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Андрій Онищенко, д. е. н.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ГАЛУЗЕВИХ
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ В УМОВАХ
СКОРОЧЕННЯ ЕМІСІЙ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ
Andrii Onyshchenko, ScD in Economics

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
MODELING THE TRANSFORMATION OF ECOLOGICAL AND
ECONOMIC SECTOR-INDICATORS UNDER GREENHOUSE
GAS EMISSION REDUCTION
The article proposes a modified balance of ecological and economic "inputoutput" model, which is based on established by the United Nations
Conference on Climate Change in Paris (Paris Agreement – PA) limits on
greenhouse gas emissions. It determines conditions for existence of the
productivity model, which provides non-negativity of economic and
environmental performance.
The paper offers mathematical apparatus of determining the change in the
volume of gross output of primary and secondary production in the event of
changes in the sector structure. Also the algorithm was proposed for
determining the values of key economic and ecological factors of balance
model. On the basis of the proposed algorithm simulation in the
conventional data was implemented.
Key words: sustainable development, the Paris Agreement, ecological and
economic system, Leontief "input-output" model, Leontief-Ford "inputoutput" model, simulation.
Вступ. Перспективний аналіз розвитку сучасної як теоретичної, так і практичної економіки
засвідчує посилення тенденції врахування соціального фактору і забезпечення життєдіяльності на
Землі в глобальних масштабах. Можна очікувати, що вже в найближчому майбутньому ця тенденція
посяде головну позицію у світовій економіці і буде суттєво визначати міжнародні економічні
відносини. На перший план в умовах глобалізації світової економіки і світових економічних зв’язків
виступає пріоритет забезпечення повноцінного майбутнього світового суспільства. В контексті
цього значно зростає врахування екологічного фактору в макроекономіці і особливим чином постає
специфічна проблема ролі, місця та організації екологічної складової. Відповідно особливої
актуальності набуває розробка нового концептуального підходу до екологічного ресурсу як сучасної
економічної категорії, врахування якої необхідно буде зводити до розробки нової концепції
екологічної економіки, світових економічних зв’язків, пошуку оптимальних шляхів міждержавної
співпраці в питаннях охорони довкілля, ресурсозбереження та маловідходних технологій.
З метою практичної реалізації поставлених завдань Організацією Об’єднаних Націй було
створено Рамкову Конвенцію зі Зміни Клімату (РКЗК ООН) 1, основною метою якої є встановлення
порядку скорочення викидів в атмосферу парникових газів, в першу чергу, діоксиду вуглецю. Їх
накопичення визнано причиною однієї з основних екологічних проблем сьогодення – глобального
1

Рамочная Конвенция ООН об изменении климата 1992. (Организация объединенных наций). Официальный
сайт Организации объединенных наций. <http://unfcc.int/resource/docs/convru.pdf> (2007, март, 05).
7

EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU

потепління. За результатами тривалих перемовин конференції сторін зі зміни клімату у Франції 12
грудня 2015 року було підписано Паризьку угоду1, яка визначає правила скорочення емісій
парникових газів у світовому масштабі. Зазначена мета вимагає реалізації відповідних структурних
змін у різних секторах економічної системи, взаємодії її складових та виокремлення екологічного
блоку, як самостійної одиниці.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теорія еколого-економічної взаємодії є порівняно
новим напрямом розвитку економічної науки, який ґрунтується на засадах метафізики економіки,
соціальної динаміки, теорії суспільного вибору, теоріях управління.
Методологічні засади дослідження процесів взаємодії економіки та екології активно
досліджували такі вчені, як: В. Вернадський, М. Мойсеєв, С. Дорогунцов, О. Рюміна, Ю. Іванілов,
О. Лотов, В. Макаров, О. Рубінов, Р. Раяцкас, а також зарубіжні вчені У. Айзерд, Р. Айрес, Г. Дейл,
З. Гул, Р. Костанзи, Дж. Кей, М. Джампетро, С. Ель Серафі.
Механізми та результати екологізації економіки знаходять своє відображення в працях
основоположників балансових методів дослідження В. Леонтьєва, Д. Форда, Дж. Неймана, М.
Морішима, Д. Гейла, моделях вчених Римського клубу М. Медоуза, Дж. Форрестера, М. Печчеї.
Дослідження особливостей змісту механізмів скорочення емісій парникових газів та їх
економічної складової широко представлено в публікаціях О. Кокоріна, В. Бердина, Г. Сафонова, В.
Шевчука, І. Трофимової, О. Трофимчука, К. Танген, М. Граб, А. Міхаелова, Б. Мюллера та ін.
Невирішені проблеми. В той же час, незважаючи на ґрунтовні наукові напрацювання та
постійно зростаючий обсяг робіт з тематики економіки скорочення емісій парникових газів,
складність та багатогранність її еколого-економічної взаємодії потребує подальшого вивчення з
метою розробки нових та вдосконалення вже існуючих методів вирішення соціально-економічних
проблем та збереження природно-ресурсного потенціалу. Дослідження вказаних проблем часто
зводиться до вивчення на окремо взятому рівні та часто носять локальний характер. У зв’язку з цим,
виникає необхідність вивчення впровадження в дію механізмів Паризької угоди на основі єдиної
методики системного моделювання еволюційного розвитку економіки, яка б дозволила пов’язати
мікро-, макро- та міждержавний рівень. Завдання створення методології моделювання та комплексу
математичних моделей економічної складової Паризької угоди, які дозволяють визначити
оптимальні значення та поведінку основних еколого-економічних показників, як основи прийняття
управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності функціонування економічної
системи, зумовило зміст статті, її мету, завдання та логіку дослідження2.
Постановка завдання. Низка питань, пов’язаних з участю країни в Паризькій угоді, визначає
необхідним, в першу чергу, оцінку потенційного обсягу майбутнього ринку екологічних послуг,
визначення можливих партнерів, розробку економічної стратегії, яка б визначала пріоритети
стосовно кожного економічного механізму, пропорції їх застосування з метою залучення
максимального обсягу екологічних інвестицій.
Особлива роль у розв’язанні принципових проблем природокористування – обґрунтування
величини витрат на охорону довкілля з врахуванням соціально-економічного ефекту та розподілу їх
у територіально-галузевому розрізі – належить балансовим еколого-економічним моделям типу
―витрати-випуск‖, а також регіональним та галузевим моделям.
Історично першою і в певному розумінні найбільш простою математичною моделлю
міжгалузевих виробничих зв’язків, прийнятною для практичних розрахунків стала балансова модель
«витрати-випуск»3.
Якщо ввести в розгляд матрицю коефіцієнтів прямих матеріальних витрат A  aij , вектор-

 

стовпчик валової продукції

X  X 1 , X 2 ,  X n 

T

та вектор-стовпчик кінцевої продукції

Y  Y1 , Y2 , Yn  , то балансова модель в матричній формі набуде вигляду:
T

(1)
X  AX  Y .
Система рівнянь (1) називається економіко-математичною моделлю міжгалузевого балансу
(моделлю Леонтьєва, моделлю ―витрати-випуск‖).
1

Sustainable Innovation Forum, 2016. <http://www.cop21paris.org> (2016, February, 05).
Онищенко, А.М., Ляшенко, І.М. (2011). Методологія математичного моделювання економіко-екологічної
взаємодії в умовах реалізації Кіотського протоколу. Економічна кібернетика, 4-6(70-72), 17-26.
3
Леонтьев, В.В. (1997). Межотраслевая экономика. М.: Экономика.
2
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Методологічною основою побудови балансових моделей з врахуванням процесів
природокористування слугує теорія розширеного відтворення. На сучасному етапі процес
відтворення поряд з відтворенням виробничих відносин, матеріальних благ та людських ресурсів
необхідно включає в себе і відтворення природних ресурсів та умов.
Побудова та реалізація балансу ―витрати-випуск‖ на основі еколого-економічної балансової
схеми передбачає розв’язання цілого комплексу фундаментальних проблем сучасної науки, до
переліку яких належать, наприклад, розробка надійних методів прогнозування параметрів стану
довкілля та критеріїв її якості, здатних забезпечити кількісне вимірювання ступеня задоволення
потреб людства у чистоті та природному різномаїтті; створення науково обґрунтованої методики
визначення економічного збитку від забруднення довкілля; побудова системи моделей взаємодії
різних компонентів природних комплексів з врахуванням природних та антропогенних факторів та
умов.
Таким чином, постає необхідність побудови балансової еколого-економічної моделі, яка б
включала витрати на реалізацію зобов’язань за Паризькою угодою. При цьому невід’ємність за
своїм змістом економічних та екологічних показників вимагає дослідження питання продуктивності
балансової моделі. Останнє пов’язане з властивостями технологічних матриць моделі. Зміна
галузевої структури еколого-економічної системи, що відображається в коефіцієнтах даних матриць
в свою чергу впливає на обсяги виробництва і вимагає розробки алгоритмів визначення розв’язку
без розв’язання модельних рівнянь.
Результати дослідження. Складність та багатофакторність задач скорочення викидів
парникових газів в національній економіці вимагає розгляду виробництва в розрізі існуючих галузей
(видів економічної діяльності), включення до їх складу обсягу витрат на реалізацію заходів за
Паризькою угодою та виділення в першу чергу групи екологічно брудних серед них. У зв’язку з цим
запропоновано враховувати витрати на виконання емісійних обмежень парникових газів у структурі
галузей основного виробництва у вигляді:
(3)
 x  A x  A x  Cy  y ,
1



де x1  x11 , x12 , , x1n



T

11 1

12 2

2


 x2  A21 x1  A22 x2  y 2 ,

1

– вектор-стовпчик об’ємів виробництва продукції;


 – вектор-стовпчик об’ємів знищених забруднюючих речовин;
y  y , y , , y  – вектор-стовпчик об’ємів кінцевої продукції;
y  y , y , , y  – вектор-стовпчик об’ємів незнищених забруднень;
A  a  – квадратна матриця коефіцієнтів прямих витрат продукції i на виробництво

x2  x12 , x22 , , x
1

1
1

2

2
1

2 T
m

1 T
n

1
2

2 T
m

2
2

11 n
ij 1

11

одиниці продукції j ;

 

A12  aig12
g;

n,m

i , g 1

 

A21  akj21

m,n
k , j 1

– прямокутна матриця витрат продукції i на одиницю знищення забруднювачів
– прямокутна матриця випуску забруднювачів k на одиницю виготовленої

продукції j ;

 

m
A22  a kg22 1 – квадратна матриця випуску забруднювачів k
забруднювачів g .

на одиницю знищення

Cy 2 – витрати, пов’язані з викидами парникових газів (тобто витрати на обслуговування
викидів парникових газів, зокрема, це плата за дозволи на викиди);
n,m
C  cig12 i , g 1 – прямокутна матриця витрат продукції i на одиницю викидів забруднювача g ;

 

У векторно-матричному вигляді модель (2) можна представити так:
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 x1   A11
   
 x2   A21

A12  x1   E1
   
A22  x2   0

C  y1 
 
 E 2  y 2 

,

де E1 та E 2 – відповідні одиничні діагональні матриці.
Перше рівняння запропонованої моделі відображає економічний баланс – розподіл галузевого
валового випуску продукції на виробниче споживання основного та допоміжного виробництв,
кінцеве споживання основного виробництва та витрати, пов’язані з виконанням зобов’язань за
Паризькою угодою. Друге рівняння відображає фізичний баланс парникових газів, як суму емісій,
спричинених діяльністю основного та допоміжного виробництв, та їх незнищених обсягів.
Економічний зміст змінних моделі (3) вимагає розгляду їх невід’ємних значень. Останнє тісно
пов’язано з питанням продуктивності балансових моделей1, що дозволяє вести мову про реальне
функціонування виробничої системи, здатної забезпечити проміжне споживання, додатні обсяги
кінцевого продукту та виконання встановлених обмежень з викидів парникових газів.
З метою дослідження питання забезпечення невід’ємності розв’язків виразимо x 2 з другого
рівняння та підставимо у перше:

x1  E1  A1 

y



 Cy 2  A12 E2  A22  y 2 ,
1
де A1  A11  A12 E2  A22  A21 – квадратна матриця n -го порядку.
1

1

1

Також виразимо x1 з першого рівняння та підставимо у друге:

x2  E2  A2 

1

A

21

E1  A11 1 y1  A21 E1  A11 1 Cy2  y2 ,

де A2  A22  A21 E1  A11  A12 – квадратна матриця m -го порядку.
Таким чином, формальний розв’язок системи (3) можна записати у вигляді:
1

E1  A1 1 A12 E2  A22 1  C   y1 
E2  A2 1 E2  A21E1  A11 1 C   y2  .

1
 x1  

E1  A1 

  
1
1

 x2   E2  A2  A21 E1  A11 

Згідно класичної методики дослідження балансових моделей
продуктивності на випадок блочної матриці з невід’ємними елементами:

A
A   11
 A21

узагальнимо

поняття

A12 
0
A22 
.

(4)

Будемо вважати невід’ємну блочну матрицю продуктивною, якщо продуктивними є матриці
A11 , A12 , A1 та A2 . Продуктивність матриць A1 та A2 означає рентабельність основного та
допоміжного виробництв за повним циклом виробництва продукції та за повним циклом знищення
парникових газів. Якщо матриці A11 , A12 , A1 та A2 – продуктивні, то матриці

E1  A11 1  0 , E2  A22 1  0 , E1  A1 1  0 , E2  A2 1  0

існують та мають невід’ємні елементи.
Продуктивність блочної матриці (3) не гарантує невід’ємності розв’язків системи (3).
Проаналізуємо отримані вирази для x1 та x2 . З системи (3) отримуємо

x1  E1  A11 

1

 A12 x2  Cy2  y1  .

Звідси випливає, що при x2  0 , y1  0 , y 2  0 виконується умова x1  0 .
Таким чином, необхідною та достатньою умовою невід’ємності розв’язків моделі (3) при
продуктивності блочної матриці (4) та при y1  0 , y 2  0 буде умова x2  0 , тобто

E2  A2 1 A21E1  A11 1 y1  A21 E1  A11 1 Cy2  y2   0 .

З останньої нерівності отримуємо достатню умову існування невід’ємних розв’язків:

A21 E1  A11 

1

1

 y1  Cy 2   y2 ,

Ляшенко, І.М. (1999). Економіко-математичні методи та моделі сталого розвитку. К.: Вища школа.
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яку можна замінити ще більш жорсткою достатньою умовою:

A21  y1  Cy 2   y2 .

Остання нерівність означає, що достатньою умовою функціонування основного та
допоміжного виробництв є неперевищення обсягу неутилізованих викидів парникових газів над
повними емісіями парникових газів, що виникають при виробництві кінцевого продукту та витрат
спрямованих на обслуговування зобов’язань за Паризькою угодою.
Розглянемо задачу визначення як зміняться вектори валового випуску та об’ємів утилізації
парникових газів, якщо змінити коефіцієнти технологічних матриць, зокрема при посиленні
екологічних стандартів та необхідності збільшення витрат на виконання зобов’язань за Паризькою
угодою. Наприклад, припустимо, що зміни зазнають елементи однієї або кількох технологічних
матриць A11 , A12 , A21 , A22 , C .
Визначимо як така зміна впливає на значення векторів x1 та x 2 . Для цього використаємо
процедуру, запропоновану в математичній літературі з матричного аналізу1.
Запишемо модель (3) у вигляді:
(5)
Au  C .
де

E
C   1
0

 A12  x1 
 E  A11
x 
n  m -вимірний вектор,
  ,
–
A   1
u   1 
E 2  A22  x 2 
 x2 
  A21
C  y1 
  , E1 , E 2 – блочні одиничні матриці відповідної розмірності, 0 – блочна
 E 2  y 2 

нульова матриця.
Будемо також розглядати систему, збурену (в елементах матриць A11 , A12 , A21 , A22 , C ) по
відношенню до системи лінійних алгебраїчних рівнянь (5) виду:
(6)
Au  C .
де A , C – відповідні збурені матриці. Нехай для системи (5) знайдено опорний розвязок та
обернену матрицю. Тоді має місце наступна теорема2.
Теорема 1. Між коефіцієнтами розвинення векторів-нормалей обмежень за рядками базисної
матриці, елементами обернених матриць, базисними розв’язками, невязками обмежень в двох
суміжних базисних розвязках мають місце такі співвідношення:
(7)


 rk  rk ,  ri   ri  rk  li , r  1, n  m , i  1, n  m , i  k .

 lk

erk 

erk

 lk

 lk

, eri  eri 

erk

 lk

(8)

 li , r  1, n  m , i  1, n  m , i  k .

u0 j  u0 j 

e jk

(9)

 l , j  1, n  m .

 lk


 k   l ,  r   r  rk  l , r  1, n  m , r  k .
 lk
 lk

(10)

a

При цьому умовою опорності базисної матриці при вводі вектору нормалі l обмеження
al u  cl на k -у позицію базисної матриці A є виконання нерівності  lk  0 .
На основі приведених співвідношень можна подудувати алгоритмічну схему дослідження
систем (6) (при змінах в моделі). Алгоритм буде грунтуватись на ідеології симплекс-методу, з
деякими особливостями організації ітераційного процесу. Зокрема, перехід від системи (6) до
системи (5) буде проводитись послідовно заміщенням відповідних збурених рядків
1

Кудін, В.І., Клюшин, Д.А. (2003). Схеми декомпозиції великорозмірних матриць спеціальної структури при
моделюванні фільтрації двохфазної рідини. Журнал обчислювальної та прикладної математики, 2(89), 55-65.
2
Кудин, В.И. Ляшко, С.И., Хритоненко, Н.В., Яценко, Ю.П. (2007). Анализ свойств линейной системы
методом псевдобазисных матриц. Kибернетика и системный анализ, 4, 119 – 127.
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i, i  1, i  2,..., i  i0 . Це означає, що вектори нормалей гіперплощин, які утворюють рядки базисної
матриці та відповідної їй оберненої матриці, будуть заміщатись відповідними ―збуреними‖
векторами-нормалями. На основі симплексних співвідношень (7)-(10) будуть перераховуватись
наступні опорні розвязки та обернені матриці. При збереженні властивості опорності, на ітераціях

i

заміщення, розвязок системи (6) буде знайдено за 0 ітерацій. В результаті отримуємо новий
базисний розвязок та обернену матрицю.
Результатом узагальнення наведеного вище матеріалу є алгоритм визначення нового розв’язку
у випадку збурення елементів базисної матриці, що дозволяє визначати зміни в обсягах валового
випуску при зміні технологічних матриць еколого-економічної моделі (3).
Крок 1. Знаходимо розв’язок u 0 вихідної системи (5) та її обернену матрицю A 1 .
Крок 2. Збурюємо матрицю A в елементі a kj у вигляді akj  akj  akj .
Крок 3. Визначаємо коефіцієнт  ek  1  akj  e jk  0 , де e jk – відповідний елемент матриці
1

A .
Крок 4. Знаходимо новий вектор-стовпець ek 

ek

 ek

матриці A .

Крок 5. Визначаємо нев’язку збуреного рядка в елементі a kj :  e   k  akj  u0 j , де u 0 j – j та компонента u 0 .
Крок 6. Знаходимо новий розв’язок на основі співвідношення u0  u0  ek   e .
Проілюструємо запропонований алгоритм визначення об’ємів валового галузевого випуску у
випадку технологічних міжгалузевих змін на умовних даних. Нехай коефіцієнти технологічних
матриць еколого-економічної моделі (3) мають такі значення:

 0.2 0.1
 0.1 0.2 
 0.1 0.3 
 0.2 0.3 
 , A12  
 , A21  
 , A22  
 ,
A11  
 0.3 0.2 
 0.2 0.2 
 0.2 0.3 
 0.3 0.1
матриця витрат на обслуговування емісій парникових газів та вектори галузевого кінцевого
випуску і обмеження за викидами парникових газів відповідно:

 0.3 0.2 
 12 
 5
 , y1    , y 2    .
C  
 0.1 0.5 
8
 23 
Перевіримо виконання умови продуктивності для еколого-економічної системи у випадку
обраних числових даних. Блочна матриця A

 0.2

 0.3
A
0.1

 0.2


0.1 0.1 0.2 

0.2 0.1 0.2 
0.3 0.2 0.3 

0.3 0.3 0.1 

очевидно є продуктивною за достатньою умовою продуктивності технологічних матриць
балансових моделей леонтьєвського типу. Окрім того виконується розглянута вище достатня умова
продуктивності моделі (3) – нерівність A21  y1  Cy 2   y 2 :

 9.76   5 

   
11.27   8  .
Переходимо до покрокової реалізації алгоритму 1-6.
1.
Знаходимо розв’язок вихідної системи, та обернену блочну технологічну матрицю:
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 38.17 
1.79 0.73 0.6 0.76 




 60.43  1 1.08 2.0 0.74 0.93 
, A 
.
u0  
32.67 
1.04 1.32 1.99 1.19 




 30.62 
 1.1 1.27 1.04 1.99 




2.

Припускаємо, що збурення в моделі (3) зазнає елемент

a11
21  0.3 , а саме

збільшується на 0.1 . Останнє означає збільшення витрат продукції 2-ої галузі на одиницю випуску
1-ої галузі. Отже, a21  0.3  0.1  0.4 .
3.

1
Знаходимо  lk   kk  1  0.1  a12
 1  0.1  0.74  1.074 .

4.

 0.73 
 0.68 




 2.0 
 1.86 
Визначаємо вектор-стовпець: e2  
.
/ 1.074  
1.32 
1.23 




1.27 
 1.18 





5.

Розраховуємо нев’язку збуреного рядка:  l   2  0.1  38.17  3.817 .

6.

 38.17 
 0.68   35.57 



 

 60.43 
 1.86   53.33 
Новий розв’язок отримуємо у вигляді: u 0  
.
 3.817  

32.67 
1.23   27.97 



 

 30.62 
 1.18   26.12 



 


