду передбачає оцінку ризиків, формування очікувань і орієнтованість на 
майбутні результати, то виділяють стратегічну або засновану на знанні довіру (strategic or knowledgebased 
trust)10. В даному випадку рішення про довіру приймається подібно інвестиційній схемі: ефективність 
рішення про довіру визначається в перспективі за результатами здійснення економічних трансформацій. 
Інститут довіри допомагає суб’єктам ринку інституційно детермінувати ринковий простір, що в свою 
чергу зменшує рівень невизначеності. Рівень довіри залежить від таких обставин, як:

– обліку економічними агентами минулого досвіду економічних трансформацій в секторах 
економіки;

– стійкості національної економіки;
– світового досвіду розвитку економічних систем, в тому числі, систем певної спрямованості11.

4  Muth, J.F. (1961). Rational Expectations and the Theory of Price Movements. Journal of Econometrica, Vol. 29,  
315-335.
5 Lucas, R.E., Sargent, T.J. (1981). Rational Expectations and Econometric Practice. London: Allen & Unwind.
6 Джонсон, Дж. (2003). Економічна теорія та інститути. Маніфест сучасної інституційної теорії. Київ: Діло.
7 Довженко, М.В., Осик, Ю.І. (2011). Сучасні економічні теорії в працях Нобеліантів. Київ: Академія природо- 
знавства.
8 Селигмен, А. (2012). Проблема доверия. Москва: Ідея-Прес.
9 Stiglitz, J.E. (2003). The Roaring Nineties: Seeds of Destruction. London: Allen Lane.
10 Sangnier, M. (2013). Does trust favor macroeconomic stability. Journal of Comparative Economics, Vol. 41, 3,  
653-668.
11 Nunkoo, R., Ramkissoon, H., Gursoy, D. (2012). Public trust in tourism institutions. Journal of Annals of Tourism 
Research, Vol. 39, 3, 1542-1544.



��0

EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU

При цьому слід зазначити, що неефективність трансформаційних стратегій пов’язана не з набором 
тих чи інших інструментів, а обумовлена реакцією економічних агентів на очікувані результати від цих 
економічних трансформацій. Таким чином, довіру можна розглядати як один з вбудованих регулюючих 
механізмів ринку та економіки в цілому. Вона є однією з найважливіших детермінантів розподілу 
інвестицій та споживчого попиту.

Важливу роль у динаміці рівня довіри грає як процес природного самозростання довіри, так і 
процес кризи довіри. Природне самозростання довіри виникає у випадку, коли при виконанні стороною 
своїх зобов’язань довіра до неї підвищується; як наслідок, підвищується або попит на продукт, або 
збільшуються інвестиції. Криза довіри означає ситуацію, в якій сторона не виконує свої зобов’язання; 
як наслідок, довіра до неї різко падає12. Для аналізу цих процесів побудуємо модель динаміки довіри 
курортно-туристичного ринку трансформаційним перетворенням курортно-туристичної сфери 
діяльності.

Нехай X – кількість вільного капіталу, який може бути наданий компаніям курортно-туристичної 
сфери. Згідно з принципом природного підвищення довіри, поки компанії здійснюють трансформаційні 
перетворення з метою виробництва інноваційного курортно-туристичного продукту, довіра до них 
зростає. Нехай Y – обсяг коштів тих компаній, які не здійснюють трансформаційні перетворення. 
Опишемо динаміку зміни цих змінних за допомогою наступної моделі:

1 2

1 2

;

.

dX X XY
dt
dY Y XY
dt

= α − α

= −b + b

Параметр α1 відображає швидкість росту довіри до компаній курортно-туристичної сфери 
в залежності від вже проведених економічних трансформацій. Значення параметра α1 залежить від 
психологічних факторів. Зокрема, для визначення цього параметра можуть бути використані: індекси 
довіри інвесторів, індекси настроїв споживачів, індекси споживчих очікувань, індекси споживчої 
впевненості і т.д. По суті, цей параметр відображає довіру великого числа інвесторів. Очевидно, що 
параметр α1 має тенденцію до зростання в разі результативності трансформаційних перетворень, і до 
зниження в разі їх відсутності.

Параметр α2 відображає інтенсивність запозичення коштів неефективними компаніями, тобто 
такими, які не здійснюють трансформаційні перетворення. Приріст запозичень пропорційний як величині 
Y, оскільки, чим більша курортна компанія, тим більше їй потрібно коштів, щоб функціонувати, так і 
величині X – оскільки, чим більше вільного капіталу на ринку, тим більший потенціал для зростання 
компаній, що здійснюють економічні трансформації.

Параметр b1 відображає швидкість банкрутства неефективних курортно-туристичних компаній 
без зовнішнього фінансування. В якості оцінки параметра можна використовувати співвідношення 
наступного вигляду: «(річні витрати компанії – річний дохід)/(обсяг активів компанії)». Стосовно до 
малого та середнього курортно-туристичного бізнесу має сенс розглядати параметр b1 близьким до 
нуля або навіть в області малих негативних значень. Значна частка зростання в малому та середньому 
бізнесі можлива саме через те, що до нього відчувається спочатку велика довіра, і на цій довірі він 
зростає, поки не стає неефективним.

Параметр b2 відображає швидкість росту обсягу коштів неефективних курортно-туристичних 
компаній шляхом залучення інвестицій. Приріст пропорційний як величині Y, оскільки, чим більша 
курортна компанія, тим більше коштів вона може використовувати для зростання, так і X – оскільки, 
чим більше капіталу на ринку, тим легше отримати інвестиційні кошти.

Розглянемо різні сценарії, отримані в результаті моделювання динаміки рівня довіри при різних 
значеннях параметрів.

Сценарій І. Незавершені або неефективні економічні трансформації в курортно-туристичних 
компаніях.

Одним із сценаріїв, отриманим при моделюванні рівня довіри ринку, був сценарій, відповідний 
ситуації незавершених або неефективних економічних трансформацій в курортно-рекреаційних 
компаніях (рис. 1).

12 Хоскинг, Дж. (2010). Економіка довіри. Журнал Недоторканний запас, Том 5, 21-29.
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Рис. 1. Результати моделювання динаміки довіри при α1 = 0,2, β1 = 0,8, α2 = 0,2, β2 = 0,4

Як видно з рис. 1, розпочаті трансформаційні перетворення призводять до зростання довіри 
ринку, що, відповідно, передбачає перетікання вільного капіталу на курортно-туристичний ринок. 
Таким чином, збільшення параметра X означає період зростання ринку. До деякого обсягу вільного 
капіталу ринок успішно розвивається, що дає змогу говорити о трансформаційній швидкості росту 
курортно-туристичних компаній. На деякому етапі (момент часу t = 28), між піком X та перетином, 
що йде догори Y починають утворюватися неефективні компанії. Починаючи з цього моменту, довіра 
ринку падає, а обсяг вільного капіталу зменшується. Однак в силу інерційності економіки даний факт 
не фіксується індикаторами, оскільки значний капітал вкладається в курортно-туристичні компанії, 
і в цілому капіталізація курортно-туристичної сфери зростає (зростання значення Y). Потім настає 
ситуація, коли обсяг капіталу неефективних компаній досягає свого піку (пік Y). Це відбувається за 
відсутності нових інвестицій у ці компанії в силу відсутності довіри. Внаслідок високого значення 
неефективності (b1 = 0,8) курортно-туристичні компанії швидко втрачають прибутковість і змушені 
проводити економічні трансформації. Таким чином, розпочинається новий трансформаційний цикл.

Сценарій ІІ. Зростання завершених економічних трансформацій в курортно-туристичних 
компаніях.

Іншим сценарієм, отриманим при моделюванні довіри ринку, був сценарій, відповідний ситуації 
зростання числа завершених економічних трансформацій в курортно-туристичних компаніях (рис. 2).

 

Рис. 2. Результати моделювання динаміки довіри при α1 = 0,2, β1 = 0,8, α2 = 0,2, β2 = 0,1

Сценарій представлений на рис. 2, побудований на основі припущення, що обсяг інвестицій у 
неефективні курортно-туристичні компанії буде знижуватися у зв’язку зі зменшенням довіри ринку 
(b2 = 0,1). Завершення економічних трансформацій у курортно-туристичних компаніях призводить до 
зростання довіри ринку і, відповідно, до збільшення вільного капіталу на цьому ринку. Якщо з яких-
небудь причин економічні трансформації повністю не досягають своїх цілей, то ринком це розглядається 
як неефективність їхньої роботи. При цьому рівень довіри не зменшується.
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Сценарій ІІІ. Регулювання ринку в умовах трансформаційної економіки.
В умовах трансформаційної економіки регулятори ринку прагнуть не допустити обвалу ринку. 

Це досягається різними способами, але з однією метою: запобігти потраплянню на нього очевидно 
неефективних курортно-туристичних компаній шляхом зменшення можливостей залучення інвестицій 
в такі компанії. Для моделювання такого сценарію довіри курортно-туристичного ринку зменшимо 
деякі параметри моделі. На рис. 3 показаний сценарій регульованого ринку в умовах трансформаційної 
економіки (α2 = 0,05, β1 = 0,1, β2 = 0,05).

 

Рис. 3. Результати моделювання динаміки довіри при α1 = 0,2, β1 = 0,1, α2 = 0,05, β2 = 0,05

Сценарій представлений на рис. 3, демонструє високий рівень довіри ринку, що, відповідно, 
призводить до значно більшого накопичення вільного капіталу (порівняно зі сценарієм 1). Однак і 
в цьому випадку, починаючи з деякої величини вільного капіталу (момент часу t = 30, відбувається 
поява і розвиток неефективних курортно-туристичних компаній. Поява таких компаній в основному 
обумовлено незавершеністю економічних трансформацій або недосягненням цілей трансформаційних 
перетворень. Слід зазначити, що у разі застосування до неефективних курортно-туристичних компаній 
регулятором ринку відповідних процедур зниження довіри, існує можливість віддалити початок 
наступного трансформаційного циклу.

Сценарій IV. Слабкорегульований або інноваційний ринок.
Ще одним сценарієм, отриманим при моделюванні довіри ринку, був сценарій, відповідний 

ситуації завершення економічних трансформацій в курортно-туристичних компаніях і переходу на 
випуск інноваційних курортно-туристичних продуктів (рис. 4).

 

Рис. 4. Результати моделювання динаміки довіри при α1 = 0,5, β1 = 0,5, α2 = 0,8, β2 = 0,8

Зазначений сценарій відображає рівень довіри слабкорегульованого або інноваційного 
ринку. Такий ринок характеризується високою інтенсивністю запозичення коштів неефективними 
компаніями (α2 = 0,8), зростанням обсягу їх коштів шляхом залучення інвестицій (b2 = 0,8), великим 
коефіцієнтом неефективності (b1 = 0,5), в який постійно входять нові інвестори (α1 = 0,5). Аналіз 
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сценарію демонструє часту зміну ринкових переваг за рахунок високої «швидкості росту довіри», а 
також те, що амплітуда циклічних змін для X та Y невисока. Отже, рівень довіри ринку розподіляється 
між трансформаційними і неефективними курортно-туристичними компаніями та не відбувається 
накопичення вільного капіталу в тих чи інших компаніях.

Висновки. Таким чином, аналітика результатів моделювання динаміки довіри при різних 
значеннях параметрів дозволяє зробити висновки про те, що рівень довіри до трансформаційних 
перетворень з боку економічних агентів є одним з найважливіших параметрів прогнозування поведінки 
ринку, а, отже, і функціонування трансформаційної економіки в цілому. Очікування ринку в процесі 
протікання трансформаційного циклу повинні відповідати другому сценарію моделі, тобто зростанню 
завершених економічних трансформацій в курортно-туристичних компаніях. У цьому випадку 
відбувається істотне збільшення вільного капіталу на цьому ринку, що призводить до зростання попиту 
на курортно-рекреаційні продукти.

References 

1. Mikul’skij, K. I. (2012). Problemy transformacii i perehoda k reguliruemoj rynochnoj jekonomike. 
Moskva: Jekonomika.

2. Kejns, Dzh. (2002). Zahal’na teoriia zajniatosti, vidsotka i hroshej. Kyiv: Helios.
3. Hicks, J. (1969). Automatists, Hawtreyans and Keynesians. Journal of Money Credit and Banking, 

Vol. 2, 1, 311-323.
4. Muth, J. F. (1961). Rational Expectations and the Theory of Price Movements. Journal of 

Econometrica, Vol. 29, 315-335.
5. Lucas, R. E., Sargent, T. J. (1981). Rational Expectations and Econometric Practice. London: Allen 

& Unwind.
6. Dzhonson, Dzh. (2003). Ekonomichna teoriia ta instytuty. Manifest suchasnoi instytutsijnoi teorii. 

Kyiv: Dilo.
7. Dovbenko, M. V., Osyk, Yu. I. (2011). Suchasni ekonomichni teorii v pratsiakh Nobeliantiv. Kyiv: 

Akademiia pryrodoznavstva.
8. Seligmen, A. (2012). Problema doverija. Moskva: Іdeja-Pres.
9. Stiglitz, J. E. (2003). The Roaring Nineties: Seeds of Destruction. London: Allen Lane.
10. Sangnier, M. (2013). Does trust favor macroeconomic stability. Journal of Comparative Economic, 

Vol. 41, 3, 653-668.
11. Nunkoo, R., Ramkissoon, H., Gursoy, D. (2012). Public trust in tourism institutions. Journal of 

Annals of Tourism Research, Vol. 39, 3, 1542-1544.
12. Khoskynh, Dzh. (2010). Ekonomika doviry. Zhurnal Nedotorkannyj zapas, Vol. 5, 21-29.



���

EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU

Томашевська А.,
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет  
імені Василя Стефаника»

ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ  
УПРАВЛІННЯ ВЗАЄМОДІЄЮ  
НА РЕГІОНАЛЬНОМУ  
ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ

Abstract. In this article we give the model of economic mechanism of interaction management 
of participants of the regional tourism market, which involves the identification and selection 
of priority directions of cooperation of market participants. We constructed the concept of 
synergies in the management of the development of the tourist market using appropriate 
mathematical economic models that are based on the territorial principle localized tourism 
development. The approach to the formation of coordinated interaction mechanisms is to 
construct a compromise area within which selected stimulating action to ensure the interest of 
each participant in the most efficient operation of the whole tourist market. The mechanism of 
coordinated interaction on the tourist market is formed as a set of mechanisms: identification 
plan, actual selection, promotion and evaluation of efficiency as a result of balancing the 
interests of all market participants.
Keywords: tourist market, economic mechanism, region, interaction management.

Вступ. В контексті формування ефективної системи управління взаємодією учасників 
регіонального туристичного ринку представляється доцільним застосування системного підходу при 
розробці відповідного механізму управління. При цьому необхідно виділити клас управлінських задач, 
що виникають в процесі взаємодії, для вирішення яких доцільно застосування відповідних економіко-
математичних моделей. Такий науковий підхід спирається на якісні моделі систем з урахуванням 
швидко мінливих чинників зовнішнього середовища.

Управління розвитком туристичного ринку в контексті організації взаємодії його учасників можна 
визначити як проблемно-орієнтоване, тобто, таке управління спрямоване на усунення дисбалансу 
між створенням умов для повного і якісного задоволення потреб населення регіонів у туристичних 
послугах з урахуванням наявного і прогнозованого попиту, ресурсного потенціалу та рівня соціально-
економічного розвитку регіону, та збереженням і захистом його природного, етнокультурного, історично-
архітектурного потенціалу. 

В рамках проблемно-орієнтованого управління регіональний туристичний ринок розглядається як 
система мезоекономічного рівня і як сукупність економічних підсистем, що описуються за допомогою 
ієрархічного комплексу моделей, які відображають різні аспекти функціонування ринку. При цьому 
розглядають такі предметні принципи: екологічності та стійкості (передбачає такий розвиток, при 
якому економічне зростання обумовлюється екологічною рівновагою, збалансованістю економічної 
та соціальної сфер, врахуванням інтересів майбутніх поколінь), інноваційності (полягає в державній 
підтримці новацій, спрямованих на більш повне і якісне задоволення потреб людей в туристичних 
продуктах і послугах), соціальної орієнтованості (передбачає гарантування доступності туристичних 
послуг для населення даного регіону), рівноваги (передбачає збалансований розвиток основних галузей 
економіки регіону), регіональної специфічності (передбачає обов’язкове врахування наявних природно-
кліматичних, культурно-історичних особливостей регіону при розробці стратегій розвитку туристичного 
ринку), врахування лабільності і логістичності (означає необхідність врахування нестійкості попиту на 
туристичні продукти і послуги, викликаної суб’єктивними причинами і об’єктивно зумовленими змінами 
інтенсивності туристичного потоку). 
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Аналіз останніх досліджень. Проблемам розвитку ринку туристичних послуг присвячено 
наукові праці таких вчених як: Л. Дядечко1, Т. Перекрест2, М. Борущак3, О. Любіцева4, Н. Остап’юк5, Л. 
Гонтаржевська6, М. Войнаренко7, В. Гречаник, І. Криховецький, Н. Луцька8, І. Дишловий9, О. Лютак, Л. 
Михальчук10, В. Семенов11, Т. Яхно, С. Зіник12 та ін.

Однак, варто відзначити недостатність належного відображення в наукових дослідженнях 
соціально-економічної значущості розробки науково-методичних підходів щодо організації ефективної 
співпраці учасників регіонального туристичного ринку внаслідок запровадження відповідних 
економічних механізмів управління, в яких основний акцент переноситься на створення якісного 
туристичного продукту і стимулювання сталого соціально-економічного розвитку регіону.

Цілі статті. Метою статті є розробка моделі економічного механізму управління взаємодією 
учасників регіонального туристичного ринку в рамках концепції узгодженої взаємодії на ринку з 
визначенням критеріїв, принципів і підходів формування окремих механізмів узгодженої взаємодії. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Управління розвитком регіонального туристичного 
ринку повинно задовольняти потреби споживачів якісним туристичним продуктом і послугами, 
стимулюючи при цьому стійкий соціально-економічний розвиток регіону. Виходячи з представлених 
цілей, можна визначити основні задачі управління:

– розвиток інфраструктури регіонального туристичного ринку;
– підвищення якості туристичних продуктів і послуг, пропонованих на ринку;
– створення умов для збільшення обсягів приватних інвестицій і зростання конкуренції;
– збереження і відтворення природних ресурсів регіону;
– розширення ринку праці та підвищення зайнятості населення регіону;
– активізація в’їзного та внутрішнього туризму в регіоні.
Застосування моделювання в значній мірі обумовлено необхідністю дослідження складних 

систем, якою і є туристичний ринок, що включає в себе множину елементів різної природи, і залежності 
між елементами яких носять як кількісний, так і якісний характер. 

Невпорядкованість організаційної структури управління розвитком туристичного ринку в 
значній мірі зумовила низьку ефективність його державного регулювання. Реорганізаційні методи 
далеко не завжди ведуть до зростання авторитету державних інститутів управління в даній сфері і, 
що особливо важливо, до принципової зміни структури управління розвитком туристичного ринку. 
Відсутність узгодження на рівні держави стратегії і тактики розвитку туристичного ринку за наявності 
багатьох відомчих органів управління (управлінь, відділів, рад, об’єднань тощо) стає тягарем у 
реалізації туристичного потенціалу регіонів України. Це свідчить про об’єктивну необхідність у 
міру зростання економічної значущості туристичної сфери в розвитку регіону створення ефективної 
організаційної структури державного регулювання туристичного ринку. Економічна, організаційна 
та правова відособленість учасників регіонального туристичного ринку об’єктивно породжує умови 
локалізації функцій управління в рамках професійних інтересів даного ринку. Внутрішня ринкова  
 
1 Дядечко, Л. (2007). Економіка туристичного бізнесу. Київ: Центр навчальної літератури.
2 Перекрест, Т. (2012). Оцінювання економічної ефективності туризму: науково-практичний аспект. Вісник 
економічної науки України, 1, 121–126.
3 Борущак, М. (2006). Проблеми формування стратегії розвитку туристичних регіонів. Львів: ІРД НАН 
України.
4 Любіцева, О. (2005). Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). Київ: «Альтерпрес».
5 Остап’юк, Н. (2010). Моделювання туристичного ринку України. Інституціональний вектор економічного 
розвитку, 3(1), 127–133.
6 Гонтаржевська, Л. (2008). Ринок туристичних послуг в Україні. Донецьк : Східний видавничий дім.
7 Войнаренко, М. (2007). Кластерні моделі об’єднання підприємницьких структур у туристичній галузі та сфері 
розваг. Вісник ДІТБ. Серія: Економіка, організація і управління підприємствами (в туристичній сфері), 11, 13–19.
8 Гречаник, В., Криховецький, І., Луцька, Н. (2006). До проблем розвитку туризму: світ і Україна. Вісник ДІТБ. 
Серія «Економіка, організація і управління підприємствами» (в туристичній сфері), 10, 160–168.
9 Дишловий, І. (2011). Питання формування та функціонування кластерів у рекреаційно-туристичному комплексі 
регіону. Економічні інновації, 44, 79–89.
10 Лютак, О., Михальчук, Л. (2012). Аналіз та оцінювання інформації про основні туристичні потоки України. 
Актуальні проблеми економіки, 12(138), 217–225.
11 Семенов, В. (2010). Кластерна політика в управлінні регіональним розвитком туризму. Вісник соціально-
економічних досліджень, 40, 381–387.
12 Яхно Т., Зіник С. Пріоритетні напрями розвитку туристичних послуг в Україні. Науковий вісник НЛТУ України, 
21.6, 45–51.
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конкуренція значно посилює цю відособленість, що формує замкнутість цієї сфери бізнесу на власних 
інтересах. Зазначені процеси ускладнюють процес реалізації спільних цілей, так як кожен учасник 
прагне максимально реалізувати свої власні інтереси в першу чергу, причому часто на шкоду партнеру, 
тобто реалізує прагнення отримати власні максимальні переваги. Все це ускладнює процеси вирішення 
спільних задач, які природно випливають із специфіки функціонування туристичного ринку в рамках 
певного регіону.

Керуючій підсистемі туристичного ринку, в якості якої в більшості випадків виступають відповідні 
відділи регіональних органів влади, достатньо складно організувати спільні зусилля незалежних 
господарюючих суб’єктів, консолідувати спільні дії на вирішення пріоритетних регіональних проблем, 
що сприяють створенню більш прийнятних умов розвитку туристичного ринку в цілому. Фактично, 
регіональні органи управління не мають достатньо дієвих важелів впливу і можливостей ефективно 
управляти суб’єктами туристичного бізнесу, тому їх діяльність обмежується регулюючою і контрольно-
координуючою функціями, що фіксує основні параметри розвитку туристичного ринку та організацією 
окремих заходів. 

Вирішити дану проблему можна в рамках концепції узгодженої взаємодії при управлінні 
розвитком туристичного ринку з використанням відповідних моделей, які спираються на територіально-
локалізований принцип розвитку туризму. У контексті вищезазначеного механізм формування 
ефективних рішень з управління взаємодією на регіональному туристичному ринку, метою якого є 
забезпечення ефективного функціонування туристичного ринку представлений на рис. 1.

Даний механізм заснований на застосуванні моделей для ідентифікації та вибору пріоритетних 
напрямів взаємодії учасників туристичного ринку. Сам процес моделювання взаємодії складається з 
певних етапів (рис. 2).

Дослідження взаємодії чинників дозволяє оцінювати міру їх впливу з часом, що спричинює зміну 
їх стану (значення). Поведінка (стан) системи може бути описана на основі значень системних змінних, 
що робить можливим використання класичних підходів з теорії систем, зокрема, для моделювання, 
аналізу динаміки, управління. Аналіз ключових ознак, взаємозв’язків між ними дозволяє виявити 
структуру проблеми (системи), знайти найбільш значущі чинники, що впливають на неї, оцінити вплив 
чинників один на одного. 

Якщо виділені цільові та вхідні чинники, на які можна впливати, то коло вирішуваних задач включає 
оцінку досяжності цілей, розробку сценаріїв і стратегій управління, пошук управлінських рішень13. 
Задачу аналізу ситуацій взаємодії можна розділити на два типи: статичні і динамічні. Статичний аналіз, 
або аналіз впливів – це аналіз досліджуваної ситуації за допомогою вивчення структури взаємовпливів 
в процесі взаємодії. 

Прийняття рішень з управління взаємодією на туристичному ринку – це складний багатоаспектний 
процес, що протікає в умовах ризику і невизначеності. Для вирішення проблем і прийняття рішень 
за умови наявності альтернатив або варіантів стратегії можна використовувати платіжну матрицю як 
одну із моделей статистичної теорії рішень14. Вона особливо корисна, коли необхідно встановити, яка 
стратегія в найбільшій мірі буде сприяти досягненню цілей.

Моделювання сценаріїв взаємодії в сукупності з використанням стратегічного підходу до 
управління відіграє ключову роль у науково обґрунтованому процесі управління, оскільки надає 
можливість врахувати всі чинники, як зовнішні, так і внутрішні. Оскільки необхідний системний погляд 
на всі процеси управління та прийняття рішень щодо вибору альтернатив взаємодії пропонується 
інструментарій з включенням моделювання, що дає можливість розробляти рекомендації (заходи) для 
стратегічного планування.

Необхідність узгодження взаємодії викликана тим, що при відсутності збалансованості інтересів 
всіх учасників туристичного ринку знижується ефективність його функціонування. Проблема полягає 
у відсутності єдиної концепції формування моделей і механізмів узгодженої взаємодії, адаптованих до 
реальних ринкових умов господарювання, здатних забезпечити стійкість функціонування регіонального 
туристичного ринку, коли враховуються інтереси всіх його учасників. Для вирішення поставленої 
проблеми визначимо концепцію формування механізмів узгодженої взаємодії учасників регіонального 
туристичного ринку. Така концепція реалізує три функції – пояснювальну, передбачення і припису, 
включаючи принципи і критерій вибору механізмів узгодженої взаємодії, підхід до формування  

13 Кизим, М., Гейман, О. (2009). Сценарне моделювання розвитку соціально-економічних систем: напрямки, 
особливості, механізм. Регіональна економіка, 4, 16–23.
14 Литвак, Б. (2002). Разработка управленческого решения. Москва: Дело.
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Рис. 1. Механізм управління взаємодією на регіональному туристичному ринку
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Рис. 2. Етапи моделювання взаємодії на регіональному туристичному ринку

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
механізмів і областей компромісу, задаючи межі змін параметрів і умов взаємодій. Слід визначити 
параметри і умови взаємодії, за допомогою яких можливо погоджувати різноспрямовані інтереси. 
На їх основі визначаються способи (методи) узгодження взаємодій і методики розробки моделей для 
прикладних задач управління розвитком регіонального туристичного ринку.

Механізми узгодженої взаємодії формуються на основі області компромісу шляхом перерозподілу 
прибутку в явному вигляді (функції стимулювання) або параметричної координації.

Елементами концепції формування механізмів узгодженої взаємодії на регіональному 
туристичному ринку є принципи, критерій і підхід формування механізмів, визначення області 
компромісу, класифікація параметрів взаємодії, методи узгодження взаємодії, модель узгодження 
взаємодії при розв’язанні практичних задач управління.
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Принципи формування механізмів узгодженої взаємодії на регіональному туристичному ринку 
такі:

– цілісність – механізм повинен бути цілісною системою управління з можливістю поділу 
на взаємозв’язані підсистеми (прийняття рішень учасниками туристичного ринку, планування і 
стимулювання);

– цілеспрямованість – механізм повинен забезпечувати найефективніше функціонування 
регіонального туристичного ринку за умови досягнення оптимальних значень цільовими функціями 
кожного з учасників;

– стійкість – механізм узгодженої взаємодії повинен забезпечувати стійке функціонування 
регіонального туристичного ринку;

– комплексність – механізм повинен враховувати обмеження співпраці учасників регіонального 
туристичного ринку, оскільки всі вони взаємозв’язані маркетинговим ланцюгом;

– неперервність – механізм повинен забезпечувати узгодження взаємодії протягом довгострокового 
періоду, оскільки внутрішнє і зовнішнє середовище туристичного ринку динамічно змінюються.

Крім того, можна виділити низку специфічних принципів формування механізмів взаємодії, а 
саме:

– орієнтація механізмів на споживача, оскільки результати функціонування туристичного ринку 
залежать від споживачів, а тому слід враховувати наявні та потенційні потреби, забезпечувати зростаючі 
вимоги і прагнути перевершити очікування споживачів;

– залучення всіх учасників туристичного ринку в процес виробництва туристичного продукту і 
послуг і їх просування;

– впровадження методів мотивації, забезпечення взаємовигідної взаємодії між усіма учасниками 
ринку.

Критерієм формування механізмів взаємодії в загальному вигляді є сумарна корисність 
функціонування всіх учасників туристичного ринку. Під корисністю, зокрема, розуміється чистий 
прибуток туристичних підприємств за підсумками роботи за рік, чистий приведений дохід за весь 
життєвий цикл інвестиційного проекту, дисконтований грошовий потік.

Підхід до формування механізмів узгодженої взаємодії полягає в побудові області компромісу, 
всередині якої вибираються стимулюючі дії, що забезпечують зацікавленість кожного учасника в 
найефективнішому функціонуванні всього туристичного ринку. Запропонований підхід включає такі 
етапи: формування плану за умови узгодженої взаємодії; формування фактичних станів за відсутності 
узгодженості; визначення стимулюючих дій, що забезпечують стійкість функціонування туристичного 
ринку і зацікавленість кожного учасника в узгодженій взаємодії.

На першому етапі визначаються оптимальні стани і параметри взаємодії на туристичному ринку, 
при яких сумарна корисність всіх учасників максимальна. На другому етапі в залежності від значень 
корисності учасників до і після узгодженої взаємодії виділяють групи тих, що «виграли» і «програли», 
і визначають їх додаткові ефекти. На наступних етапах формується область компромісу, всередині якої 
вибираються стимулюючі дії, що забезпечують зацікавленість всіх учасників в узгодженій взаємодії, 
і оцінюється ефективність учасників ринку, як різниця до і після узгодженої взаємодії з урахуванням 
стимулюючих дій. 

Таким чином, механізм узгодженої взаємодії на туристичному ринку формується як комплекс 
механізмів (визначення плану, вибору фактичних станів, стимулювання і оцінки ефективності в 
результаті збалансованості інтересів всіх учасників ринку).

До параметрів взаємодії відносять: терміни, обсяг, якість, ціну, вартість, терміни платежу, обсяги 
авансування, передачу технології, ноу-хау, передачу права використання бренду (туристичної марки), 
передачу інформації про фінансово-господарську діяльність.

У відповідності зі специфікою взаємозв’язків, трансферабельністю корисності та затратності 
змін параметрів, визначають способи вибору стимулюючих дій, що реалізовують узгодження інтересів 
на туристичному ринку.

У випадку взаємодій з трансферабельною корисністю узгодженість забезпечується шляхом 
вибору функцій стимулювання, коли корисність перерозподіляється в явному вигляді від тих учасників, 
що «виграли» до тих, що «програли» за умови реалізації останніми планових станів і параметрів.

При взаємодії з нетрансферабельною корисністю узгодженість забезпечується шляхом 
параметричної координації, коли корисність перерозподіляється від тих учасників, що «виграли» до 
тих, що «програли» опосередковано. Це означає, що при виконанні плану ті, що «виграли» змінюють 
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параметри взаємодії так, щоб корисність тих, що «програли», збільшилася, наприклад, здійснення 
непрямого стимулювання можливе через збільшення обсягу замовлення, збільшення розміру авансу, 
скорочення терміну платежу за виконані роботи та надані послуги.

Комбінований спосіб передбачає використання як функції стимулювання, так і параметричну 
координацію, що дозволяє при досягненні рамок обмеженого бюджету тих, що «виграли», опосередковано 
стимулювати тих, що «програли», для реалізації узгодженої взаємодії. Кожний із вказаних способів 
включає формування області компромісу, всередині якої учасники ухвалюють управлінські рішення, 
реалізовуючи найефективніше функціонування туристичного ринку через узгоджену взаємодію.

Область компромісу – це множина узгоджених взаємодій, в яких економічно зацікавлені всі 
учасники туристичного ринку. Визначається з умови перевищення додаткових ефектів тих, що «виграли» 
над витратами на стимулювання тих, що «програли», і умови перевищення ефектів від стимулювання, 
одержуваних останніми, над втратами від узгодженої взаємодії.

Відсутність області компромісу означає неможливість при існуючих ресурсних обмеженнях 
реалізувати найефективніше функціонування туристичного ринку шляхом узгодженої взаємодії.

Висновки. Таким чином, розроблено модель економічного механізму управління взаємодією 
учасників регіонального туристичного ринку в рамках концепції узгодженої взаємодії, що включає 
критерії, принципи і підхід формування механізмів узгодженої взаємодії. На основі такої концепції 
визначаються способи узгодження інтересів, області компромісу. 

Область компромісу використовується при обґрунтовуванні управлінських рішень, усередині неї 
вибираються параметри взаємодії для узгодження інтересів всіх учасників туристичного ринку. Крім 
того, побудова області компромісу дозволяє виявити, хто з учасників не зацікавлений в узгодженій 
взаємодії, або яка із змінних, що задає межі області, не забезпечує узгодження інтересів, а також, що 
необхідно змінити, щоб добитися збалансованості інтересів всіх сторін.
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КОНЦЕПЦІЯ МОДЕЛЮВАННЯ СТИМУЛЮВАННЯ 
ПОПИТУ НА ТУРИСТИЧНІ ПОСЛУГИ

Abstract. In today’s global economy raises the question of economic management at all levels of 
the economy. For quality control necessary to develop a concept that takes into account the need 
for four rinyah relationship management (macro, meso, micro, nano). This integrated approach will 
lead to the effective use of methods of stimulation. However, the focus in the formation of strategies 
to stimulate demand should be given the nanoscale – the level of the individual. As the level of the 
individual is present at every level of the economy and has a significant influence in the formation 
of new fashion for travel services.
Keywords: object structuring, process structuring, local community, integrated assessment of 
effectiveness.

Актуальність. В умовах сучасної економіки виникає питання глобального управління 
економічними процесами на всіх рівнях економіки. Для якісного управління необхідно розробити 
концепцію, що враховувала б необхідні взаємозв’язки на чотирьох рінях управління.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Здебільшого сучасні українські автори розглядають 
стимулювання попиту на туристичні послуги в якомусь одному аспекті, або з боку державного управління 
та стимулювання (М. Біль, Г. Третяк, О. Крайник), або регіонального (О. Любіцева, П. Захарченко,  
О. Музиченко-Козловська), або ж з позиції туристичної фірми (К. Єсіпова, Л. Василькевич, В. Кифяк) 
та інші.

Комплексний підхід до управління економікою розглядали у своїх роботах Г. Клейнер, Г. Росінська, 
К. Ерроу, В. Ляшенко, Н. Куприна та ін. Г. Клейнер пропонує наступні рівні в структурі економічних 
систем «від вищого до нижчого»: мегаекономіка (світова економіка), макроекономіка (державна 
економіка), мезоекономіка (галузева, регіональна, кластерна економіка), мікроекономіка (економіка 
підприємства), наноекономіка (описує мотивацію і фактори економічної поведінки індивіда)1. 

Проте досить мало робіт, в яких автори розглядали б туристичну галузь з боку об’єктно-
структурованого підходу. Тому автором запропонована багаторівнева концепція моделювання 
стимулювання попиту на туристичні послуги, де враховується стимулювання поведінки споживача на 
чотирьох рівнях економіки (нано-, мікро-, мезо- та макрорівнях). 

Постановка завдання. Метою даної статті є формування концепції моделювання стимулювання 
попиту на туристичні послуги на чотирьох рівнях управління: макрорівні (держава), мезорівні (регіон), 
мікрорівні (фірма) та нанорівні (особистість).

Виклад основного матеріалу дослідження. Необхідно відзначити, що поведінка споживача 
не тільки визначається комплексом (системою) різнорівневих чинників, а й на кожному з рівнів вона 
отримує специфічні, характерні даному рівню форми реалізації. На макро- і мезорівні основною 
формою реалізації споживчої поведінки виступає сукупний споживчий попит; на мікрорівні – попит 
домогосподарства, його споживчі витрати; на нанорівні – це індивідуальні споживчі рішення з приводу 
покупок, пов’язані з певними настроями, оцінками, психологічними реакціями2. 

Економічна наука як система включає різні підсистеми (розділи), які класифікують за рівнями, 
об’єктом і предметом дослідження. Способами структурування економічної системи є організаційний 
– об’єктна структуризація (кожен з елементів системи є організованим об’єктом) – і функціональний – 
процесна структуризація (функціонування об’єкта представлено у вигляді взаємопов’язаних процесів). 
На рисунку 1 зображена об’єктно-структурована модель туристичного ринку, де кожен елемент системи 
знаходиться в ієрархічній залежності від наступного та має функціональні зв’язки з кожним об’єктом 
системи.
1 Клейнер, Г. (2013) Анализ и моделирование экономических процессов. Москва: ЦЖМИ РАН,. 9-23.
2 Россинская, Г.М. (2007). Экономическое поведение потребителя: многоуровневый подход к анализу. Проблемы 
современной экономики, 3 (23). <http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=1475>.
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Рис. 1. Об’єктно-структурована модель туристичного ринку 
[Джерело: авторська розробка]

Взаємодія між окремою особистістю та державою при стимулюванні попиту на туристичні 
послуги відбувається через формування територіальної громади в межах туристичного регіону. Під 
територіальною громадою будемо розглядати специфічний первинний колективний суб’єкт місцевого 
самоврядування, що складається з громадян України, іноземних громадян й осіб без громадянства, 
об’єднаних фактом постійного проживання на території населеного пункту та спільністю місцевих 
інтересів, який наділений гарантованим державою правом самостійно на підставі власної матеріально-
фінансової основи в межах Конституції і законів України вирішувати питання місцевого значення 
в різноманітних формах реалізації компетенції. Територіальна громада реалізує належне їй 
конституційне право на здійснення місцевого самоврядування безпосередньо та через органи місцевого 
самоврядування3. В умовах здійснення адміністративної реформи місцеві органи влади мають отримати 
більше можливостей та свободи для регулювання та управління економікою регіону.

При впливі на вибір споживача фірмою застосовуються різноманітні маркетингові стимули4.  
Маркетингові стимули впливають на: відчуття, раціональне сприйняття. Маркетингові стимули 
сприяють не лише усвідомленню потреби, але й формують певну систему ставлення споживача до 
зовнішнього середовища. Система ставлення – це те, як ми думаємо, відчуваємо та діємо по відношенню 
до об’єктів нашого середовища. На найвищому рівні узагальнення система ставлення проявляється в 
інтегральній оцінці об’єкту – подобається або не подобається.

Ефективність застосування методів стимулювання попиту на туристичні послуги можна оцінити 
в певному проміжку часу, застосовуючи індикатори оцінки попиту на туристичні послуги. Крім того 
показником ефективності є співвідношення витрат до отриманого результату. 

В роботі5 ефективність розглядається як сукупність трьох складових ефективності: економічної, 
екологічної та соціальної. Для розрахунку загальної величини ефективності виводу нового туристичного 
продукту запропонована наступна формула інтегральної оцінки ефективності:

             Ei = Es + Ee + Eek,  (1)

де    Es – показник соціальної ефективності;
E – показник економічної ефективності;
Eek – показник екологічної ефективності.

3 Закон про місцеве самоврядування в Україні 1997 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 
України. <www.rada.gov.ua>.
4 Бернетт, Дж., Мориарти, С. (2001) Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход. Санкт-Петербург, 864.
5 Попова, О.Ю. (2014). Оцінка ефективності виводу нового туристичного продукту на ринок. Донецьк: Моделі 
управління в ринковій економіці, 275-283.
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Інтерпретуючи класичну економічну модель попиту6 для туристичного ринку, отримаємо наступну 
залежність оцінки попиту на туристичні послуги від факторів, що впливають на формування попиту на 
туристичні послуги в певний момент часу t.

     Dt = f(Q, R, I, Z, N, W, B),      (2)

де   Dt – оцінка цінової еластичності попиту на туристичні послуги в момент часу t (осіб/грн);
Q – середня ціна на туристичний продукт (грн.);
R – оцінка наявних туристичних ресурсів, туристичний потенціал (відносна величина);
I – доходи населення (грн.);
Z – імовірність вибору того чи іншого туристичного продукту, смаки покупців, мода (відносна 

величина);
N – кількість покупців (осіб);
W – імовірність виникнення цінових (Psub) та дефіцитних очікувань (Pcom) – якщо очікується 

зростання ціни – зменшується пропозиція туристичних продуктів на ринку або замінюється на 
альтернативні більш дешевші (відносна величина);

B – імовірність виникнення форс-мажорів: природні умови, економічні кризи, збройні конфлікти 
та інші (відносна величина).

Потреби особистості, не підкріплені ресурсами (R), попит не формують. Так само, можливості 
(ресурси) являють собою пасивний елемент і самі по собі попит не формують, але вони можуть 
активувати нові бажання, тобто потреби (G). Бажання в свою чергу стимулюють суб’єкт до знаходження 
можливостей їх задоволення (рис. 2). 

   Потреби           Ресурси

Попит

Рис. 2. Загальна модель формування попиту7

Основною проблемою при формуванні концепції моделювання стимулювання попиту є 
наступна залежність: «РЕСУРСИ» = «ПОТРЕБИ» = «МОЖЛИВОСТІ». В залежності від умов, в яких 
існує економічний об’єкт виникають різні цілі та методи стимулювання. Наведемо основні варіанти 
залежності у таблиці 1.

Розглянемо розгорнуту модель формування попиту з урахуванням стимулів та детермінантів 
формування попиту (рис. 3).

6 Чеканский, А.Н., Фролова, Н.Л. (1996). Теория поведения потребителей и рыночный спрос. Москква: ТЕИС, 
102-123.
7 Минаев, Д.В. (2004). Маркетинг в схемах и моделях. Ростов н/Д: Феникс.

Табл. 1
Умови стимулювання попиту на ринку туристичних послуг

Умови стимулювання Мета стимулювання Метод стимулювання

Якщо ресурси переважають 
над потребами у них  
споживача G < R

Необхідно стимулювати потреби
(↑G), тобто впливати на вибір 
споживача

Реклама, формування унікального 
туристичного продукту

Якщо кількість ресурсів 
недостатня, щоб задовільнити 
потреби споживача  
у туристичному продукті G >R

Необхідно створювати нові 
ресурси ринку туристичних  
послуг (↑R)

Анімація, креатив, розширення 
інфраструктури
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Рис. 3. Розгорнута модель формування попиту

Модель на рис. 3 демонструє принципіальні можливості впливу на попит. Крім явної можливості 
формування зовнішніх детермінантів та стимулів, що пов’язані з товаром (наприклад, реклама, зразок 
на вітрині магазину), необхідно враховувати також інші аспекти. На попит можна впливати неявно 
через зміну внутрішніх детермінантів та стимулів (цінності, емоції). Цей шлях припускає вплив на 
менталітет суб’єкту. Крім того, необхідно враховувати можливі перепони у формуванні попиту. Зовнішні 
бар’єри є досить «прозорими» – нестача ресурсів (грошей, інформації, транспортних можливостей). 
Внутрішні бар’єри пов’язані із забобонами, культурними, морально-етичними принципами. Їх зміна 
також припускає втручання у внутрішню – психологічну сферу людини. 

Внутрішні детермінанти – ключові моменти, що задовольняють особисті інтереси. Особисті 
ресурси – фінансові матеріальні ресурси особистості, домогосподарства.

Використовуючи загальну модель формування попиту (рис. 2), побудуємо багаторівневу схему 
формування попиту на туристичні послуги для чотирьох рівнів управління (макро, мезо, мікро) та 
врахуємо четвертий нанорівень – рівень особистості (рис. 4). 

Методично слід розрізняти макродослідження, що характеризують загальносвітові тенденції, 
особливості формування світового та макрорегіональних ринків; дослідження стану та напрямків 
розвитку національного та глобального ринків туристичних послуг, визначення специфічності 
функціонування національних та внутрішніх ринкових структур; та дослідження мікро рівня або 
маркетингові дослідження окремого підприємства. Методики та методи, що застосовуються, подібні за 
технікою та процедурою, але відмінні за механізмом аналізу. Специфіка туристичних послуг робить їх 
предметом міжнародної торгівлі, що передбачає не тільки багаторівневість дослідження, а й узгодження 
методичного апарату при переході від одного до іншого рівня. Автор пропонує використання наступного 
методичного та математичного інструментарію при моделюванні стимулювання попиту на туристичні 
послуги для чотирьох рівнів управління економікою:

1. Метод оцінювання унікальності туристичного продукту (надає оцінку унікальності 
туристичного продукту на основі двох факторів: за територіальним розташуванням та оцінка важливості 
врахування унікальності туроб’єкту для певного виду туризму).

2. Когнітивна модель впливу методів стимулювання на туристичний потік (дозволяє виділити 
функціональні зв’язки та моделі поведінки учасників туристичного комплексу при зміні того чи іншого 
фактору).



�55

Volume � Issue 2 20�5 EuropEan Journal of EconomIcs and managEmEnt

Рис. 4. Багаторівнева схема формування попиту на туристичні послуги  
для чотирьох рівнів управління економікою [Джерело: авторська розробка]

3. Метод «SSA-аналізу» для прогнозування туристичного потоку (дозволяє виділити основні 
закономірності туристичних потоків: сезонність, тренди, циклічність для проміжку часу t та необхідність 
застосування того, чи іншого методу стимулювання попиту в залежності від поведінки часового ряду. 
Кількісна оцінка очікуваного туристичного потоку, якщо умови функціонування туристичного потоку 
залишаться незмінними).

4. Гравітаційна модель оцінки потенціалу туристичного регіону та кількісного розрахунку 
туристичного потоку до регіону (надає уявлення про існуючі туристичні ресурси в регіоні та очікуваному 
туристичному потоку для цього регіону).

5. Модель інформаційної системи моніторингу туристичних потоків (завдяки обраній системі 
індикаторів, надає оцінку ефективності проведення стимулювання попиту на туристичні послуги в 
регіоні, державі).

6. Комплексна модель оцінки доходності міжрегіонального туристичного кластеру (модель 
вирішує ряд таких задач як: вибір оптимального складу учасників кластеру; розташування економічного 
центру кластеру; вибір оптимального туристичного маршруту при формуванні нового туристичного 
продукту; оцінка потенціалу сформованого кластеру; оцінка ризиків для відповідних бізнес-процесів; 
оцінка доходності сформованого кластеру).
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Моделі виступають в якості допоміжних інструментів, які в свою чергу є елементами формування 
стратегії та концепції моделювання стимулювання попиту на туристичні послуги. Наведемо у таблиці 2 
відповідність кожного з методу певному рівню управління економікою.

Зазначені моделі у таблиці 2 є необхідними для виявлення проблем в туристичній сфері для 
кожного з рівнів управління. Коли проблема виявлена, обирається метод та стратегія стимулювання 
попиту на туристичні послуги, враховуючи особливості та взаємозв’язки для кожного з рівнів управління 
(таблиця 3).

Табл. 2 
Моделі стимулювання попиту на туристичні послуги на 4 рівнях управління

Нанорівень  
(особистість, споживач)

Мікрорівень  
(фірма)

Мезорівень  
(регіон)

Макрорівень  
(держава)

Метод оцінювання унікальності туристичного продукту

Когнітивна модель впливу методів стимулювання на 
туристичний потік

Модель інформаційної системи моніторингу 
туристичних потоків

- Метод «SSA-аналізу» для прогнозування туристичного потоку

- Гравітаційна модель оцінки потенціалу туристичного регіону та кількісного 
розрахунку туристичного потоку до регіону

- Комплексна модель оцінки доходності 
міжрегіонального туристичного кластеру -

Табл. 3
Методи та інструменти стимулювання попиту в залежності від рівня управління

Нанорівень 
(особистість)

Мікрорівень 
(фірма)

Мезорівень 
(регіон)

Макрорівень 
(держава)

Нанорівень 
(особистість) «Сарафане радіо» Формування пропозиції Формування 

територіальної громади

Через 
територіальну 
громаду

Мікрорівень 
(фірма)

Вплив на мотивацію, 
агресивна реклама Робота на агентських 

Формування 
інфраструктури 
туристичного 
регіону, формування 
туристичного продукту

Надходження до 
бюджету податків 
від тур. діяльності, 
формування 
загального 
національного тур. 
продукту

Мезорівень
(регіон)

Формування 
територіальних громад 
для вирішення місцевих 
проблем (організація 
фестивалів, охорона 
пам’яток природи, 
історії, інформаційне 
забезпечення)

Введення місцевих 
податків (туристичний 
збір), формування 
стратегії розвитку 
регіону

Кластерна взаємодія

Подання до 
центрального 
законодавчого 
органу пропозицій 
щодо  розвитку 
туристичного 
регіону, 
наповнення 
держ.бюджету 
місцевими 
податками

Макрорівень 
(держава)

Вплив на державний 
статус туристичної 
території через 
формування 
територіальних громад

Введення податків, 
законодавство, 
формування безпечних 
умов для ведення 
бізнесу

Законодавчі програми 
по розвитку регіонів, 
надання економічного 
статусу для того чи 
іншого регіону

Формування 
позитивного 
іміджу держави 
на міжнародному 
ринку туристичних 
послуг, залучення 
міжнародних 
грантів та 
інвестицій для 
розвитку тур. 
регіону
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Для формування концепції моделювання стимулювання попиту на ринку туристичних 
послуг, розглянемо основні інструменти та методи стимулювання для кожного з рівнів управління. 
Стимулювання на державному рівні управління характеризується наявністю адміністративною та 
економічною формами стимулювання, що в свою чергу мають методи прямого та опосередкованого 
впливу (рис. 5).

Для розуміння управління стимулюванням попиту на регіональному рівні було побудовано 
когнітивну модель у вигляді орграфу (рис. 6), де центральної вершиною виступає добробут регіону. 
Зазначимо, що в даному орграфі зображено лише позитивні зв’язки між вершинами. 

Рис. 5. Форми та методи державного регулювання туристичної сфери  
(макрорівень економіки)8 

Рис. 6. Когнітивна модель стимулювання попиту на регіональному ринку туристичних послуг 
(мезорівень економіки) [Джерело: авторська розробка]

8 Черниш, І.В. (2014). Формування антикризової політики держави у туризмі. Полтава: ТОВ «АСМІ», 585.
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Розглянемо більш докладно характеристику кожної вершини орграфу, що представлений на 
рисунку 6. Центральна вершина орграфу «Добробут регіону» характеризується сукупністю економічних, 
соціальних та екологічних показників життя населення регіону. На збільшення добробуту регіону 
опосередковано впливають такі вершини, як «Туристичні фірми», через залучення «Потенційних 
туристів», які в свою чергу будуть сплачувати «Туристичний збір» до місцевого бюджету. Для вершини 
«Органи місцевої влади» характерним є вплив на добробут регіону як напряму, через створення певних 
інвестиційно-правових пільг для представників туристичного бізнесу, так і опосередковано, через 
регулювання розміру туристичного збору. 

Крім того, цікавим є взаємодія вершин «Інвестори» та «Територіальна громада», де представники 
територіальної громади можуть залучати інвестиційні кошти на розвиток туристичної інфраструктури 
свого регіону, або проведення різноманітних культурних заходів, що можуть залучити потенційних 
туристів до регіону. Представниками територіальної громади можуть виступати як різні суспільні 
організації, так і неофіційні об’єднання людей. 