Аналіз отриманого розв’язку дозволяє зробити такі висновки. Збільшення витрат продукції 2ої галузі на одиницю випуску 1-ої галузі в рамках балансової еколого-економічної системи (3)
призводить до зменшення обсягів валового випуску 1-ї та 2-ї галузей матеріального виробництва на
2,6 та 7,1 умовних одиниць, а також обсягів утилізації парникових газів 1-го та 2-го виду на 4,7 та
4,5 умовних одиниць відповідно.
Висновки. Необхідність врахування екологічного фактору в сучасній системі подальшого
розвитку цивілізації обумовлює актуальність розгляду виробничої діяльності суспільства в рамках
єдиної соціо-еколого-економічної системи. При цьому важливою вимогою її існування є
необхідність збалансування інтересів кожної з вказаних підсистем. Ефективним інструментом для
цього слугують балансовий метод та відповідні розроблені на його основі моделі, зокрема
запропонована в статті модель врахування витрат на реалізацію проектів скорочення емісій
парникових газів. З метою її ефективного використання встановлено умови продуктивності та
запропоновано алгоритм визначення об’ємів валових галузевих випусків у випадку зміни
технологічної галузевої структури. Подальші дослідження доцільно проводити в напрямку
включення додаткових економічних та екологічних обмежень, а також зміни класичних вихідних
припущень щодо технологічної структури запропонованої моделі.
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FINANCIAL INTERMEDIARIES CONTRIBUTE TO
BRICS
Article deals with important issues within the international economic
relations and displays the role of banks as intermediaries that supply clients
with financial instruments and contribute to successful development within
BRICS. At the same time, effective banking strategy depends on accurate
assessment of common problems and a search for mutual solutions to
increase quality of life in member countries. Effective cooperation between
economic entities of BRICS is also influenced by the government support
that can offer better quality of goods at a lower price. Sensible regulation of
inter-state relationship encourage economic co-operation. It is
recommended to take into consideration the international experience and
to introduce to practice the required harmonized instruments, which can be
successful within BRICS banking.
Key words: international economic relations, banks, financial instruments
Introduction
Actually, strategic importance within BRICS is placed on mutual economic developments. Special
role in this process is played by banks. There is no denying the fact, that effective banking strategy depends
on accurate assessment of common problems and a search for mutual solutions to increase quality of life in
member countries. From experience, fast liberation of financial-economic relationships leads to decline in
some areas of economy, including strategically important ones, and to slowdown of government regulation
of key industrial areas, which leads to increase of bank speculations and high-risk level of economic
environment. To find the way in turbulence is the main task for the government, that has to use different
vehicles, intergovernmental monetary and fiscal measures including.
Literature review
The theory of fiscal federalism identifies main functions for the public sector: macroeconomic
stabilization, income distribution and resource allocation (Oates, 1999). The problem of fiscal
decentralization in developing countries are carefully studied by Fukasaku and de Mello, Manor,Crook and
Manor (1998 - 1999), that tried to give reason to the restructuring of government and market functions.
Some scholars within the public choice school consider that decentralization tends to increase competition
among jurisdictions (Brennan and Buchanan, 1980; Breton, 1989). Anyway, in globalized economy
developing countries (Ahmad, 1997) require the mechanism of intergovernmental grants transfers. Thus,
the intergovernmental financial institutions can contribute to it, supplying the country-members with
unconditional, conditional and equalization grants (Brosio, 2000).
There is no denying the fact, that only international experience can provide useful methods for policy
makers (Bird and Vaillancourt 1998), but the approach of laissez-faire or market fundamentalism has a
week potential to solve most economic and social problems (Stiglitz, 1998). Market fundamentalism was
popularized by George Soros in ―The Crisis of Global Capitalism‖ (1998) that trusts in a free market
mechanism. That is a privilege of a genius, but practice has proved the approach of J. E. Stiglitz, who
criticized the IMF, advocating a set of policies, which is generally referred to the market fundamentalism,
―based on an incorrect understanding of economic theory and as an inadequate interpretation of the
historical data."
The correct understanding means reasonable regulation and cooperation in solving mutual problems
and meeting new challenges. There is an on-going process of reengineering international cooperation within
globalized economic environment. The speed of cooperation depends on macro and microeconomic factors,
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as well as participation in the global market, supply of the products and political support. Mutual aims of
any government are linked with economic and social developments, as well as successful production, safe
banking, financial stability and effective debt management, which is the main feature of globalization. The
goals can be reached within BRICS cooperation.
Research methods
The study of financial institutions’ role within BRICS was based on complex research methods,
based on gathering and analysing data, needed to answer the research goal.
Mostly used were qualitative and mixed methods. Within these categories, more specific approaches,
including an array of options, case studies, self-reporting and surveys were applied. The mixed methods of
research, that included contextual understanding like interviews or observations, were combined with facts
and statistics, that contributed to the investigation of the subject on multiple levels, gaining different views
and a comprehensive look at the research, An applied mixed methodology led us to the integration of
different theories and ideas.
While carrying out the qualitative research, there was a goal to explore specific phenomena, not to
prove a prediction, according to qualitative research methods. The assessment of interviews, focus groups
and observation of main developments and contract arrangements were also used to collect data. Used
qualitative methods provided rich, contextual explorations of the topic that is culturally meaningful.
Research results
Research proves that banks of emerging markets are in a race towards ―fast profits‖ and cut down on
traditional operations (project financing, loans, etc). Vast amount of operations is attributable to
expatriation of capital into offshore zones. According to the World Bank, absence of banking support for
economic development in ex-USSR countries lead to manufacturing decline of 65%. However, in countries
with government involvement and gradual market transformation - economy recovered faster (Belorussia,
Kazakhstan, Uzbekistan). Use of reasonable government regulation of economy, as a whole, is a vital
condition of development and formation of new approach to the realisation of commercial relationships and
aids development of international banking. Effective cooperation between participants of BRICS countries
is also influenced by the amount of government support given to economy during formation of market
relationships. Under growing economic co-operation manufacturing feel pressure from their clients that
require quality goods and services and from competition, which are able to offer better quality at a lower
price. Sensible regulation of inter-state relationships encourage economic co-operation. In its tern, creation
of common legislation base, which provides effective banking servicing of BRICS economy, will create
stable foundation for collaboration. Establishment of essential conditions for interaction between credit
institutions requires time and political power.
The analysis of current developments of emerging markets has proved that banks are able to support
economy sectors during growth of partnership by backing economic interest of countries and encouraging
trade development, which increases cooperation. Banking support for the least protected market participants
- SMEs, entrepreneurships – driver and buffer of any economy will create favourable conditions for
effective economic operations, creating employment, production of goods that are under market demand.
Effective global cooperation of BRICS countries connected with necessary design of common banking
support strategic developments. Consequently, creation of a reasonable international strategy is possible by
using holistic analysis of economic demands of each member-country. Reality has shown that absence of
economic forecasting in banking activity leads to negative consequences. For example, ―tax holiday‖
policy, granted to banks by state of Brazil when dealing with foreign investors caused overproduction of
cars, which created stagnation of number of economical segments. According to world practice, it is
important to provide legal coverage for property of economic partners – a key business component taking
into consideration specifics of each country. Formation of mutual economic strategy increases importance
of banking intermediary, especially in the area of financial risk management, liquidity financing and
management of financial capital. Country’s economic development depends on the level of banking
business involvement, attributable to customers and market partners.
Rating of market demands of BRICS member countries shows that implementation of joint growth
programme demands long-term financing, project financing, inclusive of syndicates and constant
information flow in all segments of economy. Effective relationships between entities are built on
foundation of common economic interests and governmental support. Expertise of many countries from
Central and Eastern Europe has proved that public support and substantial banking activity desire to
minimise change and promote progressive actions in restoration of economic ties.
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During the formation of a mutual economic strategy, it is important to consider the experience of
CEE countries, which overcome the consequences of market reforms in the economy, which showed that
countries are not concerned with prospect of banking reform but how they are going to be implemented in
reality. In this regard, presence of objectivity in progressive actions towards available financial resources is
very important. Governments support of entrepreneurs who are dealing in area of international trade,
unification of banking activity and policies will create favourable conditions for economic cooperation
within BRICS.
Growth of economic ties of member-countries based on common values and development goals
suggests a long-term strategic alliance of private credit institutions in the field of international trade, taking
into account customer flexibility. Sound financial management, modernisation of banking technology will
also contribute to the development of the BRICS market. Support of the balance of interests of public and
private structures, growing capacity of joint investment financing, strengthening the legal framework and
improving the legal support of business - processes contributes to the development of economic cooperation
of economic entities. In addition, banks' activities supporting economic cooperation among BRICS
countries should be transparent and accessible to the customer, regardless of the place of accreditation if
their business activities executed in the economic environment of these countries. Currently, one of the
important directions of banks - participants of international economic cooperation is a support programme
of trade relations («Trade - Finance Promotion»), which assists customers in selecting contractors for
International Cooperation. Currently, small and medium-sized enterprises of BRICS member- countries
have to apply adverse cooperation schemes, including an advance payment for imports. In other cases, the
completion of foreign trade contracts is prevented by excessive pricing conditions for underwriting and
insurance payments. In this regard, using interstate status, a number of banks - members of the BRICS can
help to achieve favourable agreements with banks - exporters to improve the conditions for international
cooperation.
One of the most important trends of banks is to provide payment guarantees to exporters, ensuring
pre-export financing and cooperation with insurance companies. It seems appropriate for international
banks of BRICS to move towards the development of special operations related primarily to export - import
activities of economic entities and to provide customers and their counterparties a variety of banking
services on the agreed "flexible" terms of cooperation, namely: provision of documentary operations,
organisation of the bank syndicate to finance exporters / importers, financial market transactions, advising
stakeholders during contract finalisation, assist clients in calculating the limits for dealings with exporters
and importers, confirmation of letters of credit and guarantees, issuance of Guarantees and counterguarantees, use of interstate opportunities, taking into account documentary instruments, promissory notes,
drafts, etc. In order to maximise demand of member - countries, banks are expedient to: acceptance of
drafts drawn by exporter / importer, finance exporters against documentary letters of credit issued by
reputable banks, to provide the agreed overdrafts, to ensure the implementation of credit lines for
exporters / importers, financing of drafts drawn by exporters or financing of documents against acceptance,
financing of collection documents with recourse to the borrower, provide trade financing against contract
documentation , accepted by the bank of the importer, financing of goods supply in the initial stage of the
implementation of contracts (for up to 180 days), financing of importers/exporters, financing of the
fulfilment of contractual obligations, financing documents against acceptance, implement pre- export
funding. Given currency specifics of balance of payments of some member countries of the BRICS, banks
need to provide specialised services to business entities in the national currencies of their countries, namely:
payment services for clearing payments, maintain multicurrency account with the possibility of
strengthening account liquidity in national currencies from the surplus balances on other accounts, manage
clients’ short-term liquidity in the national currencies of the BRICS countries, manage accounts in national
currencies through telecommunication systems, maintain the ―escrow‖ accounts. Considerable attention of
the banks should be given to their corporate clients: advise on monetary and financial conditions and
payment of export-import contracts in national currencies, currency regulation and currency control in the
member countries of the BRICS, organisation of short and medium term financing of commercial
transactions in national currencies , including syndicated loans, hedge currency risks, to carry out currency
arbitrage, provide trust operations in national currencies and other currencies on behalf of their clients.
An important component of creating a common economic space of the BRICS countries is a presence
of special interstate deal insurance programme with involvement of government agencies for export
insurance and guarantee of international operations. Specialised agencies of the BRICS countries are able to
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effectively promote multilateral cooperation for business partners.
Banks involvement in encouraging formation of joint leasing companies with the participation or
support of the state will also promote cooperation. An important area of international cooperation is
discounted (governments -sponsored) financing of innovative and knowledge-intensive projects, as well as
socio - economic programmes: environmental protection, infrastructure development, energy – supply and
health programmes, etc. At the same time an important role of the banks is within a modernisation and
engineering support, as well as in the opening of joint credit lines in order to ensure the economic benefits
and enhance the living standards of countries - members of the BRICS. In turn, the formation of the
multilateral clearing system can stimulate the formation of BRICS’ payment system and their monetary
cooperation that will contribute to amelioration of a global financial infrastructure.
Analysis and discussion
Actually, market participants assess the role of public institutions in modern economy: either it is a
―pilot star‖ of the risky market or a bureaucratic vehicle, that enforces economic entities for non – profit
behavior. What is it? History has given examples of a reasonable contribution of governments to economic
progress. The experience of countries, bridged over transformations, pushes forward the idea of fruitful
correlation of public and private entities, achieving economic development and profitable activity. The
government of the Russian Federation is keeping the way of economic supervision not for the sake of
reforms but in order to improve standard of living. Starting from the nineties of the XX century Russia
entered the period of reforms. Within next fifteen years the market economy and its transparency has been
growing. During the period of 2000-2007 standards of living have been improved as a result of a reasonable
state participation in economic developments. International experience has been approved in the RF:
1.
Uncontrolled market (1991-1999) has brought the country to social tension, polarization
and unemployment. Based on international experience reasonable measures has contributed to the positive
effect on price formation and structure of the economic development. The world economic crisis has also
proved the hypothesis of the predominate role of the state in regulation of the market economy.
2.
Market participants are doing their best in achieving short-term results, guided by ―selfish‖
demand of profit, that sometimes contradict the socio – economic interest. Thus, it is impossible to back
totally on the ―wheels‖ of the market.
3.
Spontaneous change of the market economy is linked with financial discrepancies and
accompanied by systemic and functional risks. To ensure social demand under these circumstances public
institutions cannot, but support private entities to manage risks.
4. Public supervision does not mean involvement into activities of private entities - intention is to
challenge society interests, such as:
- economic growth, production increase, development of innovations, improvement of supply and
demand structure;
- decrease of unemployment rate, support of price level;
- social responsibility: respect of regulation and profitable activity within the market environment.
There is no denying the fact, that the challenge of any government is the efficiency of
macroeconomic supervision, provision of flexible rates for the economic growth, improvement of
legislation, unification of business standards and increase of living standards. At the same time, the main
problems to be solved by any government are: insurance of economic development, stimulation of public
private partnership, reasonable regulation.
Actually, RF, in spite of political and economic sanctions, caused by globalized concurrency, is
adopting to international standards, taking into consideration current economic environment, which
contributes to easy business contacts with those, who are interested in economic cooperation. To ensure
positive developments Russian State Duma adopts laws on the market development and its supervision, that
protect economic entities make their activity transparent.
New challenges for public and private entities within BRICS market are facing social and business
responsibility: mutual financing, insurance of export credits, production/promotion of goods and services
and innovations within cluster developments.
Private entities of the Russian Federation take into consideration the international experience: special
attention is to be paid to the early European capitalism in Germany, for example, that has proved the
effectiveness of a centralized control over prices, quality of goods and services, tax and rates regulation.
The historic ―merry-go-round‖ produces lessons that should be put into local environment in
accordance with its specificity. For example, there is a variety of proportion of monopolism and liberalism
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in different states and sometimes the necessity of state regulation of economy is considered to be doubtless.
At the same time, the succession of economic cycles shows that self-curing of the recession is impossible
without public finance involvement. More than that, during the crisis the ties between the state and its
entities deepens. Within the economic breakdowns or sustainable development any state bears
responsibility for its economic and social background. Public authorities have a vast range of instruments to
influence the situation: taxation, monetary policy, legislation, etc. For example, the government of the
Russian Federation pays great attention to implementation of efficient fiscal policy initiating the economic
growth, such as:
state expenses on social programs;
maintenance of strategic development;
reasonable taxation.
The main challenge of the government of Russia is to improve living-standards, backed by the steady
economic growth. An important role in providing financial support play financial intermediaries - banks. At
the same time an efficient banking strategy depends on the adequate estimation of economic peculiarity of
its clients. Practice shows that speculative banking activity makes great problems: cutback of production,
abrupt economic deregulation, etc. Being in pursuit of fast earning, private banks often cut down traditional
banking and capital outflow to offshore zones starts to grow.
Reasonable regulation and supervision of the banking sector helps to reinstate economic background
that is reinforced be international cooperation.
At the same time, efficient international cooperation of private and public entities depends on
instruments of economic and financial support.
There is no denying the fact, that market participants are under pressure of client’s demand of high
quality goods and services and the competitors are able to offer consumers goods of a better price and
quality. Under these circumstances, equal treatment of all market participants and transparent determination
of general principles of activities can push forward international cooperation. Unified legislative base,
efficient bank support of economic entities creates steady background for regional cooperation within the
integrated economic area.
However, formation of effective conditions for cooperation takes time. In general, underdeveloped
countries are too enthusiastic and they underestimate the period of adoption to the level of the industrial
growth. At the same time, he points out the lack of a ―political will‖ that usually spoils the situation.
EBRD experts conclude, that, for example, the some of the CIS members are facing considerable
decline of standards of living. This fact requires immediate action within the programs of international
economic cooperation of the countries that have deep economic and cultural roots. Some of the post-soviet
countries are suffering from bankruptcy, merges, acquisitions, lack of resources, etc. Solid banking support
can help to recover. Regional programs of public support of non-protected participants of the market - small
and medium enterprises (SME), for example, create favorable conditions for enterprises, capable to reach
economic goals with public support. Unification of financial and banking rules helps to implement efficient
support of SME’s activity and effective international cooperation is connected with the unanimous
international banking strategy. Putting it into action depends on a complex analysis of economic demands
and challenges of market participants. The lack of economic estimation of the environmental peculiarities
leads to harmful consequences. For example, ―tax holidays‖ for foreign investors evoked an overproduction of automobiles in Brasilia and caused stagnation of some branches of economy.
The analysis confirms also, that there is a stable tendency within the emerging financial markets:
mergers of institutions, based on different motives. In general, the possibility of future profits is the most
common motive for a merger. Firms will perform certain measures if it is the most profitable way of
enhancing capacity, entering new product or geographic areas, acquiring new knowledge or skills, or
reallocating assets into the control of the most efficient managers or owners. Pautler (2003) suggested
motives for mergers and acquisitions include efficiencies, financial and tax benefits, market power effects,
management greed, obtaining a good buy and stakeholder expropriation.
In terms of efficiencies firms and banking institutions of BRICS can combine their operations
through mergers of firm’s/bank’s assets in an effort to reduce production costs, increase outputs, improve
product quality, acquire new technology and/or produce new products. Aside from the new and improved
products and output possibilities, mergers can create a market for corporate control, which can safeguard
against inefficient management. This can be made possible by reallocating resources from firms with
inefficient management to firms with efficient management especially in turbulent ages. This helps to keep
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profits stable and reduce the risks. Another motive that Pautler (2003) refers to is stakeholder expropriation
where shareholders gain at the expense of stakeholders. An example of this would be if a firm is looking to
be acquired in order to escape financial problems or to back out of unfavorable labor contracts.
One of the basic motives for BRICS mergers is the consolidation of ownership. In advanced market
economies, this can be seen through takeovers in Central and Eastern Europe. There is no denying the fact,
that takeovers help to solve corporate governance problems. More importantly for financiers Jensen and
Ruback (1983) found that due to the merger the firms values actually increases in the process, suggesting
that profits may increase afterwards.
An important factor of mergers is that they require a liquid capital market in order for the bidder to
have access to large amounts of capital in the short term in order to manage it in common interests. The
only one thing worthwhile mentioning: according to Rosen (2006) acquisitions and mergers announced in a
hot merger market can end up having declines in the bidder’s stock price in the long run. This can be
tempting for managers to make bad acquisitions if they are rewarded with short term performances.
Assistance of banks in client’s activity within will also expand the economic ties.
Conclusions
The results of the study provide a strong case for interbanking within BRICS economic developments
that should be taken into consideration while constructing economic and political approach to a global
infrastructure. Economic needs and mutual interests are certainly a step in the right direction of cooperation.
However, the setting of needs depends on banking and finance. It is strongly recommended to take into
consideration the international experience and to introduce the required harmonized instruments to be
successful within BRICS banking. It is a very important principle for private – public partnership
intergovernmental projects, such as ―New Silk Way‖, Eurasian –BRICS financial centers or payment
system.
Presented results of the study can benefit regulators and banks by providing new instruments for
economic cooperation with BRICS.
A further novel concept introduced in this study is the use of techniques to distinguish between shortterm and long-term relationship and to formulate corporate strategy, based on real requirements of BRICS
legal entities.
The concept can also be generalized in future studies to BRICS and other countries as well and their
entities in assessing probabilities of cooperation.
Finally, insight is provided into how the mutual interests have been affected by economic needs of
BRICS.
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ІНСТРУМЕНТИ ПОЛІТИКИ ДЕДОЛАРИЗАЦІЇ В
КРАЇНАХ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ
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INSTRUMENTS OF THE DEDOLLARIZATION POLICY IN
LATIN AMERICAN COUNTRIES
The author analyzes features of the policy of forced dedollarization and
market-based dedollarization. Dedollarization of the economy is a long and
"costly" process, which often acts not as the policy of a dollarized economy,
but reflects the endogenous outcome of the disinflation and stabilization
policies. Dedollarization requires a combination of macroeconomic and
microeconomic policy measures to improve the attractiveness of the
national currency. In addition, the author provides analysis of the
dedollarization policy instruments used in Latin American countries in the
context of the new globalized conditions. The countries of the region
carried out the reforms relating to the institutional development of the
monetary authorities and comprehensive reforms of the monetary policy
with the use of reserve requirements, discount rate policy and liquidity as
key macroprudential instruments.
Key words: dedollarization, exchange rate, reserve requirements, policy
rate, central bank.
Постановка проблеми. Глобалізаційні процеси ХХІ століття призвели до трансформування
поглядів на монетарну політику в країнах Латинської Америки. Формування нової
латиноамериканської моделі політики дедоларизації передбачає включення вибору режиму
валютного курсу, встановлення цінової стабільності та інституціонального розвитку органів
монетарної влади. Інструменти політики дедоларизації в країнах Латинської Америки
застосовуюються як на макрорівні (інфляція та валютний курс), так і на мікрорівні (вплив на
поведінку економічного агента здійснюється через пруденційну політику, фінансове регулювання та
розвиток фінансових ринків).
Метою дослідження є виявлення особливостей та аналіз інструментів політики дедоларизації
в країнах Латинської Америки у новому глобалізаційному середовищі.
Виклад основного матеріалу. Наприкінці ХХ століття Латинська Америка зіткнулася з
проблемами фінансової нестабільності, валютних криз і гіперінфляції. Однак, на сьогоднішній день
п'ять найбільших латиноамериканських країн, а саме – Бразилія, Колумбія, Мексика, Перу і Чилі
(надалі – ЛА5), на частку яких припадає близько 80 відсотків ВВП регіону, показали приклад того,
як регіон продемонстрував макрофінансову стійкість під час глобальної фінансової кризи та зміг
стати одним з найсильніших ринків, що формуються. Двома вирішальними факторами стали
інституційні реформи центральних банків та зміна основ грошово-кредитної політики, що також
сприяли ефективній політиці дедоларизації.
Дедоларизація вимагає поєднання макроекономічної політики та мікроекономічних заходів з
підвищення привабливості національної валюти порівняно з іноземною валютою. На тлі
макроекономічної стабілізації заходи, що сприяють проведенню дедоларизації, варіюють від
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ринкових заходів, що дестимулюють заміщення валют, до примусових заходів, що забороняють або
строго обмежують використання іноземних валют. Першим кроком до дедоларизації є
макроекономічна стабілізація, що орієнтується на суттєве зниження і стабілізацію інфляції.
Політика стабілізації включає бюджетну консолідацію, яка знижує необхідність державних
запозичень у центрального банку, та відповідну жорстку монетарну політику, що зменшує
зростання кредитування. Обидва напрями політики стримують сукупний попит, в результаті чого
відбувається падіння інфляції і, в кінцевому підсумку, зміцнення реального та/або номінального
валютного курсу. Така політика стримує інфляційні очікування і знижує вартість стабілізації. На тлі
тривалої дезінфляції необхідність хеджування проти інфляції шляхом утримання іноземної валюти
значно зменшується, і попит на активи, деноміновані в національній валюті, може зрости.
Заходи з дедоларизації передбачають коригування залежно від режиму валютного курсу. При
гнучкому режимі валютного курсу країна, як правило, прагне відновити автономію грошовокредитної політики. Зростання валютного курсу разом зі скороченням грошової маси в процесі
стабілізації здатне посилити дедоларизацію. Відповідно, інтервенції на валютному ринку
сигналізують про те, що центральний банк готовий прийняти підвищення номінального валютного
курсу. Окрім того, монетарна влада може застосувати інфляційне тарґетування і, консолідуючи
переваги макроекономічної стабілізації, стабілізувати темпи інфляції, а, отже, їх прогнозованість.
При менш гнучких режимах валютних курсів виражена прихильність до фіксованого курсу
знижує вартість макроекономічної стабілізації, оскільки влада не повинна платити за репутацію.
Однак, кінцевий результат залежить від довіри до фіксації курсу. Очікування девальвації збільшує
обсяг депозитів, деномінованих в іноземній валюті, в той час як очікування інтервенцій з метою
допомогти позичальникам оплатити їх валютний борг після девальвації і надалі стимулює
запозичення в іноземній валюті (моральний ризик). Окрім того, прихильність до іноземної валюти
не дозволяє проводити повною мірою автономну грошово-кредитну політику. Проводячи
дедоларизацію, влада має за мету відновлення сеньйоражу, адаптування грошей в обігу до
споживчих потреб, в кінцевому підсумку – введення більш гнучкого режиму валютного курсу, або
зниження ризиків для фінансової стабільності1.
Побічний ефект макроекономічної стабілізації полягає в тому, що зміцнена довіра до
національної валюти може сприяти одній із форм фінансової доларизації. Очікування населення
щодо зростання курсу національної валюти забезпечують односторонню угоду за позиками в
іноземній валюті, підтримуючи попит на кредити в іноземній валюті. Доки банки отримують вигоду
від легкого доступу до зовнішнього (іноземного) фінансування, вони також виграють від зростання
курсу національної валюти, підтримуючи коротку відкриту позицію, і таким чином – заохочуючи
кредитування в іноземній валюті. Хоча покритий паритет відсоткових ставок може діяти в
середньостроковій і довгостроковій перспективі, у короткостроковій перспективі, як правило,
домінує арбітраж, оскільки диференціали процентних ставок часто не покривають коливання
валютних курсів, заохочуючи економічних агентів доларизувати свої баланси.
Примусова дедоларизація передбачає імперативну заборону обігу іноземної валюти та
фінансових операцій (кредити та депозити). Досвід країн Латинської Америки засвідчує про невдалі
спроби проведення примусової дедоларизації. Одним із таких прикладів є практика обов'язкової
конвертації депозитів, деномінованих в іноземній валюті, в національну валюту. Ці заходи часто
призводять до збільшення відтоку капіталу і, як наслідок, посилення тенденції до офшоризації, а
також деінтермедіації, тобто скорочення фінансового посередництва з обслуговування потреб
економічних агентів (Болівія та Мексика в 1982 р., Перу у 1985 р., Аргентина у 2001 р.) 2. Уряди цих
країн примусово конвертували доларові депозити в депозити в національній валюті,
використовуючи для конверсії обмінний курс, який був значно нижчий за ринковий (тобто
1

Влада іноді намагається допомогти іноземним позичальникам, котрі постраждали від девальвації, шляхом
примусового перегляду договорів позики в іноземній валюті щодо скорочення зобов'язань позичальника.
Наприклад, в Аргентині криза призвела до державного втручання і різних темпів песофікації (переведення в
національну валюту – песо) активів та зобов'язань відповідно до девальваційних очікувань.
2
Melvin, M., De la Parra Gonzalo (1989). Dollar Currency in Latin America: A Bolivian Application. North-Holland:
Elsevier Science. Economic Letters, 31, 393-397; Telleria, F. (2006). Dollarization Hysteresis, Network Externalities
and the “Past Legacy” Effect: The Case of Bolivia. University of Strathclyde, 7-64; Antelo, E. (2000). Políticas de
Estabilización y de Reformas Estructurales en Bolivia a Partir de 1985. CEPAL: Serie Reformas Económicas, No. 62,
1-86.
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національна валюта була дорожчою).
Однак не завжди політика примусової дедоларизації є неефективною. Заходи примусової
дедоларизації, що мали успіх, можна згрупувати так: 1) Встановлення обмеженого строку
утримання депозитів в іноземній валюті. Цей захід може бути пов'язаний з введенням індексованих
інструментів в національній валюті. Одним з можливих недоліків цього заходу є те, що економічні
агенти можуть бути заохочені тримати готівкову іноземну валюту замість розміщення коштів на
депозитних рахунках. 2) Обов'язкове використання національної валюти при проведенні внутрішніх
операцій і перерахування цін на товари та послуги – вимога проводити угоди в національній валюті
іноді поєднується із зобов'язанням здійснювати платежі в національній валюті. Заборона на
використання іноземної валюти в проведенні внутрішніх операцій є загальновживаним заходом
дедоларизації (Перу)1. Проте, навіть якщо платежі здійснюються в іноземній валюті, встановлення
цін в національній валюті здатне забезпечити додатковий імпульс до дедоларизації. 3) Регулятивні
норми, що є дискримінаційними щодо використання іноземної валюти, охоплюють введення
обмежень на валютні депозити та кредити (Аргентина) та виключення доларових депозитів із
системи страхування вкладів2. Обмеження на валютне кредитування може включати встановлення
стелі або у вигляді суми, або у відсотка від валютних депозитів; повну заборону валютних кредитів,
або обмеження використання валютних кредитів лише для фінансування внутрішніх трансакцій;
вимогу попереднього дозволу на використання іноземної валюти.
Дедоларизація на ринковій основі ставить за мету створення макроекономічних передумов для
зниження рівня доларизації, що в кінцевому підсумку передбачає створення довгострокових умов
для низької інфляції, фінансової стабільності, розвитку фінансових ринків та інститутів,
економічного зростання у сукупності із зниженням загального рівня вразливості країни до зовнішніх
шоків. Ринковий характер даної політики також спрямований на усунення спонукальних мотивів
доларизації і апелює до поведінки економічного агента, забезпечуючи невтручання у його добробут
безпосередньо – як у випадку адміністративних обмежень на операції з іноземною валютою.
Протягом більш ніж десяти років країни ЛА5 проводили відповідальну податково-бюджетну
та грошово-кредитну політику, утримуючи під контролем вразливість до несприятливих змін. Нові
заходи політики посилили здатність центральних банків підтримувати стабільність цін і формувати
довіру, що, в свою чергу, підвищило їх здатність керувати інфляційними очікуваннями як шляхом
сигналізування про майбутні кроки монетарної влади, так і завдяки роз’ясненню суспільству цілей
монетарної політики з метою формування позитивної та оптимальної оцінки спроможності
центрального банку їх виконувати. Зміцнення ролі центрального банку відбулося не лише завдяки
чіткому мандату на боротьбу з інфляцією, але й завдяки підвищенню незалежності та підзвітності
центрального банку, проведення більш ефективної політики, а також посилення інформаційної
роботи та прозорості. Удосконалення заходів політики допомогло країнам Латинської Америки
уникнути найважчих наслідків глобальної фінансової та економічної кризи.
Центральні банки країн ЛА5 отримали широку незалежність, з тим щоб вони могли
виконувати мандат на підтримку стабільності цін і протистояти тиску з боку політичних сил та
зацікавлених груп3. Важливою віхою при здійсненні реформ у більшості країн стало усунення
залежності між рішеннями у сфері грошово-кредитної політики і політичним циклом за рахунок
встановлення строків повноважень членів ради центрального банку, що перевищують або
перекривають термін президентських повноважень. Серед інших найважливіших правових норм
було наділення центральних банків повноваженнями на керування ставкою інтервенції і заборона
або обмеження прямого кредитування уряду4. Окрім того, починаючи з Чилі в 1989 р., майже всі
країни Латинської Америки прийняли законодавство, що наділяє центральні банки підвищеною