В умовах глобальної інформатизації суспільства вершина «Інформаційне забезпечення» 
має величезне значення, при донесенні інформації щодо наявного «Туристичного потенціалу» до 
туристичних фірм, інвесторів та потенційних туристів. Під інформаційним забезпеченням в даному 
випадку будемо розуміти усі наявні Інтернет-ресурси, де згадуються туристичні об’єкти регіону. Якщо 
таких ресурсів немає, тоді територіальна громада, органи місцевої влади, або туристичні фірми повинні 
брати на себе функцію по створенню якісного інформаційного Інтернет-повідомлення (фотоматеріали, 
унікальний текст, з посиланнями на сторінку суб’єктів туристичної діяльності) на відомих міжнародних 
порталах, наприклад Wikitravel, Google maps, Wikimapia та інші.

Для розуміння взаємодії туристичних об’єктів на рівні туристичної фірми, була побудована 
когнітивна модель стимулювання попиту на туристичні послуги при формуванні одноденного 
туристичного продукту (рис. 7).

 

Рис. 7. Когнітивна модель впливу методів стимулювання на туристичний потік для нанорівня 
та мікрорівня управління економікою [Джерело: авторська розробка]

Стимулювання в запропонованій на рис. 7 моделі відбувається за рахунок впливу на центральні 
вершини «Реклама», «Анімація», «Додатковий подарунок», «Вартість туристичних послуг», «Місце 
проведення» (що відповідає унікальності туристичного продукту за територіальною ознакою).
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Пропонуємо наступну багаторівневу систему стимулювання попиту на чотирьох рівнях управління 
(рис. 8).

 

Рис. 8. Концепція моделювання стимулювання попиту на ринку туристичних послуг 
[Джерело: авторська розробка]

Висновки.
Автором була запропонована концепція моделювання стимулювання попиту на туристичні 

послуги на чотирьох рівнях управління економіки (макрорівні, мезорівні, мікрорівні та нанорівні). 
Такий комплексний підхід зумовить результативне застосування методів стимулювання. Проте основну 
увагу при формуванні стратегії стимулювання попиту слід приділяти нанорівню – рівню окремої 
особистості. Оскільки, рівень особистості є присутнім в кожному з рівнів економіки та має суттєвий 
вплив при формуванні моди на нові туристичні послуги.

References 

1. Bakurova, A.V., Didenko, A.V., Popova, O.Yu. (2015). Metod otsiniuvannia unikalnosti turystychnogo 
produktu. Ukraina: BiznesInform, 6, 73-78.

2. Bakurova, A.V., Popova, O.Yu. (2012). Modeliuvannia systemy monitoryngu turystycgnykh potokiv. 
Kyiv: Prykladna statystyka: problemy teorii ta praktyky, 11, 87-97.

3. Chekanskii, A.N., Frolova, N.L. (1996). Teoriia povedeniia potrbitelei i rynochnyi spros. Moskva: 
TEIS.

4. Chernysh, I.V. (2014). Formuvannia antykryzovoi polityky derzhavy u turyzmi. Poltava: TOV 
«ASMI».

5. Kleiner, G. (2013) Analiz i modelirovanie economicheskikh protsessov. Moskva: CEMI RAS.
6. Popova, O.Yu.  (2015). Analiz modelei ta metodiv stymuliuvannia popytu na turystychni poslugy v 

suchasnykh umovakh. Zaporizhzhia: Derzhava ta regiony, 1 (78), 70-75.
7. Popova, O.Yu. (2014). Otsinka efektyvnosti vyvodu novogo turystychnogo produktu na rynok. 

Donetsk: Modeli upravlinnia v rynkovii economitsi.
8. Rossinskaia, G.M. (2007). Ekonomicheskoe povedenie potrebitelia mnogourovnevyi podhod k 

analizu. Problemy sovremennoi economiki, 3 (23).  <http://www.m-economy.ru>.



��0

EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU

Гаража О., к.е.н.
Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ 
ЗЕМЛЯМИ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ТА 
ІНШОГО ПРИРОДООХОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Abstract. Protected land is national property of Ukraine. State defined the priority protection of 
these lands with fixing the special reserve and the legal regime, functional zoning and protected 
areas. The management specific of these lands lies in a world biodiversity. Land management 
of natural-reserved fund – is the influence on the system of natural-reserved fund to save it in a 
definitely mode or transformation into another state. Management process – is exposure activity 
to the natural-reserved fund object with definitely methods for specific purposes. The public land 
administration of natural-reserved fund realizes State Agency of Protected Areas. It is subordinated 
to the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine. Local level management of natural-
reserved fund objects and territories realize special administration. They are headed by managers. 
Special administration includes research divisions, security service, environmental education, 
business and other services.
Keywords: management, natural-reserved fund, management process, government agencies, 
functional zoning.

Постановка проблеми. Природно-заповідні землі є національним надбанням України. З прийняттям 
у 2001р. діючого Земельного кодексу ці землі виділено у окрему категорію: землі природно-заповідного 
та іншого природоохоронного призначення. Унікальні землі природно-заповідного фонду мають бути 
збережені для нащадків. Державою визначено пріоритетність охорони цих земель із закріпленням 
спеціального правового і заповідного режиму, функціонального зонування та охоронних зон. Специфіка 
управління землями цієї категорії полягає в тому, що вони розглядаються як частина світового 
біологічного різноманіття. Особлива процедура виникнення та припинення прав на землі природно-
заповідного фонду, своєрідний облік цих земель, існування особливих органів управління з одного 
боку забезпечують правовий режим відповідно до законодавства, а з іншого включають до єдиної 
системи управління земельними ресурсами, бо в основі формування цієї категорії покладена земля. 
Саме винятковість управління природно-заповідними територіями та об’єктами складає проблематику 
даного дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретично-правові та методологічні засади 
управління землями природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення розробляли  
в своїх наукових працях А.Й. Годованюк1, Т.В. Лісова, С.В. Шарапова2, В.В. Горлачук3, В.Г. В’юн, 
А.Я. Сохнич, І.С. Качурець та інші. Однак проблема формування інституціональних основ управління 
землями природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення і сьогодні перебуває у сфері 
наукових досліджень.

Формулювання цілей статті. Аналіз та оцінка інституціональних основ управління землями 
природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення.

Виклад основного матеріалу. Управління землями природно-заповідного фонду – це вплив на 
систему природно-заповідного фонду для збереження її у визначеному режимі або трансформації у 
інший стан. Об’єктом управління є землі природно-заповідного фонду на різних рівнях територіально-
галузевого розподілу, а суб’єктами – органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, фізичні 
1 Годованюк, А.Й. (2008). Правовий режим земель природно-заповідного фонду: автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня кандидата юрид. наук: 12.00.06. Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
2 Лісова, Т.В., Шарапова, С.В. (2012). Питання правової охорони земель природно-заповідного фонду. Матеріали 
Міжнародної науково-практичної конференції, ч. 1, 70–71.
3 Горлачук, В.В., В’юн, В.Г., Сохнич, А.Я., Качурець, І.С. (2002). Сучасні проблеми управління землями природно-
заповідного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення. Львів: Изд. НВФ Укр. технології, 
190-192.
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і юридичні особи, громадськість. Теорія управління землями природно-заповідного фонду вивчає 
системні та локальні закономірності. Управлінській процес відбувається по вертикалі і горизонталі. 
Процес управління – це діяльність суб’єктів впливу на об’єкт природно-заповідного фонду визначеними 
методами для конкретних цілей. Його елементами є управлінське рішення та організація працівників. 
Управлінський процес природно-заповідного фонду охоплює і галузеві рівні: міжгалузеві рівні, саму 
галузь, підприємства та об’єднання, процес в органі всередині апарату; і територіальні рівні: державний, 
регіональний, районний, локальний. 

Державне управління землями природно-заповідного фонду здійснює спеціально уповноважений 
орган – Державна служба заповідної справи. Її вперше в Україні створено у 2001 р. М.Д. Гродзинський, 
І.В. Кононко та інші4 виділяють такі періоди у розвитку заповідної справи: 1) ресурсної охорони;  
2) територіальної охорони; 3) глобальної природоохорони. Вона забезпечує функціонування інституту 
земель природно-заповідного призначення, реалізуючи у практичному напрямі режими цих земель. 
Сучасні вчені по різному трактують режимність земель цієї категорії. Т.В. Лісова, С.В. Шарапова 
вказують на те, що необхідно чітке розмежування понять “заповідний режим” і “правовий режим” і 
закріплення їх на законодавчому рівні5. О.М. Ковтун доводить, що заповідний режим − це закріплений 
у правових нормах порядок збереження й експлуатації заповідності, за порушення якого передбачено 
підвищену юридичну відповідальність. А.Й. Годованюк вказує на те, що правовий інститут земель 
природно-заповідного фонду відрізняється від правового режиму земель природно-заповідного фонду 
тим, що під правовим режимом земель слід розуміти правовий інститут “в дії”, тобто в процесі його 
реалізації на практиці. Таким чином, самі терміни “правовий режим” і “правовий інститут земель 
природно-заповідного фонду” при всій їх близькості не є тотожними6.

Державна служба заповідної справи підпорядкувалась Міністерству екології та природних 
ресурсів України і проіснувала майже 10 років – з 2001 р. по 2011 р. Але з часом набула потреба у змінах 
і реорганізації її у Державне агенство заповідної справи. У складі Мінприроди є департамент заповідної 
справи, який складається із 4 відділів: відділ організації та використання природно-заповідного фонду; 
відділ розвитку природно-заповідного фонду; відділ управління установами природно-заповідного 
фонду; відділ служби державної охорони та державного кадастру територій та об’єктів природно-
заповідного фонду. Саме цей департамент займається організацією, охороною, використанням земель 
природно-заповідного фонду зі штатом у 23 чол. Скорочення штату почалося з 2011 р. і на даний час 
склало 69%, тобто з 78 чол. до 23 чол. 

На локальному рівні управління об’єктами та територіями природно-заповідного фонду 
здійснюють спеціальні адміністрації. Їх очолюють керівники. Спеціальна адміністрація включає 
наукові підрозділи, служби охорони, екологічної освіти, господарського та іншого обслуговування. 
Управління здійснюється згідно положень про території та об’єкти природно-заповідного фонду і 
їх проектів організації. Якщо не створюється спеціальна адміністрація, то управління здійснюється 
підприємствами, установами та організаціями, у підпорядкуванні яких вони перебувають. Наприклад, 
мисливські і лісові заказники у віданні Державного комітету лісового господарства, болотні заказники 
– фермерів, сільськогосподарських підприємств. Управління у цій сфері можуть здійснювати громадські 
організації. Для цього у їх статутах повинна передбачатись така діяльність. 

Однією з гострих проблем управління землями природно-заповідного фонду є розосереджена 
підпорядкованість об’єктів різним суб’єктам управлінської діяльності (табл. 1).

 Біля 65% об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення підпорядковується 
Мінприроди України, у віданні Державного агентства лісових ресурсів – 13%, (з них 6 – природні 
заповідники: Ялтинський гірсько-лісовий, Черемський, Дніпровсько-Орільський, Поліський, Рівненський, 
Медобори та 5 – національні природні парки: Шацький, Зачарований край, Галицький, Сколівські 
Бескиди, Гомільшанські ліси), 11% – в Національній академії наук України (Карадазький, Український 
степовий та Луганський природні заповідники, Дунайський та Чорноморський біосферні заповідники), 
8% – Державному управлінню справами Президента України (Кримський природний заповідник та 
національні природні парки Залісся, Азово-Сиваський, Синьогора, Білоозерський), 1% – в Міністерстві  
 
4 Гродзинський, М.Д., Стеценко, М.П. (2003). Заповідна справа в Україні. Київ: Изд. Світ, 303-306; Кононко, І.В. 
(2005). Заповідна справа. Київ: Изд. НАУ, 87–88.
5 Лісова, Т.В., Шарапова, С.В. (2012). Питання правової охорони земель природно-заповідного фонду. Матеріали 
Міжнародної науково-практичної конференції, ч. 1, 70–71.
6 Годованюк, А.Й. (2008). Правовий режим земель природно-заповідного фонду: автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня кандидата юрид. наук: 12.00.06. Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
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освіти і науки України (природні заповідники Розточчя та Канівський) та 2% – Національній академії 
аграрних наук України (природний заповідник Мис Март’ян та біосферний заповідник Асканія-Нова).

Заповідна політики в державі спрямована на збільшення площі природно-заповідного фонду 
до європейських показників. В Європі коефіцієнт заповідності досягає 10-15%, в той час як по 
Україні 6,15%. Аналіз земельного фонду показує, що більшість об’єктів природно-заповідного фонду 
знаходяться у віданні органів місцевої влади та місцевого самоврядування. Доречним було б передати 
землекористувачам ці землі загальнодержавного значення у постійне користування. Площа заповідних 
та національних природних парків складає 1576 115,8 га, а лише 730 274,9 га або 46% знаходяться у 
постійному користуванні. 

Для ефективного управління землями цієї категорії крім державного земельного кадастру створено 
державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду, який є системою необхідних і 
достовірних відомостей про природні, наукові, правові та інші характеристики територій та об’єктів, 
що входять до складу природно-заповідного фонду7. Кадастрова документація включає форму 1ДКПЗФ 
«Картка первинного обліку територій та об’єктів ПЗФ України»; форму 2ДКПЗФ «Державний кадастр 
територій та об’єктів ПЗФ України»; форму 3ДКПЗФ «Карта-схеми розташування територій та об’єктів 
ПЗФ України»: регіонів – у масштабі 1:200000, України – в масштабі 1:500000; форму 4ДКПЗФ «Зміни 
у складі ПЗФ України».

Первинний облік кадастрових відомостей здійснюється спеціальними адміністраціями, або 
підприємствами, установами та організаціями, у віданні яких перебувають інші території та об’єкти 
природно-заповідного фонду, за їх рахунок. Кадастрова документація набуває форми картки для 
первинного обліку і державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду міст, 
районів, областей, Автономної Республіки Крим та України. Кадастрові дані публікуються один раз на 
5 років (станом на 01.01 поточного року). У проміжні роки видаються додаткові відомості за формою 
4 ДКПЗФ8. 

При управлінні земельними ресурсами природно-заповідного фонду крім постійно діючих 
адміністративно-територіального, політико-правового, інженерно-технологічного, економічного, 
соціального, екологічного аспектів, потрібно додати географічний та ландшафтний аспекти.

На об’єкти та території ПЗФ складається «Проект організації території відповідної категорії 
природно-заповідного фонду». В них проводять функціональне зонування, яке різниться за категоріями 
природно-заповідного фонду. 

Функціональне зонування – це поділ території на зони, в яких встановлюються різні режими 
збереження, охорони, відтворення та використання природних ресурсів. 

Біосферний заповідник. Виділяють такі види зон: 1) заповідна зона; 2) буферна зона; 3) зона 
антропогенних ландшафтів; 4) зони регульованого заповідного режиму. Встановлюється територіально 
диференційований режим охорони, відтворення та використання його природних комплексів.  
 
7 Закон про природно-заповідний фонд України 1992 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 
34, 502/
8 Державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду України станом на 2013 (Мінприроди)  
(01 січня 2013 року).

Табл. 1 
Розподіл територій та об`єктів природно-заповідного фонду України загальнодержавного 

значення за їх підпорядкуванням станом на 01.01.2015 р.
№ п/п Органи управління Кількість, од. Площа, га %

1 Мінприроди 45 1068983,35 65

2 НАН України 5 172213,09 11

3 НААН України 2 33547,60 2

4 Державне управління справами Президента України 5 129045,94 8

5 Державне агентство лісових ресурсів 11 218694,00 13

6 МОН 2 10719,38 1

Всього 1633203,36 100
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В заповідній зоні сувора заборона на господарську та іншу діяльність. Виконуються наукові та 
природоохоронні завдання. Відвідування обмежується. Поряд із штатними працівниками можуть 
трудитися науковці та студенти-практиканти. В буферній зоні, яка захищає від згубних дій заповідну 
зону, господарська діяльність жорстко обмежуються. Зона антропогенних ландшафтів передбачає 
рекреацію та звичайне користування природними ресурсами, але знаходиться під цілодобовим наглядом 
за дотриманням вимог законодавства з охорони природно-заповідного фонду. У зоні регульованого 
заповідного режиму дозволяється розміщення господарських будівель та споруд, ведення господарської 
діяльності. Наприклад, розподіл території Карпатського біосферного заповідника, що перебуває у 
постійному користуванні площею 31977 га, є: заповідна зона – 15872 га (49,6%); буферна зона – 9351 га  
(29,3%); зона регульованого заповідного режиму – 2074 га (6,5%); зона антропогенних ландшафтів 
– 4680 га (14,6%). Досвід показує, що в екологічно стабільних регіонах заповідне ядро становить 
близько 50% території, малостабільних – 40%, а нестабільних – 25%. Зони розміщуються у вигляді 
концентричних кіл. 

Національні природні парки. Його територія поділяється на функціональні зони: 1) заповідна зона; 
2) зона регульованої рекреації; 3) зона стаціонарної рекреації; 4) господарська зона. В заповідній зоні 
забороняється будь-яка господарська та інша діяльність. У зоні регульованої рекреації здійснюється 
короткостроковий відпочинок та оздоровлення населення, огляд особливо мальовничих і пам’ятних 
місць. У зоні стаціонарної рекреації розміщуються готелі, мотелі, кемпінги, інші об’єкти обслуговування 
відвідувачів Парку. У межах господарської зони проводиться господарська діяльність та знаходяться 
населені пункти, об’єкти комунального призначення Парку, а також землі інших землевласників та 
землекористувачів. Наприклад, згідно наказу президента України Л.Д.Кучми № 1047/2004 від 6 вересня 
2004 року площа національного природного парку “Гомільшанські ліси” складає 14314,8 га, із них 
у постійному користуванні парку знаходиться 3377,3 га (Коробівське лісництво). Площа заповідної 
зони складає 1022,4 га (7,1%), зони регульованої рекреації – 1380,3 га (9,6%), стаціонарної рекреації - 
1100,5 га (7,7%) та господарської - 10811,6 га (75,6%). В екологічно стабільних регіонах заповідне ядро 
становить біля 20% території, малостабільних – 15%, а нестабільних – 10%.

Регіональні ландшафтні парки. Їх територія підлягає зонуванню як за територіями національних 
природних парків: 1) заповідна зона; 2) зона регульованої рекреації; 3) зони стаціонарної рекреації;  
4) господарська зона. Наприклад РЛП «Равське розточчя» площею – 20464 га поділяють на заповідну 
зону – 1268 га (6,2%) і охорону зону навколо заповідної – 651 га (3,2%); зону регульованої рекреації 
– 826 га (4%); зону стаціонарної рекреації – 994 га (4,9%); господарську зону – 16725 га (81,7%).

Ботанічні сади. Їх територія підлягає зонуванню на: 1) експозиційну; 2) наукова; 3) заповідна;  
4) адміністративно-господарська. На території дендрологічних парків та парків-пам’яток садово-
паркового мистецтва проводиться зонування як для ботанічних садів. Експозиційна зона призначена 
для проведення екскурсій, лекцій, на яких відвідувачам дозволяється ознайомитися з експонатами 
відповідного саду. Наукова зона використовується для розміщення експериментальних ділянок 
та коллекцій з наступними науковими дослідженнями. Заповідна зона передбачає створення, 
охорону та відновлення колекцій. Вхід відвідувачів суворо забороняється, а дозволяється у випадку  
проведення наукових досліджень. Адміністративно-господарська зона містить службові та госпо- 
дарські приміщення саду і господарської діяльності. Наприклад, ботанічний сад ім. академіка Фоміна 
площею 

Розміри зон ботанічного саду мають таку градацію: експозиційна – 50-75%; наукова – 15-25%; 
заповідна – 5-15%; адміністративно-господарська – 5-10%.

Економічною корисністю земель природно-заповідного фонду, крім збереження природи в 
первозданному вигляді, є створення сервісної системи рекреаційних послуг. До них належать: еколого-
освітні стежки, науково-пізнавальні маршрути, вирощування та реалізація рідких рослин, організація 
відпочинку у національних парках, проведення екскурсій, виставок і т.д. Неповторні та унікальні 
багатства природних краєвидів України не доступні для ознайомлення та відвідування громадянами 
нашої держави через відсутність професійного та якісного сервісу. Нагальними завдання державної 
політики по формуванню інституту земель природно-заповідного фонду поряд із розширенням 
земель цієї категорії, створенням екологічної мережі, є організація сервісної системи рекреаційних  
послуг. 

В інституті земель природно-заповідного і природоохоронного призначення виділяють такі 
інститути: правовий, заповідний, економічний, управлінський, земельний, кадровий, соціальний, 
екологічний, інформаційний. Система органів управління має велику розгалуженість (рис. 1). 
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Рис. 1. Органи управління інститутом земель природно-заповідного та іншого 
природоохоронного призначення

Механізми управління поділяються на економічні, ринкові, адміністративні, інформаційні, 
землевпорядні. До функцій управління, яке здійснюється по вертикалі та горизонталі відносять: 
інспекційні, розпорядчі, організаційні, правозахисні, юридичні, інформаційні. Метою управління 
різниться за категорія природно-заповідного фонду (табл. 1).
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 Табл. 1 
Мета управління за категоріями природно-заповідного фонду*
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Заборона господарської діяльності 1 1 2 2 2 3 2 3 3 3
Збереження природних комплексів 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2
Наукові дослідження 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3
Охорона дикої природи 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3
Включення до всесвітньої мережі 3 1 3 3 - - - - - -
Освітня цінність та поширення 
екологічних знань 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1

Підготовка кадрів 1 2 3 3 - - - 1 1 1
Культурна цінність - - 2 2 - - - 1 1 1
Організація відпочинку - - 2 2 3 3 3 1 1 1
Туризм - - 2 2 3 3 3 2 2 2
Збереження окремих компонентів - - 2 2 1 1 1 3 3 3
Оцінка системи управління та 
адміністрування 3 3 3 3 - - - 3 3 3

Моніторинг навколишнього 
природного середовища 1 1 1 1 - - - 3 3 3

Проект організації території 1 1 1 1 - - - 1 1 1
Функціональне зонування території 1 1 1 1 - - - 1 1 1
Умовні позначення: 1 - основна мета, 2- другорядна мета, 3- потенційна мета, – - ціль не ставиться
*Розроблено автором
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Ефективна організація та функціонування природно-заповідного фонду можливе за умов 
фінансової їх підтримки. Джерелами фінансування є: загальний фонд державного бюджету, загальний 
фонд місцевого бюджету, екологічні фонди, власні кошти господарюючих суб’єктів, міжнародна 
технічна допомога. У порівнянні виділення коштів з бюджету у 2014 р. до 2010 р. спостерігається 
збільше майже в два рази (табл. 2). 

Фінансове навантаження збільшилось на землі природно-заповідного фонду у зв’язку з ліквідацією  
у 2015 р. пільг на сплату податку на земельні ділянки заповідників, парків, заказників, садів, пам’яток 
природи та парків-пам’яток садово-паркового мистецтва (зміни до ст.282ПК відповідно до ЗУ від 
28.12.2014 №71-8). Більшість об’єктів природно-заповідного фонду знаходяться у державній власності 
і фінансуються за рахунок державного бюджету, яким кошти на сплату земельного податку у 2015 р. не 
передбачались. 

Наповнення спеціального фонду відбувалося за рахунок екологічного податку (з палива). 
Відповідно до змін у Податковому кодексі його трансформовано у акцизний податок при чому збільшено 
зарахування до місцевих бюджетів з 35% до 80%, а до державного бюджету зменшено з 65% до 20%. 
Кошти поступають до загальних фондів місцевого та державного бюджетів.

Об’єкти природно-заповідного фонду є бюджетними державним установами відповідно до 
Положення. Вони мають юридичний статус, має самостійний баланс, рахунки у відділенні Казначейства 
і утримується за рахунок коштів державного бюджету, також має печатку із зображенням Державного 
герба України та своїм найменуванням, бланки, штампи та офіційну емблему, що реєструються в 
установленому порядку. Економічні показники різняться (табл. 3).

Табл. 2   
Кошти на природоохоронні заходи за період 2010-2014 рр.8, тис. грн.

Джерело 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2014 р.  
до 2010 р., %

Загальний фонд 61108,560 74673,200 134425,5 138701,8 114451,40 187

Спеціальний фонд 10580,034 33001,81 99238,463 94635,574 28697,476 271

Табл. 3
Економічні показники діяльності заповідників та національних природних парків  

за користувачами у 2013 р.
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Природні заповідники 383 93,7 54 1322 123 514 - 67 62487,8 55453,5 7034,3

Біосферні заповідники 84 154,8 29 717 101 231 49 27 33789,2 28676,2 5113

Національні природні парки 42486 2611,7 262 3091 229 1469 176 109 169277,1 149386,1 19891

Всього 42953 2860,2 345 5130 453 2214 225 203 265554,1 233515,8 32038,3



���

EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU

Висновки із цього дослідження. До головних функцій управління цими територіями відносяться: 
1) розвиток заповідної справи; 2) утворення і проголошення цих територій та об’єктів; 3) розподіл і 
перерозподіл природних ресурсів; 4) екологічна експертиза; 5) введення державного кадастру територій 
та об’єктів природно-заповідного фонду; 6) контроль за додержанням режиму; 7) координація наукової 
діяльності в його межах.
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ОПЕРАЦІЇ З ВІДХОДАМИ ЯК СТРАТЕГІЧНІ 
ОБ’ЄКТИ КОНТРОЛЮ

Abstract. The requirement today is to minimize and eliminate the negative environmental 
consequences of economic activity. The problem of waste is very serious, hence the need for 
comprehensive and continuous monitoring of waste management operations from the government, 
the public and directly by the enterprises themselves. In the article the essence and purpose of 
control as a function of strategic management. It considered the basic principles of organizational 
and legal measures and functions of public authorities in monitoring and control of waste. The 
necessity of organization of internal control operations of waste management companies and 
offered his technique. Internal control waste operations will enable the company not only to 
timely detect deviations, correct them, but also to raise environmental awareness and social  
responsibility.
Keywords: waste, operation of waste, control, waste management, government regulation, internal 
control.