1

De la Rocha, J. (1996).The transmission mechanism of monetary policy in Peru. The Bank of International
Settlements. Policy Papers, 3, 181-194.
2
Kamin, S. B., Ericsson N. R. (2003). Dollarization in post-hyperinflationary Argentina, Journal of International
Money and Finance, Elsevier, vol. 22(2), 185-211; Ferro, G. (2001). Currency Board: From Stabilization to Full
Dollarization? The Argentine Experience. University Library of Munich, MPRA Paper,15353, 1-18.
3
Carstens, A., Jácome, H. (2005). Latin American Central Bank Reform: Progress and Challenges. Washington D.C.:
IMF Working Paper, 114, 1-43.
4
Crowe, C., Meade, Е. (2008). Central Bank Independence and Transparency: Evolution and Effectiveness. European
Journal of Political Economy, Vol. 24, 763-777.
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автономією в обмін на більшу підзвітність1.
Покращення якості інститутів влади може призвести до скорочення рівня доларизації. Таким
чином, навіть у країн з історією високої інфляції є можливість змінити внутрішній процес
доларизації за рахунок створення розумної політики та належного управління. Іншими словами,
країни з ринками, що формуються, можуть досягти спокутування «першородного гріха» на
національному рівні2.
Неофіційну доларизацію не завжди слід розглядати як початкову умову, що визначатиме
режим валютного курсу в країнах з ринками, що формуються. Для багатьох країн неофіційну
доларизацію слід розглядати в якості ендогенної реакції ринку на неприйнятну політику. Примусові
заходи дедоларизації економіки, такі як штрафні резервні вимоги та обов'язкові періоди утримання
для доларових депозитів, майже завжди супроводжувались значним відтоком капіталу та зниженням
банківського кредиту3. Таким чином, політика дедоларизації без поліпшення якості уряду
передбачає значні витрати.
Окрім реформ, пов’язаних з інституціональним розвитком органів монетарної влади, країни
ЛА провели комплексні реформи грошово-кредитної політики, застосувавши управління
резервними вимогами, обліковими ставками та ліквідністю в якості основних макропруденційних
важелів та інструментів.
Одним із вживаних заходів є регулювання резервних вимог. Депозити в національній валюті
повинні мати умови, які щонайменше такі ж сприятливі, як і для депозитів в іноземній валюті. Такі
заходи, як вимога банків деномінувати резервні вимоги для депозитів в іноземній валюті в
національну валюту, виплата резервних вимог до депозитів в національній валюті за вищою
ставкою, ніж інвалютних депозитів (Болівія, Гондурас, Нікарагуа), або введення більш високих
резервних вимог по депозитам в іноземній валюті, стимулюватиме банки до залучення депозитів в
національній валюті, тим самим збільшуючи диференціал депозитних процентних ставок.
Розширення резервних вимог до небанківських фінансових установ, що беруть участь в доларовому
посередництві (наприклад, лізингові компанії), або нехеджованим кредиторам також
використовується на практиці як заходи з дедоларизації.
Щоб утримувати обсяги припливу капіталу, деякі країни ЛА5 ввели контроль над рухом
капіталу та встановили відповідні резервні вимоги в якості макропруденційного інструменту. Коли
великі припливи капіталу сприяють швидкій кредитній експансії та ставлять кредитний цикл у
відповідність з монетарними цілями, резервні вимоги можуть замінити деякі ефекти грошовокредитної політики для досягнення макропруденційних цілей. У таких випадках резервні вимоги
можуть бути субститутами зростанню облікових ставок (як, наприклад, в Колумбії та Перу4).
Резервні вимоги також є додатковим інструментом для валютного стерилізації. У періоди великих
надходжень капіталу, вони можуть замінити операції на відкритому ринку як інструмент для
стерилізації валютних інтервенцій центрального банку, тим самим зменшуючи їх квазі фіскальні
зусилля.
Так, диференційоване управління резервними вимогами, за депозитами в національній та
іноземній валюті, дозволило Центральному банку Перу управляти ризиками доларизованої
фінансової системи. Центральний банк Перу підвищив резервні вимоги на зобов’язання як в
національній, так і в іноземній валюті, та диференціював, зі значно вищим коефіцієнтом резервних
вимог, депозити нерезидентів, деноміновані у національній валюті. В національній валюті гранична
норма резервування збільшилася з 6 відсотків у січні 2008 р. до 25 відсотків у квітні 2008 р., а в
1
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Honig, A. (2009). Dollarization, Exchange Rate Regimes and Government Quality. Journal of International Money
and Finance, Vol. 28, No. 2, 198-214.
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Reinhart, C., Rogoff, K., Savastano, M., (2003). Addicted to Dollars. NBER Working Paper, 10015, 1-67.
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Сплеск зростання кредитування і тиск перегріву від великих припливів капіталу протягом 2006-2008 років
змусили центральні банки Колумбії та Перу знизити процентні ставки. Однак, таке звуження ставок не змогло
стримати кредитний бум, спричинений нестійким припливом капіталу (річні темпи зростання реального
кредитування перевищили в деяких країнах 30 відсотків, у Бразилії приватне кредитування досягло протягом
цього періоду 35 відсотків річних темпів зростання). Відразу проявилася зростаюча тенденція збільшення
проблемних кредитів. Саме в контексті усунення ризиків, пов'язаних з кредитною експансією, були
застосовані резервні вимоги.
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іноземній валюті – з 30 до 45 відсотків за той же період. Окрім того, мінімальна ставка обов'язкових
резервів була збільшена до 8,5 відсотка у квітні порівняно з 6 відсотками у січні, а у квітні резервні
вимоги до утримань фінансових інститутів-нерезидентів збільшилися до 120 відсотків1.
Отже, резервні вимоги виконують контрциклічну роль для управління кредитним циклом в
широкому сенсі: під час підйому, високі резервні вимоги можуть збільшити ставки за кредитами,
уповільнити кредитування і обмежити надлишкові важелі позичальників в економіці, таким чином,
виступаючи як механізм обмеження швидкості зростання кредиту. В умовах спаду, вони можуть
полегшити обмеження ліквідності у фінансовій системі, діючи, таким чином, як буфер ліквідності.
У цьому випадку, резервні вимоги виступають як гнучкий субститут для інших макропруденційних
інструментів, спрямованих на зниження динаміки кредиту. Наприклад, вони є альтернативою для
таких кількісних обмежень як кредитні стелі. Окрім того, резервні вимоги до іноземних або
національних запозичень банків абсорбують системні ризики шляхом поліпшення структури
фінансування банківської системи відповідно до вимог ліквідності Базелю III 2. Вони також
зменшують залежність від короткострокового зовнішнього або внутрішнього фінансування,
знижуючи вразливість банківського сектора до швидкого звуження умов ліквідності.
Ефекти резервних вимог можуть бути проаналізовані в рамках двох сценаріїв, які враховують
ринкову владу банку3. За першим сценарієм кредитний ринок є конкурентним, і банк має ринкову
владу у встановленні депозитних ставок. У другому сценарії банки стикаються з абсолютно
конкурентним депозитним ринком, але мають ринкову владу у встановленні кредитних ставок.
Варто зауважити, що ефект впливу резервних вимог на кредит та процентні ставки також залежить
від режиму грошово-кредитної політики або наявності субститутів фінансування, інших від
депозитів. У кількісному монетарному режимі резервні вимоги здійснюють прямий вплив на
грошовий мультиплікатор, а, отже, на грошові агрегати та кредитування. За умов режиму
інфляційного тарґетування ефект менш очевидний, оскільки центральний банк готовий
запропонувати ліквідність, необхідну ринку для очищення за короткостроковою обліковою
ставкою4.
Загалом, резервні вимоги слугують інструментом для розподілу кредиту з метою полегшення
тиску ліквідності. У періоди потрясінь асиметричне використання резервних вимог за
інструментами, секторами та фінансовими установами може допомогти прямому кредитуванню
полегшити ліквідні обмеження в конкретних секторах економіки, які загрожують системними
наслідками (наприклад, в Бразилії влада спрямовувала ліквідність в дрібні банки шляхом
гарантування більшим банкам скорочення резервних вимог, якщо вони розширять ліквідність для
малих та середніх банків). В інших випадках, якщо системні ризики є очевидними, граничні
резервні вимоги можуть бути застосовані для управління обсягом банківського кредиту, що
випливає з фінансування, пов'язаного з випуском певних інструментів (наприклад, депозитних
сертифікатів).
Особливої уваги заслуговує період світової фінансової кризи, з настанням якого валютні
ринки швидко виснажились, що одразу відчули країни ЛА5, відреагувавши заходами з метою
захисту економіки від наслідків надмірно різких коливань валютного курсу та вартості зовнішнього
фінансування. Під час світової фінансової кризи умови ліквідності стали головним завданням
політики регіону. У цей період ключову роль відіграла процентна політика. Якщо до середини
2008 р. країнами ЛА5 проводилась жорстка політика підвищення процентних ставок (очікування
більшості центробанків ЛА, що шок пропозиції матиме тимчасовий характер та не вплине істотно на
інфляцію, не виправдались, оскільки шоки пропозиції стали постійними, і базова інфляція почала
зростати5), то крах Lehman Brothers повернув попередню дилему ревальвації валюти, поставивши
1
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національні валюти під тиск. Загальносвітова рецесія скоротила експорт в усьому регіоні.
Наприклад, у Бразилії та Мексиці експорт скоротився в останньому кварталі 2008 р. щодо
попереднього кварталу на 20 відсотків. Новою метою політики стала підтримка потоку кредитів і
запобігання банківській кризі, яка може призвести до економічного колапсу. Центральні банки
відповіли агресивним зниженням облікової ставки. Скорочення облікової ставки після краху Lehman
Brothers пом'якшило несприятливий вплив на економічну діяльність і сприяло зниженню ставок
банківського кредитування.
Оскільки перед крахом компанії Lehman Brothers ставки інтервенцій знаходилися на високому
рівні, більшість центральних банків ЛА5 змогли значно їх знизити, на відміну від розвинених країн,
в яких ставки інтервенцій центральних банків і так були близькими до нуля. Подібно до розвинених
країн, центральні банки ЛА5 використовували різні заходи для ослаблення дефіциту грошей в
економіці своїх країн, серед яких – полегшення доступу до кредитних ресурсів центрального банку з
метою поповнення ліквідності і скорочення норм резервування. З іншого боку, якщо узяти до уваги
―запізнення‖ впливу грошово-кредитної політики, високі внутрішні процентні ставки перед
несподіваною глобальною кризою могли поглибити економічний спад в цих країнах.
На відміну від центральних банків в країнах з розвиненою економікою, країни ЛА5 вжили
заходів з підтримання ліквідності національних та іноземних валют для полегшення напруги,
пов'язаної з раптовим погіршенням зовнішніх умов фінансування з зв’язку з відтоком капіталу, з
метою зниження ризику виникнення кризи ліквідності. Наприклад, центральний банк Перу надає
роз’яснення, що зниження облікової ставки відбулось заради впливу на інфляційні очікування аби
знизити ризики настання валютної та кредитної криз1.
Хоча усі центральні банки ЛА5 почали знижувати процентні ставки (починаючи з 2009 року),
темпи пом’якшення грошово-кредитної політики варіювалися в кожній країні, залежно від
інфляційних очікувань та положення кожної країни в бізнес-циклі. Так, Центральний банк Чилі був
найбільш агресивним, скоротивши свою ставку на 600 б.п. у січні-березні та на 775 б.п. до липня
2009 р. Окрім того, він створив умови короткострокової ліквідності, для посилення політики
збереження ставки на низькому рівні на тривалий час2. Банк Мексики застосував більш
консервативний підхід, оскільки інфляція та інфляційні очікування залишалися високими3.
Центральний банк Перу знизив ставку лише на 50 б.п. у першому кварталі, враховуючи більш
повільне зниження інфляційних очікувань, ніж в інших країнах4. У зв’язку з тим, що ставки були
високими до початку глобальної кризи, більшість центральних банків країн ЛА5 змогли їх суттєво
скоротити. Натомість, центральні банки індустріально розвинених країн, процентні ставки яких
були близькими до нуля, не мали такої альтернативи.
Центральним банкам вдалось забезпечити валютну ліквідність з декількох причин. По-перше,
вони спромоглися сформувати міжнародний резервний буфер під час періоду сприятливих
зовнішніх фінансових та торгівельних умов. По-друге, вони сформували політику, яка надала їм
доступ до гнучкої кредитної лінії МВФ (Колумбія і Мексика), що сигналізувало ринкам про довіру
МВФ до їхньої політики. Окрім того, Бразилія та Мексика мали доступ до валютного свопу з ФРС
на суму 30 млрд. дол. США.
Для забезпечення валютної ліквідності центральні банки створили механізми з кредитування в
іноземній валюті, що включали валютні свопи (Бразилія та Чилі). Центральний банк Бразилії також
проводив аукціони з надання кредитів комерційним банкам з метою підтримки у фінансуванні
експорту та пролонгував зовнішні борги. Перу продавав сертифікати, індексовані до долара США,
але встановлені в національній валюті. Широке використання альтернатив прямим доларовим своп
продажам допомогло зберегти міжнародні резерви. Окрім того, Перу скоротив резервні вимоги для
доларових депозитів, а Чилі дозволила використовувати песо для виконання резервних вимог за
депозитами, деномінованими в доларах США. Деякі центральні банки ЛА5 також запровадили нові
механізми для забезпечення хеджування проти девальвації національних валют, у тому числі – через
деривативи.
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В рамках боротьби з наслідками кризи країнами ЛАК були посилені заходи пруденційного
регулювання і нагляду. Колумбія та Перу також вжили заходів для плавного зростання кредиту
впродовж циклу шляхом прийняття контрциклічних положень щодо можливих втрат по позиках.
Стійкість банківської системи зросла. Так, фінансові установи в країнах ЛА5 не зазнали впливу
токсичних активів, принаймні в системних розмірах. Загалом, коефіцієнти достатності капіталу в
значній мірі перевищували 8-відсотковий мінімум Базельської угоди і складали в середньому
близько 16 відсотків під час подій глобальної кризи. Окрім того, більшість країн ЛА5 зробили кроки
до поступового впровадження вимог Базелю II1.
Отримавши чіткий мандат на підтримку цінової стабільності, центральні банки ЛА5 ввели в
якості основи своєї грошово-кредитної політики режим тарґетування інфляції – встановлення
визначеного рівня інфляції споживчих цін в якості первинної мети. Тарґетування інфляції як одна з
функціональних форм забезпечення довіри до монетарної політики стало позитивним критерієм
зміни монетарного режиму, приборкавши інфляційні очікування та збільшивши гнучкість грошовокредитної політики, в тому числі – валютно-курсової. В розрізі процесів дедоларизації тарґетування
інфляції розглядається як один з макроекономічних та інституціональних варіантів розв'язання
проблеми зв'язку між динамікою інфляції та гнучкістю валютних курсів. Центральні банки ЛА5
обрали в якості операційного цільового показника короткострокову процентну ставку для
досягнення тарґету інфляції (ставка інтервенції). Центральні банки в Бразилії, Чилі, Мексиці та Перу
обрали в якості тарґету ринкову ставку овернайт. У свою чергу, банк Республіки Колумбії обрав в
якості тарґету ставку Центрального банку (мінімальну ставку для щоденних аукціонів ін'єкцій
ліквідності). Практика не лише країн ЛА5, але й інших країн регіону ЛАК показує, що політика
інфляційного тарґетування є ефективним режимом монетарної політики у досягненні мети
скорочення рівня доларизації. Незважаючи на специфіку каналів грошової трансмісії в
доларизованій економіці, введення інфляційного тарґетування несе позитивні сигнали для
економічних суб’єктів. Це зумовлено тим, що прозора і передбачувана монетарна політика
центрального банку забезпечує низькі інфляційні очікування і, відповідно, спотворює уповільнення
цін. Таким чином, інфляційне тарґетування призводить до зниження рівня доларизації економіки і
пом’ягшує можливі балансові ефекти, що зазвичай призводять до обмеженої девальвації та
викликають фінансову напругу.
Висновки. Дедоларизація на ринковій основі передбачає комплекс заходів з
макроекономічної стабілізації, що орієнтується на суттєве зниження інфляції; підтримання гнучкого
валютного курсу з меншим ухилом в бік девальвації; ефективного управління ліквідністю
(зменшення волатильності короткострокових процентних ставок, введення резервних вимог,
проведення операцій на відкритому ринку для стабілізації міжбанківської ставки, розвиток
валютного ринку); вживання заходів пруденційного регулювання, спрямованих на забезпечення
належного управління валютним ризиком, які, в кінцевому підсумку, сприяють дедоларизації. Окрім
того, укріплення довіри до інституцій, що відбувається через зміцнення ролі центрального банку не
лише завдяки чіткому мандату на боротьбу з інфляцією, але й завдяки підвищенню незалежності та
підзвітності центрального банку, виступає ключовим фактором впливу на формування раціональних
очікувань економічних агентів, зниження інфляції та доларизації.

References
1. Antelo, E. (2000). Políticas de Estabilización y de Reformas Estructurales en Bolivia a Partir de 1985. CEPAL:
Serie Reformas Económicas, No. 62, 1-86.
2. Betancourt, Y., Vargas, H. (2008). Encajes Bancarios y la Estrategia de Inflacion Objetivo. Bogota-Colombia:
Banco de la Republica, Borradores de Economia, No. 533, 1-31.
3. Carstens, A., Jácome, H. (2005). Latin American Central Bank Reform: Progress and Challenges. Washington
D.C.: IMF Working Paper, 114, 1-43.
4. Crowe, C., Meade, Е. (2008). Central Bank Independence and Transparency: Evolution and Effectiveness.
European Journal of Political Economy, Vol. 24, 763-777.
5. De la Rocha, J. (1996).The transmission mechanism of monetary policy in Peru. The Bank of International
Settlements. Policy Papers, 3, 181-194.
6. Ferro, G. (2001). Currency Board: From Stabilization to Full Dollarization? The Argentine Experience.
University Library of Munich, MPRA Paper, 15353, 1-18.
1

Jácome, L.I., E.W. Nier, P. Imam. (2012). Building Blocks for Effective Macroprudential Policies in Latin America:
Institutional Considerations. IMF Working Paper, 183, 1-41.
27

EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU

7. Habermeier, K., Ötker-Robe, I., Jácome, L. I., Giustiniani, A., Vázquez, F. (2009). Inflation Pressures and
Monetary Policy Options in Emerging and Developing Countries: A Cross Regional Perspective. IMF Working Paper,
1, 1-80.
8. Honig, A. (2009). Dollarization, Exchange Rate Regimes and Government Quality. Journal of International
Money and Finance, Vol. 28, No. 2, 198-214.
9. Jacome, L. I. (2015). Central Banking in Latin America: From the Gold Standard to the Golden Years
Washington D.C.: IMF Working Paper, 60, 1-56.
10. Jácome, L.I., E.W. Nier, P. Imam. (2012). Building Blocks for Effective Macroprudential Policies in Latin
America: Institutional Considerations. IMF Working Paper, 183, 1-41.
11. Kamin, S. B., Ericsson N. R. (2003). Dollarization in post-hyperinflationary Argentina, Journal of International
Money and Finance, Elsevier, vol. 22(2), 185-211.
12. Melvin, M., De la Parra Gonzalo (1989). Dollar Currency in Latin America: A Bolivian Application. NorthHolland: Elsevier Science. Economic Letters, 31, 393-397.
13. Reinhart, V., Reinhart, C. (1999). On the Use of Reserve Requirements in Dealing with Capital Flow Problems.
International Journal of Finance and Economics, No. 4, 1-43.
14. Reinhart, C., Rogoff, K., Savastano, M. (2003). Addicted to Dollars. NBER Working Paper, 10015, 1-67.
15. Telleria, F. (2006). Dollarization Hysteresis, Network Externalities and the “Past Legacy” Effect: The Case of
Bolivia. University of Strathclyde, 7-64.
16. Terrier, G., Valdes, R., Tovar, C., Chan-Lau, J., Fernandez-Valdovinos, C., Mercedes Garcia-Escribano, M.
(2011). Policy Instruments to Lean Against the Wind in Latin America. IMF Working Paper, 159, 1-113.
17. Ofitsiinyi sait Tsentralnoho banku Meksyky (Banco de México). <http://www.banxico.org.mx>.
18. Ofitsiinyi sait Tsentralnoho rezervnoho banku Peru (Banco Central de Reserva del Perú).
<http://www.bcrp.gob.pe/home.html>.
19. Ofitsiinyi sait Tsentralnoho banku Chyli (Banco Central de Chile). <http://www.bcentral.cl>.

28

EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 2 Issue 2 2016

Nataliia Zachosova, PhD in Economics
Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Ukraine

ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT OF
FINANCIAL INSTITUTIONS AND ITS EFFECTIVENESS
EVALUATION
The necessity to evaluate effectiveness of the financial institutions
economic security system management is grounded. It is established that
the evaluation of the state or level of economic security and the
effectiveness of the economic security management, are not identical
concepts and processes. Traditional practice of evaluating the effectiveness
of different management systems and processes are studied, and it was
found out that there are no fundamental scientific approaches to measure
effectiveness of economic security systems management for different
business entities, including financial intermediaries. The list of indicators for
evaluating effectiveness of the economic security system management for
financial institutions is offered and the procedure by which this process
should be performed is specified. The scale for determination the level of
financial institutions economic security system management efficiency in
quality form is offered.
Key words: economic security, financial institution, the management of
economic security system, management effectiveness evaluation.
Introduction. The current state of Ukraine's financial market is characterized by a large number of
negative trends that slow down its development and impede the functioning of its members. The decline in
demand for financial services, volatility of the exchange rates and the devaluation of the national currency
led to the depreciation of financial assets of financial institutions and caused the bankruptcy and liquidation
of many of them.
The rapid growth in the number and intensity of threats affecting the activities of financial
institutions in Ukraine force their owners and senior staff to recognize the importance of organizing
complex systems of economic security. The limited financial resources, which characterize the current state
of professional participants of the domestic financial market does not allow them to avoid unnecessary
costs in the process to ensure their own economic security. Therefore, it is important to establish an
effective management of economic security system, because in its absence even professionally organized
protection of companies’ corporate resources will be ineffective and will not bring benefit to the financial
institution.
Analysis of sources. Many researchers recently paid attention to the problem of the economic
security system state evaluation. For example, Kotov A.M. identifies particular qualities of the joint stock
companies economic security assessment1, Bilyk I.J. offers methodological support for the assessment of
economic security of the enterprise 2, Levkovets N.P. explores the system of indicators to measure
functional components of the enterprise economic security3. Taking into account the peculiarities of
1

Котов, А.М. (2013). Особливості оцінки економічної безпеки акціонерного товариства. Вісник економіки
транспорту і промисловості, 42, 312-315.
2
Білик, І.Ю. (2013). Методичне забезпечення оцінки економічної безпеки підприємства. Управління
розвитком, 12, 51-53.
3
Левковець, Н.П. (2010). Система показників оцінки економічної безпеки підприємства за її функціональними
складовими. Управління проектами, системний аналіз і логістика. Технічна серія, 7, 297-304.
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financial institutions Franchuk V.I. systematizes scientific and methodological approaches to assessing the
level of the commercial bank economic security1, Dudchenko N.V. offers the areas of improvement the
tools for economic security system of banking institutions assessment2, and Furman V.М. specifies the
methodology approaches to formation the economic security evaluation tool for modern banks as the
dominant type of financial institutions in Ukraine3.
Theoretical approaches to the management of the system of financial institutions economic security
can be found in the works of such researchers as Bril M.S.4, Krill Y.M.5, Martynyuk O. А.6,
Moiseenko I. P.7 Cherkasskiy I. B.8, Yaremenko S.М.9 However, it is a question of evaluating the
effectiveness of the management of economic security in practice of the financial institutions that did not
find coverage in the modern scientific literature.
The goal of the article is to identify methodical approaches to evaluation the effectiveness of the
financial institutions economic security system management, and in case their absence – to offer the basics
of the author's method of diagnostic the level of effectiveness of the financial institutions economic security
system management in Ukraine.
Statement of the basic material. For this research, it is important to emphasize the fact that the
assessment of the company’s economic security system state and the evaluating of the effectiveness of the
management system that it provides – are essentially different concepts and processes. Indeed, the
assessment of the state of the financial institution economic security system provides the calculation of
values of a certain set of indicators characterizing the performance and protection of corporate resources of
various subsystems of the economic security system: human resources, financial, material, technical,
technological, information subsystem. Moreover, our previous researches have shown that this list is not
unaltered; every scientist that chosen the problems of economic security of enterprises, institutions or
organization diagnostics as the object of scientific researches, offers its own set of indicators for analysis. In
general, the assessment of economic security state is performed using calculation of the financial condition
of the entity and by comparing the received data with standard values or the results of the competitors. Also
productivity, turnover, number of violations committed by staff and other indicators of absolute and relative
level of personnel security are taking into account. Information security status can be characterize by the
incidence of data loss, its damage, theft, etc. Of course, the mentioned figures are only a small part of the
tools used in the diagnosis of economic security state of domestic entities. Depending on the specifics of
their activities, can be used specific parameters of economic security. Thus, for banks an important
characteristic of a high level of economic security is their compliance with state banking regulation
standards established by the National Bank of Ukraine. For insurance companies as a signal of the need to
improve the economic security state may serve poor results in the early warning tests of bankruptcy.
Traditional and specific indicators and methods of evaluation economic security state designed to determine
the level of protection achieved by companies, institutions or organizations from existing or potential
negative impact of various kinds of internal and external threats to the integrity of their corporate resources,
1

Франчук, В.І., Мельник, С.І. (2012). Науково-методичні підходи до оцінки рівня економічної безпеки
комерційного банку. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ, серія
економічна, 1, 48-58.
2
Дудченко, Н.В. (2013). Вдосконалення інструментарію оцінки стану системи економічної безпеки
банківських установ. Інвестиції: практика та досвід, № 18, 75-80.
3
Фурман, В.М., Зачосова, Н.В. (2015). Методичні підходи до формування інструментарію оцінки рівня
економічної безпеки сучасних банків як домінуючого виду фінансових установ в Україні. Економіка та
держава, 8, 17-20.
4
Бріль, М.С. (2015). Методика формування стратегічних альтернатив управління економічною безпекою
комерційного банку. Бізнес Інформ, 2, 196-203.
5
Криль, Я.М., Овчаренко, Є.І. (2012). Вузько функціональний підхід в управлінні фінансово-економічною
безпекою банківської установи. Управління проектами та розвиток виробництва, 4, 45-52.
6
Мартинюк, О.А. (2012). Інноваційні технології в управлінні економічною безпекою банку. Науковий вісник
Львівського державного університету внутрішніх справ. Cерія економічна, 1, 242-246.
7
. Ibid.
8
Черкаський, І.Б., Ремньова, Л.М., Лебединська, Л.Д. (2013). Управління ризиками діяльності страхових
компаній в контексті економічної безпеки. Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і
управління. Серія 1 : Економіка, 4, 16-23.
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and their ability to continue to operate continuously. However, to determine whether effective or not was
the way of economic security agents moved to reach its proper state, these figures can not help. They
describe the final result, which is possibly to achieve through unnecessary expenses rather than through
effective management of allocated to economic security resources. Thus, evaluating the effectiveness of
economic security management of different entities, including financial institutions, requires specific
methodical approaches and diagnostic tools.
The process of the financial institutions economic security system management can be described as a
set of actions for planning, organization, coordination and control of the system of economic security in
order to achieve the highest level of protection of corporate resources from external and internal threats.
The conceptual scheme of the economic security management mechanism of Maslak A. I, Hryshko N. E
distinguishes management effectiveness evaluation stage1, but they do not give list of indicators for
assessment. Thus, the creation of a list of indicators to measure the effectiveness of economic security
system management remains relevant theoretical and methodical challenge.
To develop scientific tools for management effectiveness evaluation system of the financial
institution economic security will be possible only after specifying what exactly is meant by efficiency
management of economic security. Panamareva O. N., Bazhina D.V. note that efficiency is generalizing
criterion of quality based on criteria such as accuracy, reliability, speed and stability, which in their turn are
divided into integrated, detailed indicators2. In the context of managing the system of economic security
that means precision of execution the tasks to ensure the security of corporate resources of the company, the
reliability of management personnel involved in this process, the speed of organization combating of the
threats negative impact on the activities of institutions and compensation the loss that they had cause, and
stability of all subsystems in integrated system of economic security of the financial institution functioning.
In general, the management effectiveness - is the entity management with minimal cost and
maximum results. This approach is fair for the system of economic security management, the result of
which should be the highest level of financial institutions corporate resources security, both their own and
received from customers for the conservation and enhancement, with minimal costs incurred for that. In
management allocate economic and social efficiency. The result of economic efficiency is economic
impact, which is reflected in increasing profits, reducing costs, improving quality, and so on. Since the
objective of management is the focused impact on the managed object for achieving the goals of
management, the effectiveness of this process can be evaluated by degree of these goals achievement: by
the final results of activity (the level of profits), by planning quality (improvement in budgeting), by the
efficiency of investments (return on equity), by the increasing speed of turnover, etc.
The result of social effectiveness is the social impact. That is the increase of employee satisfaction
from the work, the working conditions improve, the welfare of employees of the entity improve. For
financial institutions social effect can be expressed in improving the welfare of people who have used their
services. In addition, notable may be the social impact at the state level, because when the financial
institution is able to guarantee a high level of own economic security it does not drive its customers to
apply to the Fund Deposit Guarantee (for banks) or to complain to various public authorities, that resulting
in budget spending, increases panic in society, leads to the decline of public confidence not only in
financial intermediaries, but also in the government as a whole.
Generally accepted evaluation criteria of effective management is the multiplicity of indicators of the
efficiency of operating systems or subsystems. In the construction of a financial institution integrated
system of economic security, such subsystems often are: financial subsystem, intellectual and human
resources subsystem, technical and technological subsystem, material (physical) subsystem, legal
subsystem, information and analytical subsystem. The most common practice in the management
considered the following indicators evaluating its efficiency: economic - revenue, profitability,; integrated labor productivity, management system performance. However, they are not enough to assess in the whole
the effectiveness of the management of the entire complex system of economic security of the financial
institution.
Calculation of the efficiency is often reduced to calculating the coefficients that reflect the actual
implementation of the plan for the period and costs. There are elected any natural or relative indicators
1

Маслак, О.І., Гришко, Н.Є. (2013). Управління економічною безпекою підприємства на принципах
забезпечення її раціонального рівня. Маркетинг і менеджмент інновацій, 1, 198-208.
2
Панамарева, О.Н., Бажина Д.В. (2012). Критерии эффективности управления организацией как социальной
системой. Общество: политика, экономика, право, 1, 110-118.
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characterizing the state of a subsystem of economic security and their targets compared with the actual
values. However, this method can be used only for entities that develop a specific plan to ensure their own
economic security, but the introduction of the practice of professional domestic financial market
participants doing business demonstrate that such a document in their information support is absent. To
develop it is a difficult task because it needs to predict the results of likely impact on the state of economic
security of financial institutions of many risks and threats. Their number and the negative consequences are
the unpredictable values, especially in the economic and political instability, which is typical for the
Ukraine today. The development of such plans would require additional expenditure of financial and human
resources, which are already limited for domestic financial intermediaries. Therefore, this approach is
unlikely to be popular with financial institutions in the near future.
Traditionally there are four functions of management - planning, organization, coordination and
monitoring. The evaluation of the management effectiveness should be carried out separately for each
functional direction. Thus, the effectiveness of planning needs to answer the question if the financial
institution plans to protect its own and attracted resources from customers are achievable. Evaluation of the
effectiveness of the system of economic security of the financial institution organization let to make a
conclusion if the chosen structure of economic security is rational. In general, the assessment of economic
security, which methods are offer by modern scholars, is the evaluation of its system organization. So we
can offer to use this element of the management efficiency of financial institution economic security system
diagnostic, on condition of concretization the list of assessment indices according to the specifics of the
object of research. Effectiveness of coordination can be assessed by comparing the results of ensuring the
state of financial, personnel, information and other subsystems of financial institution economic security.
The effectiveness of control in general is assessed by comparing the costs of staff, who had to control the
system of economic security functions and those expenses incurred by reason of the fact that a number of
risks and threats for the financial institution could not be avoided.
The following list of indicators for evaluation the effectiveness of the financial institutions economic
security system management is offered. They are:
˗ the ratio of remuneration of personnel involved in the system of economic security of the expected
size of losses that are avoided by minimizing the impact of threats on the business result of the institution;
˗ comparison of the ROI to its baseline value (for it accepted indicator of profitability of the last year,
when the company operated without economic security system);
˗ the time between the decision of the necessity of certain actions in the system of economic security
and their actual implementation;
˗ quantity of the updates in documenting providing the functioning of the security system (the
concept of economic security, economic security strategy, etc.);
˗ turnover, (people, working in economic security sphere);
˗ the ratio of people involved in the system of economic security of the total number of employees of
the institution;
˗ the absolute amount of the costs of running the system of economic security (estimated in dynamics
or compared to other financial institutions);
˗ for large financial institutions - the number of applications from branches and representations to the
department of economic security (in dynamics);
˗ coefficient of use the specialists in economic security sphere.
Of course, the offered list is not exhaustive and it is only a recommendation. In general, it can be
used for any entity, however, this list is invited as a basis for assessing management effectiveness of the
system of economic security of financial institutions, and it needs adding specific indicators according to
the particularities of the operation of different types of financial intermediary.
To grant for received in the process of evaluating the effectiveness of the economic security system
management results the clarity, intelligibility, information value and convenience for their better use in the
process of management, it is necessary to develop the scale of assessment. It will transform the results of
calculations in the qualitative characteristics of management efficiency.
In the guidelines for the calculation of economic security of Ukraine, approved by the Ministry of
Economic Development and Trade of Ukraine in October 29, 2013, it is offered to allocate six levels of
economic security: minimal or absolutely dangerous level of economic security, the critical level of
economic security, dangerous level of economic security, poor level of economic security satisfactory level
of economic security, optimal level of economic security. Of course, you can use the offered scale for
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qualitative evaluation to determine the effectiveness of the management of economic security system.
However, it has several disadvantages. Overall, six levels of evaluation - too much to use in practice, it will
lead to confusion and the need for further explanation about the real management efficiency characteristic
of each level. In addition, it is not quite clear what means the concept of the absolute dangerous level of
economic security - essentially, it means an absolute lack of economic security, and therefore the lack of the
object of evaluation. The wording "insecure level of economic security" also is not good, especially for
foreigners, including investors who may be interested in efficient management of economic security in
facility, which will be invested by their financial assets. Therefore, it is offered to evaluate the effectiveness
of the management of economic security system of the financial institution using a four level scale with
distribution of effective management of the critical, unsatisfactory, satisfactory and optimal level.
The evaluation of economic security system of financial institutions management effectiveness
should be performed in the following order:
˗ the first phase is to determine the list of persons who will conduct the assessment. This should be a
person not included in the list of people responsible for economic security. Otherwise the assessment can be
subjective and uninformative. Also at this stage, analysts need to be provided by methodical and
information materials, as they will have to guide them by the process of evaluation, and determine in what
form shall submit a report with the results;
˗ in the second phase people, responsible for the evaluation had to make the calculation of indicators
of economic security system of financial institutions management effectiveness. For this, they should be
provided with access to various functional units of the institutions, and also be given the power to obtain all
the data and information necessary for the assessment procedures;
˗ in the third phase using expert method passes analytical processing and systematic of the
quantitative and qualitative indicators, and according to the scale of economic security system management
efficiency is determined its level, which was achieved through the implementation of activities to ensure
economic security;
˗ in the fourth phase the report about the level of effectiveness of the economic security system
management are forming. It serves to uncover for owners and top-management of the company, as well as
for responsible for its economic security people the state of economic security system management
efficiency. The report must be accompanied by the offers for improving the value of analyzed indicators
and their predictive values calculation provided taking the offered measures. In the future, it is offered to
provide this report for review to the public authority that makes supervision and control over the financial
market (this may be the National Bank of Ukraine, the National Commission of Securities and Stock
Exchange or the National Commission for State Regulation of Financial Services Markets).
It should be noted that the existence of such a report and its dissemination in the media will not only
be the evidence of transparency and openness of the financial institution, which for a long time trying to
reach government authorities in Ukraine, but also it will be an effective tool in the competitive fight. In
addition, the introduction of the process of domestic financial institutions practice of evaluating the
effectiveness of the economic security system management will allow them to minimize management costs,
optimize the use of labor, time and information resources, identify weaknesses in their own defense
mechanism against external and internal threats and identify the reserves to stabilize the financial condition
and the economic security state of financial institutions.
Conclusions and recommendations for further research. The research of methodical approaches
to evaluation the effectiveness of the financial institutions economic security system management allowed
to make the following important conclusions.
First, the analysis of traditional practices of evaluating the effectiveness of different management
systems and processes revealed that now there is no fundamental scientific approaches to the measurement
of effectiveness of the financial institutions economic security system management for different business
entities, including financial intermediaries. Evaluation of the effectiveness of economic security system
management must be structured, and include diagnostic efficiency of planning, organization, coordination
and control systems of economic security as four main management functions.
Second, the list of indicators for evaluating the effectiveness of the economic security system of
financial institutions management is offered. The offered list is not exhaustive and it is only a
recommendation. In general, it can be used for any entity, however, this list is invited as a basis for
assessing management effectiveness of the system of economic security of financial institutions, and it
needs adding specific indicators according to the particularities of the operation of different types of
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financial intermediary. It is also offered to evaluate the effectiveness of the management of economic
security system using a four level scale with distribution of effective management of the critical,
unsatisfactory, satisfactory and optimal level.
Thirdly, the evaluation of effectiveness of the financial institutions economic security system
management should be performed in the such order as: determination the list of persons who will conduct
the assessment; making the calculation of indicators of economic security system of financial institutions
management effectiveness; analytical processing and systematic of the quantitative and qualitative
indicators, and according to the scale of economic security system management efficiency its level
determination; forming the report about the level of effectiveness of the economic security system
management.
To achieve significant results in improving the effectiveness of the financial institutions economic
security system management there is a need in new principles, methods, tools. Currently prerequisites for
their development and use are the legal basis and the level of science and technology evolution in the
country. So the prospects for further research are in determining the list of areas of legal regulation of
professional participants of the financial market economic security and developing offers for its
documentary support, including the preparation of the strategy for financial or economic security of
Ukraine.
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LEGAL SUPPORT OF COMBATING MONEY LAUNDERING:
THE GLOBAL LEVEL
The fight against money laundering has become today an important
international problem with the supranational character and a key element
in combating this phenomenon is the need of effective international
cooperation. The article analyses the basic international legal standards
relating to combating of money obtained from crime, as one of the most
important elements of the global international system for preventing and
combating laundering of proceeds obtained from crime and terrorist
financing. Particular attention is paid to the existing system of international
legal norms, which are structured by their legal significance (priority). The
analysis of international regulations makes it clear to understand the
current history of building of mechanisms to combat money laundering.
Key words: international system, combating money laundering, legalisation
of proceeds, convention, directive, financial transactions, international
cooperation, banking secrecy, databases.
Постановка проблеми. Одним з важливих напрямів міжнародного співробітництва в сфері
протидії відмиванню злочинних доходів і фінансуванню тероризму (далі – ПВД/ФТ) стала
організація системної протидії легалізації (відмиванню) злочинних доходів, заснована на єдиних
міжнародних стандартах, яка передбачає поєднання механізмів кримінально-правового
переслідування вказаних діянь та фінансового моніторингу в цілях виявлення пов’язаних з ними
фінансових операцій. Використання у злочинній діяльності все більш витончених методів і сучасних
технологій ставить задачу постійного вдосконалення заходів протидії відмиванню грошей на базі
дослідження типологій вчинення таких злочинів.
Міжнародним співтовариством усвідомлюється необхідність протидії легалізації злочинних
доходів як одному з основних факторів, сприяючих торгівлі наркотиками, організованій
злочинності, корупції. З цією метою розроблений цілий ряд міжнародних правових актів, які
встановлюють обов’язки держав-учасниць по криміналізації «відмивання», створення національних
систем виявлення, розслідування, попередження легалізації злочинних доходів, організації
міжнародного співробітництва у цій сфері.
Об’єкт дослідження. Вивчення досвіду ПВД/ФТ без дослідження міжнародних актів у цій
сфері було б досить складним. З цією метою нами проаналізовані міжнародні правові акти,
присвячені боротьбі зі злочинністю, зроблено короткий опис найбільш значимих характеристик цих
документів та визначено місце кожного з них окремо у глобальній системі правового регулювання
боротьби з відмиванням коштів. Тому об’єктом дослідження є правова база міжнародної системи
ПВД/ФТ в умовах сучасних тенденцій розвитку глобальної антилегалізаційної системи.
Мета дослідження полягає в розкритті правового регулювання боротьби з відмиванням
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«брудних» грошей на міжнародному (глобальному) рівні та виявленні впливу міжнародно-правових
актів на формування регіональних та національних систем ПВД/ФТ.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед зарубіжних вчених, які зробили значний
внесок у розробку питань ПВД/ФТ слід відзначити, насамперед, Ф.Бретта, Дж.Модінгера, Р.Седдіга,
Дж.Робінсона, Т.Рейтера, Дж.Ждановича, Дж.Гросмана, К.Коттке.
Дослідження цих проблем українськими науковцями є досить різноманітними. Вони
торкаються правових, політичних, економічних, соціальних та інших аспектів даного явища
суспільного життя. Так, у монографії «Отмывание грязных денег: международные и национальные
системы противодействия» автори Римарук А., Лисенков Ю., Капустін В.. і Синявський С. розкрили
історію і сутність проблеми відмивання грошей, діяльність міжнародних і національних органів по
боротьбі з цим явищем, особливості національних законодавств ряду країн і рекомендації
міжнародних організацій по створенню національних систем протидії легалізації злочинних
доходів.1
Кілька важливих спостережень щодо міжнародних документів та нормативно-правових актів
України з питань протидії відмиванню доходів здобутих злочинним шляхом зробили Дудоров О.,
Мельник М., Хавронюк І.
Міжнародно-правові механізми у сфері протидії легалізації незаконних коштів та заходи
України щодо імплементації її міжнародних зобов’язань у сфері боротьби з відмиванням незаконних
доходів досліджували Мацко А., Дрьомін В., Стрєльцов Є., Зеленська Н., Ларіч М., Туркевич І.
У кандидатській дисертації Київець О. «Міжнародно-правове регулювання боротьби з
відмиванням «брудних» грошей» досліджено проблеми становлення міжнародної системи в
боротьбі з відмиванням грошей, проблеми виникнення і розвитку міжнародної інституційної
системи в боротьбі з відмиванням грошей та зроблено аналіз законодавчого регулювання протидії
відмиванню грошей по регіонах (держави Європи, Азії, Америки, Африки).2
Окрім цього, значну увагу питанням боротьби з відмиванням злочинних доходів приділено у
публікаціях таких українських вчених, як Білоус В., Бутузов В., Андрущенко І., Корж В., Усатий Г.,
Фесенко Є., Музика А., Волобуєв А., Литвинов А., Доля Л., Шапченко С., Ковалевська Є. та інші.
Разом з тим, авторами не приділено достатньо уваги саме міжнародно-правовим аспектам
проблеми боротьби з відмиванням коштів. Відсутність комплексних досліджень міжнародних
організаційно-правових основ ПВД/ФТ на глобальному рівні не дає можливості сформулювати
методологічну концепцію оцінки цього складного явища, внаслідок чого постала ціла низка
актуальних невирішених проблем, що й зумовило вибір теми даного дослідження.
Виклад основного матеріалу. Міжнародна система запобігання та протидії відмиванню
злочинних доходів і фінансуванню тероризму становить собою сукупність міжнародних і
національних інституційних і правових механізмів, спрямованих на попередження, виявлення та
припинення дій, метою яких є легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування
терористичної діяльності, та поєднуючих у собі фінансово-правові та кримінально-правові методи
регулювання виникаючих у цьому зв’язку суспільних відносин.
Дана система складається з таких елементів:
 міжнародні договори та акти, у тому числі засновницькі, міжнародних і регіональних
організацій та інших органів;
 міжнародні та регіональні організації та інші органи та структури, у тому числі
спеціалізовані;
 національні організаційно-правові системи протидії легалізації злочинних доходів і
фінансуванню тероризму.
Всі міжнародно-правові норми, які стосуються боротьби з відмиванням доходів від злочинної
діяльності, утворюють систему норм, структурованих за їх юридичною значимістю
(пріоритетністю). Найбільш пріоритетними є універсальні (уніфіковані) угоди (Конвенції ООН, та
інші), трохи нижче в ієрархії перебувають регіональні угоди (Конвенції Ради Європи, та інші), ще
нижче – двосторонні договори держав і угоди їх урядів. Нерідко вони складаються з положень про
1