Постановка проблеми. Останнім часом питання поводження з відходами все частіше стають 
ключовими у дослідженнях в різних галузях знань. Екологічна катастрофа стала суттєвою загрозою 
для всього людства. На нашу думку, основними факторами, що спричиняють загострення проблеми з 
відходами підприємств, є:

– недостатній технологічнйи розвиток підприємств (застаріле обладнання, низький рівень 
впровадження бевідходних технологій і т.п.);

– недосконалість екологічного законодавства щодо відходів (наявність протиріч та неузгодже- 
ностей);

– неефективне державне регулювання сфери поводження з відходами (неналежний контроль з 
боку спеціалізованих державних структур, відсутність дієвих економічних стимулів для виробників 
відходів);

– нерозвинена інфраструктура щодо поводження з відходами ( відсутність достатньої кількості 
підприєств-утилізаторів, недосконала логістика рециклювання тощо);

– низька екологічна свідомість та соціальна відповідальність не тільки керівництва підприємств, 
а й споживачів їх готової продукції.

Поліпшення ситуації можливе за умов організації ефективної системи управління відходами. 
Головними елементами цієї системи є облік, аналіз і контроль операцій з відходами. Контроль, як один 
з елементів системи, повинен стати дієвим інструментом стратегічного управління для забезпечення 
стійкого розвитку окремих підприємств та країни вцілому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання контролю досліджувались в працях багатьох 
вітчизняних вчених, серед яких Ф.Ф. Бутинець, Н.С. Вітвицька, Н.Г. Виговська, В.М. Жук, І.К. Дрозд, 
Л.В. Нападовська, В.О. Шевчук та інші. Безпосередньо проблематику контролю операцій з відходами 
розглядали у своїх дослідженнях О.В. Боднар, Є.В. Бойко, З.В. Гуцайлюк, В.А. Єрофеєва, І.Л. Ткаченко 
та ін. 

Формулювання мети статті. Метою статті є дослідження теоретичних, організаційних 
та методичних аспектів зовнішнього та внутрішнього контролю операцій з відходами діяльності 
підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. В кризових умовах особливо важливого значення 
набуває стратегічне управління підприємствами, що дозволяє своєчасно адаптуватися до динамічних 
умов. Стратегічне управління є основою управління, а діяльність зі створення та реалізації стратегії 
фактично рано чи пізно зачіпає будь-яку управлінську роботу на кожному підприємстві1. 

1 Бланк, И. (2010). Финансовая стратегия предприятия. Киев: Ника-центр.
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Традиційно в наукових джерелах контроль визначається як самостійна функція управління. 
Слушною є думка Н.С. Вітвицької, що контроль дозволяє вчасно виявляти та ліквідовувати передумови, 
що заважають ефективній організації виробництва та успішній діяльності2. 

Існують різні погляди вчених на мету контролю. Так, М.Т. Білуха, В.О. Шевчук основною метою 
контролю вважають своєчасне виявлення та усунення відхилень для досягнення цілей управління3. 
У своїх ослідженнях Л.В. Нападовська наголошує, що метою контролю є допомога управлінському 
персоналу в організації самоконтролю та ефективного прийняття рішень, а не встановлення жорсткого 
контролю та здійснення покарання4. На думку Ф.Ф. Бутинця мета властива не безпосередньо 
господарському контролю, а його суб’єктам, тобто своєї мети контроль не має. 

У сфері поводження підприємств з відходами залежно від суб’єктів здійснення контролю він 
поділяється на державниий, громадський та внутрішньогосподарський. 

Відповідно до Закону України «Про відходи» (ст. 5) до основних принципів державної політики 
у сфері поводження з відходами відносяться:

– пріоритетний захист навколишнього природного середовища та здоров’я людини від 
негативного впливу відходів,

– забезпечення ощадливого використання матеріально-сировинних та енергетичних ресурсів,
– науково обгрунтоване узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства 

щодо утворення та використання відходів з метою забезпечення його сталого розвитку.
Серед головних напрямів державної політики щодо реалізації вищезазначених принципів є 

«організація контролю за місцями чи об’єктами розміщення відходів для запобігання шкідливому 
впливу їх на навколишнє природне середовище та здоров’я людини»5.

З боку держави контроль у сфері поводження з відходами здійснюють Кабінет Міністрів України, 
відповідні органи місцевих державних адміністрацій та місцевого самоврядування, а також спеціально 
уповноважені органи виконавчої влади, а саме: Міністерство охорони навколишнього природного 
середовища, Державна санітарно-епідеміологічна служба України. Регулювання безпеки щодо 
поводження з радіоактивними відходами також уповноважені здійснювати в межах своєї компетанції 
Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство надзвичайних ситуацій та інші державні органи 
виконавчої влади.

Контроль та нагляд за дотриманням законодавства у сфері поводження з відходами в Україні 
здійснює Генеральний прокурор та органи прокуратури в межах їх повноважень.

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України виконує наступні функції 
у сфері моніторингу і контролю відходів:

– державний контроль дотриманням вимог щодо екологічної безпеки;
– створення інформаційно-аналітичних систем, а також баз даних про обсяги утворення різних 

видів відходів і поводження;
– здійснення контролю за організацією та здійсненням суб’єктами господарювання первинного 

обліку утворення, збору, обробки, утилізації та видалення відходів та їх паспортизацією;
– контроль за формуванням і веденням реєстру об’єктів утворення відходів та реєстру місць їх 

видалення;
– контроль за транскордонним переміщенням відходів;
– забезпечення обміну інформацією з відповідними органами влади інших держав і міжнародних 

організацій у сфері поводження з відходами.
В рамках дослідження доцільно підкреслити, що існує також і громадський контроль у цій сфері. 

Відповідно до Закону України «Про громадський контроль» його можуть здійснювати громадські 
інспектори у сфері охорони природного навколишнього середовища. Тоді як у Законі «Про відходи» 
про таке право взагалі не згадується. Це в той час, коли Україна ще у 1999 році ратифікувала Орхуську 
конвенцію, в якій чітко регламентовано порядок участі громадськості у процесі прийняття рішень 
стосовно довкілля. Отже, слід констатувати той факт, що потенційна можливість участі громадськості 
у прийнятті рішень щодо охорони довкілля існує за міжнародними правовими актами, в у вітчизняному 
законодавстві чітко не закріплена, що є стримуючим фактором у забезпеченні стійкого розвитку.

2 Вітвицька, Н. (2000). Контроль і ревізія. Київ: КНЕУ. 
3 Білуха, М. (1994). Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту. Київ: Вища школа.
4 Нападовська, Л. (2000). Внутрішньогосподарський контроль в ринковій економіці. Дніпропетровськ, Наука і освіта.
5 Закон про відходи 1998 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon4.rada.
gov.ua/laws/show/187/98> (2015, серпень, 31).
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Центральним питанням під час реалізації функцій держави у сфері поводження з віходами є 
інформаційне забезпечення управління. Тому дуже актуальним є формування повної та об’єктивної 
інформації про відходи безпосередньо в місцях утворення та здійснення подальших операцій з ними. 
Для цього необхідною передумовою є організація ефективної системи внутрішнього контролю 
на підприємствах-виробниках відходів. Посилення конкуренції, стрімкий розвиток технологій, 
обмеженість і постійне зростання вартості ресусів та інші фактори підвищують вимоги до системи 
внутрішнього контролю підприємства. На сучасному етапі внутрішній контроль повинен стати 
невід’ємною складовою управління на всіх рівнях. Я.А. Гончарук та В.С. Рудницький притримуються 
думки, що мета внутрішньогосподарського контролю полягає у забезпеченні ефективності та 
економічної обгрунтованості господарської діяльності підприємства6. Л.В. Нападовська, Л.В. Сотнікова, 
Є.А. Кочерін ввважають, що внутрішньогосподарський контроль на меті має також сприяння у 
підвищенні ефективності господарювання, збереженню майна, сумлінному виконанню працівниками 
своїх обов’язків. Ми згодні з такими думками і вважаємо, що контроль в контексті концепції стійкого 
розвитку на меті повинен мати не тільки економічні аспекти господарської діяльності, а й екологічні 
та соціальні. Особливого значення набуває контроль екологічних складових діяльності підприємств. 
Враховуючи те, що практично безвідходним діяльність підприємства бути не може, важливим об’єктом 
внутрішнього контролю повинні бути відходи. 

Визначення кола суб’єктів здійснення контролю за операціями з відходами належить до компетенції 
керівників підприємства, тобто законодавчо не окреслюється. Слід зауважити, що внутрішній контроль 
як система може бути організований у різних формах. Контрольні функції може здійснювати служба 
внутрішнього аудиту або бухгалтерія ( чи окремі її працівники). Проте незалежно від форми організації 
внутрішнього контролю на певному підприємстві у частині контролю операцій з відходами необхідно 
налагодити ефективну взаємодію між контролерами та спеціалістами технологічних і технічних служб 
підприємства. Це обумовлюється специфікою регулювання поводження з відходами, особливостями 
технологічних процесів виробництва, технічним станом основних засобів, що мають безпосередній 
вплив на обсяги утворюваних відходів, їх склад, якість тощо. Адже ні бухгалтер, ні внутрішній аудитор 
не володіють відповідними компетенціями для ідентифікації відходів. Тоді як працівники технічних 
і технологічних служб підприємств повинні нести відповідальність щодо розмежування відходів на 
зворотні та незворотні, можуть обгрунтувати обсяги їх утворення, виникнення браку або технологічні 
втрати. Співпраця висококваліфікованих технолога, бухгалтера та економіста повинна стати невід’ємною 
умовою успішного управління господарською діяльністю підприємства. У зв’язку з цим пропонуємо 
контроль операцій з відходами поділяти на 2 підвиди – технологічний та економічний контроль. При 
цьому необхідною умовою є чітке розмежування повноважень та контрольних функцій між різними 
суб’єктами контролю з метою уникнення їх дублювання. Погоджуємося з думкою Й.В. Воюцької, що під  
час організації контрольних заходів основна увага повинна приділятися ліквідації функцій контролю, 
що дублюються, скороченню витрат на його здійснення, упорядкуванню ведення документації та обліку, 
пов’язаних з контрольними діями, впровадженню технічних засобів та підвищенню професіоналізму 
контролерів7. У сферу внутрішнього економічного контролю буде входити вартісна оцінка відходів, а у 
сферу технологічного контролю – їх кількісна оцінка. 

Для забезпечення ефективності системи внутрішнього контролю діяльності підприємства 
вцілому організаційно-методичні підходи повинні бути розроблені не тільки для всієї сукупності 
об’єктів, а й для кожного об’єкту окремо. Відходи як об’єкти внутрішнього контролю впливають на 
змістове наповнення кожного з елементів системи внутрішнього контролю. Основні елементи системи 
внутрішнього контролю операцій з відходами наведені у табл. 1.

Слід зазначити, що ретельна розробка елементів внутрішнього контролю є важливою для 
розуміння діяльності підприємства зовнішніми аудиторами, які на початковій стадії перевірки оцінюють 
систему внутрішнього контролю. 

На організацію внутрішнього контролю операцій з відходами впливають різноманітні фактори, 
серед яких: 

– галузева приналежність підприємства;
– технологічні особливості виробничого процесу;

6 Гончарук, Я., Рудницький В. (2007). Аудит. Київ: Знання.
7  Воюцкая, И.В. (2013). Организационные аспекты системы внутреннего контроля. Актуальные проблемы 
торгово-экономической деятельности и образования в современных условиях. <Нttp://cyberleninka.ru/article/n/
organizatsionno-metodicheskie-problemy-vnutrennego-kontrolya-vozvratnyh-othodov.pdf>. (2015, серпень, 29).
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– організаційно-правова форма та форма власності підприємства;
– наявність структурних підрозділів;
– масштаби діяльності;
– кваліфікація персоналу та інші.
Дослідження діяльності ряду українських підприємств дозволяє зробити висновок, що внутрішній 

контроль операцій з відходами доцільно організовувати в 3 етапи: 
І етап – попередній контроль (формування цілей, планування);
ІІ етап – поточний контроль (реалізація планів);
ІІІ етап – результативний або наступний контроль (контроль результатів). Організація триетапного 

контролю обумовлена необхідністю адаптації підприємства до швидких змін зовнішнього та 
внутрішнього середовища. Контроль є функцією зворотного зв’язку на кожному етапі управління. 
Це дозволяє суттєво посилювати оперативність впливу управлінського персоналу на конкретну мету 
підприємства щодо поводження з відходами, своєчасність внесення коригувань у плани та їх адаптацію 
до середовища, яке постійно змінюється. 

Що стосується операцій з відходами, то у своїй стратегії підприємство повинне ставити за мету:
– скорочення обсягів відходів;
– впровадження маловідходних та безвідходних технологій;
– здійснення інвестицій в необоротні активи природоохоронного призначення (обладнання для 

утилізації відходів або для використання їх в якості альтернативного вида палива) тощо.
Контроль планування дозволить оцінювати та підвищувати якість планів. Оцінка планових 

величин дає можливість оцінити реальність плану, реальність умов, ситуацій, при яких він складався, 
а також можливі помилки під час складання плану. При цьому причинами відхилень від плану можуть 
бути не тільки неточності в оцінках можливих ситуацій, а і, наприклад, помилки у розрахунках, 
неоднорідність змісту планових та фактичних показників.

На етапі реалізації поставлених задач та виконання планів здійснюється поточний контроль за 
такими напрямами:

– контроль фактичних величин в цілому по підприємству та за групами величин (наприклад, 
обсяги утворення відходів вцілому, за видами, за напрямами подальшого використання);

Табл. 1
Основні елементи внутрішнього контролю операцій з відходами

Елемент  
системи Зміст елементу

Контрольне 
середовище

Внутрішні нормативні документи (Наказ про облікову політику, Положення про систему 
внутрішнього контролю або Положення про внутрішній аудит, Порядок з обліку витрат на 
виробництво, Методика визнання, оцінки та обліку відходів, технологічні карти тощо).

Ризики

Можливі викривлення облікової інформації, звітних даних (недостовірне відображення 
або невідображення в обліку зворотних відходів, віднесення вартості відходів до складу 
технологічних втрат, природного убутку або браку).
Неправильне визначення собівартості готової продукції (робіт, послуг), викривлення величини 
залишків запасів, незавершеного виробництва, порушення під час визначення баз оподаткування і т.д.

Процедури 
контролю 

Документальний контроль (перевірка повноти та своєчасності документування операцій з 
відходами, перевірка документів за формою, змістом, нормативно-правова перевірка, логічна та 
арифметична перевірка і т.п.).
Фактичний контроль (перевірка дотримання технологій, контроль дотримання діючих норм 
та нормативів, обстеження на місці відходів, перевірка правильності розрахунку обсягів 
утворення відходів, перевірка достовірності визначення їх вартості, проведення інвентаризацій, 
контрольних замірів тощо).

Інформаційна 
система та 
комунікації

Розподіл контрольних функцій між працівниками технічних та контрольних служб, бухгалтерії, 
безпосередніх виконавців певних господарських операцій  відходами.
Закріплення у посадових інструкціях відповідних працівників їх обов’язків зі здійснення 
контрольних дій щодо операцій з відходами.

Моніторинг

Постійна оцінка результатів контролю.
Корегування діючих норм та нормативів внаслідок здійснення заходів, що впливають  
на процеси утворення та поводження з відходами.
Прийняття управлінських рішень за результатами контролю та аналіз їх виконання, оцінка 
ефективності.
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– контроль стану внутрішнього та зовнішнього середовища для виявлення передумов можливих 
відхилень;

– виявлення відхилень фактичних показників від планових;
– встановлення причин відхилень;
– розробка заходів для зменшення відхилень.
Поточний контроль дозволить виявляти певні помилки та недоліки в управлінні відходами та 

пропонувати заходи щодо їх усунення. 
На етапі підсумкового контролю підводять підсумки щодо досягнення цілей та розробляють 

заходи з ліквідації можливих відхилень у майбутньому.
Отже, основними задачами контролю операцій з відходами є:
1) оцінка стану системи поводження з відходами відповідно до законодавства, стандартів, нормативів;
2) виявлення “слабких місць” у системі поводження з відходами на підприємстві, визначення 

відхилень, з’ясування їх причин (від виникнення відходів до їх вибуття за межі підприємства);
3) прийняття управлінських рішень стосовно певних операцій з відходами для підвищення їх 

ефективності.
Під час організації контролю операцій з відходам необхідно дотримуватись таких принципів:
– орієнтація на результат ( чим в більшій мірі управлінський персонал зорієнтований на досягнення 

певних результатів, тим в більшій мірі він має потребу у зворотньому зв’язку, що дає інформацію про 
ефективність його роботи;

– оптимальний обсяг інформації (управлінський персонал повинен оперувати мінімальним, але 
систематизованим обсягом даних, на основі яких керівництво може приймати необхідні рішення;

– ефективність (забезпечення достатнього рівня ефективності контролю, щоб вживати необхідні 
коригуючі заходи та вносити відповідні зміни);

– перспективність (орієнтація на майбутнє для оперативного виявлення проблем, що виникають).
При цьому контроль повинен виступати в якості засобу прийняття ефективних управлінських 

рішень, а не в якості неминучого засобу пошуку помилок.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Вимогою сьогодення є мінімізація та 

усунення негативних екологічних наслідків господарської діяльності підприємств. Проблема відходів 
стоїть дуже гостро, що обумовлює необхідність здійснення всебічного та постійного контролю операцій 
з відходами з боку держави, громадських організацій та безпосередньо на самих підприємствах. На 
жаль, наочних свідчень того, що такий контроль є ефективним та дієвим поки що дуже мало. 

Ефективність управлінських рішень прямо залежить від раціонально організованого контролю на 
всіх ланках управління. Тому запропоновані рекомендації з організації внутрішнього контролю операцій 
з віходами на підприємствах дозволять поетапно отримувати необхідну інформацію про відповідність 
системи поводження з відходами на даному підприємстві встановленим нормативам, а також діючому 
законодавству. Це не тільки дозволить підприємству своєчасно виявляти відхилення, виправляти їх, але 
й підвищуватиме екологічну свідомість та соціальну відповідальність бізнесу. 

Подальші розробки за темою дослідження ведуться у напрямку практичного впровадження 
вищевикладених пропозицій в цілісну систему внутрішнього контролю підприємств харчової 
промисловості України.
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КОНТРАКТИ НА СПІЛЬНЕ ВИКОНАННЯ  
ПРОЕКТУ ЗА ДЕРЖАВНОЮ УЧАСТЮ

Abstract. The types of contracts, the ways of pricing and selection of contractors in design and 
construction, their influence on efficiency of investment and construction projects are examined. 
Special attention is paid to the contracts on Integrated Project Delivery – IPD and establishing of 
their elements in Ukraine in public financed projects. It is demonstrated how together with Building 
Information Modeling (BIM) through teamwork beginning from designing, new opportunities for 
the effect are opening for all participants of investment and construction process. A comparison of 
traditional Design-Bid-Build (DBB) scheme with IPD is carried out. The reason of participation of the 
customer construction and facility experts in project team is shown, as well as opening of contractors 
technical and economic information, design of facilities operation is made. The conclusion about 
the possibility of refusal of mandatory tender for design and construction is proposed. 
Keywords: project contract, participants, investment and construction process, design, cost, effect.

Вступ. Економічне майбутнє України пов’язане з активізацією інвестиційних процесів, зокрема, 
реалізацією масштабних проектів при співпраці держави з іноземними інвесторами. Разом з тим, 
організація підготовки та реалізації в Україні інвестиційно-будівельних проектів на об’єктах з частковим 
державним фінансуванням через систему державних закупівель характеризується примітивністю 
договірних відносин, необхідністю використовувати викривлену ресурсно-кошторисну та недостатню 
цінову інформаційну бази1. Це, з управлінської точки зору, робить специфічним і відносно незручним 
діяльність іноземних партнерів у країні, не кажучи про проблематичність визначення і забезпечення 
ефективності проектів. 

У той же час відомо, що у розвинених країнах різноманітність та гнучкість взаємовідносин 
учасників проектування і будівництва, завжди дозволяє знайти варіант, який найкраще відповідає 
індивідуальним потребам кожного замовника-власника та особливостям кожного проекту, досягти 
високого рівня ефективності інвестицій у проекті в цілому, зокрема для усіх сторін, у тому числі, для 
держави.

Існує кілька загальних факторів, які безпосередньо впливають на вибір типів контракту і ціни між 
основними учасниками – замовником, проектувальником та підрядником: необхідність дотримуватися 
обмеженого бюджету, вкластися у строки за графіком, забезпечити бажану окупність об’єкту інвестицій, 
здійснити ефективний процес проектування, аби отримати якісний набір документів для будівництва 
та подальшої експлуатації, оцінити та розподілити ризики – все це з оцінкою рівня знань власника для 
самостійного управління або додаткового залучення до складу учасників професійних консультантів 
та менеджерів. Відповідно набули поширення кілька альтернативних схем контрактів, які з деякими 
відмінностями розглядаються і систематизуються у різних зарубіжних та вітчизняних літературних 
джерелах. 

Так, Американська асоціація менеджерів будівництва (Construction Management Association of 
America – CMAA) наводить три усталені схеми: проектування–торги–будівництво (Design-Bid-Build) 
– DBB, управління будівництвом з відповідальністю (Construction Management at Risk) – CMAR і 
проектування-будівництво (Design-Build) – DB, а також нову схему спільного виконання проекту 
(Integrated Project Delivery) – IPD. Інші варіанти контрактів вважаються похідними від основних2.

Перша схема вважається традиційною – з послідовними фазами проектування, закупівлі робіт 
та послуг підрядників, будівництва – і широко та повсюдно використовується в Україні. Друга схема 
відрізняється тим, що передбачає участь менеджера будівництва не тільки як консультанта замовника на 
1 Постанова про загальні умови укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві 2005 
(Кабінет Міністрів України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/668-
2005-п/page>.
2 An owners guide to project delivery methods (2012). McLean: CMAA. 
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стадіях проектування та будівництва, але і як приймаючого на себе ризики при виконанні будівельних 
робіт, подібно генеральному підряднику, з веденням договорів субпідряду тощо. Іноземним інвесторам 
потрібно знати, що CMAR не є поширеним в Україні, особливо стосовно державних об’єктів, 
сприймаючись як додаткові витрати на управління. Третя схема (DB) поєднує за одним договором 
проектування (архітектурні та інженерно-проектні послуги) із будівництвом. Суміщення проектування 
з будівництвом іще з радянських часів застосовувалося і віталося у вітчизняній практиці з метою 
скорочення строків введення об’єктів в експлуатацію. 

Новітня форма взаємовідносин сторін і відповідні контракти IPD, на відміну від двох попередніх, 
передбачають співробітництво між основними учасниками – замовником, проектантом і будівельником,  
так що ризики, відповідальність і зобов’язання управляються спільно і розподіляються між ними3. 
Кожен з цих методів здійснення проектів відповідає різним інтересам і різному рівню ризику 
замовника-власника. Як правило, у зарубіжній практиці рівень контролю у власника має корелювати 
з рівнем ризику, і ці рівні, як правило, мають зворотну залежність стосовно ризику та рівня контролю 
підрядника.

Фахівці відмічають, що жоден з цих трьох методів не може бути підходящим для усіх проектів. 
Для кожної ситуації будуть існувати переваги і недоліки використання того чи іншого методу. Тому 
замовник-власник, наприклад, держава, повинен ретельно оцінювати свої вимоги до проекту, цілі 
та потенційні проблеми і знаходити найкращий варіант. Враховуючи складність і масштаб сучасних 
проектів, існує, однак, думка, що у багатьох випадках стає доцільним залучення фахового менеджера, 
тобто використання ідеї другої схеми CMAR (CM-GC) у поєднанні з іншими схемами, чого слід 
добиватися від державного партнера, інвестуючи в Україні. 

На це вказують і вітчизняні дослідники, критикуючи контрактну систему. Зокрема О.В. Бугров та 
О.О. Бугрова, пропонують для застосування власну розширену класифікацію з шести схем4:

1) традиційний контракт DBB;
2) поєднання схем DB та CMAR, тобто проектно-будівельний контракт із залученням 

менеджера;
3) контракт з архітектором (фактично, менеджером) на поетапне проектування і будівництво, 

оминаючи генпідрядника;
4) схема поетапного девелопменту, де увага зосереджена на функціях консультантів та менеджерів  

на різних етапах розробки проекту;
5) управлінський контракт з генпідрядником;
6) контракт з менеджером проекту.
Наведені ними схеми при аналізі показують, однак, що є комбінаціями наведених вище перших 

трьох типів контрактів. Разом з тим, запропонована О.В. та О.О. Бугровими класифікація, на жаль, 
оминає варіант спільного виконання проекту – IPD, який, на нашу думку доцільний і у деяких випадках 
навіть необхідний в умовах України.

Поряд з вибором типу контракту постає необхідність вибору схеми визначення ціни. Відомо, що 
усі типи контрактів, як правило, потрапляють в одну з трьох схем ціноутворення: фіксованої ціни (Lump 
Sum – LS), гарантованої максимальної ціни (Guaranteed Maximum Price – GMP), або відшкодування 
витрат (Reimbursable). Ці методи не є специфічними для того чи іншого конкретного виду контрактів 
та робіт і можуть бути застосовані як до контрактів на управлінські послуги, так і на проектування чи 
будівельні роботи. В Україні в умовах інфляції контракти LS та GMP мало прийнятні, тому застосовується 
переважно третя схема, яка, однак потрапляє під вплив негнучкості бюджетного фінансування. 
Очевидно, що у цьому випадку бажано мінімізувати відхилення від проектного кошторису, особливо у 
сторону збільшення, що якраз і можливо досягти у IPD-контрактах.