Рымарук, А.И., Лысенков, Ю.М., Капустин, В.В., Синянский, С.А. (2003). Отмывание грязных денег:
международные и национальные системы противодействия. Киев: Юстиниан
2
Київець, О.В. (2003). Міжнародно-правове регулювання боротьби з відмиванням "брудних" грошей: дис. …
канд. юрид. наук: 12.00.11. НАН України: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького.
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протидію не тільки цьому, але й іншим видам злочинів, чим підкреслюється його безпосередній
зв'язок з ними і, насамперед, з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин,
організованою злочинністю і тероризмом. Вказані норми складають базу удосконалення
національного законодавства, яке передбачає кримінальну відповідальність за відмивання доходів
від злочинної діяльності та інші заходи боротьби з ним. Проаналізуємо найважливіші міжнародноправові документи, які на сьогоднішній день створюють правову основу глобальної системи
ПВД/ФТ.
Конвенція Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу
наркотичних засобів і психотропних речовин.
Вперше обов’язок криміналізації «відмивання» доходів, отриманих злочинним шляхом, для
країн-учасниць закріпила Конвенція Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного
обігу наркотичних засобів і психотропних речовин (Віденська конвенція, підписана у Відні 20
грудня 1988р.).1 Протидія легалізації злочинних доходів у відповідності до Конвенції є одним із
заходів боротьби із злочинами, пов’язаними з незаконним оборотом наркотиків (пп. «а» п.1 ст.3). У
відповідності до п.1 ст.3 Конвенції кожна Сторона вживає такі заходи, які можуть бути потрібні, з
тим, щоб визнати кримінальними злочинами згідно зі своїм законодавством наступні дії, коли вони
здійснюються навмисно:
b)(і) конверсію або переведення власності, якщо відомо, що така власність отримана внаслідок
будь-якого правопорушення або правопорушень, визнаних такими відповідно до підпункту а) цього
пункту, або внаслідок участі в такому правопорушенні чи правопорушеннях, з метою приховання
або утаювання незаконного джерела власності або з метою надання допомоги будь-якій особі, яка
бере участь у вчиненні такого правопорушення або правопорушень, з тим, щоб вона могла
ухилитися від відповідальності за свої дії;
(іі) приховування або утаювання справжнього характеру, джерела, місцезнаходження, способу
розпорядження, переміщення, справжніх прав стосовно власності або її належності, якщо відомо,
що така власність одержана внаслідок правопорушення або правопорушень, визнаних такими згідно
з підпунктом а) цього пункту, або внаслідок участі в такому правопорушенні або правопорушеннях;
с) з урахуванням своїх конституційних положень і основних принципів своєї правової
системи:
(і) придбання, володіння або використання власності, якщо в момент її одержання було
відомо, що така власність отримана внаслідок правопорушення або правопорушень, визнаних
такими згідно з підпунктом а) цього пункту, або внаслідок участі в такому правопорушенні або
правопорушеннях;
(іі) володіння обладнанням або матеріалами чи речовинами, зазначеними у Таблиці І і Таблиці
II, якщо відомо, що вони використовуються або призначені для використання з метою незаконного
культивування, виробництва або виготовлення будь-яких наркотичних засобів або психотропних
речовин;
(ііі) публічне підбурювання або спонукання інших будь-якими засобами до вчинення будьякого з правопорушень, визнаних такими згідно з цією статтею, або до незаконного використання
наркотичних засобів або психотропних речовин;
(iv) участь, причетність або вступ у злочинну змову з метою вчинення будь-якого
правопорушення або правопорушень, визнаних такими згідно з цією статтею, спроби вчинити таке
правопорушення або такі правопорушення, а також пособництво, підбурювання, сприяння або
надання порад при їх вчиненні.
У відповідності до п. «а» п. 4 ст. 3 Віденської конвенції кожна Сторона за вчинення
правопорушень, визнаних такими згідно з пунктом (1) цієї статті, передбачає застосування таких
санкцій, що враховують серйозний характер цих правопорушень, як тюремне ув'язнення або інші
види позбавлення волі, штрафні санкції і конфіскації.
Стаття 1 Віденської конвенції містить важливі для криміналізації «відмивання», процедур
арешту і конфіскації визначення доходів і власності:
 «Доходи» означають будь-яку власність, отриману або придбану прямо або непрямо
1

Конвенція Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і
психотропних речовин. (ухвалена 20 грудня 1988 року) ООН. Офіційний сайт Верховної Ради України.
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внаслідок вчинення правопорушення, визнаного таким відповідно до пункту (1) статті 3;
 «Власність» означає активи будь-якого роду, матеріальні або нематеріальні, рухомі або
нерухомі, відчутні або невідчутні, а також юридичні документи або акти, які посвідчують право на
такі активи або участь у них.
Віденська конвенція встановлює глобальний механізм взаємної правової допомоги, що до того
був переважно механізмом двосторонніх договорів. Вона «визнає взаємозв’язок між незаконним
обігом [наркотиків] та іншими, пов’язаними з ним, формами організованої злочинності…» Цей
документ став етапним для розвитку боротьби з відмиванням грошей, оскільки країни-учасниці
Віденської конвенції зобов’язуються визнати кримінальним злочином, зокрема, й відмивання
грошей.
Проте відсутність механізму примусового забезпечення виконання Конвенції призвела до
того, що «хоч частина друга статті 32 Конвенції надає Міжнародному Суду Справедливості
юрисдикцію по вирішенню спорів про тлумачення та застосування конвенції, кілька сторін, в тому
числі й Сполучені Штати, оголосили себе не зобов’язаними цією статтею. Безумовно, ці країни не
бажають, щоби МСС досліджував їхню поведінку щодо дотримання або її відсутності. У результаті
МСС був позбавлений юрисдикції відповідно до теорії обов’язкової юрисдикції. Таким чином,
Сполучені Штати, так само, як численні інші учасники Віденської Конвенції підірвали застосування
Віденської Конвенції через МСС. … А без звернення до МСС та Ради Безпеки Віденська Конвенція
є договором, який не може застосовуватись примусово, і міжнародна співпраця … лишається
ілюзорною».1
Важливість Віденської конвенції полягала не лише в тому, що вона вимагає визнати
відмивання грошей кримінальним злочином, але й в тому, що, «визнаючи також важливе значення
зміцнення і посилення ефективних правових засобів міжнародної співпраці в правовій галузі для
припинення міжнародної злочинної діяльності», усуває ряд перешкод для міжнародного
співробітництва наявних у міжнародному праві, й створює засади для такого рівня співпраці, який
був би відповідним рівню загрози, яку являє відмивання грошей.
Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої
злочинності
Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності
від 15 листопада 2000р. 2 відносить легалізацію (відмивання) злочинних доходів до злочинів
міжнародного характеру (ст. 6). Цей злочин загрожує економічній безпеці кількох держав, якщо:
a) він вчинений у більш ніж одній державі;
b) він вчинений в одній державі, але істотна частина його підготовки, планування, керівництва
або контролю має місце в іншій державі;
c) він вчинений в одній державі, але за участю організованої злочинної групи, яка здійснює
злочинну діяльність у більш ніж одній державі; або
d) він вчинений в одній державі, але його істотні наслідки мають місце в іншій державі (ст. 3
Конвенції).
Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності у ст. 7 передбачає заходи
по попередженню легалізації злочинних доходів. З цією метою кожна держава-учасниця конвенції:
a) встановлює всеосяжний внутрішній режим регулювання і нагляду щодо банків і
небанківських фінансових установ, а також, у відповідних випадках, інших органів, що є особливо
уразливими з погляду відмивання коштів, у межах своєї компетенції з метою недопущення і
виявлення усіх форм відмивання коштів, причому такий режим ґрунтується на вимогах щодо
ідентифікації особи клієнта, ведення звітності та надання інформації про підозрілі угоди;
b) без шкоди для статей 18 і 27 цієї Конвенції забезпечує, щоб адміністративні, регулюючі,
правоохоронні й інші органи, які ведуть боротьбу з відмиванням коштів (у тому числі, коли це
відповідає внутрішньому законодавству, і судові органи), були здатні здійснювати співробітництво
й обмін інформацією на національному і міжнародному рівнях на умовах, що встановлюються її
1
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внутрішнім законодавством, і з цією метою розглядає питання про заснування підрозділу з
фінансової оперативної інформації,що буде діяти як національний центр для збору, аналізу і
поширення інформації, що стосується можливих випадків відмивання коштів.
Держави-учасниці розглядають питання про застосування практично можливих заходів щодо
виявлення переміщення коштів і відповідних оборотних інструментів через їхні кордони й щодо
контролю за таким переміщенням за умови дотримання гарантій, спрямованих на забезпечення
належного використання інформації, не створюючи будь-яких перешкод для переміщення законного
капіталу. Такі заходи можуть включати вимогу про те, щоб фізичні особи й комерційні
підприємства повідомляли про транскордонні перекази значних обсягів готівкових коштів і
перекази відповідних оборотних інструментів.
У Конвенції розкривається термін «конфіскація» як остаточне позбавлення майна за
постановою суду або іншого компетентного органу. А «майно» означає будь-які активи, матеріальні
чи нематеріальні, рухомі чи нерухомі, виражені в речах чи в правах, а також юридичні документи
або акти, які підтверджують право на такі активи чи інтерес до них.
Стаття 12 цієї Конвенції спонукає держав-учасниць уживати заходів щодо конфіскації доходів
від таких злочинів, як участь в організованій злочинній групі, відмивання доходів, отриманих від
злочинів, корупція, перешкоджання здійсненню правосуддя.
При встановлені внутрішнього режиму регулювання і надзору державами-учасницями
передбачається керуватися відповідними ініціативами регіональних, міжрегіональних і
багатосторонніх організацій, спрямованих проти відмивання грошових коштів.
Конвенція ООН проти корупції
Конвенція ООН проти корупції1 (ст.14) містить схожі описи превентивних заходів стосовно
«відмивання», доповнюючи їх більш сучасними механізмами. У відповідності до положень цієї
конвенції держави-учасниці також розглядають питання про встановлення вимоги, щоб фінансові
установи, у тому числі установи з переказу коштів:
a) включали до формулярів для електронного переказу коштів і пов'язаних з ними
повідомлень точну й змістовну інформацію про відправника;
b) зберігали таку інформацію по всьому ланцюгу здійснення платежу; та
c) проводили поглиблену перевірку переказів коштів у випадку відсутності повної інформації
про одержувача.
З метою попередження легалізації злочинних доходів, окрім наведених, можуть бути
використані заходи, передбачені ст. 31 Конвенції ООН проти транснаціональної організованої
злочинності. Такі заходи повинні зосереджуватися на:
a) зміцненні співробітництва між правоохоронними органами чи органами прокуратури і
відповідними приватними організаціями, у тому числі з різних секторів економіки;
b) сприянні розробці стандартів і процедур, призначених для забезпечення сумлінності в
роботі публічних і відповідних приватних організацій, а також кодексів поведінки для
представників відповідних професій, зокрема адвокатів, нотаріусів, консультантів з питань
оподаткування і бухгалтерів;
c) попередженні зловживань з боку організованих злочинних груп процедурами торгів, що
проводяться публічними органами, субсидіями та ліцензіями,що видаються публічними органами
для здійснення комерційної діяльності;
d)попередженні зловживань з боку організованих злочинних груп юридичними особами; такі
заходи можуть включати:
i) створення публічного реєстру юридичних і фізичних осіб, що беруть участь у заснуванні
юридичних осіб, керуванні ними і їхньому фінансуванні;
ii) створення можливості позбавлення за рішенням суду чи за допомогою інших належних
способів на розумний період часу осіб, засуджених за злочини, що охоплюються цією Конвенцією,
права займати посади керівників юридичних осіб, зареєстрованих у межах їхньої юрисдикції;
iii) створення національного реєстру осіб, позбавлених права займати посади керівників
юридичних осіб; і
1
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iv) обмін інформацією, що міститься в реєстрах, зазначених у підпунктах (d) (i) та (iii) цього
пункту, з компетентними органами інших держав-учасниць.
В якості засобів попередження легалізації злочинних доходів ст. 52 Конвенції ООН проти
корупції передбачає заходи по поверненню активів. Держави можуть вимагати від фінансових
установ, на які поширюється їх юрисдикція, перевіряти особи клієнтів, застосовувати розумні міри
для встановлення особи власників-бенефіціарів коштів, депонованих на рахунках з великим об’ємом
коштів, і проводити більш суворі заходи контролю стосовно рахунків, які намагаються відкрити або
які управляються особами, які наділені або були наділені значними публічними повноваженнями,
членами їх сімей і тісно пов’язаними з ними партнерами або від їх імені будь-яких вищезазначених
осіб. Такі заходи контролю призначені виявляти підозрілі операції для цілей надання інформації про
них компетентним органам, і вони не повинні трактуватись як такі, що ускладнюють або
забороняють фінансовим установам вести справи з будь-яким законним клієнтом.
З цією метою кожна держава-учасниця:
a) надає рекомендації щодо тих категорій фізичних або юридичних осіб, щодо рахунків яких
від фінансових установ, на які поширюється її юрисдикція, очікуватиметься застосування більш
жорстких заходів контролю, щодо видів рахунків й операцій, яким необхідно приділяти особливу
увагу, та щодо відповідних заходів щодо відкриття й обслуговування рахунків, а також ведення
звітності по рахунках, яких необхідно вжити щодо таких рахунків; та
b) відповідних випадках повідомляє фінансовим установам, на які поширюється її
юрисдикція, на запит іншої держави-учасниці або з власної ініціативи, про конкретних фізичних або
юридичних осіб, щодо рахунків яких від таких установ очікуватиметься застосування більш
жорстких заходів контролю, на додаток до тих осіб, яких фінансові установи можуть іншим чином
встановити.
Кожна держава-учасниця здійснює заходи для забезпечення того, щоб її фінансові установи
зберігали на протязі встановленого строку належну звітність про рахунки та операції, в яку повинна
включатися як мінімум інформація, що стосується особи клієнта, а також, наскільки це можливо, власника-бенефіціара.
З метою попередження та виявлення перерахувань доходів від злочинів кожна державаучасниця приймає посередництвом своїх регуляторних та наглядових органів заходи проти
заснування банків, які не мають фізичної присутності і які не афілійовані з якою-небудь
регульованою фінансовою групою. Окрім цього, держави-учасниці можуть розглядати можливість
встановлення по відношенню до своїх фінансових установ вимоги відмовитись вступати у
кореспондентські банківські відносини з такими установами або продовжувати такі відносини, а
також остерігатись встановлення відносин з іноземними фінансовими установами, які дозволяють
використання рахунків в них банками, які не мають фізичної присутності або які не афілійовані з
якою-небудь регульованою фінансовою групою.
Міжнародне співробітництво також може сприяти попередженню легалізації злочинних
доходів, для чого державами у відповідності до ст.. 48 Конвенції ООН проти корупції, ст. 27
Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності приймаються заходи,
спрямовані на виявлення транскордонного переміщення доходів від злочинів.
Держави-учасниці намагаються розвивати глобальне, субрегіональне та двостороннє
співробітництво між судовими та правоохоронними органами, а також органами фінансового
регулювання з метою боротьби з відмиванням грошових коштів.
Вказані конвенції передбачають також заходи з підготовки кадрів для правоохоронних
органів, у тому числі працівників прокуратури, слідчих і співробітників митних органів, які
відповідають за попередження, виявлення та припинення легалізації злочинних доходів. Для цього
розробляються відповідні програми, які стосуються виявлення та спостереження за переміщенням
доходів від злочинів, методів, що використовуються у боротьбі з відмиванням грошових коштів та
іншими фінансовими злочинами.
Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів,
одержаних злочинним шляхом
Подальшій розробці проблеми протидії легалізації злочинних доходів на міжнародному рівні
сприяла ініціатива Ради Європи по підготовці конвенції, направленої безпосередньо на боротьбу із
обігом злочинних доходів. Визначення «відмивання» у Віденській конвенції виявилося настільки
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вдалим, що укладена у м. Страсбурзі 8 листопада 1990 р. Конвенція Ради Європи про відмивання,
пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом (Страсбурзька конвенція)
містить у цілому аналогічне формулювання (п. 1 ст. 6). В той же час, окрім вказаного визначення,
Конвенція містить додаткові положення, направлені на протидію легалізації злочинних доходів.1
Так, у п. 2 ст. 6 вказано, що для цілей виконання або застосування п. 1 даної статті:
- не має значення, чи потрапляє основний злочин під кримінальну юрисдикцію Сторони;
- може бути передбачено, що правопорушення, вказані у цьому пункті, не застосовуються до
осіб, що скоїли основний злочин;
- знання, намір або мотив як елементи правопорушення, передбаченого у цьому пункті,
можуть бути виведені із об’єктивних обставин.
Таким чином, Конвенція вирішує деякі практичні питання, пов'язані з проблемами подвійного
покарання, розслідування злочинів міжнародного характеру і доказування винуватості особи.
Відповідно до п. 3 ст. 6 Конвенції кожна Сторона може вжити заходів, щоб кваліфікувати у
якості правопорушень, згідно її внутрішньому законодавству, усі або деякі дії, вказані у пункті 1
даної статті, у будь-якому із наступних випадків (або у всіх цих випадках), коли правопорушник:
- мав припустити, що майно є доходом, отриманим злочинним шляхом;
- діяв з метою отримання вигоди;
- діяв з метою сприяння продовженню злочинної діяльності.
У Страсбурзькій конвенції вперше дано визначення основного злочину, що означає будь-який
злочин, у результаті якого отримані доходи, які можуть стати об’єктом «відмивання». Як можна
зауважити, коло предикатних злочинів, які є джерелами доходів, значно розширено у порівнянні з
Віденською конвенцією.
Однак ряд положень конвенції має певну невизначеність формулювань. Вони були прийняті в
результаті досягнення консенсусу великої кількості делегатів з відмінними думками і підходами.
Тому до важливих його недоліків відноситься, насамперед, відсутність у ньому визнання правової
відповідальності юридичних осіб за вчинений злочин відмивання "брудних" грошей.
Комплексний підхід до проблеми протидії легалізації злочинних доходів, апробований
Віденською конвенцією ООН, використано Радою Європи у Кримінальній конвенція про боротьбу з
корупцією (підписана у м. Страсбург 27 січня 1999 р.), Конвенції ООН проти транснаціональної
організованої злочинності (прийнята у м. Нью-Йорк 15 листопада 2000 р. Резолюцією 55/25 на 62му пленарному засіданні 55-ої сесії Генеральної Асамблеї ООН) і Конвенції ООН проти корупції
(прийнята у м. Нью-Йорк 31 жовтня 2003 р. Резолюцією 58/4 на 51-му пленарному засіданні 58-ої
сесії Генеральної Асамблеї ООН).
Зберігаючи визначення легалізації злочинних доходів, дане Віденською конвенцією, цільові
конвенції Ради Європи та ООН визначають основні злочини відповідно як кримінальні акти,
пов’язані з корупцією або транснаціональною організованою злочинністю. У конвенціях ООН
міститься важливе положення про те, що основні правопорушення включають злочини, здійснені як
у межах, так і за межами юрисдикції відповідної держави-учасниці. Проте злочини, вчинені за
межами юрисдикції будь-якої держави-учасниці, являють собою основні правопорушення тільки за
умови, що відповідне діяння є кримінально караним відповідно до внутрішнього законодавства
держави, в якій воно вчинене,і було б кримінально караним відповідно до внутрішнього
законодавства держави-учасниці, в якій здійснюється або застосовується ця стаття, якби воно було
вчинене в ній (ст. 6 Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності, ст. 23
Конвенції ООН проти корупції).
Конвенція Ради Європи про відмивання, виявлення, пошук, арешт та конфіскацію
доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму
Серед важливих міжнародних ініціатив, направлених на удосконалення засобів і процедур
протидії легалізації злочинних доходів, необхідно відзначити прийняту 16 травня 2005 р. у Варшаві
Конвенцію Ради Європи про відмивання, виявлення, пошук, арешт та конфіскацію доходів,

1

Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ухвалена 8
листопада
1990
року)
РЄ.
Офіційний
сайт
Верховної
Ради
України.
<http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_029> (2016, березень, 18)
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одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму (Варшавська конвенція).1 Фактично
ця конвенція є розширеним варіантом Страсбурзької конвенції Ради Європи, доповненим
превентивними заходами. Конвенція містить визначення підрозділу фінансової розвідки, передбачає
заходи по арешту, виїмці та конфіскації доходів, отриманих злочинним шляхом.
На додаток до спеціальних повноважень і прийомів розслідування ст.. 7 Варшавської
конвенції зобов’язує кожну сторону прийняти законодавчі та інші необхідні заходи для того, щоб:
a) визначати, чи є фізична або юридична особа власником або бенефіціаром одного чи більше
рахунків будь-якого виду будь-якому банку, розташованому на її території, і, якщо це так,
отримувати всі подробиці стосовно визначених рахунків;
b) отримувати дані зазначених банківських рахунків і банківських операцій, які здійснювалися
протягом зазначеного періоду через один чи більше зазначених рахунків, у тому числі дані про
рахунки відправника та отримувача;
c) протягом визначеного періоду відстежувати банківські операції, які здійснюються через
один чи більше зазначених рахунків; та
d) забезпечувати неповідомлення банками відповідному клієнту банку або іншим третім
особам про запитування або отримання інформації відповідно до підпунктів «a», «b» чи «c», або про
те, що зараз проводиться розслідування.
У п. 5 ст. 9 Конвенції вирішується спірне питання про необхідність вироку по предикативному
злочину для кримінального переслідування особи за легалізацію злочинних доходів. Згідно
Конвенції кожна сторона повинна забезпечити, щоб попереднє або одночасне засудження за
основний злочин не було передумовою для засудження за відмивання грошових коштів. Пункт 6
даної статті передбачає, що кожна сторона забезпечує можливість засудження за відмивання грошей
відповідно до цієї статті, коли доведено, що майно, про яке йдеться в підпунктах «a» чи «b» пункту
1 цієї статті, походило з предикатного злочину, без необхідності точного встановлення якого саме,
тобто прокурору у процесі не потрібно доказувати знову усі обставини предикатного злочину.
Стаття 13 Варшавської конвенції містить положення, які передбачають необхідність
встановлення вимог щодо ідентифікації підприємцями клієнтів, повідомлення про підозрілі угоди,
зберігання документів, організації внутрішнього контролю.
Директиви Європейського Союзу про боротьбу з відмиванням коштів
Джерелом європейського законодавства про протидію легалізації злочинних доходів є також
директиви про боротьбу з відмиванням коштів. У 2005 році Євросоюз прийняв Третю Директиву
про боротьбу з відмиванням коштів 2005/60/ЄС,2 яка замінила собою Директиву ЄЕС щодо
запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей 91/308/ЄЕС 1991 р.3, що
діяла з урахуванням змін та доповнень, внесених у 2001 р.
У Директиві 1991 р. дано визначення відмивання грошей, передбачався обов’язок
ідентифікації клієнтів, зберігання документів, інформування влади про факти відмивання грошей,
створення процедур внутрішнього контролю. Слід зауважити, що сфера застосування Директиви
1991 р. обмежувалась фінансовими та кредитними установами, хоча це поняття у ній трактувалося
максимально широко. У Другій Директиві про боротьбу з відмиванням грошей коло установ було
значно розширено, включивши в себе цілий ряд видів діяльності не фінансового характеру.
Директива також зобов’язувала держави-члени боротися з відмиванням доходів від будь-яких
серйозних злочинів (включаючи шахрайство та шкоду бюджету ЄС), у той час як у Директиві 1991р.
мова йшла тільки про злочини від незаконного обігу наркотиків.
В 2005 році у Варшаві була укладена Конвенція Ради Європи про відмивання, виявлення,
вилучення, конфіскацію доходів від злочинної діяльності і фінансування тероризму (CETS N 198).
1

Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про
фінансування тероризму (16 травня 2005 року) РЄ. Офіційний сайт Верховної Ради України.
<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_948> (2016, березень, 18)
2
Директива про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування
тероризму (прийнята 26 жовтня 2005 року) ЄП РЄ 2005/60/ЄС. Офіційний сайт Верховної Ради України.
<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_774> (2016, березень, 18)
3
Директива про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей (прийнята 19 червня
1991
року)
91/308/ЄЕС.
Офіційний
сайт
Верховної
Ради
України.
<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_148> (2016, березень, 18)
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Вслід за нею 7 червня 2005 року була прийнята Третя Директива про боротьбу з відмиванням
грошей базується на існуючому законодавстві ЄС та 40 Рекомендаціях ФАТФ. Окрім компаній та
установ фінансового сектору, дія третьої Директиви поширюється також на юристів, нотаріусів,
бухгалтерів, агентів по торгівлі нерухомістю, казино, трастові компанії та осіб, які займаються
наданням послуг підприємствам, постачальників товарів у частині угод, платежі по яким
здійснюються готівкою у сумі, що перевищує 15 тис. євро. Дані особи зобов’язані ідентифікувати
клієнтів, вигодонабувачів, повідомляти про підозрілі угоди у фінансові розвідки, навчати персонал.
16 грудня 2014 р. Європарламент і Європейська рада погодили Четверту Директиву проти
відмивання коштів (4th Anti-Money Laundering Directive, AMLD4), а 20 травня 2015 р. депутати
Європарламенту на засіданні у Страсбурзі проголосували за нові правила. Серед основних
нововведень: створення глобального реєстру кінцевих бенефіціарів активів і зорієнтована на ризики
перевірка всіх операцій (відкриття рахунків, транзакцій).
Починаючи з 2017 року всі 28 країн ЄС створять централізовані реєстри, у яких буде
зберігатися детальна інформація про кінцевих власників компаній, трастів і інших структур,
зареєстрованих у європейських юрисдикціях. Інформація про кінцевих бенефіціарів буде доступна
компетентним органам, службам фінансової інформації, банкам та іншим організаціям. Журналісти,
які проводять розслідування, зможуть запросити частковий доступ до інформації, якщо докажуть
«правомірний інтерес». У реєстрі будуть вказані імена, дати народження, національність і місце
постійного мешкання бенефіціарів. Проти публічного реєстру виступили Німеччина, Іспанія і
Польща, тоді як Великобританія, Данія, Нідерланди та Франція планують зробити свої реєстри
повністю відкритими для громадськості.
Серед інших нововведень слід відзначити наступні новації. Встановлення обов’язку країнчленів ЄС виявляти ризики легалізації доходів, аналізувати і мінімізувати ці ризики. Додатково на
наднаціональному рівні можуть бути застосовані заходи по оцінці ризику, результати яких повинні
бути передані іншим державам і особам, зобов’язаним здійснювати ПВД/ФТ. Це стало вихідним
пунктом для ризик-орієнтованого підходу і дає можливість використання досвіду, зібраного на рівні
країн ЄС, для визначення загальноєвропейських заходів з ПВД/ФТ. Особи, які відповідно до
Директиви зобов’язані приймати заходи по ПВД/ФТ, повинні виявляти ризики легалізації у своїй
діяльності, аналізувати та мінімізувати їх, а також документувати і актуалізувати оцінку ризиків. Це
основна складова ризик-орієнтованого підходу, яка дозволяє відповідним органам у країнах ЄС
(наприклад, наглядовим органам) перевіряти піднадзірні їм особи і компанії.
Третя Директива передбачала список країн, законодавство яких співставне із законодавством
ЄС по ПВД/ФТ. Він застосовується для прийняття заходів з належної обачності у відносинах з
клієнтами. Відповідно до Четвертої Директиви такий список розроблятись більше не буде, так як у
зв’язку з ризик-орієнтовним підходом необхідність у ньому відпадає. У директиві міститься
висновок Ради ЄС про угоду по спільній роботі між центральними органами країн ЄС,
відповідальними за збір підозрілих повідомлень. Тим самим спільна робота країн-учасниць у цьому
напрямку буде посилена і розширена. Наглядові органи ЄС: EBA (European Banking Authority),
EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority), ESMA (European Securities and
Markets Authority) повинні оцінити можливі ризики по відмиванню доходів в ЄС і дати їм оцінку.
Також ці установи повинні запропонувати стандарти регулювання у визначених аспектах діяльності.
Країни ЄС мають привести національне законодавство у відповідність до цієї норми на протязі двох
років.
40+9 Рекомендацій міжурядової Групи розробки фінансових заходів боротьби з
відмиванням грошей (ФАТФ)
В якості одного з напрямів міжнародного співробітництва у сфері боротьби з легалізацією
(відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом, вищевказані міжнародні угоди називають
уніфікацію національного законодавства. У відповідності до Резолюції Ради Безпеки ООН №1617
(2005) Рекомендації ФАТФ1 є обов’язковими міжнародними стандартами для виконання державамичленами ООН. Так, згідно пункту 7 Резолюції Рада Безпеки настійливо закликає усі держави-члени
1

Міжнародні стандарти з протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдженню
зброї масового знищення. (затверджені 16 лютого 2012 року) FATF. Офіційний сайт Державної служби
фінансового моніторингу України. <http://www.sdfm.gov.ua/content/file/site_docs/2012/22.03.2012/1.pdf> (2016,
березня, 19)
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дотримуватися всеохоплюючих міжнародних стандартів, втілених у Рекомендаціях ФАТФ.
Рекомендації ФАТФ не замінюють відповідні положення інших міжнародних актів, а за
необхідності, доповнюючи їх, зводять у єдину систему організаційних принципів і правових норм,
виконуючи при цьому важливу роль у процесі кодифікації норм і правил у сфері ПВД/ФТ.
Основні міжнародні стандарти протидії легалізації злочинних доходів містяться в 40 і 9
Рекомендаціях міжурядової Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей
(ФАТФ). Створена у 1989 р. за ініціативи країн «великої сімки» як міжурядова організація, яка
займається розробкою світових стандартів у сфері ПВД/ФТ, ФАТФ підготувала першу редакцію 40
рекомендацій у 1990 р., опублікувавши їх в якості міжнародної програми боротьби з використанням
фінансової системи особами, які відмивають «брудні» гроші. У подальшому ФАТФ чотири рази
переглядала 40 рекомендацій (1996, 2001, 2003, 2012 рр.).
40 Рекомендацій включають в себе положення, які стосуються криміналізації легалізації
злочинних доходів, попередніх заходів і конфіскації легалізованої власності (Рекомендації 1-3).
Імплементуючи положення конвенцій, спрямованих на протидію легалізації злочинних
доходів, і виконуючи рекомендації ФАТФ, держави по-різному підійшли до питання криміналізації
«відмивання». В ряді держав легалізація злочинних доходів визначається широко - як діяльність по
приховуванню незаконного походження майна (ст. 305-біс КК Швейцарії); в інших державах
описуються конкретні способи вчинення злочинів (КК КНР). Як кримінально карними
розглядаються не тільки умисні дії, але й злочинна халатність при виконанні вимог закону про
фіксацію та повідомлення відомостей про підозрілі угоди. З метою запобігти подвійного покарання
деякі держави відмовились від криміналізації «самовідмивання» (ст. 261 КК ФРН).
В якості предикатних злочинів у ряді держав передбачені окремі види кримінально-карних
діянь: незаконний обіг наркотиків (Азербайджан), в інших державах кількість основних злочинів
максимально велика (наприклад, у США список таких злочинів за декілька десятиріч виріс до 164
пунктів); у Киргизькій Республіці передбачена кримінальна відповідальність за відмивання грошей,
отриманих у результаті вчинення не тільки злочину, але і адміністративного правопорушення.
Предмет злочину по-різному описується у кримінальному законодавстві держав: як гроші або більш
широко – як майно або власність.
У ряді держав у якості суб’єктів легалізації злочинних доходів разом з фізичними особами
стали розглядатися і юридичні особи, причому застосовувані до них заходи фінансової
відповідальності можуть бути більш суворими у порівнянні з відповідальністю фізичних осіб. Так, у
Канаді максимальний штраф за «відмивання» для фізичних осіб складає 2 млн. доларів, юридичні
особи можуть бути оштрафовані на значно більшу суму.
Як показує міжнародна практика, до кримінальної відповідальності за «відмивання»
притягуються в основному професійні посередники, в результаті число осіб, засуджених за цією
категорією злочинів, незначне. Пояснюється це труднощами доказування наявності в особи умислу
саме на «відмивання».
Для подолання подібної негативної практики багато держав у відповідності до конвенцій ООН
разом з легалізацією злочинних доходів криміналізували незаконне володіння засобами, нажитими
злочинним шляхом (Канада), а також скупку краденого (Ірландія). Дані норми кримінального
закону дозволяють більш ефективно боротися з побутовим обігом злочинних доходів.
Законодавство різних держав передбачає арешт і конфіскацію доходів і власності осіб та
організацій, які беруть участь у легалізації злочинних доходів. Більше того, обвинувачення у
«відмиванні», як правило, полегшує і прискорює процес арешту майна, призупинення угод,
конфіскації злочинних доходів і майна. Саме закони про боротьбу з відмиванням грошей у США
ввели конфіскацію не тільки у кримінальному, але і у цивільному процесі.
Положення про прискорення та спрощення процедур арешту майна і конфіскації злочинних
доходів спеціально включені у законодавство багатьох держав по боротьбі з відмиванням грошей.
Це пов’язано з тим, що своєчасний арешт і конфіскація дозволяють зупинити злочинну діяльність по
відмиванню злочинних доходів, підвищують шанси жертв на повернення їх майна та грошей. При
чому законодавство окремих держав передбачає можливість заміщення майна у випадку, якщо
початкові грошові кошти або майно у процесі злочинної діяльності змінили свою форму.
Свій крок у цьому напрямку зробила і Україна, прийнявши у лютому 2016 року закон «Про
внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо окремих питань накладення
арешту на майно з метою усунення корупційних ризиків при його застосуванні» та «Про внесення
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змін до Кримінального та Цивільного кодексів України щодо вдосконалення інституту спеціальної
конфіскації з метою усунення корупційних ризиків при її застосуванні». Обидва вказані закони
уточнюють поняття «арешт майна», «конфіскація майна» та «спеціальна конфіскація майна» у
законодавстві України, а також уточнюють процедуру застосування таких процедур.
Тим не менше деякі держави вводять обмеження на арешт і конфіскацію майна. Так, у
Республіці Молдова не допускається накладання арешту на майно юридичної особи, за
виключенням випадків, коли подібне майно може бути виділено. Більшість юрисдикцій у
відповідності до міжнародних стандартів передбачають арешт і конфіскацію тільки тих грошових
засобів і майна, які отримані злочинним шляхом, і доходів від їх використання. Подібна позиція
пов’язана з необхідністю забезпечення прав добросовісних власників.
Слід зазначити, що в цілому ряді держав успішна реалізація норм закону про арешт злочинних
доходів створила проблеми, пов’язані із збереженням арештованих і конфіскованих активів.
Правоохоронні органи не можуть дозволити собі витрачати значні кошти на зберігання майна на
складах, управління конфіскованим бізнесом на протязі декількох років, поки проводиться слідство
і суд. При арешті худоби виникають проблеми із забезпеченням її життєдіяльності. Не варто
забувати і про ризик втрати або крадіжки речових доказів.
Для вирішення вказаних проблем державами приймаються нормативні акти, які
регламентують поводження з арештованими, замороженими та конфіскованими злочинними
доходами. Так, у Канаді прийнято закон про управління арештованими активами, відповідно до
якого у Міністерстві суспільних робіт і державних послуг створено відділ, який здійснює дану
функцію. Міністерство наймає спеціального менеджера для управління арештованим майном. Після
рішення суду про конфіскацію даного майна управляючий повинен його продати, а отримані кошти
внести на рахунок казначейства Канади. Якщо поліція провінції брала участь у розслідуванні, то
частина суми перераховується уряду даної провінції. У протилежному випадку усі грошові кошти
поступають до бюджету Канади або передаються за міжнародною угодою іншій державі.
У Рекомендаціях 4-12 ФАТФ розглядаються заходи, які застосовуються фінансовими
організаціями з метою протидії «відмиванню». Фінансові установи повинні ідентифікувати клієнтів,
не відкривати анонімні рахунки, обережно підходити до встановлення кореспондентських відносин,
зберігати документи по операціях не менше 5 років.
Одним із основних міжнародних стандартів, закріплених у рекомендаціях ФАТФ, є принцип
«знай свого клієнта», що означає жорсткі правила ідентифікації клієнтів. Зазвичай вимога
ідентифікації поширюється не тільки на фізичних і юридичних осіб, здійснюючих великі і підозрілі
операції, але і на певне коло операцій, які визначаються сумою та характером. Закони багатьох
держав у зв’язку з вимогою обов’язкової ідентифікації забороняють відкривати анонімні рахунки
або рахунки на пред’явника. В окремих випадках законодавство спеціально обумовлює, у яких
випадках не потребується проведення ідентифікації. Зокрема, законодавство Швейцарії передбачає
таку можливість для пенсійних фондів, які мають державне страхування.
Особливу проблему становить ідентифікація осіб, за дорученням яких діє яка-небудь особа
або фірма, або бенефіціарів по угодах або операціях. У Рекомендаціях ФАТФ наполягає, щоб у
таких випадках здійснювалась ідентифікація усіх осіб, які перебувають за спиною клієнтів. У тих
випадках, коли факт наявності доручення або бенефіціара вважається встановленим, від осіб,
здійснюючих операції, вимагається надати відомості про їх клієнтів або бенефіціарів. У тих
випадках, коли це питання знаходиться під сумнівом, від фінансової установи або іншої фірми, яка
підпадає під вимоги законодавства про збір і передачу інформації в рамках боротьби з відмиванням
грошей, вимагається застосувати усі зусилля для проведення розслідування про істинного клієнта
або бенефіціара.
Рекомендації 13-16 містять вимоги повідомлення про підозрілі операції, по розробці програм
протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму. Рекомендації 17-20 передбачають заходи по
протидії створенню банків-оболонок, контролю за обігом готівки.
Система збору і надання регулюючим органам інформації про підозрілі угоди складалась на
протязі останніх десятиліть. Це – центральна ланка, яка забезпечує ефективність різних способів
боротьби з легалізацією злочинних доходів.
Первісно така система у багатьох країнах була вкрай слабкою, а вимога щодо збору та надання
інформації була не обов’язковою. Організації надавали інформацію не систематично і на
добровільній основі. На сьогодні така система стала обов’язковою у питаннях, які стосуються
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фінансових установ та контролюючих їх органів, а у багатьох країнах – і для інших організацій. У
США ця система отримала назву системи обов’язкової звітності.
На початку вимоги про збір та передачу інформації компетентним органам адресувалась в
основному до чисто фінансових установ, які контрольовані державними наглядовими органами. У
подальшому подібні вимоги стали висуватися до більш широкого кола установ і осіб. Це було
зумовлено тим, що з фінансами нерідко працюють організації та особи, які не підпадають у повному
обсязі під принципи створених систем державного нагляду (наприклад, термінали або обмінні
пункти). Крім того, у процес легалізації злочинних доходів втягуються не тільки особи та
організації, які працюють з фінансами, але й забезпечуючі деякі аспекти корпоративної діяльності –
заснування та реєстрація компаній, надання юридичних або аудиторських послуг.
Жорсткі правила дотримання банківської таємниці є однією із основних перепон ефективного
функціонування системи збору і передачі інформації про підозрілі угоди. У відповідності до
рекомендацій ФАТФ законодавство різних держав по боротьбі з відмиванням грошей знімає з
організацій, які здійснюють ідентифікацію і надають компетентним органам відомості про підозрілі
угоди, вимогу професійної таємничості (навіть якщо підозра виявилася хибною). Одночасно
законодавство зобов’язує організації, які надають інформацію, суворо зберігати таємницю стосовно
направлення інформації у компетентні органи. У той же час за розголошення подібних відомостей
співробітниками органів нагляду зазвичай передбачається суворе покарання, оскільки злочинці
можуть скористатися такою інформацією у своїх цілях. Тим не менше у ряді держав режим
банківської таємниці залишається досить суворим. Так, у Республіці Македонія банківська таємниця
стосовно фізичної особи передається не фінансовій розвідці, слідчому чи прокурору, а тільки суду.
Рекомендації 21, 22 містять вимоги про особливу увагу до фінансових установ держав, які не
виконують рекомендації ФАТФ. До сьогоднішнього дня існують держави, які не приймають
достатні законодавчі та організаційні заходи по протидії легалізації злочинних доходів і
фінансуванню тероризму.
Рекомендації 23-25 описують заходи державного регулювання та нагляду за діяльністю
фінансових установ. Рекомендації 26-34 присвячені інституційним заходам по боротьбі з
легалізацією злочинних доходів і фінансуванням тероризму – створення органу фінансової розвідки,
наділення його відповідними повноваженнями. Важливе значення має чітке законодавче визначення
організацій, які виконують роль фінансових розвідок, їх функцій і повноважень. Закони держав у
відповідності до рекомендацій ФАТФ встановлюють цілі, у яких може використовуватися передана
компетентними органами інформація, наприклад, її використання для розслідування «відмивання»,
передача компетентним органам іноземних держав.
Рекомендації 25-40 розглядають форми міжнародного співробітництва у цілях протидії
легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму. 9 спеціальних Рекомендацій передбачають
заходи по боротьбі з фінансуванням тероризму.
У відповідності до рекомендацій ФАТФ держави повинні забезпечити своє включення у
систему міжнародної кооперації, направленої проти легалізації злочинних доходів.
На сьогодні законодавство ряду держав перешкоджає здійсненню міжнародного
співробітництва у боротьбі з легалізацією злочинних доходів. Зокрема, закони Австрії, Данії,
Німеччини, Люксембурга, Ірландії, Фінляндії не дозволяють фінансовим розвідкам цих держав
здійснювати обмін інформацією з аналогічними закладами в інших європейських державах. З метою
розвитку міжнародного співробітництва держави укладають між собою двосторонні угоди про
взаємне співробітництво у боротьбі з відмиванням злочинних доходів. У ряді держав прийняті
спеціальні закони з питань міжнародного співробітництва у сфері боротьби з цим негативним
явищем.
Враховуючи різноманітність національних правових систем протидії легалізації злочинних
доходів, експерти ФАТФ виробили 25 основних критеріїв, за якими вони проводять їх періодичну
оцінку відповідності національних систем ПВД/ФТ цим стандартам. 19 лютого 2016 року в Парижі в
рамках свого поточного огляду щодо відповідності стандартам ПВД/ФТ, ФАТФ були визначені 11
юрисдикцій, які мають стратегічні недоліки в сфері ПВК/ФТ, і для яких розроблено план дій.
ФАТФ є глобальною організацією, але масштаби поширення легалізації доходів, отриманих
злочинним шляхом, необхідність попередження ухилення від відповідальності шляхом переносу
злочинної діяльності з однієї держави в іншу спонукали створення системи протидії легалізації
злочинних доходів на регіональному рівні. На сьогоднішній день існує 9 регіональних груп по типу
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ФАТФ: Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії легалізації злочинних доходів і
фінансуванню тероризму (MONEYVAL), Євразійська група з протидії легалізації злочинних доходів
і фінансуванню тероризму (EAG), Азіатсько-Тихоокеанська група боротьби з відмиванням грошей
(APG), Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей держав Близького Сходу
та Північної Африки (MENAFATF), Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням
грошей держав Південної Америки (GAFISUD), Міжурядова група по боротьбі з відмиванням
грошей в Західній Африці (GIABA), Група по боротьбі з відмиванням грошей держав Східної та
Південної Африки (ESAAMLG), Карибська група розробки фінансових заходів боротьби з
відмиванням грошей (CFATF). Схожі функції має Офшорна група банківського нагляду. В рамках
цих організацій створюється власна регулятивна нормативно-правова база, яка в обов’язковому
порядку враховує діючі міжнародні глобальні стандарти.
Проведена в Україні адаптація національного законодавства в даній сфері до вищенаведених
міжнародних стандартів свідчить про серйозність намірів держави в боротьбі з відмиванням грошей,
здобутих злочинним шляхом. Так, у 1988 р. Україна підписала та ратифікувала Конвенцію ООН про
боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин (Віденська конвенція),
яка набула чинності для України 27 листопада 1991 р., а в 1990 р. - Конвенцію про відмивання,
пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом (Страсбурзька конвенція), яка
набула чинності для України 1 травня 1998 р. Спираючись на ратифіковану Віденську конвенцію,
Україна ухвалила Закон «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними». Впровадження в 2014 році оновлених
вимог Рекомендацій ФАТФ (2012р.) у новий Закон України «Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» значно посилює боротьбу з цими
негативними явищами і поліпшує державне регулювання у цій сфері. Український закон прямо
визначив перелік міжнародних, міжурядових організацій, діяльність яких спрямована на
забезпечення міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення з якими спеціально уповноважений орган та інші
суб’єкти державного фінансового моніторингу у межах своїх повноважень забезпечують
співробітництво. До таких організацій закон відносить Групу з розробки фінансових заходів
боротьби з відмиванням грошей (FATF), Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії
відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), Європейський Союз, Світовий банк,
Міжнародний валютний фонд, Егмонтську групу підрозділів фінансових розвідок, Організацію
Об’єднаних Націй.1 Все це разом дозволяє і зобов’язує Україну серйозно поглиблювати співпрацю з
означених питань з цими міжнародними організаціями.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.
Боротьба з відмиванням злочинних доходів стала сьогодні важливою міжнародною проблемою з
наддержавним характером і одним з ключових елементів протидії цьому явищу є необхідність
організації ефективного міжнародного співробітництва. Національне законодавство у багатьох
частинах світу, а також міжнародні нормативні акти, як правило, починали з криміналізації
відмивання доходів від незаконного обігу наркотиків з подальшим розширенням сфери охоплення
до найтяжчих злочинів. Це відображає глобальну еволюцію мислення та логіку політики боротьби з
відмиванням грошей.
На міжнародному рівні провідними нормативнотвірними органами з проблеми ПВД/ФТ
виступають ООН, Європейський Союз, Базельський комітет з банківського нагляду, Спеціальна
група з розроблення фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (ФATФ) та Група
підрозділів фінансових розвідок «Еґмонт». В сучасних умовах національні системи протидії
відмиванню злочинних доходів і надалі будуть розвивати свою діяльність під посиленим впливом
саме цих наднаціональних регуляторів, і в цьому контексті важливо мати систематизоване уявлення
про складові наднаціонального регулювання ПВД/ФТ, і в першу чергу, про його правове
1

Закон про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення 2016. (Верховна Рада
України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1702-18> (2016,
березень, 19)
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забезпечення протидії легалізації злочинних доходів. Наведені у дослідженні правові інструменти
регулювання протидії відмиванню злочинних доходів охоплюють майже всі види міжнародної
співпраці у кримінальному праві, хоча ними ця співпраця не обмежується. Однак з огляду на те, що
кожен з них має різне коло учасників і різний комплекс застережень учасників, їхня ефективність
місцями суттєво обмежена. Та незважаючи на це, згадані інструменти становлять базову складову
всієї глобальної системи ПВД/ФТ і є основоположними документами для світового співтовариства у
побудові власних національних антилегалізаційних систем.
Профілактичні методи боротьби з відмиванням злочинних доходів не можуть сьогодні
запобігти всім видам та схемам такого відмивання. Тому спроба контролювати фінансові операції і
конфіскація злочинних доходів є наступною очевидною ключовою стратегією міжнародних
антилегалізаційних інституцій в програмі стримування організованої злочинності, яка безперечно
знайде свою реалізацію у нових правових нормах і стандартах. Це вимагає великої глобальної
інфраструктури сумісного законодавства та взаємної правової допомоги як для фінансових
розслідувань, так і для припинення злочинних доходів та конфіскації. На національному рівні серед
держав світу, по суті, сьогодні сформувалися два види підходів до регулювання відмивання грошей,
які можуть бути об'єднані або залишатися розділеними – американський та європейський. Однак
обидва підходи включають процес призначення ключових суб’єктів приватного сектора
відповідальними за реалізацію цілей державної політики і розвитку взаємопроникаючої приватнопублічної «ковдри безпеки».
Триваючі реформи в системах регулювання у сфері ПВД/ФТ на національних та
наднаціональних рівнях свідчать про посилення міжнародної глобальної координації, але в той же
час очевидними стають явні конфлікти інтересів, що виникають час-від-часу між різними
юрисдикціями, тому ці процеси повинні пильно відстежуватись для формування адекватних
правових і інституційних реакцій в українській національній системі ПВД/ФТ, що знаходиться
сьогодні на етапі свого нового якісного розвитку. На нашу думку, Україні у сфері протидії
легалізації злочинних доходів і надалі необхідно продовжувати нинішній курс розвитку, який в
основному враховує та адаптує нормативно-правові вимоги та рекомендації спеціалізованих
міжнародних інституцій і створює умови для подальшого ефективного функціонування
національної системи ПВД/ФТ.
Транснаціональний характер, що властивий сучасним схемам легалізації, обумовлює
необхідність глибшої інтеграції України в глобальну, загальносвітову систему боротьби з
відмиванням грошей. А це, в свою чергу, вимагає подальшого вивчення досвіду міжнародного
співробітництва для створення в Україні кращих правових та інституційних механізмів взаємодії
вітчизняних суб'єктів фінансового моніторингу з аналогічними міжнародними організаціями.

References
1. Rymaruk O.I., Lysenkov Yu.M., Kapustin V.V., Synyans'kyy S.A. (2003). Vidmyvannya brudnykh hroshey:
mizhnarodni ta natsional'ni systemy protydiyi. Kyyiv: Yustinian
2. Kyyivets' O.V. (2003). Mizhnarodno-pravove rehulyuvannya borot'by z vidmyvannyam "brudnykh" hroshey:
dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.11. NAN Ukrayiny: Instytut derzhavy i prava im. V.M.Korets'koho.
3. Konventsiya Orhanizatsiyi Ob"yednanykh Natsiy pro borot'bu proty nezakonnoho obihu narkotychnykh zasobiv i
psykhotropnykh rechovyn. (ukhvalena 20 hrudnya 1988 roku) OON. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny.
<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_096> (2016, March, 18)
4. Gurule, J. (1998) The 1988 U.N. Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic
Substances – A Ten Year Perspective: Is International Cooperation Merely Illusory? 22 Fordham International Law
Journal.
5. Konventsiya Orhanizatsiyi Ob"yednanykh Natsiy proty transnatsional'noyi orhanizovanoyi zlochynnosti.
(ukhvalena 15 lystopada 2000 roku) HA OON 55/25. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny.
<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_789> (2016, March, 18)
6. Konventsiya Orhanizatsiyi Ob"yednanykh Natsiy proty koruptsiyi. (pryynyata 31 zhovtnya 2003 roku) OON.
Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny.<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_c16> (2016, March, 18)
7. Konventsiya pro vidmyvannya, poshuk, aresht ta konfiskatsiyu dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shlyakhom
(ukhvalena
8
lystopada
1990
roku)
RYe.
Ofitsiynyy
sayt
Verkhovnoyi
Rady
Ukrayiny.
<http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_029> (2016, March, 18)
8. Konventsiya pro vidmyvannya, poshuk, aresht ta konfiskatsiyu dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym shlyakhom, ta
pro finansuvannya teroryzmu (16 travnya 2005 roku) RYe. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady
Ukrayiny.<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_948> (2016, March, 18)
9. Dyrektyva pro zapobihannya vykorystannyu finansovoyi systemy z metoyu vidmyvannya koshtiv ta finansuvannya
48

EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 2 Issue 2 2016

teroryzmu (pryynyata 26 zhovtnya 2005 roku) YeP RYe 2005/60/YeS. Ofitsiynyy sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny.
<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_774> (2016, March, 18)
10. Dyrektyva pro zapobihannya vykorystannyu finansovoyi systemy dlya vidmyvannya hroshey (pryynyata 19
chervnya
1991
roku)
91/308/YeES.
Ofitsiynyy
sayt
Verkhovnoyi
Rady
Ukrayiny.
<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_148> (2016, March, 18)
11. Mizhnarodni standarty z protydiyi vidmyvannyu dokhodiv ta finansuvannyu teroryzmu i rozpovsyudzhennyu
zbroyi masovoho znyshchennya. (zatverdzheni 16 lyutoho 2012 roku) FATF. Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby
finansovoho monitorynhu Ukrainy. <http://www.sdfm.gov.ua/content/file/site_docs/2012/22.03.2012/1.pdf> (2016,
March, 19)
12. Zakon pro zapobihannya ta protydiyu lehalizatsiyi (vidmyvannyu) dokhodiv, oderzhanykh zlochynnym
shlyakhom, finansuvannyu teroryzmu ta finansuvannyu rozpovsyudzhennya zbroyi masovoho znyshchennya 2016,
(Verkhovna
Rada
Ukrayiny).
Ofitsiynyy
sayt
Verkhovnoyi
Rady
Ukrayiny.
<http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1702-18> (2016, March, 19)

49

EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU

Iryna Medvedieva
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine

CONSTRUCTING CATEGORY «INTERNATIONAL
BUSINESS»
The paper deals with the essence of international business. Globalization
and technological revolution led not only to quantitative changes in
international business, but also to qualitative. Accordingly, the essence of
international business is changing, that’s why this notion needs further
analysis. The aim of the paper is to review and generalize existing in
economic literature definitions of «international business» and constructing
the author’s definition of this notion. For this the method of Starostina A.O.
is used - method of constructing category by three-component structure.
The list of available in literature definitions of this notion is made and
existing approaches to its definition are classified by three-component
structure. Then all definitions of international business were assessed.
According to the research the best definitions are discovered and the
author’s definition of international business is constructed.
Key words: international business, the concept of international business,
entrepreneurship, business operations, the system of economic relations,
international activities of economic entities.
Under the influence of active processes of globalization and scientific and technological revolution
foreign relations and range of entities that engaged in foreign trade activities are significantly expanding.
International business changes not only quantitatively but also qualitatively acquiring new forms of
expression, and adapting to the current conditions of the global economy. Under the influence of these
tendencies the essence of international business is changing that’s why this notion needs modern definition.
In economic literature today many aspects of international business are highlighted but few scientists
focused their attention on the definition of "international business". The most popular work about
International Business is the book of American scientist Charles Gil "International Business: Competing
Globally". Definition of this notion are given by such scientists: S.H. Robokk and K. Simmonds, Griffin R.
and Pastei M., J.B. Сullen, M.A. Carpenter and S.P. Dunung, R.M. Joshi, J. Daniels with L. Radebaugh and
D. Villarreal. Among local scientists such professors as Verhun V.A., Yukhimenko P.I., Mocherny S.,
Chernega O.B. are engaged in the development of this category.
The aim of the paper is review and generalization of existing in economic literature definitions of
«international business» and constructing the author’s definition of this notion.
In the most popular book among foreign editions "International Business" by Charles Gil a brief
definition of international business is given: any company involved in international trade and/or
international investments1. Scientists Robock S. H. and Simmonds K. define the concept of "international
business" as a collection of business transactions related to crossing national borders and movement of
goods, services, capital, workers; technology transfer, information and data, management of performers2.
American scientists Griffin R. and Pastei M. determine this phenomenon as transactions between partners
from more than one country. Parties to transactions may be presented by individuals, separate companies,