Наступним кроком організації проекту є прийняття рішень при виборі надавача послуг або 
виконавця робіт: з огляду на ціну, якість або їхню комбінацію, що також не є специфічним для різних 
проектів та видів контрактів. В Україні домінує абсолютно хибна система орієнтації на нижчу ціну 
усупереч якості. Контракт на спільне виконання проекту дозволяє ліквідувати цей недолік.

Таким чином, кожен проект є унікальним і для кожної ситуації існує оптимальний спосіб взаємодії 
учасників через тип контракту, метод визначення ціни та спосіб вибору підрядника. 

3 Ballobin, K. (2008). New standard contracts for integrated project delivery: an analysis of structure, risk, and insurance. 
Chevy Chase: Victor O. Schinnerer & Company, Inc.
4 Модельний контракт МТП для великих проектів «під ключ» (2014). Київ: Асоціація «ЗЕД», 5-12.
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Мета та завдання статті – розглянути новітню схему взаємовідносин учасників інвестиційно-
будівельних проектів через контракт (контракти) на спільне виконання проекту і можливості 
запровадження елементів IPD-контрактів в Україні у проектах з державним або спільним з державою 
фінансуванням.

Виклад основного матеріалу. У традиційних схемах контрактних відносин ролі учасників чітко 
визначені за послідовністю процесу: архітектор або інженер відповідають перед замовником за розробку 
проектної документації, підрядник – за будівництво, технологію і якість, замовник – за оплату. 

У процесі отримання контракту з замовником при горизонтальних конкурентних відносинах між 
виконавцями домінує їхня орієнтація на прибуток як різницю між ринковою ціною та індивідуальними 
витратами. Передбачається, однак, що ринкові ціни, як, наприклад, у США, є відкритими5, а 
індивідуальні витрати – ні. У таких умовах факторами виграшу на торгах та джерелами прибутку 
підрядника є вдосконалення технології і організації робіт, наприклад, для скорочення вартості і ціни. 
Відтак оновлення інформації про ринкові ціни створює противитратний механізм у галузі за рахунок 
поповнення баз даних «виграшними» на тендерах цінами підрядників, що і впливає на загальний рівень 
ринкових цін, технологічність та якість. На жаль, однак, що фактичні витрати виконавців та якість 
залишаються «чорним ящиком».

На противагу цьому, розглянемо IPD-контракти і проаналізуємо, що відбуватиметься з ролями 
учасників, їхнім прибутком і вартістю, коли сторони обиратимуться за неціновими критеріями перед 
початком проекту і стануть сприяти інвестиційному, архітектурно-будівельному проектуванню та 
будівництву своїми знаннями та досвідом, а відтак замовник отримає досконаліший у будівництві і в 
експлуатації об’єкт. 

На відміну від названих вище контрактів 1-го та 5-го типу, що реалізуються з максимальним 
інтересом для підрядників, на наш погляд, саме IPD-контракт позбавляє їх таких привілеїв і справедливо 
виводить на перше місце інтереси замовника. Це особливо важливо для умов України, де вся система 
економічних відносин у будівництві переважно обслуговує інтереси приватних підрядників, часто 
всупереч інтересам державних замовників.

 Спільне виконання проекту є відносно новим явищем у взаємостосунках учасників інвестиційно-
будівельного процесу, навіть у таких країнах, як США та Велика Британія, де контрактні відносини 
традиційно були і є найрізноманітнішими та досконалішими. У значній мірі це пов’язано з можливістю 
використання у цих країнах при IPD-контрактах новітніх програмних продуктів, засобів інформаційного 
моделювання будівель (Building Information Modeling – BIM)6 та відкритих інтегрованих баз даних про 
просторові, техніко-економічні (у тому числі, експлуатаційні), а також екологічні характеристики і 
вартості використовуваних матеріалів, виробів та конструкцій7. 

Американський інститут архітекторів (American Institute of Architectures – AIA) надає наступне 
визначення контракту на спільне виконання проекту: IPD об’єднує людей, системи, бізнес-структури та 
практику у процес, який пов’язує таланти та ідеї усіх учасників, аби зменшити втрати та оптимізувати 
ефективність на всіх етапах проектування, виготовлення (матеріалів, деталей і конструкцій) та 
будівництва8. 

Крім фінансового ефекту для окремих господарських суб’єктів, хочемо звернути увагу на суспільне 
значення нового типу контрактів. В останні роки ВІМ у цих країнах нормативно впроваджується 
передусім у державному секторі зі встановленням конкретних цілей та задач. Так, уряд Великої 
Британії, ставить задачу до 2025 р. скоротити на 33% вартість життєвого циклу об’єктів, на 50% терміни 
будівництва і на 50% – атмосферні викиди9. Тому можна вважати, що контракти на спільне виконання 
проектів та інструментарій інформаційного моделювання будівель у сукупності формують новітній 
підхід до комплексного управління інвестиційно-будівельно-експлуатаційним процесом в інтересах 
замовників та власників об’єктів, передусім – державних, що розцінюється фахівцями як справжня 
революція у галузі, пов’язана з розвитком інформаційного суспільства. 
5 Николаев, В. (2011). Информационное и нормативно-методическое обеспечение анализа жизненного цикла 
капитальных инвестиций. Формування ринкових відносин в Україні. Київ: НДЕІ Мінекономрозвитку і торгівлі. 9, 88-93.
6 Талапов, В. (2011). Основы BIM: введение в информационное моделирование зданий. Москва: ДМК Пресс.
7 Пакидов, О. (2010-2014). Видение «практика прошлого столетия» на информационное моделирование 
строительства. Москва – Набережные Челны: Acceleration.
8 Integrated project delivery: a guide (2007). AIA National/ AIA Californian Council, 2.
9 Industrial Strategy: government and industry in partnership. Department for Business Innovation & Skills. First 
published 6 August 2013. <www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/ attachment_data/file/210099/bis-13-955-
construction-2025-industrial-strategy.pdf>.
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Революційність полягає, на наш погляд, не стільки у новітніх інформаційних можливостях, скільки 
у тому, що ці можливості як засоби та інструменти управління призводять до переосмислення джерел 
ефективності і зміни механізмів пошуку та отримання ефекту учасниками проектів. У доповнення, 
чи навіть на противагу нібито досконалому ринковому механізму цінової конкуренції при боротьбі 
за контракт, новітній механізм має у своїй основі взаємодію сторін у відкритому пошуку резервів 
ефективності у самому об’єкті, передусім за рахунок:

– вибору найбільш раціональної архітектурної, конструктивної та організаційної його схеми і 
технології спорудження;

– зменшення відходів, втрат і переробок у процесі будівництва;
– скорочення строків будівництва;
– скорочення енергоємності на всіх стадіях – від виробництва матеріалів, будівництва і до 

експлуатації та ліквідації включно. 
Такі резерви спрацьовують як на стадії будівництва, так і у процесі експлуатації, але важливо, 

що більша частина з них можуть бути виявлені у процесі проектування, на ранніх його стадіях, за 
умови участі замовника – майбутнього власника, який експлуатуватиме об’єкт, підрядника, а можливо 
і виробників матеріалів та конструкцій. 

Знайшовши спільно такі резерви, наприклад, порівняно з ринковою вартістю за згаданими вище 
збірниками цін у будівництві, може йти мова про розподіл та перерозподіл ефекту між учасниками за 
взаємною згодою або за рекомендаціями незалежних консультантів.

На рис. 1 у верхній частині подана схема, яка пояснює економічну сторону отримання ефекту у 
IPD-контрактах. За даними зарубіжних джерел, існує залежність між тим, на якому етапі проектування 
відбувається пошук ефектів у вартості будівництва та експлуатації, витратами на такий пошук при 
внесенні змін у проект та їхньою окупністю. Так, порівнюючи традиційну схему з IPD-контрактом, 
видно, що з певного моменту, особливо після виготовлення робочої документації, її переробка стає 
неефективною порівняно з відповідними витратами. Так, якщо окупність витрат на вдосконалення 
проектних рішень на стадії робочої документації складає 25%, то на передпроектній стадії досягає 
200%. Ураховуючи, що традиційна схема контракту передбачає участь підрядника (відповідь на 
питання – хто?) після виготовлення робочої документації (нижня частина рис. 1), стають зрозумілими 
як економіка та ефективність IPD-контракту, так і принципова неможливість отримання такого ефекту 
у традиційній та інших схемах. 

Рис. 1. Порівняння традиційної схеми та IPD-контракту  
Джерело: побудовано автором з використанням роботи 2 , с. 21-22
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IPD-контракт, у правовому сенсі, вимагає або багатосторонньої угоди між основними учасниками 
– принаймні, замовником (власником), проектантом і генпідрядником, а також субпідрядниками і 
консультантами, або укладання кількох тісно взаємопов’язаних контрактів.

Винагорода для сторін у IPD, крім власника, як правило, складається з трьох компонентів: 
відшкодування витрат, винагорода при досягненні встановлених нефінансових цілей проекту та 
грошовий стимул для поліпшення узгоджених цільових показників вартості. 

В ідеалі всі витрати сторін мають являти собою «відкриту книгу», а всі види компенсації витрат, 
стимули і цілі мають бути погоджені командою і включені до контрактів заздалегідь. Оскільки вся 
команда повинна мати спільні погоджені цілі, IPD вимагає від інвестора-власника визначити основних 
гравців у команді на як можливо ранньому етапі, ідеально – на передпроектній стадії і до ТЕО. Це 
також відрізняє IPD від інших контрактів.

Тому IPD вимагає від власника більшої відповідальності за вибір членів команди, що може бути 
засноване не стільки на визначенні початкових витрат на проектування і будівництво, скільки на довірі 
і бажанні оптимізувати загальні витрати життєвого циклу. Контракт має бути побудований навколо 
цільових видатків для всіх елементів проекту і досягнення невартісних цілей проекту.

Тож, найпоширенішим методом укладання IPD-контрактів є типовий договір «вартість плюс» 
на основі стимулювання. Процес відбору, як правило, базується на критерії кваліфікації виконавців і 
їхньої схильності до відкритості і партнерства. Обрана команда приступає до передпроектної стадії і 
разом створює і погоджує цільову вартість проекту, графік та цілі, інших важливих учасників (і терміни 
вступу) та інші засади контракту. 

Роль менеджера будівництва у IPD схожа на роль представника інтересів власника в інших 
формах контрактів, незалежно від того, чи належить менеджер до персоналу власника, чи він є третьою 
стороною. Але на додаток до цього, успішні IPD-команди вимагають від менеджера будівництва ролі 
інтегратора і лідера. Ця роль буде охоплювати початкове управління командою IPD, розробку планів для 
виконання, а потім керування виконанням поточних завдань, таких як рекомендації по оплаті рахунків, 
вирішення спорів, інших проблем. Тобто, менеджер як представник власника, може не бути, а може 
бути стороною IPD-контракту. Якщо відігравати роль інтегратора, як правило, менеджер будівництва 
повинен бути учасником угоди, брати на себе частину ризиків і винагороди. 

Окремо слід розглянути залучення менеджерів до контракту, де замовником виступає держава. 
Справа в тім, що держава-замовник бере участь у контракті у двох ролях: замовника будівництва і 
довгострокового користувача об’єкта. Це, на нашу думку, робить доцільним участь у проектуванні двох 
державних менеджерів-консультантів: одного – з будівництва, іншого – з експлуатації (англ. – Facility 
Manager).

Слід підкреслити, що ідея спільного пошуку ефекту разом з можливістю багатостороннього 
контракту логічно приводить замовника до звернення більшої уваги на стадію експлуатації, де 
формується основна частина витрат життєвого циклу об’єкту і всі його доходи чи вигоди10. 

Висновки та перспективи подальших розвідок. Одним з найважливіших рішень, прийнятих 
будь-яким інвестором, власником, замовником є вибір типу контракту на виконання проекту. При 
цьому враховуються кілька чинників, серед яких управлінські можливості та досвід самого замовника 
у будівництві та експлуатації. Часто залучення кваліфікованих менеджерів може істотно допомогти у 
розробці проекту, а консультантів – у прийнятті рішення про методи його здійснення.

Новітні контракти на спільне виконання проекту, особливо у сукупності з інформаційним 
моделюванням будівель за рахунок командної роботи, починаючи з ранніх стадій проектування, 
відкривають нові можливості для отримання ефекту всіма учасникам інвестиційно-будівельного 
процесу. 

Попри інформаційні та юридичні складності, існує можливість запровадження в управління 
інвестиційно-будівельними проектами в Україні IPD-контрактів або їхніх елементів, таких як командна 
робота та орієнтація на експлуатаційні вигоди замовника, особливо – державного. 

Це означає доцільність залучення до проектної команди з боку замовника фахівців з будівництва та 
експлуатації, можливість відмови від обов’язкових тендерів на проектування і будівництво, корисність 
відкриття підрядниками і накопичення у базах даних техніко-економічної інформації, необхідність 
розроблення у проектах не тільки будівельної, але й експлуатаційної частини.

10 Ніколаєва, Т. (2015). Державне та комунальне нерухоме майно: об’єкти управління вартістю життєвого циклу. 
Комунальне господарство міст: Науково-технічний збірник. Серія «Економічні науки». Харків: ХНУМГ.
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ 
КРЕДИТОРСЬКОЮ ТА ДЕБІТОРСЬКОЮ 
ЗАБОРГОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Abstract. Consideration of payables proposed in the context of the theory of net present value 
(NPV) and procedures of discounting. It has been proved that it is necessary to calculate the internal 
rate of return (IRR) to control the cost of commercial credit. This technique is useful for evaluating 
the possibility of machinery enterprise to provide commercial loans to buyers of its products. 
Three subsystems of current financial needs management of enterprise (inventory management 
subsystem, accounts receivable management subsystem, accounts payable management subsystem 
payable) have their own characteristics, but should act in parallel in time and space because the 
management objects of these subsystems are the components of the current financial needs of 
enterprise. The longer the period of deferment payables, the shorter financial cycle and thus less 
current financial needs of the enterprise. Considering the fact that the size of accounts payable 
makes significant impact on the financial position of enterprise and on the size of its current financial 
needs it is necessary to form payables from different sources and in different forms according to 
the needs of enterprises in borrowed capital at different stages of its development, which requires 
the development of special financial policy in this area. Therefore, the method of NPV makes it 
possible to estimate the selling of different products and different credit terms and choose the most 
effective one in terms of profitability.
Keywords: accounts receivable management, accounts payable management, current financial 
needs of enterprise.

В процесі господарської діяльності підприємствам необхідно визначати короткострокові потреби 
в грошових коштах для забезпечення господарської діяльності. Особливо це важливо для підприємств 
машинобудування, де процес виробництва є тривалим та витратоємним. Змінити негативні тенденції, 
що склалися в економіці, можливо тільки завдяки вдосконаленню управління поточними фінансовими 
потребами машинобудівних підприємств.

Проблеми, що останнім часом виникли у світовій економіці, ставлять на перше місце завдання 
побудови ефективного механізму підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, 
зокрема машинобудівних, підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами підприємств, 
формування та ефективного використання активів, пошуку ефективних джерел фінансування, 
забезпечення прибутковості діяльності та ефективного управління ризиком ліквідності підприємств1. 

Метою дослідження є узагальнення і розвиток науково-методичних основ, розробка інструментарію та 
практичних рекомендацій з управління поточними фінансовими потребами машинобудівного підприємства.

Об’єктом дослідження є процеси управління поточними фінансовими потребами машинобудівних 
підприємств та їх складовими.

З теоретичної точки зору, сутність терміну “поточні фінансові потреби підприємства” 
можна визначити як мінімальну суму грошових коштів, яку підприємству необхідно мати у своєму 
розпорядженні у певний момент часу для фінансового забезпечення своєї операційної діяльності.

Три підсистеми управління ПФП (підсистема управління запасами; підсистема управління 
дебіторською заборгованістю; підсистема управління кредиторською заборгованістю) мають свої 
особливості, але повинні діяти паралельно в часі та просторі, оскільки об’єкти управління цих підсистем 
є складовими поточних фінансових потреб машинобудівних підприємств.

Зростання обсягів виробництва, як правило, викликає необхідність збільшення запасів та 
призводить до зростання дебіторської заборгованості. Частина цього зростання покривається кредиторською 
заборгованістю.
1 Юрій, С.І., Федосов, В.М., Алексеєнко, Л.М. та ін. (2008). Фінанси. Київ: Знання.
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В економічній літературі багато уваги приділяється управлінню дебіторською заборгованістю та 
запасами підприємства2,3, проте дослідження політики управління кредиторською заборгованістю не є 
такими ж поширеними. Тому вважаємо доцільним запропонувати розгляд кредиторської заборгованості 
з точки зору чистої теперішньої вартості (NPV). Ціна часу враховується в процедурі дисконтування, 
заснованій на зменшенні величини майбутнього грошового потоку на величину, що знаходиться в 
ступеневій залежності від тривалості очікування надходження коштів та ставки дисконтування, яка має 
враховувати темпи інфляції і плату за ризик. 

Крім того, як показав аналіз управління ПФП на досліджуваних машинобудівних підприємствах 
Дніпропетровської області, трапляються ситуації, коли кредиторська заборгованість значно перевищує 
дебіторську. Це зменшує величину поточних фінансових потреб, проте з точки зору бухгалтерського 
обліку це несприятлива ситуація, оскільки підприємство повинне погашати свої борги перед кредиторами 
незалежно від стану дебіторської заборгованості.

Ринок грошей, який включає і комерційне кредитування, не є досконалим: витрати на отримання 
позик можуть виявитися різними для різних підприємств та у різних кредиторів, може відрізнятися 
рівень оподаткування та вартість інформації. Постачальники з більш низькими витратами за позиками 
пропонуватимуть комерційне кредитування меншим, не настільки фінансово стійким клієнтам, 
яким довелось би платити більше фінансовим посередникам; за часів жорсткої кредитної політики 
такі постачальники пропонують все більше і більше комерційних кредитів своїм клієнтам, які мають 
обмежені можливості запозичень на кредитному ринку. Доступ до інформації також має значення. 
Фінансові посередники не завжди володіють повною інформацією про кредитоспроможність клієнта, 
особливо того, який вперше звертається за кредитом. Проте його партнер в цьому випадку може бути 
обізнаний краще, а тому запропонує нижчу ставку за комерційним кредитом. Крім того, комерційне 
кредитування часто називають спонтанним фінансуванням, а отже, воно потребує оперативного 
прийняття рішення. Звісно, для машинобудівних підприємств з тривалим виробничим циклом та 
стабільними замовленнями на продукцію це не так актуально, а за часів «торгових війн» навіть на їхню 
продукцію попит може стрімко коливатися, і тоді продавці швидше відрегулюють комерційні умови, 
ніж ціни або план виробництва. Зміна ціни збільшує вартість пошуку інформації для покупців, у той 
час як зміна обсягів виробництва (збільшення запасів або затримка доставки) збільшує вартість для 
продавця. 

Чим довше період відстрочки кредиторської заборгованості, тим коротше фінансовий цикл, а 
отже і менші поточні фінансові потреби підприємства. З урахуванням того, що розмір кредиторської 
заборгованості суттєво впливає на фінансовий стан підприємства та на розмір його ПФП, необхідно 
формувати кредиторську заборгованість з різних джерел і в різних формах відповідно до потреб 
підприємства в позиковому капіталі на різних етапах його розвитку, що потребує розробки спеціальної 
фінансової політики в цій сфері.

Для того, щоб відносини з кредиторами максимально відповідали цілям забезпечення фінансової 
стійкості та ліквідності підприємства, збільшенню його рентабельності, фінансовим менеджерам 
підприємства необхідно виробити чітку політику залучення і використання позикового капіталу. 
Форвардні контракти на поставку продукції підприємства за фіксованою ціною можна використовувати 
як засіб реструктуризації боргів. Якщо кредитор зацікавлений в даній продукції, йому можна 
запропонувати зарахувати борг підприємства перед ним як аванс на довгострокові поставки останньої. 
При цьому контрактна ціна не повинна бути нижче прогнозної собівартості продукції.

З іншого боку, розглядаючи управління дебіторською заборгованістю, бачимо, що продавці 
намагаються скоротити свій фінансовий цикл та протидіяти відстроченню оплати покупцями. Вони 
заохочують більш ранню оплату, пропонуючи знижки. Вартість комерційного кредитування визначаємо 
переведенням знижки у річний відсоток (1):

   (1)

де   ip – річний відсоток (ефективна ставка) в частках одиниці,
td – період знижки, днів,

2 Bierley, Jacob J. (2006). Inventory turnover. Hope, ME: Vital Enterprises. <https://www.vitalentusa.com/learn/turnover.
php> (2015, серпень, 30).
3 Ojeka, Stephen A. (2010). Credit policy and its effect on liquidity: a study of selected manufacturing companies in Nigeria. 
The Journal of Commerce, Vol. 3, No. 3, Hailey College of Commerce, University of the Punjab, Pakistan, 10-19.
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tn – строк оплати за договором, днів,
d – знижка в частках одиниці.
В тому випадку, коли вартість комерційного кредиту в рівнянні (1) перевищує відсоткову ставку за 

короткостроковими кредитами, фінансовий менеджер підприємства, не вдаючись до глибокого аналізу, 
погодиться на знижку, навіть якщо кредит буде коротшим. Це простіший підхід і він не передбачає 
розрахунку внутрішньої норми прибутковості (IRR), тобто, не завжди узгоджується з інтересами 
акціонерів.

На перший погляд здається, що підприємство, яке користується в процесі своєї господарської 
діяльності лише власним капіталом, має максимальну стійкість. Однак з погляду конкурентної боротьби 
на ринку не має значення, який капітал використовувати – власний чи позичений. Але існує різниця 
вартості цих категорій капіталу. Кредитори (банки або постачальники товарів і послуг) погодяться 
кредитувати інше підприємство лише в обмін на певний дохід. Слід зауважити, що і власний капітал 
не є безкоштовним, оскільки вкладення здійснюються з метою досягнення рентабельності, вищої за 
банківські відсотки за депозитами (або вищої облікової ставки НБУ). 

Аналіз чистої теперішньої вартості (NPV) доцільно використати для прийняття рішень про 
короткострокове кредитування. Тут можна запропонувати дисконтовані грошові потоки щодо чистого 
робочого капіталу, розрахунок чистої теперішньої вартості знижок, моделі оцінки кредитної політики, 
які враховують період часу, класифікацію сумнівних та безнадійних боргів, зміни цін. Досліджувані 
машинобудівні підприємства використовують у своїх фінансових відносинах безвідсоткові векселі, 
але і в теорії, і на практиці існують веселі відсоткові, до яких також можна застосувати модель NPV. 
Нарахування доходу за відсотками починається з дня видачі векселя, якщо в ньому не обумовлено 
інший строк, і закінчується у день пред’явлення векселя до погашення.

Використання теорії чистої теперішньої вартості4,5 ми бачимо наступним чином: підприємство-
покупець, що погоджується на знижку, зобов’язане заплатити протягом td днів, і, таким чином, 
відмовляється від використання грошових коштів на період (tn – td). Рішення щодо NPV комерційного 
кредиту представимо як теперішню вартість P0 (1 – d) в момент часу td мінус теперішня вартість P0 
в момент часу tn, де P0 – виставлений рахунок за покупки у момент часу 0, і d – знижка. Вартість 
дисконтування у часі відбувається за kd – щоденною (без ризику) ставкою відсотка за кредитами. Чиста 
теперішня вартість при неотриманні знижки бачимо у рівнянні (2):

(2)

Для покупки в будь-який день t нехай закупівлі ростуть відповідно до функції зростання  
p(t) = (1 + g)t, де p(t) – модель закупівель, визначених функцією закупівель відповідно до темпу  
зростання за період (g) для (t) періодів часу. Відповідно, покупки в день t дорівнюють Pt = P0 · p(t) = 
= P0 · (1 + g)t. Тому, переписуючи рівняння (2), чисту теперішню вартість у день t (NPVt) визначимо (3):

(3)

В ідеальному випадку, при щоденній капіталізації відсотків та ефективній річній ставці 
дисконтування ip чиста приведена вартість дорівнює (4), оскільки kd = ip/365:

  

  (4)

4 Michalski, G. (2008). Corporate inventory management with value maximization in view (Management aktiv podniku 
s důrazem na maximalizaci hodnoty). Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika, 54, 187–192. <http://www.
agriculturejournals.cz/publicFiles/01473.pdf> (2015, серпень, 30).
5 Michalski, G. (2008). Value-based inventory management. Romanian Journal of Economic Forecasting, Vol. 9 Issue: 1/2008, 
82-90. <http://www.ipe.ro/rjef/rjef1_08/rjef1_08_6.pdf> (2015, серпень, 30).
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Внутрішня норма прибутковості в рівнянні (4) повинна збігатися з ефективною річною вартістю 
комерційного кредиту з рівняння (2). Якщо допустити, що номінальна річна процентна ставка 

то рівняння (4) перетвориться на (5):

(5)

Диференціюючи рівняння (5) щодо d, td, tn окремо, проведемо більш детальний аналіз NPV 
комерційного кредиту. Для рівнянь (6), (7), (8) передбачено, що 0 ≤ d < 1, Pt > 0 і kp ≥ 0. Перша похідна 
від NPV по відношенню до d показує, що NPV є зростаючою функцією від знижки (6):

(6)

Період знижки також впливає на NPV позитивно. Коли td стає більше, NPV збільшується (7):

(7)

Збільшення строку оплати за договором n дає негативний вплив на чисту теперішню вартість. 
Перша похідна від tn щодо NPV показує, що більший строк оплати за договором зменшує NPV 
комерційного кредиту (8):

(8)

Щоб розширити рівняння (5), припустимо, що рішення щодо строку придбання поширюється  
на T періодів, T ≥ 0. Кумулятивна чиста теперішня вартість (CNPV0) у період 0 для періоду покупки  
від 0 до T відображається таким чином (9):

(9)

У рівнянні (9), закупівлі P0 у день 0, і покупки з постійним щоденним рівнем зростання мають 
добову ставку постійного зростання g на наступні t днів; ці покупки зменшуються на денну ставку kd 
для того ж числа днів. Чисту теперішню вартість для одноденних закупівель в другому періоді наведено 
у рівнянні (10). Умови придбання вимагають сплати суми P0(1 + g)t (1 – d) через td днів для дня t або 
суми P0(1 + g)t через tn днів для дня t.

У випадку, коли підприємство-покупець у даний момент отримує знижку за готівковий розрахунок 
і робить покупки на суму P в день t, як у розрахунку, наведеному вище, поточний постачальник має 
умови знижки d за грошовий розрахунок через td днів або чистої оплати через tn днів. Підприємство-
покупець розглядає можливість зміни постачальника, умовами якого є знижка d′ для оплати  
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протягом td′ днів, або нетто-період tn′ днів. Нові закупівлі – сума Pt′, де Pt = P0′p′(t). Якщо знижка з 
оплати береться як для існуючого, так і для нового постачальника, додаткова чиста приведена вартість 
грошових знижок від зміни постачальників в момент часу 0 є (10):

(10)

Для будь-якого дня t, при закупівлях на суму Pt = P0(1 + g)t та P = P″0 (1 + g) для поточних і  
нових постачальників, відповідно, додаткова чиста теперішня вартість буде (11):

(11)

Рівняння (11) можна переписати з використанням номінальної річної процентної ставки так (12):

 (12)

Підсумовуючи зміни чистої теперішньої вартості в рівнянні (10) за Т періодів, знаходимо 
кумулятивну зміну чистої теперішньої вартості ( ) у період 0, T ≥ 0 (13):

  

  (13)

Якщо початкові закупівлі і функція їх зростання не залежать від вибору постачальника, то NPV 
рішення щодо зміни постачальників буде основане виключно на тривалості періодів знижки і відсотках 
знижки. 

При порівнянні умов постачальників з різними знижками і різними періодами знижок, методи 
чистої теперішньої вартості і традиційної вартості комерційних кредитів можуть показати суперечливі 
результати. 

Мало оцінювати тільки ставку, потрібно оцінити вартість грошей у певний момент часу. NPV 
кредиту, який підприємство бере у постачальників, має бути більше, ніж NPV його кредиту покупцям.

Використання методу чистої приведеної вартості в рішеннях про комерційне кредитування має 
й інші переваги: постачальники зазвичай мають різні ціни на свою продукцію. Розрахунок чистої 
приведеної вартості включає ефекти оцінки різних закупівель на додачу до різних умов комерційного 
кредитування. Тому метод NPV дає можливість оцінити продаж різних видів продукції та умов 
кредитування та обрати найефективніший з точку зору прибутковості підприємства.

Потрібно зазначити, що аналогічну методику доцільно застосовувати для оцінки можливості 
надання машинобудівним підприємством комерційного кредиту покупцям його продукції, що дозволить 
підвищити якість управління дебіторською заборгованістю. Кредитну політику, особливо щодо нових 
клієнтів, необхідно формувати на основі ґрунтовного вивчення їх фінансових можливостей і ділової 
репутації. І якщо існує хоч найменша імовірність неповернення заборгованості чи немає ймовірності 
повторного замовлення, краще відмовити клієнту в наданні кредиту.

Після прийняття рішення щодо надання знижки методом NPV ставку дисконтування пропонуємо 
визначати шляхом додавання до безризикової ставки (ставки доходності за ОВГЗ) надбавки за ризики, 
що враховують галузеві та регіональні особливості підприємства-дебітора (навіть розташування 
підприємства на сході чи на заході країни), надбавки за ризик інфляції (можна використати 
прогнозні значення, які НБУ розробляє для складання державного бюджету), надбавки за ризик з 
урахуванням фінансового стану дебітора (можна використовувати класифікацію НБУ для підприємств-
позичальників), надбавки залежно від імовірності настання неповернення боргів за певною шкалою 
(табл. 1)6 та надбавки (коефіцієнту), пов’язаної зі створенням резерву на покриття безнадійних боргів, 
6 Бєлозерцев, В. (2008). Щодо товарного кредитування та дебіторської заборгованості на підприємстві. Економіст, 
5, 58-61.
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які розраховуються на основі минулого досвіду господарської діяльності підприємства та поточного 
стану дебіторської заборгованості.

Тоді ринкова вартість дебіторської заборгованості ДЗрв визначається за формулою (14):

      ДЗрв = ДЗбв·cd, (14)

де   ДЗбв – балансова вартість дебіторської заборгованості,
сd – коефіцієнт дисконтування.
Коефіцієнт дисконтування з урахуванням створення резерву на покриття безнадійних боргів 

розраховується так (15):

      cd = 1 – %res. (15)

%res – частка відрахувань до резерву на покриття безнадійної заборгованості.
Кредитна політика підприємства повинна містити набір методів співпраці з дебіторами щодо 

повернення боргів або ж використовувати форми рефінансування дебіторської заборгованості 
(факторинг, облік векселів). Тому управління ПФП має бути спрямоване не тільки на підвищення 
рентабельності підприємства, а й на мінімізацію ризику втрат, особливо при інфляції. Усі складові 
ПФП схильні до ризику втрат: дебіторська заборгованість – до ризику неповернення або невчасного 
повернення, інфляційного ризику; запаси – до втрат від природних збитків; кредиторська заборгованість 
та короткострокові банківські кредити – до ризику передчасного стягування боргу.

Поточні фінансові потреби також безпосередньо впливають на фінансовий стан підприємства, 
оскільки визначають його потребу в короткостроковому кредиті. Отже, головне завдання фінансових 
менеджерів підприємств – активно знижувати період обороту запасів та дебіторської заборгованості та 
збільшувати строк оплати кредиторської заборгованості.
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Табл. 1
Шкала коефіцієнтів резервного дисконтування залежно  

від імовірності настання неповернення боргів
Строк існування дебіторської 
заборгованості, місяці до 1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-12 12-24 більш 24

Імовірність безнадійності боргів %res 0.025 0.050 0.075 0.100 0.150 0.300 0.500 0.750 0.950

Коефіцієнт дисконтування сd 0.975 0.950 0.925 0.900 0.850 0.700 0.500 0.250 0.050
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ОЦІНКА ГУДВІЛУ: ФАКТОРИ, МЕТОДИ  
ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ

Abstract. Goodwill is an integral part of life cycle of an enterprise and one of the factors of successful 
trade in the international market. However, the conceptual framework of the assessment of goodwill 
and impairment testing requires changes and improvements. This research aims to improve the 
assessment regulations for goodwill from the perspective of a modern economic environment. 
First, there is a lack of unique verified method for assessing goodwill so that empirical analysis of 
enterprises that undergoes mergers and acquisitions needs to be conducted. The next task is to 
identify the ways to development of the impairment of goodwill 
Keywords: goodwill, intangible assets, valuation of goodwill, intellectual capital, internal goodwill.

Постановка проблеми. Ефективність роботи підприємства залежить від правильної оцінки та 
відображення в обліку всіх активів компанії. На сучасному етапі розвитку суспільства підкреслюють 
ключову роль нематеріальних ресурсів, які здатні впливати на величину прибутку компанії та її позицію 
на ринку. Зокрема, важливим фактором є гудвіл, який відображає вартісне вираження ділової репутації 
підприємства. Доцільність його обліку є предметом дискусій науковців як в Україні, так і за її межами. 
Найбільший інтерес викликає необхідність обліку внутрішньо генерованого гудвілу та визначення 
методів його оцінки і відображення у бухгалтерській системі компанії. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості визнання та оцінки гудвілу досліджуються 
у роботах багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених. Зокрема, значний внесок у дослідження 
економічних характеристик гудвілу як активу здійснили зарубіжні вчені В.В. Ковальов, І.А. Бланк, 
Я.В. Соколов, Е. Брукінг, А. Дамодаран, Т. Коупленд. Серед вітчизняних вчених проблему оцінки  
та відображення гудвілу у бухгалтерськогому обліку досліджували вчені С.Ф. Голов, Г.В. Уманців,  
Н.М. Пирець, М.І. Боднар, В.В. Травін. Однак, незважаючи на значне напрацювання по даній темі, 
проблема оцінки та відображення у бухгалтерській системі підприємства гудвілу є недостатньо 
висвітленою та обґрунтованою. 

Метою дослідження є визначення пріоритетних методів оцінки гудвілу як стратегічного ресурсу 
та способів його відображення в обліку як основи для ефективного управляння даним видом активу. 

Виклад основного матеріалу. Питанням гудвілу як нематеріального активу підприємства 
приділяється увага у розрізі бухгалтерського обліку, фінансового менеджменту та управління 
підприємством. Принциповими поняттями, що розглядаються при вивченні даного активу, є: визначення 
гудвілу як економічної категорії (понятійний апарат); визнання гудвілу як об’єкту обліку; оцінка гудвілу 
як нематеріального активу підприємства; можливі варіанти відображення у звітності підприємства; 
управління (формування позитивного гудвілу підприємства); вплив наи прийняття рішень1.

Гудвіл як специфічний актив неможливо ідентифікувати, точно оцінити, відокремити від інших 
нематеріальних активів та безпосередньо від підприємства. Втілює у собі переваги, які дозволяють 
компанії отримувати наднормові прибутки у галузі функціонування не здійснюючи при цьому 
визначених додаткових витрат.

Вітчизняним нормативно-правовим забезпеченям бухгалтерського обліку гудвіл не визнається 
нематеріальним активом, відповідно до змін, внесених Міністерством фінансів України до П(С)БО 
8 «Нематеріальні активи»2. У даному Положенні про гудвіл не згадується взагалі, що дозволяє таке 
припустит. При цьому не зрозуміло до якої групи активів можна віднести дану категорію обліку, так як 
матеріальної форма відсутня, і він не може обліковуватися за загальними правилами матеріальних чи 
нематеріальних активів. 

1 Подольна, В. (2011). Концептуальні основи гудвілу як нематеріального активу підприємства. Сталий розвиток 
економіки, 6, 207-211
2 Положення стандарт бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи». Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99>.
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Однак гудвілу притаманні усі риси нематеріального активу: відсутність матеріальної форми, 
відмінність від монетарних активів, тривалий термін служби, ймовірні економічні вигоди у 
довгостроковому періоді. Це дозволяє зробити висновок, що гудвіл є специфічним нематерільним 
активом, який потребує визначення окремих методів оцінки та відображення в обліку. 

Щодо термінології, то визначення досліджуваного поняття наводиться у П(С)БО 19 «Об’єднання 
підприємств», який визначає гудвіл як перевищення вартості придбання над часткою покупця у 
справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів та зобов’язань на дату придбання, дозволяє 
визнавати його у складі активів3.

Деякі з авторів, визнаючи гудвіл нематеріальним активом, все ж вважають, що він є звичайною 
переплатою за активи придбаної фірми, яка, за практикою ведення фінансового обліку в США, по 
можливості, розподіляється між їх вартістю за обґрунтованою базою. У зв’язку з цим гудвіл має тільки 
деякі ознаки нематеріального активу. Неможливість його альтернативного використання, іманентність 
до решти активів фірми та невизначеність доходності, на їх погляд, ставлять під сумнів доцільність 
його подання за балансом4. Схожу думку підтримує німецький дослідник Бетхе Йорг вважаючи, що 
ділова репутація не є обєктом купівлі-продажу, і тому не може бути майновим об’єктом5.

Діаметрально протилежні погляди на цю проблему висловлює Е. Бруклінг у своїй праці 
«Інтелектуальний капітал». На його погляд, «зміст рядка «ділова репутація» необхідно розкрити і 
перейменувати відповідно до сучасних вимог. Ми вважаємо, що варто перестати використовувати цей 
рядок як загальний котел, інакше він стане невідповідно великим»6.

Дослідник надає обгрунтовану пропозицію виділити гудвіл зі складу інших нематеріальних активів 
підприємства і відображати його в обліку і звітності відокремлено. Це, на його думку, дасть можливість 
визначити наявність переваг підприємства перед конкурентами та оцінити розмір економічних вигод, 
які надійдуть від його використання в майбутньому.

МСБО визначають гудвіл як майбутні економічні вигоди, які неможливо ідентифікувати в 
індивідуальному порядку і визнати відокремлено7.

Міжнародні стандарти оцінки визначають наявність таких видів гудвілу: персональний і такий, 
що підлягає передачі.

Персональний гудвіл – це розмір прибутку понад ринкові оцінювання, який зникає при передачі 
(продажі) спеціалізованого обладнання через низку фінансових факторів: особливості оподаткування, 
амортизаційну політику, витрати на залучення грошових коштів тощо.

Гудвіл, що підлягає передачі – нематеріальний актив, який виникає завдяки специфічній назві, 
репутації бізнесу, лояльності клієнтів, місцезнаходженню, продуктам й аналогічним факторам, 
які дозволяють отримувати економічні вигоди, і передається новому власникові в результаті його 
продажу.

На наш погляд, перевищення вартості підприємства над ціною його чистих активів не завжди 
свідчить про наявність переваг у компанії. Існує ймовірність субєктивності причин придбання бізнесу 
за збільшеною ціною. Зокрема: недостатня обізнаність покупців або продавців у ринковій вартості, 
завоювання левової частки у галузі, заниження вартості ідентифікованих активів фірми-продавця або 
завищення вартості її ідентифікованих зобов’язань, очікування збільшення цін або стрімкого розвитку 
підприємств окремої галузі та ін.

Унаслідок примусового продажу бізнесу уміння торгуватися та недосконалість ринку може 
зумовити збільшення ціни продажу підприємства, яка буде нижчою від вартості його чистих активів, 
що за П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств» зумовлює необхідність визнання негативного гудвілу.

Зваживши всі розглянуті фактори специфічними причинами виникнення гудвілу при придбанні 
підприємств можуть бути: недостатня обізнаність і, як наслідок, субєктивність у діях учасників операції 
купівлі-продажу, неправдива оцінка наявних активів та зобов’язань, зовнішній вплив на окремих 
учасників операції.

Варто підкреслити, що ні національні, ні міжнародні стандарти бухгалтерського обліку не дають 
чітких рекомендацій щодо дослідження умов, за яких виник позитивний чи негативний гудвіл. Тому  
 
3 Положення стандарт бухгалтерського обліку 9 «Об’єднання підприємств». Офіційний сайт Верховної Ради 
України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99>.
4 Хендриксен, Є.С., Ван Бреда, М.Ф. (1997). Теория бухгалтерського учета. Москва: Финансы и статистика.
5 Бетхе, Й. (2000). Балансоведение. Москва: «Бухгалтерский учет».
6 Бруклинг, Є. (2001). Интелектуальний каитал. Санкт-Петербург.
7 Міжнародні стандарти фінансової звітності. <http://minfin.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=92410>.
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його визнання у разі виникнення різниці між ціною продажу та чистими ідентифікованими активами 
підприємств є необгрунтованим.

Необхідними умовами отримання правдивої інформації про гудвіл в обліку є відповідь на 
запитання: чи є купівля-продаж підприємства необхідною умовою визнання гудвілу, так як це вказано 
у бухгалтерських стандартах та чи можливо внаслідок цієї операції оцінити та ідентифікувати окремі 
переваги підприємства, що зумовлюють виникнення позитивного гудвілу або недоліки, що породжують 
негативний? 

Для вирішення визначених проблем підприємству необхідно спробувати ідентифікувати та 
оцінити окремі складові ділової репутації.

Для оцінки гудвілу Е.С. Хендріксеном та М.Ф. Ван Бреда пропонуються такі методи, які, на нашу 
думку, є найбільш раціональними:

1. Оцінка репутації фірми.
2. Поточна дисконтована оцінка різниці між очікуваним майбутнім прибутком і нормативним 

(середньогалузевим) прибутком від усіх активів фірми, за винятком гудвілу.
3. Залишкова вартість, яка є перевищенням вартості підприємства в цілому (як бізнесу) над 

сукупністю оцінок його чистих матеріальних і нематеріальних активів.
Вигідні контракти підприємства, наявність надійних покупців і постачальників, зручне місце 

розташування, висока кваліфікація, добрі стосунки працівників та інші фактори зумовлюють ситуацію, 
коли ціна, за якою можна продати підприємство, є значно вищою від сумарної вартості його чистих 
активів. Названа різниця вказує на наявність внутрішньогенерованого гудвілу, ідентифікувати та 
відділити від інших, який практично неможливо, якщо не відбувається продаж підприємства. Тому 
внутрішньогенерований гудвіл не визнається у складі нематеріальних активів підприємства. Проте, на 
наш погляд, саме оцінка та відображення у звітності даного виду гудвілу є пріоритетним завдання для 
обліковців.

При оцінці підприємства в цілому інвестори найчастіше використовують показник поточної 
дисконтованої вартості надприбутків, які виникають при наявності внутрішньогенерованого гудвілу.

Окремі невизнані матеріальні активи можна ідентифікувати, наприклад, недооцінку основних 
засобів. Залишок після вирахування вартості достовірно оцінених матеріальних активів буде 
внутрішньогенерованим гудвілом, який свідчить про ефективне використання підприємством ресурсів.

Оцінку гудвілу за залишковою вартістю започаткував професор Дж. Кеннінг. Він розглядав гудвіл 
як основний рахунок залишкової вартості11. Кожен актив підприємства має бути оцінений, оскільки 
впливає на генерування грошових потоків та отримання прибутків. У зв’язку з цим оцінка фірми 
пов’язана з оцінкою активів. Якщо частина вартості залишиться нерозподіленою після достовірної 
оцінки всіх наявних активів, то названа різниця і буде гудвілом. Отже, на погляд Дж.Кеннінга, гудвіл 
– це частина вартості фірми, яку не можна приєднати до жодного з наявних активів.

Попри те, що внутрішньо генерований гудвіл у системі фінансового обліку не визнається 
нематеріальним активом, більшість користувачів передусім інвестори все ж оцінюють його, оскільки 
його наявність створює синергетичний ефект та впливає на створення іншими активами більших 
прибутків. Існування невизнаного в обліковій системі підприємства внутрішньо генерованого гудвілу 
свідчить про переваги даного підприємства і його краще становище на ринку.

Проблемний характер, з точки зору оцінки та обліку, знаходить відображення в різних аспектах 
господарської діяльності, зокрема з огляду на обмежені можливості на сучасному етапі включення 
в активи суб’єктів господарювання реальної вартості людського капіталу, виникає потреба оцінки 
внутрішнього гудвілу, як вартості формування конкурентного потенціалу.

Цілями застосування внутрішнього обліку (внутрішнього гудвілу) в межах поставленої наукової 
проблеми виступають:

– управлінські – оцінки віддачі персоналу, вироблення заходів з управління людським капіталом;
– аналітичні – оцінка конкурентоспроможності людського капіталу8.
Враховуючи те, що не всі складові внутрішнього гудвілу можуть бути активами, методика оцінки 

людського капіталу може бути зведена до кількох основних методів згрупованих за функціонально-
господарською ознакою. Варто виділити оцінку гудвілу суб’єкта господарювання з точки зору 
бухгалтерського обліку, міжнародного стандарту фінансової звітності, менеджменту та фінансового 
менеджменту (рис. 1).
8 Ніколайчук, М.В. (2011). Проблеми оцінки людського капіталу в системі формування конкурентної політики 
підприємств. Вісник Хмельницького національного університету, 5, 90-974.
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Рис. 1. Методи оцінки гудвілу (укладено на основі [8])

Оцінка гудвілу компанії – це оцінка сукупності тих ресурсів, які дають споживачеві мотивацію 
здобувати той чи інший товар, що в результаті приносить підприємству надприбуток. Головною 
особливістю є те, що це єдиний вид нематеріальних активів, який не може розглядатися окремо від 
підприємства. Значення гудвілу може бути як позитивним, так і негативним. Гудвіл буде негативним 
за тієї умови, що ринкова вартість підприємства виявиться нижче балансової вартості чистих активів. 
Позитивна ділова репутація форумується завдяки тому, що вартість підприємства перевищує вартість 
його активів і пасивів. Це означає, що підприємство має деяку якість, що не визначається вартістю його 
активів і пасивів. Саме ця якість є сукупністю активів, мотивуючі клієнтів використовувати товари і 
послуги конкретного підприємства.

На сучасному етапі розвитку суспільства постерігається тенденція зростання розриву між 
балансовою та ринковою вартістю підприємств, причиною цього є зростаюче значення нематеріальних 
активів, що в свою чергу призводить до виникнення гудвілу. У відповідності до національних та 
міжнародних стандартів обліку на балансі підприємства відображається лише придбаний гудвіл, 
що набуває ознак активу з можливістю його подальшої достовірної оцінки лише в разі придбання 
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підприємства як цілісного майнового комплексу. Для відображення в бухгалтерському обліку гудвілу 
використовують рахунок 19 «Гудвіл». За дебетом цього рахунку відображається гудвіл, що виникає при 
придбанні підприємств, а за кредитом суми списаного гудвілу у випадку припинення визнання його 
активом чи зменшення корисності.

На даний момент не існує єдиного підходу щодо визначення вартості нематеріальних активів, але 
вчені, досліджуючи зазначене питання розробили декілька методів розрахунку внутрішньо створеного 
гудвілу, серед яких можна виділити наступні: метод надлишкового прибутку, метод надлишкових 
ресурсів, на основі показника обсягу реалізації продукції, як перевищення ринкової вартості фірми 
над вартістю її чистих активів, поточне дисконтова не оцінювання майбутнього надприбутку на 
основі методики компанії Brand Finance, з використанням мультиплікатора М, кваліметричний метод, 
біноміальний метод (див. табл. 1).

Табл. 1
Критичний огляд основних методів оцінки гудвілу

Назва Методика Переваги Недоліки 

Метод надлишкового 
прибутку

Розрахунок 
середньогалузевого 
прибутку на активи та 
порівняльний аналіз з 
аналогічним показником 
досліджуваного 
підприємства

Розподіл вартості
підприємства на суму
матеріальних активів і 
гудвілу. Наявність
економічного ефекту від 
гудвіла в бізнесі.

Метод не є універсальним.
Не завжди є можливість
вірно визначити величину
чистого доходу та
коефіцієнта капіталізації.

Метод надлишкових 
ресурсів

Порівняння фактичної 
ринкової вартості 
використаних ресурсів з їх 
номінальною вартістю.

Метод підходить для
оцінки підприємств
перед їх продажем.

Основу отримання
прибутку складають не
тільки чисті активи.  
Надлишкові ресурси
формуються не тільки за
рахунок власних коштів.

Метод оцінки репутації 
за обсягом реалізації 
продукції

Визначення гудвілу 
як різниці між чистим 
операційним прибутком 
та обсягом реалізованої 
продукції помноженому на 
коефіцієнт рентабельності.

Метод підходить для 
визначення поточної
оцінки репутації
підприємства.

При розрахунках не 
враховується специфіка
продукції.

Методика компаній 
«Branch Finfnce» 
та«Interbrand»

Визначення репутації як 
бренда, що допомагає 
підприємству отримувати 
більше прибутку 
порівняно із продажем 
«небрендованої» продукції

Підвищення ролі бренду,
можливість брати участь
у формуванні та
корегуванні бренду
працівникам
підприємства

Неможливість іноді
визначити абсолютну
величину норми
прибутковості.

Кваліметричний метод

Проведення аналогії між 
корисністю діяльності 
підприємства та 
величиною створеного 
гудвілу

Розширює можливості
внутрішнього
потенціалу
підприємства.

Гудвіл складається із суми
відносних і абсолютних
показників, що не є вірним
з точки зору математичних
розрахунків.

Мультипліка-торний 
метод

Визначення прибутку, який
припадає на долю
корпоративної репутації
підприємства

Оцінка внутрішньої
репутації підприємства.
Можливість прорахувати
як поточний, так і
майбутній прибуток.

Потреба модифікації
метода через
«однобокість» бачення
корпоративної репутації.
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Закінчення таблиці 19

Наведені методи оцінювання гудвілу орієнтуються, насамперед, на інвесторів і не дозволяють 
ідентифікувати та оцінити окремі складові гудвілу. Це необхідно, щоб встановити їх наявність та 
визначити вплив на фінансовий результат діяльності підприємства.

Гудвіл, отриманий унаслідок купівлі-продажу підприємств, необхідно оцінювати за видами 
переваг, які отримало підприємство-покупець та розподілити сплачену вартість між окремими з них. 
Наступне знецінення ідентифікованих складових гудвілу дозволить визначити їх корисність та вплив 
на фінансові результати у майбутньому.

Висновки. Гудвіл є стратегічно важливим активом компанії, так як виражає вартісну величину 
ділової репутації. Однак величина гудвілу не завжди є обґрунтованою, оскільки при операція купівлі-
продажу існує ймовірність впливу суб’єктивних факторів, таких як необізнаність учасників угоди, 
неправдива оцінка наявних активів тощо. Тому об’єктивною стає необхідність оцінки внутрішнього 
гудвілу як інструменту підвищення інвестиційної привабливості компанії. Компанії повинні автономно 
визначати та оцінювати існуючі складові внутрішньо генерованого гудвілу після визнання та 
справедливої оцінки усіх інших матеріальних та нематеріальних активів, їх вплив на суму отриманих 
грошових потоків та прибутків. Отримана інформація стане фундаментом оцінки якості роботи 
менеджменту, вплине на їх рішення та фінансові результати діяльності підприємства. 
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Метод соціологічних 
опитувань

Дізнається думка
стейкхолдерів про
підприємства.

Основний метод
якісного підвиду, дає
аналітичну оцінку
репутації підприємства.

Методи не дають іншої
оцінки репутації
підприємства, крім 
«позитивна» чи «негативна»,
«краща» чи «гірша». Більш
того, точність оцінки
залежить від обсягу вибірки

Рейтинговий метод
Складання рейтингів 
ділової репутації 
незалежними
організаціями.

Незалежна експертиза.
Уникання підробок.

Метод експертних оцінок
Формування оцінки 
репутації через інтерв’ю  
із  стейкходерами.

Невірність підрахунків
при критичному стані
підприємства.

Статистичний метод Використання ділової
активності підприємства.