1

Charles W.L. Hill (2014). International business: competing in the global marketplace. 10 ed. McGraw-Hill
Education.
2
Robock, S.H. (1983). International business and multinational enterprises.3-rd ed. Homewood, Il: IRWIN.
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groups of companies and/or government organizations1. International business arises in the case of business
operations and implementation of company’s functions outside the national borders2.
Daniels J., Radebaugh L., Villarreal D. claims that international business is all commercial
transactions (private and governmental, sales, investments, logistics, and transportation) that take place
between two or more regions, countries and nations beyond their political boundaries. And add that usually,
private companies undertake such transactions for profit; governments undertake them for profit and for
political reasons3.
According to definition of Rakesh Mohan Joshi, international business is all those business activities
which involve cross-border transactions of goods, services, resources between two or more nations.
Transactions of economic resources include capital, skills, people etc. for international production of
physical goods and services such as finance, banking, insurance, construction etc4.
Mason A. Carpenter and Sanjyot P. Dunung define this category as all cross-border exchanges of
goods, services, or resources between two or more nations. These exchanges can go beyond the exchange of
money for physical goods to include international transfers of other resources, such as people, intellectual
property (e.g., patents, copyrights, brand trademarks, and data), and contractual assets or liabilities (e.g., the
right to use some foreign asset, provide some future service to foreign customers, or execute a complex
financial instrument)5.
Among Russian authors, for example, Filippova I.A. claims that international business envisages the
implementation of business operations between partners from more than one country6. Popular is definition
of Great Dictionary of Economics, ed. Azriliyan A.N.: "International business – is entrepreneurial activity
related to the use of capital in various forms and benefits of increased business activity; made for profit and
spreads to the international economic sphere"7.
Verhun V.A. in his book "International Business" treats it like any business operations, business
transactions (deals), carried out by individuals, companies and other (private and public, non-profit)
organizations of two or more countries beyond national borders for the purpose of profit. And he adds that
at the same time the international business is a whole system of economic relations between the various
economic entities of two or more countries, has regularities unique to him and realizes specific interests
related to the use of advantages of international labor division and factor placement on principles of
partnership synergy8.
Yukhimenko P.I. in his book "International Management" gave the following definition of this
concept. International Business – business interaction between firms of different ownership or its units
located in different countries, the main purpose is gaining profit at the expense of benefits and advantages
of business international operations9.
According to definition of Mocherny S.A., international business can be regarded as international
activity of business entities (private enterprises, companies and banks, government institutions and
organizations) aimed at obtaining economic results, profits10. International business, according to research
of Chernega O.B. – is a business activity of an economic entity (companies, enterprises, banks, etc.) in two
or more countries. It is a system of relations between economic entities in the process of international
production, distribution, exchange of goods, services, capital, labor, etc.11.
1

Гриффин, Р., Пастей, М. (2006). Международный бизнес. 4-е изд. Санкт-Петербург: Питер.
Сullen, J.B., Parboteeah, K. (2009). Praveen International Business and multinational company. Taylor & Francis eLibrary.
3
Daniels, J., Radebaugh, L., Villarreal, D. (2007). International Business: environment and operations. 11th edition.
Prentice Hall.
4
Joshi, Rakesh Mohan, (2009). International Business. Oxford University Press.
5
Mason, A. Carpenter and Sanjyot P. Dunung International Business: Opportunities and Challenges in a Flattening
World, v. 1.0. <http://catalog.flatworldknowledge.com/bookhub/3158?e=fwk-168388-ch01_s01#fwk-168388-chpr>.
6
Филиппова, И.А. (2008). Мировая экономика и международный бизнес: учеб. пособие. Ульяновск: УлГТУ.
7
Азрилиян, А.Н. (1994). Великий економічний словник. Москва: Правова культура, 229.
8
Вергун, В.А. (2014). Міжнародний бізнес: підручник. Київ: ВАДЕКС.
9
Юхименко, П.І., Гацька, Л.П., Півторак, М.В. та ін (2011). Міжнародний менеджмент: навч. посіб. Київ:
Центр учбової літератури.
10
Мочерний, С., Фомішин, С. (2006). Інтернаціоналізація виробництва і сучасні тенденції розвитку світового
господарства. Економіка України, 5, 47–55.
11
Чернеги, О.Б., Білозубенко, B.C., Озаріна, О.В., Семенов, А.А. (2006). Міжнародний менеджмент: навч.
посіб. Київ: Центр навчальної літератури.
2
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Kokorina V.I. explains that international business is based on possibility of obtaining advantages
(economic and technological) precisely the advantages of international business transactions, ie sales of the
product in another country or setting up production by firm of one country in another country or joint
services by firms of both countries to the third and so on. It provides the parties involved in business more
advantages than they would have, if carried out similar activities as subjects only national economies1.
Online Business dictionary gives two definitions to international business. First one is the exchange
of goods and services among individuals and businesses in multiple countries. Second one is a specific
entity, such as a multinational corporation or international business company that engages in business
among multiple countries2.
To analyze this approaches to determining the essence of international business we use the author’s
method of A. Starostina – method of constructing category by three-component structure. A list of
definitions three-component structure is presented in Table 1.
Table 1.
The structure of the category "International Business" in the approaches of various authors
№

Author

1.

John B.
Сullen

2.

Charles W.L.
Hill
Robock S.H.,
Simmonds
K.

3.

4.

Griffin R.
and Pastei
M.

5.

Great
Dictionary of
Economics,
ed. Azriliyan
A.N.
Filippova
I.A.

6.

7.

8.

1

Verhun V.A.

Essence of the
Phenomenon

Content of the Phenomenon

Result of the
Phenomenon

arises in the case of business operations and
implementation of company’s functions
outside the national borders.
any company
involved in international trade and/or
international investments.
collection
of related to crossing national borders and
business
movement of goods, services, capital,
transactions
workers; technology transfer, information
and data, management of performers.
transactions
from more than one country. Parties to
between
transactions may be presented by
partners
individuals, separate companies, groups of
companies
and/or
government
organizations.
entrepreneurial
related to the use of capital in various forms made for profit
activity
and benefits of increased business activity;
and spreads to the
international
economic sphere.
envisages the implementation of business
operations between partners from more than
one country.
any
business carried out by individuals, companies and for the purpose of
operations,
other (private and public, non-profit) profit.
business
organizations of two or more countries
transactions
beyond national borders
(deals),
a whole system between the various economic entities of two
of
economic or more countries, has regularities unique to
relations
him and realizes specific interests related to
the use of advantages of international labor
division and factor placement on principles of
partnership synergy.

Кокоріна В.І. (2010). Імперативи розвитку міжнародного бізнесу в умовах глобалізації. Держава та регіони.
Серія: Економіка та підприємництво, 3, 67–73.
2
Business dictionary. <http://www.businessdictionary.com/definition/international-business.html>.
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Continuation of table 1.
№

Author

9.

Kokorina
V.I.

10.

Mocherny
S.A.

11.

12.

Chernega
O.B.

13.

Yukhimenko
P.I.

14.

15.

Business
dictionary

16.

J. Daniels, L.
Radebaugh,
D. Villarreal

17.

Rakesh
Mohan Joshi

Essence of the
Phenomenon

Content of the Phenomenon

Result of the
Phenomenon

based on possibility of obtaining
advantages (economic and technological)
precisely the advantages of international
business transactions, ie sales of the product
in another country or setting up production
by firm of one country in another country
or joint services by firms of both countries
to the third and so on.

It provides the
parties involved
in business more
advantages than
they would have,
if carried out
similar activities
as subjects only
national
economies.
international
(private enterprises, companies and banks, aimed
at
activity
of government institutions and organizations)
obtaining
business entities
economic results,
profits.
business activity of an economic entity (companies,
enterprises, banks, etc.) in two or more
countries.
a system of in the process of international production,
relations
distribution, exchange of goods, services,
between
capital, labor, etc.
economic
entities
business
of different ownership or its units located in the main purpose is
interaction
different countries,
gaining profit at the
between firms
expense of benefits
and advantages of
business
international
operations.
the exchange of among individuals and businesses in
goods
and multiple countries.
services
a specific entity, such as a multinational corporation or
international business company that
engages in business among multiple
countries.
all commercial (private
and
governmental,
sales, Usually,
private
transactions
investments, logistics, and transportation) companies
that take place between two or more undertake
such
regions, countries and nations beyond their transactions
for
political boundaries.
profit; governments
undertake them for
profit and for
political reasons.
all
those which involve cross-border transactions of
business
goods, services, resources between two or
activities
more nations. Transactions of economic
resources include capital, skills, people etc.
for international production of physical
goods and services such as finance,
banking, insurance, construction etc.
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Continuation of table 1.
№
18.

Essence of the
Phenomenon

Author

Result of the
Phenomenon

Content of the Phenomenon

Mason A.
Carpenter
and Sanjyot
P. Dunung

all cross-border of goods, services, or resources between
exchanges
two or more nations. These exchanges can
go beyond the exchange of money for
physical goods to include international
transfers of other resources, such as people,
intellectual
property
(e.g.,
patents,
copyrights, brand trademarks, and data),
and contractual assets or liabilities (e.g., the
right to use some foreign asset, provide
some future service to foreign customers, or
execute a complex financial instrument).
Source: compiled by the author based on own research

Next we generalize all identified points of view from a position of how well they represent three
elements of categories: essence of the phenomenon, its content and result. The results are presented in
Table 2.
Table 2.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

John B. Сullen
Charles W.L. Hill
Robock S.H., Simmonds K.
Griffin R. and Pastei M.
Great Dictionary of Economics,
ed. Azriliyan A.N.
Filippova I.A.
Verhun V.A.
Kokorina V.I.
Mocherny S.A.
Chernega O.B.

other

system of
economic
relations

Author

business
activity

№

business
transactions

Classification of existing approaches to definition of international business
Essence of the Phenomenon

+
+
+

Availability
of content

+
+
+
+

+

+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

Yukhimenko P.I.
Business dictionary
J. Daniels, L. Radebaugh, D.
+
Villarreal
Rakesh Mohan Joshi
+
Mason A. Carpenter and Sanjyot
P. Dunung
Source: compiled by the author based on own research

+
+
+
+

Availabilit
y of result

+

+
+
+
+

+

+

+
+

+

The analysis shows that the essence of notion «international business» comes down to three options.
First one is a business transaction, which the majority of authors notes (4 of 13 definitions). Second one is
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an activity of economic entities, to which most authors are inclined to (4 of 13 definitions). Third one is a
system of economic relations between economic entities (2 of 13 definitions). From the table we can see
that the content is available in all definitions, but result is in only 6 of 13, that indicates the incompleteness
of the definitions. Although the essence of notion «international business» is different in definitions of
various authors, but in sense of this notion and its result scientists are unanimous: it is made between two or
more countries and for a profit.
After analyzing all identified points of view from a position of how well they represent three
elements of categories: essence of the phenomenon, its content and result, the approaches to determining
international business was assessed from critical positions. For assessment point scale by the following
criteria is used:
 availability of components: essence – 1 point, essence and content – 3, all – 5 points;
 prevalence of definition: from 1 to 5 points;
 theoretical justification: from 1 to 5 points;
 practical accessibility: from 1 to 5 points.
Assessment results allow to identify the most highly-rated definitions that will serve like models for
constructing author’s definition of international business. The results of assessment are set out in Table 3.
Table 3.
№
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

Assessment of existing approaches to definition of international business
Rating (points)
Author
availability of prevalence of
theoretical
practical
components
definition
justification
accessibility
John B. Сullen
1
2
1
1
Charles W.L. Hill
3
1
1
1
Robock S.H., Simmonds
3
2
1
1
K.
Griffin R. and Pastei M. 3
4
2
1
Great Dictionary of
Economics,
ed. 5
4
2
2
Azriliyan A.N.
Filippova I.A.
3
3
1
1
5
4
3
3
Verhun V.A.
3
1
2
1
Kokorina V.I.
3
1
3
2
Mocherny S.A.
5
3
3
3
3
2
1
2
Chernega O.B.
3
1
2
1
Yukhimenko P.I.
5
1
3
2
3
1
1
1
Business dictionary
3
1
1
1
J.
Daniels,
L.
Radebaugh,
D. 5
3
2
2
Villarreal
Rakesh Mohan Joshi
3
2
2
2
Mason A. Carpenter and
3
1
3
2
Sanjyot P. Dunung
Source: compiled by the author based on own research

Total
score
5
6
7
10
13
8
15
7
9
14
8
7
11
6
6
12
9
9

Assessment results show that the best definition are definition by Verhun V.A., Mocherny S.A.,
Azriliyan A.N., Yukhimenko P.I., J. Daniels with L. Radebaugh and D. Villarreal. On this definitions we
will focus in constructing author's definition of international business.
According to the analysis of available in literature definitions of various scientists and based on own
understanding of the notion "international business" we will construct author’s definition of this notion.
International business – a set of business transactions made between partners (individuals,
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companies and other private and public, non-profit organizations) from two or more countries beyond
national borders in order to profit.
Author's definition of international business by three-component structure is given in Table 4.
Table 4.
Structure of the author’s category "International Business"
Essence of the
Result of the
Category
Content of the Phenomenon
Phenomenon
Phenomenon
International
a set of business made between partners (individuals, companies in
order
to
business
transactions
and other private and public, non-profit profit.
organizations) from two or more countries beyond
national borders
Source: compiled by the author based on own research
In our opinion, this definition has significant potential for its practical application. First, because the
definition contains the result. It is important to note that international business is carried out for profit.
Secondly, because the author’s definition reflects the most common approach to the definition of this
category, which is shared by most modern domestic scientists.
As a conclusion it is noted that although the essence of notion «international business» is different in
definitions of various authors, but in sense of this notion and its result scientists are unanimous: it is made
between two or more countries and for a profit. Is revealed that the essence of notion «international
business» comes down to three options: 1) a business transaction (the majority of authors notes); 2) an
activity of economic entities; 3) a system of economic relations between economic entities. Scientific
novelty is in proposed for the practical use the author's definition of international business.
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INCORPORATING HUMAN CAPITAL INTO THE ASSET
ALLOCATION
In this paper we introduce a framework for incorporation human capital
into the assets allocation in financial planning and research the effect of
correlation between the labor income and the stock market returns on
choosing the optimal portfolio for individual investors. While we found the
strong evidence that labor income is correlated with the past stock market
return, its actual effect on asset allocation becomes significant only if the
standard deviation of labor income is comparable to the standard deviation
of the stock market returns. The Monte Carlo simulation shows that
incorporating human capital into asset allocation leads to significantly
different portfolio structure, however adding the correlation between the
labor income and stocks into mean-variance optimization does not lead to
increase in the accumulated wealth.
Key words: human capital, labor income, asset allocation, financial
planning.
Introduction
Traditional asset allocation problem is to determine weights of different classes of financial assets
(such as stocks and bonds) in the client’s portfolio in order to maximize the client’s wealth. When applied
to individuals, this definition of the problem has one significant drawback — most part of the total wealth
an average individual earns during her lifetime is not generated by financial assets. According to Chen 1, the
largest part of one’s wealth is typically generated by the labor income. Ignoring human capital makes a
significant impact on the asset allocation for individual investors’ portfolios, thus developing models for
incorporating it is an acute problem in the wealth management and personal financial planning field.
Given the importance of human capital for the asset allocation of individual investors’ portfolios, this
problem was already investigated by Bodie, Merton, Samuelson, Koo, Heaton, Lucas, Chen, Ibbotson,
Davis. While we generally support the approach and conclusions of their research, there’s one crucial point
that requires a more careful examination. Davis2 found that the return on human capital generally is
uncorrelated with the stock market, and this assumption was also used by Bodie3, Koo4, and Heaton5.
However, this assumption was challenged in our previous paper, and we found a substantial correlation
between labor income and one- and two-year lagged stock market returns.
The purpose of this paper is to investigate ways of incorporating human capital and the fact it’s
correlated with stock market into the asset allocation process for individual investors. We start with
1

Chen, P., Ibbotson, R., Milevsky, M., Zhu, K. (2006). Lifetime Financial Advice: Human Capital, Asset Allocation,
and Insurance. Financial Analysts Journal, Vol. 62, 1, 97-109.
2
Davis, S., Willen, P. (2000). Occupation-Level Income Shocks and Asset Returns: Their Covariance and
Implications for Portfolio Choice. The National Bureau of Economic Research. <http://www.nber.org/papers/w7905>
(2016, February, 9).
3
Bodie, Z., Merton, R., Samuelson, W. (1992). Labor Supply Flexibility and Portfolio Choice in a Life Cycle Model.
Journal of Economic Dynamics and Control, No. 16, 427-449.
4
Koo, H.-K. (1995). Consumption and Portfolio Selection with Labor Income I: Evaluation of Human Capital.
Mathematical Finance, Vol. 8, 1, 49-65.
5
Heaton, J., Lucas, D. (1997). Market Frictions, Savings Behavior and Portfolio Choice. Macroeconomic Dynamics,
No. 1, 76-101.
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defining the human capital and presenting our findings on its correlation with stocks, after that we develop
an idea of modeling this correlation mathematically, develop different models of wealth accumulation and
present the results of Monte Carlo simulations. The paper is concluded by analysis of these results and their
implications on portfolio management.
Defining the human capital
We define the human capital (HC) as the set of person’s competences allowing her to earn labor
income. As with any asset, the value of HC can be defined as the present value of all cash flows generated
by it:
T

HCt  
i t

where

HCt

E  wi 

1  r 

i t 1

,

(1)

E  wt 

is the value of HC at the beginning of year t ,

is the expected salary or wage

earned during the year t , T is the last year before retirement, r is the discount rate.
To estimate the expected salary we develop a simple career advancement model. At the moment we
don’t consider possible changes to one’s human capital, which is definitely possible by reducing the
working hours or improving one’s skills. However, we do consider the fact the as people get experience
their competences improve and their salaries increase. We also consider the fact that is a person is
unemployed during the given year her expected salary in that year is zero. So, we model the expected salary
as follows:

E  wt   w0 kt 1  Pu  1  i 

t

,

(2)

where w0 is the average salary for fresh graduates as of the date of our research, kt is a coefficient
that accounts for increasing one’s competences from being graduate to year t (we use the ratio of average
salary of seasoned employees to average salary of fresh graduates) , Pu is the probability the person is
unemployed (we use the average historical unemployment rate), i is the average inflation rate. Figure 1
shows the values of kt and w0 kt (which is the average real salary of an employed person in year t ) we
use in our research.

Figure 1. The modelled average real salary and salary increase coefficient
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In our research we use the nominal cash flows, thus we need to account for inflation as appropriate.
We do it by using assuming the long-term average inflation rate to be 2.25% (the average inflation as
measured by CPI in 1872-2013). We discount each expected salary using the nominal risk-free rate, in our
research we use the average rate on 10-years U.S. Treasuries as this risk-free rate. We also assume an
average person starts employment at 25 years and retires at 65 years. The dynamics of HC for such a person
given all the assumptions used in our research is shown on Figure 2.

Figure 2. The dependence between human capital and the person’s age
Correlation between labor income and the stock market returns
To find the correlation between labor income and the stock market returns we run a regression of the
increase in wages in year t — rw,t — and stock market returns in years t, t–1, t–2 (denoted as rt , rt 1 , rt 2 ),
and the inflation rate in year t (denoted as I t ). Supporting the position of Davis, we found no substantial
correlation between rw,t and rt , and the explanatory power of the same-year stock market returns is
insignificant (R2=0.0134). However, our findings, which are summarized in Table 1, show that the lagged
stock market returns and inflation can explain a significant portion of the variance in labor income, so we
can’t ignore that dependence in our modeling. In this research we use the first model that accounts only for
the one-year lagged stock market return. The correlation between it and the increase is wages is 0.76, and
we will use this value in subsequent modeling.
Table 1.
Labor income regression on stock market returns and inflation rate
Model

E rw,t   a1rt 1  b

E rw,t   a1rt 1  a2 rt 2  b

E rw,t   a1rt 1  a2 It  b

Variable
Estimate
(t-statistics)
R2
Correlation

a1
0.1041
(5.1209)
0.5799
0.7615

a1
0.0992
5.1301
0.6956
0.7615

a1
0.0999
(5.4426)
0.6462
0.7615

b
0.0253
(5.9631)
n/a

a2
0.6903
1.8378

b
0.0093
0.9630

0.3592

n/a

a2
0.0470
(2.5432)

B
0.0218
(5.2633)

0.4063

n/a

To account for that correlation between the one-year lagged stock market returns and the wage
increase in the current year, we need to generate a pair of random variables that have a joint normal
distribution:
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where rw,t and rt are respectively the wage increase and the stock market return in period t , rs is
the average stock market return, rw is the average wage increase,  s is the standard deviation of the stock
market returns,  w is the standard deviation of the labor income,  is the correlation between the one-year
lagged year stock market returns and the current wage increase (which we set equal to 0.76).
The following formula can be used in order to generate a random variable rw,t  wt
adheres to the joint normal distribution as specified in (3):

rw,t  wt wt 1  rw  w z 1  2 
where

z ~ N  0,1

w
 rt 1  rs  ,
s

wt 1

that

(4)

is the standard normally distributed random variable.

The asset allocation models
In this research we test three asset allocation models, all of which use the mean-variance optimization
(MVO). The algorithm used for MVO is the Sharpe’s algorithm1, which is a quadratic programming
algorithm that maximizes the following utility function:

U  E  rp  
where

E  rp 

1 2
p ,
rt

is the expected return of the portfolio being optimized,

 2p is its variance, and rt is

the risk tolerance.
Model 1. This is pure bonds-stocks model, without accounting for HC. We use AGG exchangetraded fund as the proxy for bonds and SPY exchange-traded fund as the proxy for stocks. We also assume
the risk tolerance of the person decreases with the age, and use this model to calibrate it in such way that at
the age of 25 the person is allocated 75% in the stocks and 25% in the bonds, and at the age of 65 the
allocation is closest to 100% bonds.
Model 2. Now we add HC into the asset allocation. The amount of HC is assumed to be known and
equal to the values calculated with formula (1). When running the MVO optimizer we model the fixed
amount of HC by setting both its minimal and maximal allowed weights to the actual weight, so that the
optimizer doesn’t change it. We assume HC is uncorrelated with stocks, so it’s actually a risk-free asset in
many aspects. We also assume no correlation with bonds.
Model 3. This model is very similar to the previous one, but now we assume HC is correlated with
stocks as described in the previous section. This model essentially depends on the volatility of the labor
income. If the labor income had no volatility at all, it would have no correlation with the stock market,
which isn’t the case now. So it must be volatile. Unfortunately, we can’t use the volatility of the mean labor
income, because it’s not the same as the average volatility of the labor income. Researchers haven’t reached
any definite conclusion on this topic either. Carroll2 found that the average value for  w is 15%, while
Chamberlain3 estimates its median to be 10-11%, and Ranish4 states that unconditional permanent log labor
income standard deviation generally varies between 9% and 20%. Hence we analyzed several possible
values for  w , and it turned out that the asset allocation critically depends on this parameter.
1

Sharpe, W. (1987). An Algorithm for Portfolio Improvement. Advances in Mathematical Programming and
Financial Planning, 155-170.
2
Carroll, C., Samwich, A. (1995). The nature of precautionary wealth. The National Bureau of Economic Research. <
http://www.nber.org/papers/w5193> (2016, February, 9).
3
Chamberlain, G., Hirano, K. (1999). Predictive distributions based on longitudinal earnings data. Annales
d’Economie et de Statistique, No. 55-56, 211-242.
4
Ranish, B. (2002). Why do Households with Risky Labor Income Take Greater Financial Risks? Job Market Paper,
Harvard University.
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Figure 3 shows the allocation to stocks for Models 1, Model 2, and Model 3. When we include HC
into consideration, the allocation changes dramatically. For Models 2 and 3 before the age of 48-50 the
suggested allocation would be 100% stocks, unlike the Model 1. Then the allocation rapidly changes to
almost 100% bonds and at the age of 65 all models converge to the same allocation since HC decreases to
zero.

Figure 3. Allocation of financial assets to stocks for different models
The allocations to stocks generated with Model 3 under different assumptions regarding the value of
 w are shown on Figure 4. When the standard deviation is close to zero, Model 2 and Model 3 generate
very similar allocation, but as  w grows Model 3 suggests investing more into bonds at earlier age than Model
2. For standard deviations up to 18-19% the allocation strategy differs only with the age until which the
person should invest 100% of the financial assets into stocks. But when  w gets to 20% (about the level of
the standard deviation of stock market returns), the strategy changes dramatically. At your age, the person
is suggested to be 100% invested into bonds, and start adding stocks to her portfolio after the age of 40.

Figure 4. Allocation of financial assets to stocks for Model 3 depending on the standard
deviation of labor income
61

EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU

The Monte-Carlo simulation of wealth accumulation
In order to check how three models presented above work in a more realistic environment, we
conduct a series of Monte-Carlo simulations. Our target is to evaluate the total amount of wealth generated
by a person during her working life. We assume that in a given year the person invests all the returns
generated by the financial assets, as well as all labor income after taxes and living costs. In the simulation
we use the standard U.S. personal income tax rate, as specified in Groppelli1, and a simple living costs
function

cL  7.2  wAT  ,
cL denotes the living costs, and wAT is the after-tax salary.
0.8

(5)

where
For the simulation we did 10,000 runs, each of which is described below:
1.
We start with a 25-year person without any financial assets and with initial salary $24,982.
2.
We run the MVO optimizer according to the settings of the specific model. The optimizer’s
outputs will be the asset allocation for the current year.
3.
We generate the following random variables:
 A normally distributed random variable N(9.3%, 20.5%) to represent the return on stocks
 A normally distributed random variable N(4.5%, 5.4%) to represent the return on bonds
4.
For a person aged 26 and above we calculate the wage increase during the current year as
per (4):

w

wt  wt 1  1  4.3%  N  0,1  w 1  0.76 2  0.78
 rt 1  9.3%  
20.5%


5.
Using the asset allocation for the year, we calculate the return on the financial assets of the
person and find their value at the end of the current year. If the resulting value is below zero, we suppose
that the person loses all her investments and set the value of the financial assets to zero.
6.
Then we add the after-tax salary less the living costs as per (5) to the value of the financial
assets.
7.
We repeat steps 2-6 until the person reaches 65 years. The total wealth accumulated by the
person at 65 year equals to the value of the financial assets at that point, because the HC becomes zero.
Table 2.
Model
St. dev. of LI
Minimal wealth
Maximal wealth
Average wealth
St. dev. of wealth
5% percentile
10% percentile
Median wealth
90% percentile
95% percentile

Monte Carlo simulated personal wealth at the age of 65 years
2
3
2
3
2
6%
6%
15%
15%
20%
55,772
5,152
788
236
106
10,168,315 8,086,623
29,563,340 17,875,397 36,764,998
1,135,349
1,084,342
1,239,361
1,081,377
1,375,256
695,587
752,833
1,403,798
1,450,890
2,083,748
361,215
274,193
58,848
21,368
20,281
461,247
362,407
124,105
57,250
51,890
975,122
905,590
802,243
602,863
684,428
2,009,186
2,021,401
2,850,748
2,617,789
3,440,704
2,434,217
2,509,055
3,900,065
3,759,687
4,921,844

3
20%
1,087
80,578,086
1,071,232
2,245,005
9,651
24,849
412,366
2,626,398
4,249,836

In our research we conducted the Monte Carlo simulations for three different values of  w :: 6%,
15% and 20%. Their summary is provided in Table 2. As our simulation shows, Model 2 is superior to
Model 3 for any level of labor income volatility, and especially it gives better outcomes as this level
increases. The sample 5%, 10%, and 50% percentiles of the financial assets accumulated by a person as per
our Monte Carlo simulation are shown on Figure 5, and there’s little difference between Model 2 and
Model 3 results at 6% LI standard deviation.

1

Groppelli, A., Nikbakht, E. (2006). Finance, 5th ed., Barrons.
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Figure 5. Percentiles for Monte-Carlo simulated wealth at LI standard deviation 6%
However, as LI standard deviation growth the difference between Model 2 and Model 3 becomes
much more significant. For example, the same 5%, 10%, and 50% percentiles at 20% LI standard deviation
are depicted on Figure 6, and we can notice how Model 3 results diverge from Model 2. Hence we conclude
that on average Model 2 ensures a person ends her working life with a greater wealth. So, contrary to our
initial hypothesis, including the correlation of labor income and stock market returns seems to have little
sense in the asset allocation.

Figure 6. Percentiles for Monte-Carlo simulated wealth at LI standard deviation 20%
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Conclusions
Incorporating human capital into the asset allocation leads to a striking difference in allocations
comparing to those that are generated by considering only the financial assets. Adding the correlation
between the return on human capital and the stock market return leads to a subtler difference. It becomes
significant only when the standard deviation of labor income is comparable to that of the stock market
returns. Actually, if this standard deviation is small it doesn’t really matter if the return on human capital in
correlated with the stock market return or not.
We failed to prove our hypothesis that including the correlation between the return on human capital
and the stock market return into portfolio optimization leads to a superior asset allocation. The Monte Carlo
simulations show that incorporating this correlation is such a straightforward way as we did leads to inferior
results. It’s simpler and safer at the moment to assume that the return on human capital is uncorrelated with
the stock market return. Nevertheless, a more careful incorporating the correlation between labor income
and one-year lagged stock market return would be a perspective direction of further research.
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The article substantiates that the population and labor force movement
process, which are discussed in the scientific literature, is an inexhaustible
character and is reduced only to separate its forms and aspects. It is proved
that the purpose of the article is to study the essence of labor flow and
clarify the classification, which marked signs of composition and typology of
the labor flow. Based on the authors' research, which takes into account
both classical approaches to the classification of logistics flows and the
unique criteria that are determined by studies of labor economics, the
authors' classification of labor flows is offered. The classification takes into
account the spatial movement of labor, which will simplify and systematize
the data management process flows, an analysis of their properties and
performance.
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Вступ. На сьогоднішній день проблема стану господарства країни, її регіонів, галузей,
підприємств у повній мірі залежить від стану трудових ресурсів, це не тільки їх загальна
чисельність, але і статевовіковий склад, загальноосвітянський та кваліфікаційний рівень,
територіальний розподіл, професійна, галузева та інші структури, а також рівень організації праці та
тенденції розвитку. Розподіл та перерозподіл як форма руху трудових ресурсів представляє собою
складні демографічні та соціально-економічні процеси зміни кількісних та якісних характеристик
трудових ресурсів. Процес руху населення та трудових ресурсів, які розглянуті в науковій
літературі, часто має невичерпний характер і зводиться лише до окремих його форм і аспектів.
Таким чином, це обумовлено тим, що досліджувати рух трудових ресурсів як єдиний соціальноекономічний процес досить складно. Тобто в силу певної обмеженості накоплених на сьогоднішній
день знань про закономірності його розвитку, локальності або відсутності статистичної інформації,
необхідної для обґрунтування і перевірки гіпотез про його особливості і розвиток. Зазначене вище
підтверджує особливу актуальність обраної теми статті.
Аналіз використаних джерел. Дослідженнями сутності поняття «потік» займалися такі вчені
як Ж. Делез1, В. Леонтєв2, В. Стаханов, В. Українцев3, А. Гарнов, Н. Кирєєва4, Ю. Морозова5,
1

Делез, Ж. Природа потоков (лекция 12 ноября 1971 г.). ПОЛИТИЗДАТ. <http://www.politizdat.ru/outgoung/40>
Леонтьев, В. (1990). Альтернатива агрегированию в анализе «затраты-выпуск» и системе национальных
счетов. Москва: Изд. Политической литературы
3
Стаханов, В., Украинцев, В. (2001). Теоретические основы логистики. Ростов-на-Дону: Феникс
4
Гарнов, А., Киреева, Н. (2009). Инструментарий логистики: монография. Москва: Креативная экономика.
5
Морозова, Ю. (2002). Анализ и прогнозирование трудовых потоков в системе социально-экономического
развития региона (на примере Камчатской области). Дальний Восток: экономика, управление, финансы. Вып.2.
2
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А. Фоменко1 та ін. У тій же час існують дискусійні питання про суть поняття трудовий потік і його
класифікаційні ознаки.
Метою статті є обґрунтування сутності трудового потоку і уточнення класифікації, в якій
виділено ознаки складу і типології трудового потоку.
Викладення основного матеріалу. При дослідженні поняття «трудовий потік», необхідно
звернутися до термінологічного словника та більш детально визначити значення «потік». У
загальному вигляді економічний потік – це економічна величина, яка вимірюється як норма в
одиницю часу. Теоретичні аспекти категорія «економічний потік» у своїй роботі зазначив Ж.
Дельоз. Він запропонував наступний понятійний апарат економічних потоків: "З точки зору
економіки потоком можна назвати значення деякої кількості послуг чи грошей, які передаються від
одного полюсу до іншого. Полюс – це перше поняття, яке необхідно співвіднести з потоками:
оскільки потік ... входить через один полюс, а виходить через інший"2. У роботі Ж. Дельоза
ґрунтовно розглянуті потоки, запаси та інституційні одиниці, зроблена спроба пошуку механізму
групування потоків, для чого вводиться поняття зрізу-потоку. Однак зазначений механізм так і не
був створений. Визначити, простежити взаємодію потоків в ринковій економіці і здатність їх до
групування вперше вдалося В. Леонтьєву завдяки розробленому ним методу «витрати-випуск»3.
Запропонована ним таблиця міжгалузевих коефіцієнтів описувала кругообіг потоків в системі і
визначала параметри цього кругообігу (потужність, швидкість, синхронність).
Останнім часом у більшості наукових робіт часто використовується логістичний підхід який
заснований на потоках або на потокових процесах. Як показує аналіз наукової літератури, у
більшості робіт об’єктом вивчення логістики вважаються потоки (матеріальні або економічні), а не
процеси4. У роботі А.П. Гарнова і Н.С. Кірєєвої вказується, що об’єктом логістики може бути будьяка діяльність, де сукупність процесів або подій має альтернативну послідовність у просторі і у часі,
тож, є можливість використання різних варіантів організації та управління такою діяльністю по
заданим критеріям5. Це може відноситися до різних потокових процесів, у тому числі матеріальним,
фінансовим, транспортним, інформаційним та трудовим.

Як зазначається в роботі А. Р. Бутріна6, «незважаючи на бурхливий розвиток теорії і
практики логістики, категорія «потік» як і раніше залишається слабо вивченою». Найбільш
поширеним визначенням є наступне: «потік – це сукупність об’єктів, які сприймаються як
єдине ціле, які існують як процес на деякому часовому інтервалі і вимірюється в
абсолютних одиницях за певний період»7, а потім вчені ростовської логістичної школи
ввели в науковий обіг категорію «економічний потік», який вони розуміють як
взаємопов’язані і взаємообумовлені процеси руху ресурсів суспільства для досягнення
соціально-економічних і суспільно-політичних цілей8. Стосовно промислового
підприємства таке трактування сутності економічного потоку досі невизначено.
Існує також досить велика кількість визначень потоку не взагалі, а конкретних
потоків, з їх складовими об’єктами певної природи, в першу чергу матеріальних потоків.
Матеріальні та фінансові потоки взаємообумовлені потоками визначальною і супроводжує
їх рух інформації. Так, якщо в результаті взаємодії матерії та енергії виникає матеріальний
1

Фоменко, А. (2005). Концептуальные подходы к формированию комплекса потоковых процессов в
интегрированных логистических системах. Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т.
2
Делез, Ж. Природа потоков (лекция 12 ноября 1971 г.). ПОЛИТИЗДАТ. <http://www.politizdat.ru/outgoung/40>
3
Леонтьев, В. (1990). Альтернатива агрегированию в анализе «затраты-выпуск» и системе национальных
счетов. Москва: Изд. Политической литературы.
4
Сергеев, В. (2001). Логистика в бизнесе. Москва: ИНФРА-М; Гаджинский, А. (2012). Логистика. Москва:
Изд-во ИТК «Дашков и К°»; Новиков, О., Уваров, С. (2000). Логистика. Санкт-Петербург: «Изд. дом «Бизнес
пресса»; Стаханов, В., Тамбовцев, С. (2000). Промышленная логистика. Москва: Изд-во «ПРИОР»; Стаханов,
В., Украинцев, В. (2001). Теоретические основы логистики. Ростов-на-Дону: Феникс.
5
Гарнов, А., Киреева, Н. (2009). Инструментарий логистики: монография. Москва: Креативная экономика.
6
Бутрин, А. (2005). Исследование и оптимизация потоковых процессов на промышленном предприятии:
монография. Челябинск: Изд-во ЮУрГУ.
7
Каточков, В. (2005). Методологические вопросы взаимодействия потоковых процессов коммерческой
деятельности промышленных предприятий: монография. Челябинск: Изд-во ЮУрГУ.
8
Стаханов, В., Шеховцев, С. (2000). Торговая логистика. Москва: Изд-во «ПРИОР».
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потік, часто має хаотичний характер, то підключення інформації, яка задає напрям і мету,
робить цей рух матеріального потоку впорядкованим і цілеспрямованим.
Найбільш загальне поняття потоку визначено В. Поповим і В. Крайнюченко1 у вигляді
узагальненого терміну «РЕІ-потік», як композиції речовини (Р), енергії (Е) та інформації (І).
Будь-який виробничий процес при такому підході є перетворенням РЕІ-потоків. На вході
цей процес має одні параметри РЕІ, на виході – зовсім інші. Виробничий процес полягає в
трансформації предмета праці в продукт праці – потік готової продукції, шляхом підведення
потоків енергії й інформації до предметів праці
Другим після матеріального потоку логістики дослідники виокремлюють
інформаційний потік. Причому всі одностайно вказують на обов’язковий взаємозв’язок
інформаційного потоку від матеріального. Окремі автори, такі як Семененко А.І., Новіков
О.А., Уваров С.А. та Парфенов А.В., розширили об’єкт логістики фінансовими потоками2,
що є логічним (у той же час у деяких підручниках зовсім відсутні дані потоки.
Поява у логістиці такого об’єкта як трудові потоки – це заслуга таких науковців, як С.
Уваров, Е. Мате, Д. Тискье. Для подальшого вивчення трудових потоків необхідно
визначити їх класифікацію. Більшість науковців, які займалися вивченням трудових
потоків, мають своє уявлення щодо їх класифікації. Так наприклад, науковець Морозова
Ю.С.3, виділяє наступну класифікацію трудових потоків: за сферою обігу; за ступенем
рухливості; за ступенем однорідності; за стадією руху; за напрямом руху; за типом
поточного ринку праці; за віком; за статтю; за професійним складом; за рівнем кваліфікації;
за соціальним статусом; за галузями народного господарства; за рівнем оплати праці. Але у
роботі Морозової Ю.С. немає чіткого уявлення щодо класифікації трудових потоків з точки
зору їх високого ступеня динамічності.
З появою та застосуванням логістики в економічних процесах на наш погляд, більш точна та
повна класифікація трудових потоків представлена у роботі Фоменко А.В.4. Автор погоджується з
класифікацією трудових потоків на основі логістики.
Ґрунтуючись на класичних варіантах класифікації потоків ресурсів, а також розглянутих вище
властивостей, можна виділити наступні класифікаційні ознаки та їх складові для трудових потоків
(табл. 1).
Таблиця 1
Ознака
Вид трудового
класифікації
потоку
1. Динамічна компонента
По
Внутрішній
відношенню до
підприємства
Вхідний
Вихідний
За видами руху Заняття посади
працівників на Перестановка
підприємстві
Просування

Характеристика
використання (навчання) -організація праці, мотивація, оплата
праці, контроль, оцінка працівників;
розвиток - навчання, планування службової кар'єри, соціальний
розвиток, формування культури і іміджу фірми
аналіз забезпеченості кадрами; планування персоналу; відбір;
прийом; адаптація
планування вивільнення працівників;
вивільнення (звільнення); аналіз забезпеченості кадрами
призначення на посаду, яке пов'язане з прийомом на роботу
зміна посади в межах зайнятого або аналогічного рівня
призначення на вищестоящу посаду або підвищення кваліфікації
і оплати в межах посади, що займається

1

Попов, В., Крайнюченко, И. (2002). О мировоззренческих аспектах логистики. Логистика, 3, 6.
Миротина, Л., Сергеева, В. (2000). Основы логистики. Москва: ИНФРА-М.
3
Морозова, Ю. (2002). Анализ и прогнозирование трудовых потоков в системе социально-экономического
развития региона (на примере Камчатской области). Дальний Восток: экономика, управление, финансы. Вып.2.
4
Фоменко, А. (2005). Концептуальные подходы к формированию комплекса потоковых процессов в
интегрированных логистических системах. Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т.
2
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Продовження таблиці 1
Ознака
класифікації

Вид трудового
потоку
Зарахування до
резерву
Зміщення
Звільнення
з
посади
За
типом у
переміщень в географічному
просторі
у структурноієрархічному
у
інформаційнодослідному
по
взаємодія
з
відношенню до матеріальними
інших
потоками;
логістичних
взаємодія
з
потоків
інформаційним
и потоками;
взаємодія
з
фінансовими
потоками;
самостійні
за характером рівномірні
переміщення
нерівномірні

за
інтенсивністю

за
неперервністю
у часі

високоінтенсивні
середньоінтенсивні
малоінтенсивні
постійні
дискретні
(регулярні,
нерегулярні)

2. Елементарна компонента
за домінування старші
вікових груп
середній
молодший
змішані
за
формою явочного
контролю
складу
спискового
складу
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Характеристика
підвищення кваліфікації працівника з метою призначення його
на вищестоящу посаду
призначення на нижчестоячу посаду
звільнення з посади у зв'язку із звільненням або переходом на
іншу посаду
розподіл і перерозподіл працівників за підрозділами, відділами,
цехами, ділянками і робочими місцями, між підприємствами.
формування менеджменту організації
тимчасове вивільнення трудових потоків з підприємства у
зв'язку з необхідністю здобуття спеціальних знань і навичків
перетворення матеріальних ресурсів за участю трудових потоків
перетворення інформаційних ресурсів за участю трудових
потоків
перетворення фінансових ресурсів за участю трудових потоків
переміщення трудових ресурсів всередині і поза організацією,
особливо на ринку праці
характеризуються постійною швидкістю переміщення об'єктів
характеризуються зміною швидкості переміщення, можливістю
прискорення, уповільнення, зупинок, зміни інтервалів
відправлення і прибуття
високий рівень витрачання робочої сили в одиницю часу
середній рівень витрачання робочої сили в одиницю часу
низький рівень витрачання робочої сили в одиницю часу
формується в кожен момент часу певною кількістю об'єктів, що
переміщаються по потоку
утворюється об'єктами, що переміщаються лише час від часу

переважає частка осіб понад 60 років
переважає частка осіб від 45 до 59 років
переважає частка осіб до 45 років
присутні всі вікові групи майже в рівних частках
включає всіх працівників, які з’явилися на роботу
включають як працівників, що з’явилися на роботу, так і
працівників, які перебувають у відпустці, відрядженні, не
з’явилися через хворобу, зайнятих виконанням державних
обов’язків і т.п
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Продовження таблиці 1
Ознака
Вид трудового
класифікації
потоку
за
ступенем формальні
формалізації
потоку
неформальні
за
ступенем керовані
керованості
некеровані
за
ступенем взаємозв’язані
взаємозв’язків
невзаємозв’яза
ні
за структурою

однорідні
неоднорідні

за
закупівельні
приналежніст
ю
до
функціональних
(логістичних)
обов’язків
виробничі

розподільні
транспортні
складські

сервісні

фінансові

Характеристика
структура та характеристики трудових потоків досить стабільні
та формалізовані
характеризуються важко передбачуваними імовірнісними
змінами структури, змісту та характеристик трудових потоків
трудові потоки працівників, які адекватно реагують на керуючий
вплив
трудові потоки працівників, реакція яких на керуючий вплив не
адекватна
трудові потоки працівників, які представляють собою
сформовану організацію, мають і поділяють спільну мету або
цілі і свідомо координують свою роботу для їхнього досягнення
трудові потоки працівників, які не мають спільної мети і
здійснюють спільне переміщення в одному або декількох
просторах трудових потоків
трудові потоки працівників, характеристики яких схожі за
кваліфікацією, досвідом, психологічними характеристиками,
соціальним статусом та іншими параметрами персоналу
трудові потоки працівників, характеристики яких істотно
різняться між собою
формування стратегії придбання матеріальних ресурсів і
прогнозування потреби в них; контроль за строками постачання
матеріалів; вхідний контроль якості матеріальних ресурсів і їх
розміщення на складі; доведення матеріальних ресурсів до
виробничих підрозділів; підтримка на нормативному рівні
запасів матеріальних ресурсів на складах та ін.
координація дій учасників логістичного процесу; організація
матеріальних потоків у виробництві; контроль за ходом процесу
руху товару в рамках внутрішньовиробничої логістичної
системи; регулювання ходу виконуваних робіт та ін.
вибір каналу розподілу; розробка дистриб’юторської та
дилерської мереж; організація роздрібної торгівлі; керування:
каналами розподілу; продажами; обслуговуванням споживачів.
організація: приймання товару перевізником; перевезення
вантажів; передачі товару вантажоодержувачу; експедирування
товарів
розрахунок: потреби складського устаткування; витрат на
складську діяльність; організація: складського обліку;
надходження товарів на склад; розвантаження товарів;
приймання товарів за кількістю; приймання товарів за якістю;
збереження товарів на складі; завантаження товарів на
транспортні засоби; комісіювання відправлень; переміщення
виробів усередині підприємства; упакування і маркування
продукції; уніфікації тари; маркування продукції.
визначення переліку послуг; забезпечення якості сервісних
робіт; проектування, формування, використання, оптимізація
сервісної служби; організація руху ресурсів для надання послуг
споживачам;
узгодження
функцій
післяпродажного
обслуговування
збалансування товарно-матеріальних і фінансових ресурсів при
мінімізації виробничих витрат за всім логістичним ланцюгом;
формування і використання грошових коштів, підтримка їх
ефективної структури в логістичній системі; контроль за
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Продовження таблиці 1
Ознака
класифікації

Вид трудового
потоку

кадрові

За складом

керівники
фахівці
робітники
службовці

За
кваліфікацією

низькокваліфік
овані
середньокваліф
іковані
висококваліфік
овані

За
строками постійні
укладення
трудового
тимчасові
договору
сезонні

Характеристика
дотриманням відповідності між рухом матеріальних і грошових
потоків в логістичній системі, за станом ліквідності,
платоспроможності і фінансовою незалежністю ланок
логістичної системи від зовнішніх джерел фінансування
аналіз використання трудового потенціалу; координація
комплексу і окремих заходів у сфері економіки праці персоналу і
управління витратами на персонал і координація планування
персоналу з іншими сферами планування в організації
(інвестиційне, фінансове і ін.); створення і підтримка
цілеорієнтованої і інтегрованої бази даних з персоналу та ін.
трудові потоки працівників, які здійснюють функції управління
підприємством
трудові потоки працівників, які економічні, інженерно-технічні,
які здійснюють юридичні, адміністративні і інші функції
трудові потоки працівників, які безпосередньо зайняті
створенням матеріальних цінностей або наданням виробничих і
транспортних послуг
трудові потоки, що включають в свій склад працівників, які
здійснюють фінансово-розрахункові функції, підготовку і
оформлення документів, господарське обслуговування і інші
функції
трудові потоки працівників, які мають низький рівень
професійної підготовки, що необхідний для виконання певних
трудових функцій
трудові потоки працівників, які мають середній рівень
професійної підготовки, що необхідний для виконання певних
трудових функцій
трудові потоки працівників, які мають високий рівень
професійної підготовки, що необхідний для виконання певних
трудових функцій
трудові потоки працівників, що влаштувалися на роботу без
зазначення строку
трудові потоки тимчасових працівників, які влаштувалися на
роботу на заздалегідь визначений строк
трудові потоки сезонних працівників, які влаштувалися на
роботу на період сезонних робіт

На наш погляд, структурно кадровий потік може бути представлений в двох вимірах:
елементарна компонента відображена групами персоналу за кваліфікацією, демографічними,
соціальними, культурними і іншими ознаками; динамічна компонента відображена видами рухів
усередині кадрового потоку і поза ним, якщо за кордони потоку приймати потребу і реальну
кількість працівників на підприємстві (заняття посади, перестановка, просування, зарахування в
резерв, зміщення з посади і ін.). Елементарна компонента кадрового потоку на підприємстві
фіксується в системі внутрішнього обліку і маркетингу і відображає стан психологічного клімату,
що склався, мотивації і корпоративної культури, які утримують людей в рамках одного кадрового
потоку. Динамічна компонента визначається в основному керованою системою мотивації персоналу
і професійними бар'єрами, що встановлені в даній організації і відображають звільнення кадрів з
внутрішнього потоку в зовнішній або переміщення у внутрішньому потоці.
Класифікація трудових потоків на підприємстві необхідна через такі важливі обставини: поперше, кваліфікації, професіоналізму кадрів на підприємстві в даний час приділяють велику увагу,
оскільки основні резерви його інтенсивного розвитку пов'язують в основному з кадровим
потенціалом; по друге, регульований рух кадрового потоку, що володіє яскраво вираженою
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властивістю самоорганізації і що виявляється у вигляді потужного синергетичного ефекту (як
позитивного, так і негативного) є слабо вивченим джерелом резервів розвитку підприємства.
Висновки. На підставі авторського дослідження, що враховує як класичні підходи до
класифікації логістичних потоків, з урахуванням специфіки трудових ресурсів, так і унікальні
критерії, що визначаються дослідженнями економіки праці, запропонована авторська класифікація
трудових потоків, що враховує багатопросторовість переміщення трудових ресурсів, яка дозволить
спростити і систематизувати процес управління даними потоками, аналіз їх властивостей і
показників.
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METHODICAL PROVISION FOR IDENTIFICATION
EFFICIENCY OF METHOD OF ACTIVATING EMPLOYEES IN
COMMUNICATION SYSTEM
Scientific approaches of Ukrainian and foreign scientists to the methods of
employees’ activation are systemized. The main directions of employees’
activation that work in a company’s communication system are developed.
Necessity of a socio-economic motivation indicator calculation is justified.
The socio-economic motivation indicator is proposed to be calculated as the
ratio of industrial enterprise income to socio-economic motivation costs
(salaries, allowances, bonuses, prizes, social investments and costs
associated with working conditions improvement). Effective usage of all
intellectual skills of employees in communication system and encouraging
them to effective implementation of their activities are examined. The
necessity of adequate activation methods introduction by senior
management team is proved. Peculiarities of coaching method, that not
only conduces improvement of apparent skills of employees, but reveals
and develops hidden skills as well, are identified. Choosing the indicators for
identification efficiency of activating employees in communication system
that depends mainly on the level of successful functioning of the system’s
key elements - senior management team, employees, tools providing
communication process - were proved.
Key words: communication, activation method, method efficiency,
economic and social goals.
Przedstawienie problemu w ogólnym wyglądzie i jego związek z ważnzmi naukowzmi czy
praktycznymi zasadami. Na dzisiaj powszechnie uznanym jest fakt, że głuwnym zasobem
przedsiębiorstwa i bazową jego przesłanką są zasoby ludzkie, a mianowicie jego wiedza, umiejętność,
przyzwyczajenia i doświadczenie.Dla zabezpieczenia efektywnego użycia wszystkich intelektualnych
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zdolności pracowników systemu komunikacji, pobudzanie do efektywnego spełnienia ich działalności,
kierownikom przedsiębiorstw koniecznie wprowadzać adekwatne metody aktywizacji. W poprzednich
badaniach było uzasadniono, że najskuteczniejszą metodą aktywizacji, która sprzyja nie tylko
udoskonaleniu jawnych umiejętności pracowników, a i pomaga ujawnić i rozwinąć utajone umiejętności
jest metoda treningu(kołczingu). Jednak, powstaje pytanie o efektywności takiej metody i celowość jej
użycia w praktyce ojczystych przedsiębiorstw.
Analiza ostatnich badań i publikacji,
w których
rozwiązuje
się
dany
problem.
Ojczyści naukowcy w swoich pracach znaczącą uwagę
okayują
analizie
metodyk
wzznaczenia
efektywności środków aktzwizacji. Tak, I. Tymoszenko, O. Sosnin, M. Semynikoji, H. Kulikowa1,2,3,
akcentują uwagę na celowości wyróżniania ekonomicznej i socjalnej efektywności i proponują różne
wskaźniki, które pozwalają ich ocenić. Jednak, w pracach M. Semykinoji 4,5 rozpatruje się konieczność
rozliczenia ogólnego wskaźnika efektywności społeczno-ekonomicznej motywacji na przedsiębiorstwie jak
współzależność dochodów przemysłowego przedsiębiorstwa i kosztów na społeczno-ekonomiczną
motywację personelu (opłatę pracy, dokładki, dopłaty, premie, różne socjalne inwestycje i koszty, związane
z poprawą warunków pracy)6,7,8,9. Jednak opracowane metodyczne podejścia dotyczą motywacji
pracowników, a definicja efektywności aktywizacji pracowników systemu komunikacji prawie się nie
określa jak i nie określają się metoda jej oceniania i kryteria efektywności.
Przedstawienie zadania. Badania, przeprowadzone na ojczystych przedsiębiorstwach, świadczą o
tym, że metodyki oceniania efektywności aktywizacyjnych środków są nieobecne, w szczególności, trening
(kołczing), toż opracowanie i udoskonalenie naukowo – teoretycznego i metodycznego zabezpieczenia
udoskonalenia i rozwoju aktywizacji działalności pracowników systemu komunikacji jest ważną naukową
problematyką.
Aktywizacja działalności pracowników systemu komunikacji jest skomplikowanym procesem,
ponieważ, poddaje się wpływowi wewnętrznych i zewnętrznych czynników, określonych specyfiką
działalności przedsiębiorstwa i wewnętrznymi motywami pracowników. Ze względu na to, powstaje
konieczność w badaniu odpowiedniości zaprowadzonych środków aktywizacji działalności systemowi
potrzeb, interesów, celi jak pracowników komunikacyjnego systemu, tak i kierownictwa przedsiębiorstwa.
Dla tego niezbędnym jest przeprowadzenie analizy uzgodnienia celi pracowników i kierownictwa
przedsiębiorstwa, w celu badania efektywności środków aktywizacji.
Referowanie głównego materiału badania. Systematyzacja i uogólnianie różnych naukowych
podejści co do metod aktywizacji daje możliwość określić podstawowe metodyczne zasady, które są
wyjściowym punktem w opracowaniu kierunków udoskonalenia aktywizacji pracowników systemu
komenikacji przedsiębiorstwa :
- wyjściowymi przesłankami aktywizacji pracowników są zadowolenia ich ekonomicznych i
socjalnych potrzeb;
- aktywizacja pracowników jest symbiozą wpływu wewnętrznych(na poziomie oddzielnego
pracownika) i zewnętrznych(na poziomie kierownictwa, przedsiębiorstwa, makrośrodowiska) czynników;
- działalność pracowników systemu kommunikacji jest wynikiem wewnętrznych motywów i
1
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obiektywnych potrzeb, co z jednej strony reguluje się indywiduumem samodzielnie, a z drugiej
kierownictwem przedsiębiorstwa;
- w warunkach teraźniejszości rośnie motyw osiągnięcia określonych celi, które są podstawą
aktywizacji działalności pracowników systemu komunikacji;
- zaostrzenie konkurencyjnej walki na rynku pracy doprowadza do powstania sytuacji, przy której
aktualizuje się konieczność w pełnej realizacji i rozwoju wszystkich umiejętności (jawnych i utajonych)
pracowników systemu komunikacji;
- efektywność pracy każdego pracownika i efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa na ogół,
jest skutkiem pragnienia pierwszego do rozszerzenia wiedzy, wszechstronnego harmonijnego rozwoju
osobistości i otrzymania przewag konkurencyjnych na podstawie przyswojenia najnowszych umiejętności.
Ponieważ aktywizacja działalności pracowników systemu komunikacji jest skomplikowanym
procesem wpływu na rozmaite, za swoją istotą i ukierunkowaniem czynniki, to i metodologia wymiaru
efektywności takiego wpływu jak w teoretycznym, tak i w praktycznym sensie jest również
skomplikowanym pytaniem. Taka trudność wynika ponieważ praktycznie niemożliwie przy pomocy
jednego wskaźnika identyfikować i ocenić efektywność metody aktywizacji pracowników stosunkowo
osiągnięcia postawionych celi. W związku z tym powstaje obiektywna konieczność w badaniu istniejących
wskaźników efektywności, analizie ich w celu możliwości stosowania do wyznaczenia efektywności
metody aktywizacji i, opracowanie na tej podstawie rekomendacji co do udoskonalenia metodyki
wyznaczenia takiej efektywności.
Efektywność aktywizacji pracowników systemu komunikacji zależy od poziomu udanego
funkcjonowania jej głównych elementów - kierownictwa, zatrudnionych pracowników, środków, co
zabezpieczają proces komunikacji. Uwzględniając to, wskaźniki efektywności aktywizacji pracowników
komunikacyjnego systemu docelowo przywiązać do wyników pracy oddzielnego pracownika,
komunikacyjnego systemu i przedsiębiorstwa na ogół.
Wybranie wskaźników wyznaczenia efektywności aktywizacji bazuje się na domniemaniu, że ono
jest skierowane na zaspokojenie potrzeb pracownika systemu komunikacji , przedsiębiorstwa i ich synergii.
Dla pracownika - to otrzymanie wynagrodzenia według wyników swojej działalności, dla systemu
comunikacji - osiągnięcie pewnego poziomu rozwoju i operacyjnych celi, dla przedsiębiorstwa - to
otrzymanie oczekiwanego dochodu i osiągnięcie ogólnego celu. Tak czy inaczej, mówić o efektywności
aktywizacji pracowników komunikacyjnego systemu można tylko w razie osiągnięcia głównego celu
przedsiębiorstwa. Zazwyczaj, takim celem jest otrzymanie maksymalnego dochodu, wielkość którego
zadowala ekonomiczne interesy i cele pracowników systemu komunikacji i przedsiębiorstwa na ogół. Więc,
głównym wskaźnikiem efektywności aktywizacji pracowników systemu komunikacji jest wzrost absolutnej
sumy czystego dochodu.
Zazwyczaj, efektywność wyznaczają jak stosunek dochodu do kosztów, w naszym wypadku kosztów na wprowadzony zachód z aktywizacji pracowników systemu komunikacji. Jednak, zaznaczony
wskaźnik jest zbyt uogólniający, ponieważ:
 po pierwsze, nie uwzględnia wpływu nowej wiedzy, przyzwyczajeń i umiejętności, które zyskają
pracownicy systemu komunikacji wskutek przeprowadzonego treningu (kołczingu);
 po drugie, nie odzwierciedla czy pracownik wykorzystał w trakcie swojej działalności nabytą
wiedze;
 po trzecie, nie daje możliwości świadczyć o osiągnięciu celi kierownictwa i pracowników systemu
komunikacji.
Następną grupą wskaźników, które wykorzystują się dla wyznaczenia efektywności są wskaźniki
opłacalności. W ogóle, stosowanie wskaźników opłacalności dla wyznaczenia efektywności działalności
przedsiębiorstwa od użycia środków aktywizacji jest niedostateczne. Jest to spowodowane
nieuwzględnieniem treści i trudności pracy, jej twórczego napełnenia podczas spełnienia komunikacji. Toż
dla bardziej uzasadnionej oceny efektywności stosowania instrumentów aktywizacji docelowo wprowadzić
wskaźnik wydajności pracy.
Aktywizacja bazuje się na mechanizmie zainteresowania w osiągnięciu ekonomicznych i socjalnych
wyników. Wydajność pracy jak jeden z wskaźników efektywnej działalności jest naprawde aktualny,
ponieważ na niego wpływa poziom płacy zarobkowej, treść pracy i jej natężenie. Zaznaczone aspekty są
obiektem aktywizacji działalności pracownika i sprzyjają podwyższeniu jego efektywności.
Jeszcze jednym wskaźnikiem efektywności aktywizacji jest wzrost dynamiki płacy zarobkowej i jej
udzielna waga w ogólnych dochodach. jakość pracy można rozpatrywać jak jedno z głównych kryteriów
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efektywności aktywizacji pracowników komunikacyjnego systemu przedsiębiorstwa.
Jakość pracy docelowo rozpatrywać jak jedno z głównych kryteriów efektywności aktywizacji
pracowników systemu komunikacji przedsiębiorstwa. Ona charakteryzuje wyniki działalności każdego
oddzielnie wziętego pracownika systemu komunikacji z punktu widzenia odpowiedniości objętości
dokonanych prac do postawionych zadań i zapotrzebowania. Do wskaźników, które ilościowo
charakteryzują jakość pracy odnoszą wydajność, intensywność, natężenie za pewny okres czasu.
O efektywności środków aktywizacji oprócz wskaźników jakości pracy świadczy też wskaźnik
zmiany liczebności pracowników systemu komunikacji. Rozmowa dotyczy wskaźnika płynności kadrów,
który pośrednio odzwierciedla zachwyt i niezadowolenie pracowników od prowadzonej przez ich
działalności, warunkami pracy, poziomem opłaty i tym podobne. Wzrost danego wskaźnika może
świadczyć o nieadekwatności środków aktywizacji pracowników komunikacyjnego systemu
przemysłowego przedsiębiorstwa. Wzrost danego wskaźnika może świadczyć o nieadekwatności środków
aktywizacji pracowników systemu komunikacji przedsiębiorstwa przemysłowego.
Zabezpieczenie obiektywnego oceniania efektywności aktywizacji jest możliwe przy stosowaniu
należnej metodyki, która uwzględnia właściwości aktywizacji, trudność wyraźnej identyfikacji wyników
treningu(kołczingu) i ostatecznego wpływu na wyniki działalności pracowników systemu komunikacji.
W metodycznej literaturze do spraw wyznaczenia i oceniania efektywność najczęściej proponują
wyznaczać przez system absolutnych i dynamicznych finansowych wskaźników 1. W praktyce ojczystych
przemysłowych przedsiębiorstw oceniania efektywności spełnia się na podstawie rozliczenia finansowych
wskaźników. Odznaczymy, że takie podejście jest usprawiedliwione pod warunkiem wyznaczenia
efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa w ogóle. Jednak, metodyka wyznaczenia efektywności
aktywizacji potrzebuje udoskonalenia. Odznaczymy, że takie podejście jest usprawiedliwione pod
warunkiem wyznaczenia efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa w ogóle. Jednak, metodyka
wyznaczenia efektywności aktywizacji potrzebuje udoskonalenia.
W praktyce ojczystych przedsiębiorstw, w szczególności, Publiczna spółka akcyjna „Iskra‖,
Publiczna spółka akcyjna „SELMI‖, Publiczna spółka akcyjna „Lvivoblenergo‖, Sp. z o.o. "Technologia
dla biznesu" i inne wykorzystują takie metodyki oceniania efektywności aktywizacji i metod :
- na podstawie porównania wskaźników działalności systemu komunikacji do i po stosowania
metody aktywizacji;
- na podstawie porównania wyników działalności systemu komunikacji jednego przedsiębiorstwa z
wynikami analogicznych wskaźników przedsiębiorstw, gdzie nie stosowała się metoda aktywizacji;
- na podstawie opracowania i rozliczenia zaplanowanej i naukowo - uzasadnionej metodyki, co
uwzględnia wpływ metody aktywizacji i właściwości działalności pracowników systemu komunikacji.
Właśnie pracownicy danego systemu mają możliwość zastosować nie tylko jawne umiejętności, ale i
rozwinąć utajone, co jest aktualne przy planowaniu przeprowadzenia środków aktywizacji, w
szczególności, treningu (kołczingu).
Według wyników przeprowadzonej powyżej analizy istniejących metod i metodyk wyznaczenia
efektywności środków aktywizacji można podsumować, że głównym problemem jest trudność
wyznaczenia wyników i kosztów na aktywizację działalności pracowników systemu komunikacji. Jeszcze
jednym ważnym aspektem jest to, że aktywizacja ma w swoim arsenale znaczną ilość metod, gdzie
stosowanie pewnych metod może przyśpieszyć otrzymanie wyników pracy, podczas gdy inne instrumenty
są bardziej pożądane dla pracowników, ponieważ oprócz efektu ekonomicznego mają jeszcze i socjalny.
Udoskonalenie metodyki wyznaczenia efektywności metody aktywizacji, w szczególności,
treningu(cołczingu) docelowo spełniać uwzględniając takie kluczowe przepisy :
 po pierwsze, dowolna metoda aktywizacji działalności pracowników doprowadza do pewnego
wyniku. W naszym wypadku zastosowując trening (cołczing) dla aktywizacji pracowników systemu
komunikacju, kierownictwo pierwszoplanowo otrzyma pracowników z udoskonaloną wiedzą,
umiejętnościami i przyzwyczajeniami. Tylko z czasem pracownik potrafi nabytą wiedze adekwatnie
zastosować w trakcie wykonania własnych funkcji. Więc, wyznaczając efektywność koączingu dosyć
ciężko ocenić jego wynik, jak dla pracownika, tak i przedsiębiorstwa w ogóle;
 po drugie, przy wyznaczeniu efektywności kołczingu docelowo wykorzystywać pewne wskaźniki i
1
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kryteria, które nie tylko dają możliwość wyznaczyć ekonomiczny i socjalny efekt od jego wprowadzenia,
ale i pozwalają określić kierunki możliwego udoskonalenia;
 po trzecie, ogólnie przyjęte podejście do obliczenia dowolnej efektywności jak stosunek wyniku do
kosztów jest niezupełnie możliwy do przyjęcia przy wyznaczeniu efektywności kołczingu. Taka sytuacja
jest określona trudnością wyznaczenia zależności między kosztami na przeprowadzenie kołczingu,
wynikami i dodatkowymi efektami dla przedsiębiorstwa;
 po czwarte, ponieważ obiektem kołczingu są pracownicy systemu komunikacji przedsiębiorstwa, to
przy wyznaczeniu efektywności docelowo uwzględniać wyniki, które przynosi cołczing dla pracowników.
Toż powstaje obiektywna potrzeba w udoskonaleniu efektywności metody aktywizacji pracowników
systemu komunikacji, uściślenie kryteriumu efektywności i kształtowania odpowiedniej skali, za którą
będzie się prowadzić ocenianie poziomu efektywności. Sytuacja komplikuje się dosyć trudnym
zastosowaniem liczebnej oceny, co jest określone specyfiką jednostek wymiaru wyników kołczingu
(udoskonalone i nabyte umiejętności, wiedze, przyzwyczajenia i t.p ).
Stosowanie uzgodnienia celi, jak kryterium efektywności kołczingu, charakteryzuje się istnieniem
szeregu problemów:
1)
zazwyczaj przemysłowe przedsiębiorstwa są ograniczone w zasobach i dlatego nie mają
możliwości usatysfakcjonować cele pracowników, również odnośnie do rodzaju kołczingu, jego
przedmiotowego obwodu i t.p. ;
2)
zasadnicze są całe przedsiębiorstwa. W razie przeciwieństwa między celami
przedsiębiorstwa i celami pracowników będą dominowały pierwsze, toż w praktyce dosyć ciężko domagać
się uzgodnienia czy kompromisu;
3)
na dzisiaj w pierwszej kolejności wyznaczają się całe przedsiębiorstwa, dalej całe
aktywizacji, a dalej cele pracowników. Ze względu na to, w praktyce uzgodnienie celi przy
przeprowadzeniu kołczingu przetwarza się w wtórny proces i jemu nie nadaje się należnej uwagi;
4)
zabezpieczenie adekwatnemu uzgodnieniu celi systemu komunikacji i przedsiębiorstwa
wymaga od managerów gruntownej analizy specyfiki wykonywanych prac, rozumienia osobistości i
fachowych właściwości każdego pracownika.
Następnym krokiem przy wyznaczeniu efektywności kołczingu jest określenie celi, którymi kierują
się jak kierownictwo przedsiębiorstwa, tak i pracownicy systemu komunikacji.
Powszechnie wiadomo, że cele odpowiadają pewnym wymogom1 2 3 4:
 wyraźność - dokładne i konkretne odzwierciedlenie realnych pragnień i potrzeb i kierunków ich
osiągnięcia z pełnym zasobem zabezpieczeniem;
 mierzalność - zabezpieczenie możliwości liczebnego przedstawienia i oceniania za pomocą jednego
albo kilku wskaźników;
 osiągalność - zabezpieczenie możliwości osiągnięcia wyniku i zarysowywania
zasobów(finansowych) dla osiągnięcia celu;
 koordynacja - zabezpieczenie związku wzajemnego, logicznej celowości między celami
przedsiębiorstwa i pracownikami;
 elastyczność - zabezpieczenie możliwości przemiany i korygowania celi odpowiednio do przemian,
co odbywa się w zewnętrznym i wewnętrznym środowisku przedsiębiorstwa;
 hierarchia - każdemu poziomowi zarządu przedsiębiorstwa powinny odpowiadać konkretne cele.
Wyznaczając efektywność kołczingu proponuje się wydzielać socjalne i ekonomiczne cele jak dla
przedsiębiorstwa, tak i dla pracowników komunikacyjnego systemu. Na mocy analizy praktyki
przemysłowych przedsiębiorstw, a także działalności pracowników komunikacyjnego systemu
przeprowadzono uogólnianie możliwych socjalnych i ekonomicznych celi.
W tablicy. 1 przytoczono uogólnioną listę socjalnych i ekonomicznych celi przedsiębiorstwa i
pracowników komunikacyjnego systemu co do przeprowadzenia kołczingu.
1