Оцінка ділової
активності, виходячи
тільки з обсягу продажів

Оцінка ділової активності,
виходячи тільки з обсягу
продажів, є досить
ризикованою

 * сформовано на основі [9]
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ 
ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ ЯК СКЛАДОВА 
ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ

Abstract. Successful activity of enterprise considerably depends on efficiency of regulatory 
approaches intended to eliminate shortcomings in work and prevent potential losses. Detection 
of shortcomings, deviations, failures during the control is an essential but insufficient condition 
for stabilizing an enterprise’s activity. Therefore, without elaborating effective approaches for their 
elimination and making appropriate decisions the situation at an enterprise cannot be improved. 
The task of an enterprise is not avoiding risk altogether but transferring, assessing and minimizing 
its negative consequences. In the article essence and types of uncertainty are dealt with, basic 
concepts of managing enterprise economic risks are clarified. Structure of a system of managing 
enterprise economic risks is specified. Methodical tools of facilitating management of enterprise 
risks are analyzed. They include methods of defecting and evaluating economic risks; methods 
and models of minimizing and neutralizing economic risks. A methodical approach to developing a 
combined method of evaluating risks is proposed and expediency of applying diversification. Ways of 
perfecting management of economic risks at enterprises are surveyed methods of expert evaluating 
internal and external factors of economic risks, peculiarities of taking managerial decisions under 
risk and uncertainty conditions are proposed next. To methodical approach to defecting factors 
characterizing the level of operational and technological risk and scientific and methodical approach 
to creating a system of managing economic risks at enterprises.
Keywords: risk minimization, risk management, quantitative analysis, qualitative analysis, expert 
evaluation, statistical method, method of risk assessment, combination method, risk criterion, risk 
factor, theory of games.

Теоретичні та практичні аспекти проблеми оцінки ризиків на підприємствах досліджено в 
працях багатьох зарубіжних та вітчизняних науковців, таких як Б. Райзберг, Б. Койлі, М. Фрідмен,  
Й. Шумпетер, І. Бланк, А. Альгін, А. Воронцовський, В. Вітлінський, К. Галіцин, М. Дороніна,  
В. Гранатуров, В. Жлуктечко, Н. Карданська, М. Клименюк, М. Хохлов, О. Лебедєв, С. Ожегов,  
О. Урицька, О. Ястремський та ін.1 Незважаючи на значну кількість публікацій, присвячених 
проблематиці дослідження ризиків, проблеми оцінки економічних ризиків на підприємствах не 
втратили своєї актуальності. Сьогоднішнє макроекономічне середовище функціонування підприємств 
характеризується зростанням мінливості факторів зовнішнього бізнес – середовища, яке істотно впливає 
на ефективність прийняття управлінських рішень2.

Процес управління ризиками на підприємстві складається з певних етапів, які поділяються 
на групи: аналіз ризику і заходи з усунення та мінімізації ризику. Стратегія управління ризиком з 
визначенням конкретних заходів щодо запобігання ризику або зменшення його впливу визначається на 
основі результатів аналізу ризику. Такий аналіз здійснюється з метою отримання необхідної інформації 
про властивості об’єкта, його структуру, наявні ризики і передбачає виявлення ризиків (якісна 
складова аналізу) та їхню оцінку (кількісна складова аналізу). Якісна і кількісна оцінки ризику взаємно 
доповнюють одна одну. Якісний аналіз ризиків вимагає ґрунтовних знань, досвіду, інтуїції у тій чи 
іншій сфері економічної діяльності. Його головна мета – визначити чинники й зони ризику, після чого 
ідентифікувати всі можливі ризики. Для того, щоб скоригувати підприємницьку діяльність та ступінь  
 
1 Вітлинський, В.В. (2004). Ризикологія в економіці та підприємництві: монографія. Київ, КНЕУ.
2 Виноградова, О.В. (2005). Реінжирінг бізнес-процесів у сучасному менеджменті: монографія. Донецьк, 
ДонДУЕТім. М. Туган-Барановського.
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ризику, якісної оцінки недостатньо. Необхідно чисельно визначити окремі види втрат і рівень ризику 
загалом, тобто необхідна кількісна оцінка. Кількісний аналіз полягає в кількісній оцінці ризиків. 
Деякі вчені до числа кількісних методів включають і методи оцінки настання несприятливих подій. 
Очевидно, що на практиці неможливо і недоцільно кількісно оцінювати абсолютно усі фактори 
економічного ризику, що впливають на господарську діяльність суб’єкта економіки. З точки зору вчених  
А.П. Альгіна, М.В. Хохлова, В.В. Вітлінського, В.М. Гранатурова, О.І. Ястремського, оцінка ризиків 
– це етап аналізу ризиків, який має на меті визначення кількісних характеристик, таких як: ймовірність 
настання несприятливих дій i можливих розмірів збитків3.

При кількісному аналізі ризику можуть використовуватися різноманітні методи. Нині найбільш 
задіяними є: статистичний; аналіз доцільності витрат; метод експертних оцінок; аналітичний; 
використання аналогів; нормативний; рейтинговий; розрахунково-аналітичний (методу оцінки 
чутливості); комбінований, тощо.

Історично першим виник метод експертної оцінки ризику. Він має ту істотну перевагу над іншими 
методами, що експертна оцінка може використовуватися в умовах дефіциту і навіть браку інформації. 
Головна умова досконалої експертної оцінки – виключення взаємного впливу експертів один на одного 
(так звана дельфійська процедура). 

Найпопулярніший метод експертної оцінки ризику ґрунтується на ідеї обговорення проблеми 
кількома особами, які вважаються спеціалістами у цьому питанні. Проблема, яка виникає при цьому, 
полягає в тому, що в результаті колективного прийняття рішення ймовірність правильної оцінки 
знижується. Парадоксальність цього явища випливає з самого процесу обговорення. У переважній 
більшості випадків погляд експертів-аналітиків відрізняється від погляду практиків. Ця розбіжність 
може бути формалізована через так званий коефіцієнт розбіжності. Задавши цьому коефіцієнту декілька 
практичних значень, можна одержати низку можливих імовірностей розробки точної оцінки. Цей метод 
має значні відмінності від статистичного методу в частині методів збору інформації для побудови кривої 
ризику. Доцільність застосування експертного методу визначається такими умовами.

Статистичний метод оцінки ступеню ризику ґрунтується на теорії ймовірності розподілу 
випадкових подій. Випадковою називають подію, яка при здійсненні сукупності умов може виникнути 
або не виникнути. Проте достатньо велика кількість випадкових подій, незалежно від їхньої конкретної 
природи, підпорядковується певним закономірностям, встановленням яких займається теорія 
ймовірностей4.

В основу статистичного методу покладено теорію ймовірності розподілу випадкових величин. 
Головним інструментом цього методу є середнє очікуване значення досліджуваної величини, дисперсія, 
середньоквадратичне відхилення, коефіцієнт варіації, розподіл імовірностей досліджуваної випадкової 
величини. Отже, статистичні методи оцінки ризику не вирішують одного з головних практичних 
завдань, яке стоїть перед суб’єктом ризику: оцінки в умовах обмеженості інформаційного контуру з 
урахуванням індивідуальних особливостей певної ситуації.

Розглянемо алгоритм застосування цього методу оцінки рівня ризику5:
1) Перевірка можливості застосування статистичного методу для оцінки певного виду ризику 

конкретного підприємства.
2) Збір інформації про частоту ризикових подій у минулому періоді та фінансові втрати 

підприємства від них (по даному виду ризику).
3) Визначення переліку можливих фінансових результатів підприємства по проведеним операціям 

або за період, що досліджується Ri.
Розрахунок імовірності настання ризикової події.

Рі = Кі/n,

де    Кі – кількість ризикових подій за період, що досліджується, які призвели до (і) фінансового 
результату

n – загальна кількість операцій, яка була проведена підприємством (кількість періодів оцінки)

∑Рі = 1.
3 Вітлинський, В.В. (2004). Ризикологія в економіці та підприємництві: монографія. Київ, КНЕУ.
4 Исмагилов, И.И. (2003). Принятие решений при количественных и качественных критериях описания 
альтернатив. Исследования по информатике, 21-28.
5 Кузьмін, О.Є., Сухорська, У.Р., Мирончук, Т.В. (2007). Франчайзінг у підприємницькій діяльності. Львів, Видавництво 
“Вільна Україна”.
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Розрахунок математичного сподівання, що пов`язане з невизначеністю ситуації, є середньо- 
зваженим усіх можливих результатів, де ймовірність кожного із них використовується як частота або 
питома вага відповідного значення. Сподіване значення вимірює результат, котрий ми очікуємо в 
середньому.

R = ∑Ri·Pi.

Розрахунок дисперсії – це математичне сподівання квадрата відхилення випадкової величини 
Х від математичного сподівання. Дисперсія характеризує розсіювання випадкової величини відносно 
середнього значення.

s2 = ∑(Ri – R)2·Pi.

Розрахунок середньоквадратичного відхилення факторів фінансових результатів від їхнього 
середнього рівня;

s =√
—
∑(Ri – R)2·Pi.

Розрахунок коефіцієнта варіації фінансових результатів підприємства, який і є відносним 
показником оцінки рівня ризику підприємства. Даний показник дає характеристику ризику на одиницю 
сподіваного результату.

g = s/R.

Таким чином, чим нижчий коефіцієнт варіації, тим менший розмір відносного ризику.
Повертаючись до варіації (дисперсії) як міри ризику, треба зазначити, що дисперсія, звичайно не 

повністю характеризує ступінь ризику, але дозволяє у деяких випадках швидко виявити граничні шанси 
менеджера. 

Теоретична база цього закладена у відомій нерівності Чебишева: ймовірність того, що випадкова 
величина відхиляється за модулем від свого математичного сподівання більше, ніж на заданий допуск, 
не перевищує дисперсії, розділеної на s2...

Потрбіно зауважити, що варіація деякої випадкової величини R повинна бути меншою, ніж s2, 
оскільки імовірність

р <= 1 (р = g/s2).

Стосовно випадкової величини R можна записати:

P{|R – m| > s} <= g/s2,

де m – математичне сподівання випадкової величини R.

Метод оцінки ризику В. Шарпе базується на величині очікуваного прибутку, яка враховує 
статистичні дані про його рівень протягом певного часового тренду. Разом із розподілом ризику на 
систематичний і не систематичний введення в розрахунок показника очікуваного прибутку було тим 
революційним досягненням, яке дало змогу Шарпе згодом одержати звання лауреата Нобелівської 
премії. За Шарпе, величина очікуваного прибутку визначається, виходячи з середньогалузевої норми 
дохідності і тенденцій розвитку ринку в цілому. Основу цього методу становить математичний апарат 
теорії імовірності. Припущення про розмір очікуваного прибутку базується на імовірності настання 
певної фази розвитку економіки і відповідного рівня доходу [6].

Очікувана норма доходу обчислюється за формулою:

Л = І·Рп·Хп,

де Х – очікувана норма доходу; Рп – імовірність настання певної фази циклу; Xп – рівень прибутку, 
звичайний для певної фази циклу.

Таким чином, стає непотрібним аналіз великих динамічних рядів. Достатньо знати тільки звичайну 
для певної стадії економічного циклу норму дохідності. Отже, можна посперечатися щодо розподілу 
імовірномтей настання окремих фаз економічного циклу. Найімовірнішим є невелике піднесення або 
невеликий спад. Трохи меншу імовірність має середнє зростання. З найменшою імовірністю можна 
чекати сильного піднесення та глибокого спаду.



���

Volume � Issue 2 20�5 EuropEan Journal of EconomIcs and managEmEnt

Тобто, статистичні методи оцінки ризику не вирішують одного з головних практичних завдань, 
яке стоїть перед суб’єктом ризику: оцінки в умовах обмеженості інформаційного контуру з урахуванням 
індивідуальних особливостей певної ситуації.

Оцінка окремих видів ризиків може здійснюватись також із використанням розрахунково-
аналітичного методу (методу оцінки чутливості). Суть даного методу полягає в оцінці можливої зміни 
доходів по господарській операції при настанні ризикових подій. Господарські операції з меншим 
ступенем чутливості (реагування) на можливі ризикові події оцінюються як менш ризиковані.

Комбінований метод – це об’єднання декількох окремих методів або їхніх окремих елементів.
В ряді випадків для визначення ризику і вибору оптимального рішення використовується методика 

“дерево рішень“. Вона передбачає графічне зображення різних варіантів, які можуть бути прийняті. 
По гіллям дерева співвідносять об`єктивні і суб’єктивні оцінки даних подій. Просуваючись уздовж 
побудованих гілок дерева і використовуючи спеціальні методи розрахунку імовірності, оцінюють 
кожний варіант шляху.

Якщо виходити з того, що підприємницький ризик – це ймовірність невдачі, то критерієм ризику 
є імовірність отримання результату менше того, що потребується.

К = Р·(Дтр – Д),

де    К – критерій ризику;
Р – імовірність;
Дтр – те що потребується, значення результату;
Д – отриманий результат.
Можна оцінити рівень ризику шляхом співвідношення сподіваного прибутку та сподіваного 

збитку при співвідношенні двох і більше варіантів вкладення засобів.

Кі = Рі/Yi

де    Кі – коефіцієнт ризику (і) варіанту;
Рі – сподіваний прибуток (і) варіанту;
Yi – сподіваний прибуток.
Коефіцієнт ризику показує, який доход припадає на 1 грн. збитків і вибирається К максимальне.
Так, Гранатуров В.М. констатує факт, що більшість вчених вважають, що оптимальним є 

коефіцієнт ризику, що складає 0,3, а коефіцієнт ризику, що веде до банкрутства – 0,7 і вище. Власне 
ним розроблена шкала ризику з наступними градаціями зазначеного вище коефіцієнта:

– прийнятний ризик – до 0,25;
– припустимий ризик – 0,25-0,50;
– критичний ризик – 0,50-0,75;
– катастрофічний ризик – понад 0,75.
Для оцінки прийнятності відхилення з використанням коефіцієнта варіації з точки зору  

І.Т. Балабанова можуть бути використані наступні шкали коливання (ризику) коефіцієнта варіації:
– до 0,1 – слабка;
– від 0,1 до 0,25 – помірна; 
– понад 0,25 – висока.
На погляд практично всіх авторів, у межах коефіцієнта, що визначає ризик банкрутства від 0,3 до 

0,7 знаходиться зона підвищеного ризику. 
Для підприємця не завжди є можливим розрахувати підприємницький ризик за допомогою 

розглянутих методів. Це пов’язано, як правило, з недостатнього інформацією, часу, а іноді і з 
неможливістю проведення даного розрахунку через відсутність необхідних даних. 

Широко відомою моделлю прийняття рішень за умов невизначеності є статична модель, що 
породжена теоретико-ігровою концепцією. Згідно з концепцією теорії ігор визначають основні елементи 
теоретико-ігрових статичних моделей прийняття рішень в умовах ризику та невизначеності.

Теорія ігор – це розділ сучасної математики, у якому вивчають математичні моделі прийняття  
рішень за умов невизначеності, конфліктності, тобто в ситуаціях, коли інтереси сторін (гравців) або 
протилежні (у разі антагоністичних ігор), або не збігаються, хоча і не є протилежними. Конфліктними 
вважаються ситуації, за яких інтереси залучених до ситуації сторін є повністю або частково 
протилежними. Кожна реальна конфліктна ситуація є дуже складною. Для проведення її економіко-
математичного аналізу потрібно абстрагуватись від деяких факторів і побудувати модель ситуації.  
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При цьому повинні бути відомі можливі способи поведінки (дій) учасників (правила гри) і результати, 
до яких призводять різні комбінації дій учасників конфлікту6.

Статистичні ігри – утворюють окремий клас матричних ігор, в яких одним із учасників є людина 
або група людей, обєднаних загальною метою, а інших зовнішнє середовище (гравець А – «статистик», 
гравець Е – «природа»). Терміном «природа» позначають весь комплекс зовнішніх умов, за яких 
статистик вимушений приймати рішення. «Природа» (економіка) байдужа до виграшу і не прагне 
використати на свою користь похибки «статистика».

«Статистик» може використовувати m стратегій : А1, …, Аm, а природа може реалізовувати n 
різних становищ: Е1, …, Еn. «Статистику 2 можуть бути відомі ймовірності рj, з якими природа реалізує 
свої становища Еj. Діючи проти природи, «статистик» може використовувати як чисті стратегії Аi, так 
і змішані: q = (q1, …, qm). Якщо «статистик» має змогу кількісно оцінити (величиною аij) наслідки 
використання кожної своєї чистої стратегії Аi при будь-якому стані природи Еj, то гру можна задати 
платіжною матрицею. При спрощенні платіжної матриці статистичної гри не можна ігнорувати ті чи 
інші стани природи (стратегіях гравця Е), бо вона може реалізувати будь-який свій стан незалежно 
від того, вигідно це «статистику» чи ні. Гравець «природа» не вибирає оптимальної стратегії, але 
«статистик» повинен прагнути до визначення розподілу ймовірностей станів «природи». Статистичні 
ігри мають певні відмінності від стратегічних:

– відсутність прагнення до виграшу у гравця «природа», тобто відсутність антагоністичного 
супротивника;

– можливість «статистика» провести статистичний експеримент для отримання додаткової 
інформації про стратегії «природи».

При виборі оптимальної стратегії «статистик» використовує різні критерії, спираючись як на 
платіжну матрицю, так і на матрицю ризиків. Ризиком rij «статистика» при використанні ним чистої 
стратегії Аi і стану «природи» Еj називається різниця між максимальним виграшем max

i
 aij

 (мінімальними 
збитками чи витратами – min

i
 aij), який він міг би отримати, якби з цілковитою певністю знав, що природою 

буде реалізовано дійсно стан Еj, тим виграшем аij, який він одержить, використовуючи стратегію Аi, не 
знаючи, який стан Еj «природа» реалізує. Отже, елемент rij матриці ризиків визначається за формулою:

rij = bj – aij ≥ 0,

де bj – максимально можливий виграш «статистика» при стані Еj (максимальний елемент j-го стовпчика 
платіжної матриці, тобто bj = max

i
 aij. За умови, що платіжна матриця складена за даними про витрати, 

елементи rij матриці ризиків визначаються за формулою: 

rij = aij – min
i
 aij ≥ 0.

Якщо імовірності pj станів Еj «природи» відомі, то використовують критерії Байєса і Бернуллі-
Лапласа. За оптимальну, за критерієм Байєса, обирається чиста стратегія Аi, за якої максимізується 
середній виграш «статистика».  

i = —1,—m, тобто забезпечується, тобто забезпечується   

якщо платіжна матриця складена за даними про витрати. Якщо «статистик» вважає рівноцінно 
імовірними всі стани «природи» Еj, (p1 = … = pj = … = pn = 1/n), та оптимальною, за критерієм Бернуллі-
Лапласа, вважається чиста стратегія Аi, яка забезпечує

Критерій Бернуллі-Лапласа називають принципом недостатнього обгрунтування. Якщо імовірність pj 
станів «природи» Еj невідома, то використовують критерії Вальда, Севіджа, Гурвіца. Оптимальною, за 
критерієм Вальда, вважається чиста стратегія Аi, при якій найменший виграш min

j
 aij «статистика» буде 

6 Шиян, А.А. (2009). Теорія ігор: основи та застосування в економіці та менеджменті. Вінниця. ВНТУ.

n
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максимальним, тобто йому забезпечується максимін α = max
i
  min

j
 aij (α = max

i
  min

j
 aij, якщо платіжна 

матриця складена за даними про витрати). Максимінний критерій Вальда використовують у випадках, 
коли необхідна гарантія, щоб виграш за будь яких умов був не менший, ніж найбільший із можливих 
за гірших умов. Для змішаних стратегій критерій Вальда перетворюється на критерій Гермеєра і 
формулюється так: оптимальною вважається та змішана стратегія, за якої мінімальний середній виграш 
«статистика»

буде максимальним, тобто стратегія q, знайдена із умови

За цих умов «статистик» передбачає, що «природа» перебуватиме у найсприятливішому для нього стані  
і, як наслідок, поводиться легковажно. Разом з тим, у деяких випадках цим критерієм користуються 
свідомо, наприклад, коли перед гравцем стоїть дилема: або одержати найбільший виграш, або стати 
банкрутом. Оптимальною вважається чиста стратегія Аi, при якій мінімізується величина max

i
 rij 

максимального ризику, тобто забезпечується min
i
 max

j
 rij. Для змішаних стратегій критерій Севіджа 

формулюється так: оптимальною вважається та змішана стратегія, при якій максимальний середній 
ризик «статистика» 

мінімізується, тобто стратегія q*, знайдена із умови

Оптимальною за критерієм Гурвіца вважається чиста стратегія Аi, знайдена за умови:
 

або
 

Де κ належить інтервалу (0;1) вибирається з субєктивних міркуваннь і називається показником 
песимізму. Для пошуку оптимальної стратегії за критерієм Гурвіца рекомендують два підходи:

1) знаходять рекомендовані стратегії за умов оптимізму (k перебуває у межах 0,1-0,2) і песимізму 
(відповідно k набуває значення 0,8-0,9). Якщо в обох випадках отримана одна стратегія, то вона є 
оптимальною. Якщо отримують дві стратегії, то на основі схильності чи несхильності гравця до ризику 
формується чиста (песимістична або оптимістична ) або змішана стратегія;

2) розглядають варіанти крайнього оптимізму (k = 1). Якщо розрахунки пропонують дві стратегії, 
то визначають момент зміни стратегій, прирівнявши вирази за ними

і розв’язують рівняння щодо k. Критерій Ходжа-Лемана грунтується на поєднанні критеріїв Байєса і 
Вальда з допомогою параметра α(0 ≤ α ≤ 1): оптимальною вважається стратегія, що відповідає умові

При α = 0 отримують критерій Вальда, при α = 1 – критерій Байєса. Аналіз практичних ситуацій за 
кількома критеріями одночасно дає змогу глибше дослідити суть явища і обрати найобгрунтованіше 
рішення, але не показує повної картини складу економічних ризиків підприємств. 

m
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Як показує проведений аналіз методів оцінки економічного ризику, жоден з них не є універсальним. 
Кожний з розглянутих методів має свої переваги та недоліки, що визначають найперспективніші 
напрями його використання. Кожен метод обумовлений, насамперед, своїм предметом, тобто тим, 
що саме досліджується. Метод як спосіб дослідження не може залишатися постійним, а повинен 
змінюватися у своєму змісті разом із предметом, на який він спрямований. Отже, комплексне рішення 
наукового питання може бути досягнуто вченим тільки з використанням власної системи спеціальних 
методів, яка визначається специфікою предмета і завданнями дослідження.
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THE CONCEPTUAL MODEL OF THE 
INSTITUTIONAL STRUCTURE  
OF THE SOCIO-ECONOMIC SYSTEM  
OF THE POST-INDUSTRIAL SOCIETY

Abstract. Article deals with problems of the formation and implementation of the conceptual 
model of the institutional structure of the socio-economic system of the post-industrial society. The 
essence of the institutional structure, its resilience to external economic environment, the role of 
government in its shaping and support are analyzed. The initial data for constructing the conceptual 
model of the institutional structure of the economic system is determined. Formation of model 
elements is necessary for the reforms and modernization of the economy, and the process of the 
strategic planning should be the implementation tool. The institutional paradigm and conceptual 
model of the institutional structure of the post-industrial society is proposed.
Keywords: institute, institutional structure, paradigm, concept, socio-economic system, 
implementation, institutional architectonics.

The Essence of the Institutional Structure. 
Every country in the world, as a rule, is in search of its unique institutional structure, which is meaningful 

to adapt to global processes and changes of modernity. It should be mentioned, that institutional structure is a 
set of institutions that defines the scope and limitations of economic behavior, provides a stable relationship 
between its elements (economic entities, government, households, communities and other organizations), 
which are formed in a certain system (Kapoguzov, 2012). In this case an institute can be considered as a 
mechanism of social control, which is the result of structural interaction between people and provides these 
interactions with some stable form, thereby reducing the significant uncertainty of the system (Alexandrov et 
al., 2008).

 If the system is structurally stable in relation to the invasion of new elements, a new operating mode is 
not set, and the new the elements die. Nevertheless, if structural fluctuations successfully take root, the whole 
system is rebuilt with a new operating mode: its activity obeys a new “syntax” (Prigozhin, Stengers, 1986). 
That is why the experience of the implementation of market institutions into a functioning system of command 
and administrative management of the 90s of the last century, in most post-Soviet countries was not successful 
and demanded a considerable period of time.

Today, one of the main objectives of the countries with transitive economy is the study of mechanisms 
of institutional changes, finding ways to harmonize the different components of the institutional systems in 
time and space. If the institutional structure is built, leaning on basic institutions, gradually increasing and 
complicating its architectonics and modifying the very foundation, then we are dealing with institutional 
evolution, which is possible only within the boundaries of institutional flexibility and is determined by the 
degree of a possible change of one institution to another. Boundary violation of institutional elasticity of 
individual sub-systems of institutional structure leads to the institutional faults, and the system as a whole - to 
the institutional catastrophe (Gritsenko, 2008).

Institutional systems can be represented in the form of an inverted pyramid, the basis of which is value 
relations, enshrined in the public minds, and the top is formal and informal institutions. An empirical study of 
the structure of the institutional system, the institutional architectonics, institutional arrangement of modern 
socio-economic models, toolkit of economic institutions transformation allows to determine basic institutions 
and institutional forms that are correspond more closely to the national culture. They are the starting point in 
the definition of the foundation of social and economic model that best meets the economic characteristics of 
a certain country.
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The objective difficulties of choosing the criterion of growth and system of socio-economic priorities 
were formed in all countries with transition economies.

 Productive and socio-political, objective and subjective factors in the growth process act as both a cause 
and consequence of each other. Many social changes that accelerate or inhibit such growth may not get the full, 
and very often partial, display in quantitative terms due to their nature, which is beyond the scope of merely 
quantitative relations. For example, growth factors such as the political system in the country, the cultural 
level of the nation, its traditions and psychological state cannot be expressed in quantitative terms, but these 
factors are crucial for growth. The standard of living of the population can be considered as one of the criteria 
to achieve a certain level of development.

To support the market environment government creates a state institutional corset, which consists of 
special activities of the government (legislative, administrative, controlling, monitoring, protective), which 
correspond to the institutional instruments and statutory structures, that establish universal procedures for 
economic agents.

The function of producing public goods is immanent function of the government, which is associated 
with the implementation of public administration, and one of its benefits are the state (public) services. The 
amount of the production costs of these services depends on the institutional structure of production of state 
(public) services. Thus, the institutional structure is particular ordered set of institutions, creating a matrix of 
economic behavior that define the limits for economic entities formed within the boundaries of a particular 
coordinate system of economic activity.

Post-Industrial Society: the Criteria of Transition. 
Traditional notions of social and economic reality are modified in the conditions of post-industrial society: 

share of the intellectual component in the cost of goods and services is growing, labor is becoming more creative, the 
growth of innovation, science, theoretical knowledge and information is increasing. Economic significance, rarity, 
scarcity, and complementarity substitutability allow us to consider knowledge not as an intellectual component 
of the labour resource, but as a separate resource. The development of services that are directly involved in the 
reproduction of knowledge, are based on them, are aimed at the growth of intellectual capital and satisfaction of 
growing wants of individuals in post-industrial society becomes a priority (Chuhno et al., 2010).

In the post-industrial society the production of knowledge-services involves researchers and highly 
qualified professionals, who may become owners of the knowledge-rent, which gives them some degree of 
independence from employers and makes them independent contractors of these relations. A characteristic 
feature of post-industrial society is not simply a build-up or the predominance of the services sector in GDP, 
and its new role in the socio-economic dynamics, its reliance on the resource of knowledge that enables 
knowledge-services act as a “locomotive” of scientific and technical progress in other areas of the economy 
and promote human development.

The criterion for the transition to a post-industrial society is saturated mass wants in material goods 
and the growth of intangible goods. The nature of personal consumption, its interaction with the wants and 
production changes, and the growth trend in intangible goods arises. In the post-industrial society the policy 
to achieve development goals should be set for the long term, which is accompanied by a profound change 
in mentality and national culture. The institutionalization of the process of economic development reflects 
the dynamic synthesis of traditions and innovations, old and new values, when it is important not to turn 
the traditional values in ideological dogma and the new value in the repressive norm relative to traditional 
values.

The processes of modernization of the economy are not limited to technical and technological innovations, 
and are accompanied by institutional changes in the socio-economic relations and systems management. 
Contradictions among long-term and short-term development vectors, which are determined by different social 
groups, are identified in the modernization process.

Formation of the conceptual model of the institutional structure of the economic system of post-industrial 
society requires an organic combination of innovative mechanisms and technological development and social 
policy. In turn, this requires the development of appropriate strategies and setting priorities, organizing different 
kinds of support (financial and intellectual security projects and programs, as well as their skilled expertise), 
determinenation of mechanisms and tools for its implementation (Table 1).

The Paradigm of the Development of the Conceptual Model of Institutional Structure. 
We offer institutional paradigm of the economic system of the social state in the form of a sphere, which 

includes:
– the core (as an imperative) – human capital;
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– the first layer – types of activities – government regulation, innovative activity, formation of social 
partnership;

– the second layer – the results of the above activities – a society of morality and culture, knowledge 
economy, generalized confidence in the activities of both the authorities and political institutions. 

Human capital is chosen as an imperative because it is the main factor of economic growth and human 
development, as well as is unchanged in the institutional paradigm, and is a part of intellectual and social capital. 
The transition to the new economy – the knowledge economy, changes not only the features but also the human 
model of the economy as a whole. In general, the model of economic human should be based on three groups 
of factors: human goals, means to achieve them, and information on the processes by which money will lead 
to achieving the goal. General human model in the economy, regardless of the type of economy, should reflect 
the following main components: the goals, values, motives, wants, abilities, interests, directivity of activity. 
Model of “creative human” may be offered on the basis of certain characteristics of a new type of worker, 
which is formed in the new economy – the knowledge economy (Shimanovskaya-Dianich, 2012), and can be 
represented as a diagram in Figure 1.

Modernization of the economy, the transition to the knowledge economy is impossible without solving 
the two fundamental problems: the reform of the social sphere and the improvement of the mechanism of 
social management, which should include: public relations, administrative reforming, as well as regional and 
local government. In this case, the economic component of the social state should take the following measures: 
to ensure economic growth, to improve financial, credit, and investment accumulation of budgets, to guarantee 
the use of resources in general, and of human in particular, as well as the providing stimulated activities.

The author’s conceptual model of the institutional structure of a modern economic system of the post-
industrial society, which is based on the knowledge economy, intellectual and social capital, the imperative 
for which, in accordance with the institutional paradigm is human capital, and includes formal and informal 
institutions is represented in Figure 2. Based on the model it is necessary to ensure the formation of its elements 
for reform and modernization of the economy in the country as a whole, and in its regions, and the strategic 
planning of regional development should be a tool for the implementation of this.

It should be noted that an important condition for the formation of social capital is the development of 
human potential, which enables self-organization of its residents through education, training, creative work. 
Social capital  is  built  from  the bottom up through the team-work of people, their training, education, freedom 
of association, stability and security in society. To generate a positive social capital is essential the preservation 

Tab. 1
The input data for working out the conceptual model of the institutional structure  

of the economic system

Means of 
implementation

Types of ensuring

program-target organizational and 
economic

informational, 
forecasting and 

analytical
institutional

Mechanisms

scientific and 
technological foresight; 
social dialogue; state 
targeted programs

technology transfer; 
modernization; 
formation of 
development centers

forecasting; monitoring; 
expertise; 
informatization

public-private 
partnerships; 
government regulation; 
incentives; control

Tools

technology platforms;
road maps; 
technological 
framework agreements; 
strategic planning

technoparks; clusters; 
business incubators

benchmarking; 
databases of 
technological advances; 
trendvotching

tenders; contracts; 
concessions; franchises; 
leasing; outsourcing

Outcomes
paradigm; concept; 
policy; strategic plans, 
programs and projects

investment climate; 
knowledge-intensive 
industry; innovation 
systems; technological 
infrastructure

information systems; 
assessment system of 
potential

innovative projects; 
financial support; 
corporate and 
cooperative framework 
of production
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1

Figure 1. Model of "creative human" in the knowledge economy 
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Figure 2. Conceptual model of the institutional structure of the economic system of post-industrial society (authoring) 
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and development of the moral foundations of the region’s population. Availability and accessibility of centers of 
spiritual and cultural development, sufficient amount of non-governmental organizations, citizens’ associations, 
and religious communities should be indicators of the presence and the creation of new conditions for the 
development of positive social capital.

For the implementation of the conceptual model is reasonable to use the strategic planning of 
institutional changes, which should include analytical and forecasting activities, the definition of strategies 
and the development of measures for their implementation. Moreover, we should take into account reasonable 
levels of intervention in the old structure, as well as multiple organizational parameters, namely, structures and 
processes – smoothing rigid hierarchical orientation and creating additional benefits at the expense of horizontal 
linkages; modern manufacturing and information technology; organizational culture; human resources.

Conclusions
Thus, adaptation to global processes and changes in the world requires each country to modernize the 

socio-economic system, which cannot be limited to technical and technological innovations, and should be 
accompanied by institutional changes in the socio-economic relations, and systems management. Searching 
of its unique institutional structure is not possible without the development of a conceptual model of the 
institutional structure of the socio-economic system of the post-industrial society. Organic association of 
mechanisms of innovative and technological development and social policy, the working out of appropriate 
strategies, defining priorities, mechanisms and instruments for their implementation are necessary to form a 
conceptual model of the institutional structure of the economic system of post-industrial society

We offer the structure of institutional paradigm of the economic system of the social state, which includes: 
the core (as an imperative) – human capital; the first layer – types of activities – government regulation, 
innovative activity, formation of social partnership; the second layer – the results of the above activities – 
a society of morality and culture, knowledge economy, generalized confidence in the activities of both the 
authorities and political institutions.

Based on the model of “creative human” the authors work out the conceptual model of the institutional 
structure of a modern economic system of the post-industrial society. It is based on the knowledge economy, 
intellectual and social capital, the imperative for which is human capital, and it includes formal and informal 
institutions. The formation of elements of this model is necessary for reform and modernization of the economy 
in the country as a whole, and in its regions, and the strategic planning of regional development should be a 
tool for the implementation of this.
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Assessment, Research and Evaluation. – 2005. – Vol. 10. 
– No. 7. Available at: http://pareonline.net/pdf/v10n7.pdf 
(accessed January 5 2015).

Costello, A. Osborne, J. (2005). Best Practices in 
Exploratory Factor Analysis: Four Recommendations for 
Getting the Most From Your Analysis. Practical Assessment, 
Research and Evaluation, Vol. 10, 7. <http://pareonline.net/
pdf/v10n7.pdf> (2015, January, 5).

Akram M. Do crude oil price changes affect economic 
growth of India Pakistan and Bangladesh? / M. Akram, 
R. Mortazavi. Available at: http://www.diva-portal.
org/smash/get/diva2:551295/FULLTEXT02 (accessed 
January 2 2015).

Akram, M., Mortazavi, R. (2011). Do crude oil price 
changes affect economic growth of India Pakistan and 
Bangladesh? Digitala Venenskapliga Arkivet. <http://www.
diva-portal.org/smash/get/diva2:551295/FULLTEXT02> 
(2015, January, 2).

CACSS // Le plus petit cirque du monde. – Centre des 
Arts du Cirque Sud-de-Seine, 2008. Available at: http://
www.lepluspetitcirquedumonde.fr/articles/categorie/
num/48/ (accessed July 1 2012)

CACSS (2008). Le plus petit cirque du monde. 
Centre des Arts du Cirque Sud-de-Seine. <http://www.
lepluspetitcirquedumonde.fr/articles/categorie/num/48/> 
(2012, July, 1).
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 Посилання на законодавчі акти та правові документи:
Угоди: 
International Covenant on Civil and Political Rights (adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 

1976) 999 UNTS 171 (ICCPR). <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-
English.pdf> (2013, листопад, 21),

Международный пакт о гражданских и политических правах (принят 16 декабря 1966 года, вступил в 
силу 23 марта 1976 года) 999 Сборник договоров ООН (МПГПП). <http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/pactpol.shtml> (2013, листопад, 21)

 
При посиланні на статтю Конвенції:
International Covenant on Civil and Political Rights (adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 

1976) 999 UNTS 171 (ICCPR) art 2. <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-
14668-English.pdf> (2013, ноябрь, 21)

Резолюція 2061 (ухвалена 25 липня 2012 року) РБ ООН. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_k87> 
(2013, листопад, 21)

 
Двосторонні угоди:
Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в 

галузі авіаційного пошуку і рятування (Угоду затверджено Постановою КМ № 1094 від 28.11.2012) (прийнята  
28 листопада 2012 року, набрала чинності для України 18 лютого 2013 року). Офіційний вісник України, 29, 130.

Agreement Concerning the Sojourn of Refugees within the Meaning of the Convention Relating to the Status of 
Refugees (Geneva Convention of 28 July 1951 and Protocol Relating to the Status of Refugees of 31  January 1967) 
(France – Austria) (adopted 21 October 1974, entered into force 24 July 1975) 985 UNTS 303.

 
Рекомендації СОП:
МОТ Рекомендация № 195 (О развитии людских ресурсов: образование, подготовка кадров и непрерывное 

обучение) (92 сессия Генеральной конференции МОТ, 17 июня 2004 года). Офіційний сайт Верховної Ради 
України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532> (2013, листопад, 21).

 
Документи ООН
Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам, ГА ООН Резолюция 1514 

(XV) (14 декабря 1960 года)
UNGA Res 51/210 (17 December 1996) UN Doc A/RES/51/210. <http://www.un.org/documents/ga/res/51/

a51r210.htm> (2013, листопад, 21)
 
Документи судів
Документи Міжнародного суду
Land, Island and Maritime Frontier Case (El Salvador/Honduras, Nicaragua intervening) (Application for 

Intervention) [1990] ICJ Rep 92 <http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=390&code=sh&p1=3&p2=3&case=7
5&k=0e&p3=5> (21 липня 2013).

Legal Consequences of the Construction of a Wall (Advisory Opinion) 2004 <http://www.icj-cij.org/icjwww/
idocket/imwp/imwpframe.htm> (21 липня 2013).

Case Concerning the Vienna Convention on Consular Relations (Germany v USA) (Request for the Indication of 
Provisional Measures: Order) General List No 104 [1999] ICJ 1.

 
Закони та законодавчі акти тощо
Закон про виконавче провадження 1999 (Верховна Рада України). Офіційний вісник України, 19, 194.
Закон про виконавче провадження 1999 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 

<http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/606-14> (2013, листопад, 21).
Цивільний кодекс 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon2.

rada.gov.ua/laws/show/435-15/page5> (2013, листопад, 21).
Розпорядження про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського 

суспільства 2007 (Кабінет Міністрів України). Офіційний вісник України, 89, 89.
 
Посилання на статтю кодексу, закону, конституції тощо
Цивільний кодекс, ст. 56, гл. 6 (2003) (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 

<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page5> (2013, листопад, 21)
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Zveme vás k účasti v časopise!
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Časopis vychází šestkrát ročně. 

Články pro zveřejnění v prvním dílu časopisu jsou přijímány do dne 15. května a musí byt publikováné do  
dne 30. června.

Články pro zveřejnění v druhém dílu časopisu jsou přijímány do dne 15. července a musí byt publikováné do  
dne 31 srpna.

Články pro zveřejnění v třetím dílu časopisu jsou přijímány do dne 15. září a musí byt publikováné do dne 30. 
září.

Články pro zveřejnění ve čtvrtém dílu časopisu jsou přijímány do dne 15. října a musí byt publikováné do  
dne 31. října.

Články pro zveřejnění v pátém dílu časopisu jsou přijímány do dne 15. listopadu a musí byt publikováné do  
dne 31. listopadu.

Články pro zveřejnění v šestém dílu časopisu jsou přijímány do dne 15. prosince a musí byt publikováné do  
dne 31. prosince.  

Požadávky k rukopisům:
Objem - 10 - 30 stranek.  
Jazyk članků  – česky, ukrajinský, angličtina, francouzština, němčina.

U článků podávaných v libovolném jazyce,  nezbytně v  angličtině musí být uvedeno:

Anotace objemem  700-900 znaků, název članku  a úplná informace o autorovi: jméno a příjmení, titul, akademický 
titul, prácovní funkce,  postavení,  zaměstnání. 

Poznámky pod čarou – na každé stránce.  
Odkazy na zdroje na konci článku - volitelný. 
Bibliografické popisy zdrojů a odkazy by měly být  poskytováné na základě norem  APA  (American Psychological 

Association). 

Ilustrace k článkům (grafické a výkresy) musí byt  uvedený ve formátu 
TIFF nebo JPEG (každá postava v samostatném souboru/dokumentu). 
Všimněte si, prosíme, při zpracování  ilustraci  že  v časopisu  není použit barevný tisk.
Rukopisy  které nesplňují tyto  technické požadavky  redakční  kolégie  neregistruje a  nebude probírat s účelem  tisku 

a  zveřejnění. 

Adresa pro korespondenci:
E-mail: publications@eujem.cz

Web: http://eujem.cz
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Vzorec bibliografického popisu zdrojů a literatury v rámci dohod APA (American Psychological Association) ve 
srovnání s ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (Státní Rada ze standartizace a metrologie Ukrajiny):

Všeobecné pravidlo: odkazy na originálné zdroje a literaturu jsou předložené v původním jazyce, t.je. není 
přeložený a ne přepsaný. 

Měsíc přečtění web-stránky je uvedén v jazyce sepsání článku. 

Citaty z jazykových verzí zahraničních, pokud jsou k dispozici, obsahuje také jazykově původní článek. 

1. Když se odkazuje na celé knihu jako celek:
Kelsen, H. (2009). General Theory of Law and State. Harvard: Harvard University Press.
[Podle ДСТУ to bude mít další podobu: Kelsen, H. General Theory of Law and State / H. Kelsen. – Harvard : 

Harvard University Press, 2009. – 516 p.]

Když se odkazuje na stránku 17: 
Kelsen, H. (2009). General Theory of Law and State. Harvard: Harvard University Press, 17.

2. Když se odkazuje na celé knihu jako celek: 
Алмонд, Г., Пауэлл Дж., Стром К, Далтон Р. (2002). Сравнительная политология сегодня. Москва: Аспект 

Пресс. 

Když se odkazuje na stránky 13-15: 
Алмонд, Г., Пауэлл Дж., Стром К, Далтон Р. (2002). Сравнительная политология сегодня. Москва: Аспект 

Пресс, 13–15.

[Podle ДСТУ to bude mít další podobu: Алмонд Г. Сравнительная политология сегодня / Г. Алмонд,  
Дж. Пауэлл, К. Стром и др.; сокр. пер. с англ. А.С. Богдановского, Л.А. Галкиной; под ред. М.В. Ильина,  
А.Ю. Мельвиля. – М. : Аспект Пресс, 2002. – 537 с.]

3. Giumelli, F. (2013). How EU sanctions work: a new narrative. Chaillot Papers, 129.
[Podle ДСТУ to bude mít další podobu: Giumelli, F. How EU sanctions work: a new narrative / F. Giumelli // 

Chaillot Papers. – 2013. – P.129.] 

4. Манхейм, К. (1994). Диагноз нашего времени. Москва: Юрист. [Podle ДСТУ to bude mít další podobu:: 
Манхейм К. Диагноз нашего времени: пер. с нем. и англ. / К. Манхейм. – М. : Юрист, 1994. – 700 с.]

5. Nigro, F., Nigro, L. (1970). Modern Public Administration. New York: Harper and Row. [Podle ДСТУ to bude mít 
další podobu: Nigro F. Modern Public Administration / F. Nigro, L. Nigro. – New York : Harper and Row, 1970. – 490 p.]

6. Rosenau, J. N. (2004). Governance. In T. J. Sinclair (Ed.), Global Governance. Critical Concepts in Political 
Science, 1, (p. 405). London, New York. [Podle ДСТУ to bude mít další podobu: Rosenau J. N. Governance / J.N. Rosenau // 
Global Governance. Critical Concepts in Political Science ; ed. by T.J. Sinclair. – London : New York, 2004. – Vol. 1. –  
P. 405.]

7. Když se uvádí odkazy na webové stránky, položka musí obsahovat jméno autora té stránky, titulní stranku 
(anebo její název), název webu (uvedený kurzívou), webovou adresu (URL) zvýrazněnou znaky <>, a také, pokud je to 
možné, datum, kdy naposledy byla webová stránka aktualizjvaná (v závorkách) autorem odkazu: 

EU Creating Court for Kosovo War Crimes. EPOCH Times. <http://www.theepochtimes.com/n3/601421-eu-
creating-court-for-kosovo-war-crimes/>

Монтескье Ш. Избранные произведения. О духе законов. Электронная библиотека bookZ.ru. <http://bookz.
ru/authors/montesk_e-6arl_-lui/montes01/1-montes01.html> (21. listopadu 2013). 

8. Odkazy na právní předpisy a právní dokumenty: 

Dohody: 
International Covenant on Civil and Political Rights (adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 

1976) 999 UNTS 171 (ICCPR). <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-
English.pdf> (21. listopadu 2013);

Международный пакт о гражданских и политических правах (принят 16 декабря 1966 года, вступил в 
силу 23 марта 1976 года) 999 Сборник договоров ООН (МПГПП). <http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/pactpol.shtml> (21. listopadu 2013).
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Když se odkazuje na článek Úmluvy (Konvence): 
International Covenant on Civil and Political Rights (adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 

1976) 999 UNTS 171 (ICCPR) art 2. <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-
14668-English.pdf> (21. listopadu 2013). 

Резолюція 2061 (ухвалена 25 липня 2012 року) РБ ООН. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_k87>  
(21. listopadu 2013). 

Dvoustranné dohody: 
(Dohoda mezi Vládou Ukrajiny a Vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti hledání v letectví a záchránění. 

(Dohoda je schválená usnesením Kabinerz Ministrů Ukrajiny № 1094 ode dne 28.11.2012) (je přijaté dne 28. listopadu 
2012, vstoupila v platnost pro Ukrajinu 18-ho února 2013). Офіційний вісник України, 29, 130. )

Agreement Concerning the Sojourn of Refugees within the Meaning of the Convention Relating to the Status of 
Refugees (Geneva Convention of 28 July 1951 and Protocol Relating to the Status of Refugees of 31  January 1967) 
(France – Austria) (adopted 21 October 1974, entered into force 24 July 1975) 985 UNTS 303.

Doporučení СОП (Služba uspořádání dopravy):
МОТ Рекомендация № 195 (О развитии людских ресурсов: образование, подготовка кадров и непрерывное 

обучение) (92 сессия Генеральной конференции МОТ, 17 июня 2004 года). Офіційний сайт Верховної Ради 
України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532> (2013, листопад, 21).

МОТ Рекомендация № 195 (О развитии людских ресурсов: образование, подготовка кадров и непрерывное 
обучение) (92 сессия Генеральной конференции МОТ, 17 июня 2004 года). Oficiální webová stránka Nejvyšší rady 
Ukrajiny <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532> (21. listopadu 2013).

Dokumenty OSN: 
Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам, ГА ООН Резолюция 1514 

(XV) (14 декабря 1960 года) 
UNGA Res 51/210 (17 December 1996) UN Doc A/RES/51/210. <http://www.un.org/documents/ga/

res/51/a51r210.htm> (21. listopadu 2013) 

Dokumenty soudů

Dokumenty Mezinárodního soudu: 
Land, Island and Maritime Frontier Case (El Salvador/Honduras, Nicaragua intervening) (Application for 

Intervention) [1990] ICJ Rep 92 <http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=390&code=sh&p1=3&p2=3&case=75
&k=0e&p3=5> (13. července 2013).

Legal Consequences of the Construction of a Wall (Advisory Opinion) 2004 <http://www.icj-cij.org/icjwww/
idocket/imwp/imwpframe.htm> (13. července 2013). 

Case Concerning the Vienna Convention on Consular Relations (Germany v USA) (Request for the Indication of 
Provisional Measures: Order) General List No 104 [1999] ICJ 1.

Soudní usnesení jednotlivých zemí: 
Справа за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) статей 103, 109, 131, 132, 135, 136, 137, підпункту 1 пункту 2 розділу XII «Прикінцеві 
положення», абзацу четвертого пункту 3, абзацу четвертого пункту 5 розділу XIII «Перехідні положення» 
Закону України «Про судоустрій і статус суддів», № 1-1/2013, КСУ 2013.

Zákony a jiné právní úkony etc. 
Закон про виконавче провадження 1999 (Верховна Рада України). Офіційний вісник України, 19, 194.
Закон про виконавче провадження 1999 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 

<http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/606-14> (21. listopadu 2013). 
Цивільний кодекс 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon2.

rada.gov.ua/laws/show/435-15/page5> (21. listopadu 2013). 
Розпорядження про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського 

суспільства 2007 (Кабінет Міністрів України). Офіційний вісник України, 89, 89.

Odkaz na článek zákoníku, zákona, Konstituce, atd. 
Цивільний кодекс, ст. 56, гл. 6 (2003) (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України.  

< http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page5> (21. listopadu 2013). 
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Samples of bibliography formatting in accordance with the APA (American Psychological Association) 
Agreements in comparison to State Standard of Russia and Ukraine 7.1:2006:

Samples of bibliography formatting 
in accordance with the State Standard 

of Ukraine 7.1:2006 
(for comparison)

Samples of bibliography formatting 
in accordance with the APA (American Psychological 

Association) agreements, that is accepted in the Journal

For reference to a book as a whole:

Noland M. Industrial Policies and Growth: Lessons 
from International Experience / M. NoIand, H. Pack. 
– Santiago : Central Bank of Chile, 2002. – 85 p.

NoIand, M., Pack, H. (2002). Industrial Policies and 
Growth: Lessons from International Experience. Santiago: 
Central Bank of Chile.

At reference to separate pages of books and periodical issues:

Noland M. Industrial Policies and Growth: Lessons 
from International Experience / M. NoIand, H. Pack. 
– Santiago : Central Bank of Chile, 2002. – P. 51.

NoIand, M., Pack, H. (2002). Industrial Policies and 
Growth: Lessons from International Experience. Santiago: 
Central Bank of Chile, 51.

Brada J.C. Industrial Policy in Hungary: Lessons for 
America / J.C. Brada // Cato Journal. – 1984. –Vol. 4. 
– №2. – P. 485-487.

Brada, J.C. (1984). Industrial Policy in Hungary: Lessons 
for America. Cato Journal, Vol. 4, 2, 485-487.

Rodrik D. Development Strategies for the Next 
Century / D. Rodrik // Annual Bank Conference on 
Development Economics / Preprint – 2000. – April 18-20. 
– Washington, D.C.

Rodrik, D. (2000). Development Strategies for the Next 
Century. Annual Bank Conference on Development 
Economics. Preprint. April 18-20. – Washington, D.C.

Dash M. Granger Causality and the Capital Asset Pricing 
Model / M. Dash // Journal of Applied Management and 
Investments. – 2014. – Vol. 3. – No. 2. – P. 68-73.

Dash, M. (2014). Granger Causality and the Capital Asset 
Pricing Model. Journal of Applied Management and 
Investments, Vol. 3, 2, 68-73.

Shah R. GDP Nos. Dance in Tune With FII Play / R. Shaf 
// The Economic Times. – 2012, May 7. – P. 1.

Shah, R. (2012, May 7). GDP Nos. Dance in Tune With FII 
Play. The Economic Times, 1.

Allegret J. P. Current accounts and oil price fluctuations in 
oil-exporting countries: The role of financial development 
/ J. P. Allegret, Couharde C., D. Coulibaly, V. Mignon 
// Journal of International Money and Finance. – 2013. 
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