Гонтарева, І.В. (2011). Об’єктивізація цілей при прогнозуванні ефективного розвитку підприємства.
Економічний простір, Вип. 1, 143-155.
2
Данилюк-Черних, І. М. (2012). Критерії оцінювання професійного та інтелектуального рівня працівників
підприємства. Формування ринкової економіки: стратегічні імперативи сучасного менеджменту. Київ:
КНЕУ, 318-327.
3
Дмитренко, Г. А., Шарапатова, Е.А., Максименко, Т.М. (2002). Мотивация и оценка персонала. Київ: МАУП.
4
Еськов, А. Л. (2005). Мотивационный механизм в системе производственного менеджмента: проблемы и
решения. Донецк: ИЭП НАН Украины.
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Tablica 1.
Ekonomiczne i socjalne cełe przedsiębiorstwa i pracowników systemu komunikacji co do
przeprowadzenia kołczingu
Cele
Pracownicy systemu komunikacji
Przedsiębiorstwo
Ekonomiczne Otrzymanie wyższego poziomu opłaty Zabezpieczenie maksymalizacji dochodu
pracy.
przedsiębiorstwa.
Otrzymanie dodatkowych materialnych Zwiększenie cząstki rynku.Podwyższenie
wypłat za nadliczbową pracę, jakość elastyczności produkcyjnego potencjału.
wykonania operacji i tym podobne.
Podwyższenie wydajności pracy.
Możliwość uczestnictwa w podziale Podwyższenie jakości wykonania operacji
dochodów przedsiębiorstwa
Socjalne
Otrzymanie nowych wiedz, umiejętności i Otrzymanie personelu należnej kwalifikacji;
przyzwyczajeń.
kształtowanie
zespołu
kompetentnych
Podwyższenie kwalifikacji, otrzymania fachowców.
dodatkowej edukacji, przeszkolenie.
Podwyższenie
poziomu
kwalifikacji
Rozwój utajonych umiejętności.
pracowników.
Realizacja potencjału.
Zabezpieczenie odpowiednich warunków
Otrzymanie pewności w przyszłości, pracy.
gwarancji nawału pracy, stabilności.
Podwyższenie
poziomu
korporacyjnej
Karierowiczowski wzrost.
kultury.
Uczestnictwu
w
kierowaniu Polepszanie
socjalnypsychologicznego
przedsiębiorstwem.
klimatu w zespole.
Polepszanie stosunków z kierownictwem, Polepszanie podległych i kierownictwa.
koleżankami, podległymi.
Zabezpieczenie
stabilności
zespołu,
Możliwość dla samorealizacji i samo lojalności personelu.
aktualizacje.
Zabezpieczenie konkurencyjnego poziomu
Otrzymanie dodatkowego doświadczenia, opłaty pracy, premii, wynagrodzenia.
władzy i wpływu.
Odznaczymy, że proponowana lista celi nie jest wyczerpująca. Zaznaczona lista celi może być
detalizowane i rozszerzony. W ogóle cele będą odzwierciedlały właściwości każdego oddzielnego
przedsiębiorstwa, pracowników komunikacyjnego systemu i ich potrzeb.
Więc, proponuje się wyznaczać ogólną efektywność aktywizacji pracowników komunikacyjnego
systemu przedsiębiorstwa na podstawie uzgodnienia celi kierownictwa i pracowników komunikacyjnego
systemu co do przeprowadzenia kołczingu na pewny moment czasu. Rozliczenie takiej efektywności jest
punktowe(za wyraźnie określony przedział czasu), ponieważ, z upływem czasu odbywają się przemiany jak
w celach, pracownikach, tak i ogólnym strategicznym kierunku rozwoju całego przedsiębiorstwa.
W ogólnym wyglądzie model efektywności kołczingu będzie miał taki wygląd (1) :
Е= ƒECp*SCp*ECк*SCк,

(1)

gdzie Е- efektywność kołczingu,
Ecp, ECк - wskaźniki, co charakteryzuje poziom osiągnięcia ekonomicznych celi pracownikami
systemu komunikacji przedsiębiorstwa i kierownictwa odpowiednio na pewny moment czasu;
SCp, SCк - wskaźniki, co charakteryzuje poziom osiągnięcia socjalnych celi pracownikami
komunikacyjnego systemu przedsiębiorstwa i kierownictwa odpowiednio na pewny moment czasu.
Poziom uzgodnienia ekonomicznych i socjalnych celi wyznacza się drogą ekspertową. Ekspertami
występują pracownicy administracji, które posiadają informacją nie tylko o poziomie osiągnięcia własnych
celi i potrzeb, ale i o poziomie osiągnięcia celi przedsiębiorstwa na ogół, tak i pracownicy systemu
komunikacji, które kierują się własnymi oczekiwaniami od przeprowadzenia aktywizacji.
W celu odzwierciedlenia naoczności oceniania efektywności kołczingu budujemy matrycę
jakościowej oceny uzgodnienia celi przedsiębiorstwa i pracowników systemu komunikacji odnośnie do
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przeprowadzenia - to model, co może być zbudowane na podstawie dowolnych wskaźników1 2 3 4.W tym
wypadku analizowanymi wskaźnikami są uzgodnienia celi kierownictwa przedsiębiorstwa i pracowników
systemu komunikacji.
Napełnenie matrycy odbywa się za pewnym algorytmem.
Algorytm kształtowania matrycy :
1) ocenianie wskaźników na skalę od 1до 3, gdzie znaczenie 3 nadaje się w razie, kiedy cele
pracownika i przedsiębiorstwa uzgadniają się w całości; 2 - cele pracownika i przedsiębiorstwa częściowo
się uzgadniają s ; 1 - cele pracownika i przedsiębiorstwa się nie uzgadniają.
2)wyznaczenia średnich znaczeń według wszystkich wskaźników;
3) podział wskaźników na dwie grupy, gdzie do pierwszej grupy odnosimy wskaźniki, znaczenia
których są wyższe za średnie, a do drugiej grupy - znaczenia niżej średniego;
4) nadania wskaźnikom pierwszej grupy znaczenia "1", a wskaźnikom drugiej grupy "0";
5) przeprowadzenie porównań i wypełnienie tablicy.
Naprowadzany powyżej algorytm był zastosowany na przykładzie Spółki publicznej "Iskra" i według
wyników przeprowadzonych obliczeń sformowano matrycę porównań, która jest naprowadzana w
tablicy 2.

Ocena

EСpvs٭
SCpns

Tablica 2.
Matryca jakościowej oceny uzgodnienia wszystkich celi co do koóczingu na SP "Iskra
SCpvs
SCpns
SCpvs
SCpvs
SCpns
SCpns
SCpvs
SCpns
ECкvs
ECкvs
ECкns
ECкvs
ECкvs
ECкns
ECкns
ECкns
SCкvs
SCкvs
SCкvs
SCкns
SCкns
SCкns
SCкns
SCкns
1;0;0;1
1;0;1;1
1;1;0;1
1;1;0;0
1;0;1;0
1;0;0;1
1;1;0;0
1;0;0;1
0;0;1;1
0;0;1;1
0;0;0;1
0;1;1;0
1;0;1;0
0;0;0;1
0;1;0;0
0;0;0;0

Adnotacja.obliczono autorem;
gdzie, ECpvs - ekonomiczny cel pracowników komunikacyjnego systemu powyżej średniego;
ECpns - ekonomiczny cel pracowników komunikacyjnego systemu niżej średniego;
SCpns - socjalny cel pracowników komunikacyjnego systemu niżej średniego;
SCpvs - socjalny cel pracowników komunikacyjnego systemu powyżej średniego;
ECkvs - ekonomiczny cel kierownictwa powyżej średniego;
ECkns - ekonomiczny cel kierownictwa niżej średniego;
SCkvs - socjalny cel kierownictwa powyżej średniego;
SCkns - socjalny cel kierownictwa niżej średniego.
W celu przeprowadzenia oceniania efektywności aktywizacji, w szczególności, kołczingu na
podstawie uzgodnienia celi pracowników systemu komunikacji i kierownictwa docelowo sformować
uogólnioną skalę, która zawiera wszystkie możliwe kombinacje uzgodnienia celi i odpowiednią
interpretację poziomu efektywności (tablica. 3).
W danym badaniu zastosowano skalę dla pomiaru oznak jakościowych.
Napełnenie takiej skali spełnia się na podstawie domniemania o tym, że kiedy ECp,SCp, ECk, SCk
dorównują "1", to efektywność metody aktywizacji ma "wysoki" poziom. Pod warunkiem kiedy jedno ze
znaczeń ma "0", to efektywność aktywizacji odpowiada "zadowalającemu" poziomowi. Jeśli dwa znaczenia
wskaźników mają "0" to efektywność aktywizacji pracowników znajduje się na "niskim" poziomie. W
wypadkach kiedy obserwują się trzy znaczenia z "0" to efektywności nadaje się "krytyczny" poziom, a jeśli
cztery "0" - efektywność nieobecna.

1

Лугова, В.М. (2010). Оцінка мотивації управлінського персоналу за критерієм гармонії інтересів. Управління
розвитком, Вип.6 (82), 42-45.
2
Мамонтова, Н. А. (2012). Підходи до оцінювання результативності та ефективності управління вартістю.
Актуальні проблеми економіки, Вип. 9 (111), 272-279.
3
Монастирська, Г. В. (2012). Мотиваційна складова менеджменту персоналу в сучасній Україні. Формування
ринкової економіки : стратегічні імперативи сучасного менеджменту. Київ: КНЕУ, 385-395.
4
Нелапший, Л. М. (2010). Оціночні характеристики використання мотиваційних механізмів підприємницької
діяльності. Коммунальное хозяйство городов, Вып. 71, 125-132.
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Tablica 3.
Skala oceniania poziomu efektywności
Kombinacje szacunków
Poziom efektywności
1;1;1;1
Efektywność "wysoka"
0;1;1;1;
Efektywność jest "zadowalająca"
1;0;1;1;
1;1;0;1;
1;1;1;0.
1;0;1;0
Efektywność jest "niska"
1;0;0;1
0;1;1;0
0;1;0;1;
1;1;0;0;
0;0;1;1.
1;0;0;0
Efektywność jest "krytyczna"
0;1;0;0;
0;0;1;0
0;0;0;1.
0;0;0;0.
Efektywność jest nieobecna
Dana skala odzwierciedla jakościową ocenę możliwych poziomów efektywności, która bazuje się na
uzgodnieniu celi pracowników systemu komunikacji i kierownictwa przy wybraniu metody aktywizacji.
Więc, można wyróżnić pięć poziomów efektywności kołczingu:
- pierwszy poziom - efektywność nieobecna, jest świadczeniem pełnego nieuzgodnienia celi
pracowników systemu komunikacji i kierowników przedsiębiorstwa i aprobacja nie efektywnego zachodu z
aktywizacji;
- drugi poziom - efektywność "krytyczna", charakteryzuje się pechowym przeprowadzeniem
aktywizacji, jednak, podczas oceniania ujawniono jedno zbiegnięcie się celi, co, w skutek, określa
perspektywy dla przyszłego udoskonalenia aktywizacji działalności pracowników systemu komunikacji;
- trzeci poziom - efektywność "niska", sygnalizuje o istnieniu lukuw w wybranej metodzie
aktywizacji, jednak, i pracownicy i kierownictwo rozumieją doniosłość danego procesu;
- czwarty poziom - efektywność "zadowalająca", obserwuje się prawie pełne uzgodnienie celi
iokreślajżą się perspektywne działki dla rozwoju utajonych umiejętności pracowników;
- piąty poziom - efektywność "wysoka", odzwierciedla sytuację, przy której wszystkie cele i
pracowników komunikacyjnego systemu i kierownictwa przedsiębiorstwa w całości się uzgadniają. Czyli
cele, które odnoszą się odnośnie kołczingu, osiągają się i pracownikami i przedsiębiorstwem na ogół,
wskutek czego otrzymano jak socjalny, tak i ekonomiczny efekty.
Sformowana skala pozwala nie tylko wyznaczyć efektywność wybranej metody aktywizacji, ale i
ujawnić problematyczne miejsca w aktywizacji działalności pracowników systemu komunikacji i
opracować na tej podstawie rekomendacje z udoskonalenia.
Zastosowawszy opracowaną metodykę wyznaczenia efektywności na przykładzie SP "Iskra" można
zrobić następne uogólniania:
 po pierwsze, dla analizowanego przedsiębiorstwa efektywność proponowanej metody znajduje się
na poziomie "zadowalająca", co świadczy o skuteczności stosowania takiej metody dla aktywizacji
pracowników systemu komunikacji;
 po drugie, grupa ekonomicznych celi kierownictwa nie zadowolona w pełnej mierze. Analogiczna
sytuacja obserwuje się po ekonomicznych celach pracowników systemu komunikacji;
 po trzecie, na przedsiębiorstwie obserwuje się uzgodnienie socjalnych celi kierownictwa i
pracowników systemu komunikacji, co dotyczy podwyższenia kwalifikacji, karierowiczowskiego wzrostu i
otrzymania wykwalifikowanego i pewnego personelu;
 po czwarte, określono kluczowe problemy przedsiębiorstwa w zakresie aktywizacji działalności
pracowników systemu komunikacji, w szczególności, co dotyczy osiągnięcia ekonomicznych celi
Wnioski: Wskutek badań, przeprowadzonych na przedsiębiorstwach ojczystych i własnego dorobku,
opracowano metodykę wyznaczenia efektywności metody aktywizacji działalności pracowników systemu
komunikacji. Głównym kryterium efektywności aktywizacji zachodu proponuje się obierać kryterium
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uzgodnienia celi kierownictwa i pracowników komunikacyjnego systemu przedsiębiorstwa. Takie
uzgodnienie musi bazować się na zestawieniu najaktualniejszych potrzeb, interesów, celi kierownictwa i
pracowników systemu komunikacji. Opracowane metodyczne przepisy są pewnym podłożem dla podjęcia
administracyjnych decyzji kierownikami przedsiębiorstw co do stosowania optymalnych środków
aktywizacji, które uwzględniają wieloaspektowość badanego zjawiska.
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SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL SUPPORT OF
THE KNOWLEDGE ECONOMY FORMATION IN
UKRAINE
In modern conditions the economic competitiveness on the world markets
is determined by its ability to produce, absorb and commercialize
knowledge. Scientific and technological knowledge has become an
important factor of socio-economic development of different countries. It is
hi-tech, science intensive production determines economic growth
prospects of the global economy. Information and knowledge are the main
factors for scientific-technological support of the country and the formation
of knowledge economy. The analysis of scientific-technical activities allowed
defining the main factors and criteria that enable the use of science and
technology in forming knowledge economy.
Key words: knowledge economy, science and scientific and technical
potential, scientific and technical activities, the potential scientific and
technical progress, innovative activity, innovations.
Statement of the problem. In the transition to the knowledge economy, the ability to generate and
use innovation determines the competitiveness of any economic system. The knowledge society, which
emerges as a new socio-economic formation, forms new requirements and opportunities for development of
scientific-technological potential. Under these conditions, the formation of a scientific and technological
capacity, able to provide interaction between science, technology and industry are particularly important.
Intensive development of new technologies drives economic growth through innovation of the
playback format. Within twenty years of development, Ukraine has gained some experience of formation
and realization of state programs of priority directions of development of science and technology.
In modern conditions the competitiveness of the economy on foreign markets is determined by its
potential to promote, develop and implement knowledge. Scientific and technological knowledge has
become an important factor of socio-economic development of different countries. The study of the level of
development of science, implementation of the state's capacity to resolve scientific and technical problems
is quite relevant.
Analysis of recent researches and publications. The study of aspects of scientific and
technological capacity in the formation of the national economy covered in the work of scholars such as V.
Geeza, N. Klimovich, O. Lapko, A. Liholata, L. Musina, T. Romanyuk, O. Skoryk, L. Fedulova, and many
others.
The purpose of this paper is to study the real situation in the field of scientific and technological
activities in Ukraine and search of ways for further development in the knowledge economy.
The main material of the study. In the last decades of the twentieth century globalization,
information, technological, economic revolution has greatly exacerbated the conditions of competition
between countries and raised the degree of their wealth and prosperity upon the capacity to create and use
knowledge, ideas, innovations and new technologies.
At the same time the prerequisites for the emergence of a new type of economic environment – an
economy based on knowledge. The ability of countries to create knowledge, primarily scientific,
dissemination and effective use for the development of production and society are in such an economy, the
main drivers of growth along with the traditional sources of investment and labor resources, greatly
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increasing the efficiency of their use1.
The processes of technological development, the role of research and development activities in the
evolution of the economy and society took special attention in the XIX century in connection with the
acceleration of scientific and technical revolution and became the premise of the classic methodology of
economic development based on innovation and technological factor2 .
Of key importance for innovative development of the economy had the Concept of scientifictechnological and innovation development of Ukraine (Decree of Verkhovna Rada of Ukraine, 1999) 3.
According to the Concept of scientific-technological and innovation development of Ukraine the national
interests of our country require immediate and effective measures aimed at the preservation of its scientific
and technological potential, ensuring effective use for overcoming of the crisis phenomena in economic and
social development.
The processes of development, transfer and dissemination of technological innovation have received
substantial critical analysis from the perspective of theoretical and practical vision of ways to solve the
problem of technological development of the economy.
To scientific-technical activities include the entire process of innovative product development – from
idea generation to implementation in the production or sale4.
In the development and implementation of the overall strategy of scientific-technological and
innovation development of Ukraine it is necessary to consider regional features. Ukraine faces the problem
of choosing the strategy of development of scientific-technical and production potential:
• the migration strategy – the use of foreign scientific and technical capacity and transfer of its
achievements in its own economy;
• borrowing strategy – mastering the production of high-tech products that has already been made in
other countries by using their own cheap labour and the available scientific and production potential;
• strategy building – using own scientific and production potential on the basis of capital formation to
create new products and technologies, possibly with the participation of foreign scientists and engineers;
• leadership strategy (perforated) – the creation of fundamentally new types of products, modern
designs leading to a generation or two5.
Scientific and technological potential of the state is characterized by the peculiarities of the structure,
quality and socio-economic characteristics. Skorik A. identifies scientific and technological capacity as the
capacity of the innovation system to changes, progress, improvements in the achievements of science and
technology. Therefore, in the scientific and technological capabilities appropriate identifies the following
elements:
- resource potential;
- innovative-information potential;
- intellectual potential;
- investment potential;
- infrastructure capacity6.
A new paradigm for research and technological development is associated with socio-economic
orientation of the new technologies, that is, practical assemblages of knowledge and factors that are used
for the economic growth of communities to improve their material and cultural standard of living7.
The development of science should be considered as the first priority of social development.
1

Мусіна, Л. (2003). Основні засади переходу до економіки знань: перспективи для України. Економіка і
прогнозування, 4.
2
Федулова, Л.І. (2015). Технологічна політика: глобальний контекст та українська практика: монографія.
Київ: Київ. Нац. торг.-екон.у-т.
3
Постанова про Концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України 1999 (Верховна Рада
України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/916-14> (1999,
липень, 13).
4
Романюк, Т. (2012) Формування економіки нового технологічного укладу в Україні: стан, проблеми,
перспективи: монографія. Київ: «КВІЦ».
5
Чичкало-Кондрацька, І. (2009). Стратегічні орієнтири розвитку науково-виробничого потенціалу регіонів в
умовах глобалізації та міжнародної інтеграції України. Вісник КНТЕУ, 2.
6
Скорик, О.О. (2015). Сутність та складові елементи науково-технологічного потенціалу держави. Державне
управління: удосконалення та розвиток, 11.
7
Климович, Н.І. (2014). Особливості та специфіка розвитку науково-технічної діяльності України.
Економічний нобелівський вісник, 1, 235-239.
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Unfortunately, in Ukraine there was a crisis of science, because the low remuneration of researchers, lack of
funds for the purchase of modern equipment, immunity to introduction of results of scientific researches
and other phenomena cause considerable loss of highly skilled human resources.
Scientific resources determine the ability of a country to carry out at itself scientifically-research and
developmental works.
On scientific and technological potential of the country, its condition and tendencies of development
is influenced by two groups of factors:
1.
Quantitative factors – availability in the country of the prepared scientific researchers, as
well as logistical support to R & d, especially the amount allocated to the science and scientific servicing of
financial resources.
2.
Qualitative factors - a system of organizing research and development, priorities of
scientific development and the level of development of scientific services1.
Scientific and technical work reflects the General economic condition of the state as a whole. In 2014
the share of performers of scientific research and development (researchers, technicians and support staff)
in the total employed population amounted to 0.50 percent, including researchers – 0.32%. According to
Eurostat, the highest proportion was in Finland (3.20% and 2.28%), Denmark (3.20% and 2.18%),
Switzerland (2.66% and 1.37%), Norway (2.56% and 1.81%) and Slovenia (2.27% and 1.34%); the lowest
– in Romania (0.46% 0.30%), Cyprus (0.71% and 0.50%), Bulgaria (0.74% and 0.52%) and Turkey (0.74%
and 0.63%). The share of doctors and candidates of Sciences among the performers of scientific research
and development amounted to 21.3%. The share of researchers with scientific degrees was 32.3%2.
In 2014 scientific research and technical work in Ukraine were implemented only 999 organizations,
42.2 % of which relate to the entrepreneurial sector of the economy, 42.0 % in the state, 15.8 % – higher
education. In comparison with 1991 their number decreased by 25.7 %9.

The total number of employees of organizations that perform scientific and technical work, at the end
of 2014 amounted to 109.6 thousand people, including researchers of 58.7 thousand people, technicians –
10.7 thousand people, support staff and other employees by 20.1 thousand persons In comparison with 1991
the number of scientific workers fell by 65 %.3

1

Федулова, Л.І. (2009). Економіка знань: підручник. Київ.
Кармазіна, О.О. (2015). Наукова та інноваційна діяльність в Україні: стат. зб. Державна служба статистики
України. Київ.
3
Там само.
2
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The index of performance of scientific and scientific-technical works in Ukraine, which accounts for
one scholar, the highest value reached in 2013 — 0,615, and in recent years especially did not change. Only
in 2014 it dropped by 35.3 percentage points compared with 2005 due to the growth in number of scientists
in 2014, by 3.8 %.
Despite the difficulties of the transition to the knowledge economy, scientific-technological sphere of
Ukraine remains competitive and has advantages. First, remains high the General level of education of the
Table 1.
Dynamics of indicators of scientific and technological activities in Ukraine1*
Index
2005
2010
2011
2012
2013
2014
The number of completed scientific
63,9
and scientific-technical works, units

52,0

52,4

of products
6,3
6,2
6,5
- Technologies
5,4
5,7
5,3
- Materials
1,1
1,4
1,6
- plant variety (animal breeds)
0,7
0,7
0,6
- methods, theories
5,4
7,7
7,7
- other
45,0
30,3
30,7
The number publications, units.
241942 345338 354703
including: monographs, textbooks,
14200 23360 24408
manuals
- articles in scientific professional
139027 194378 196194
journals
- other
88715 127600 134101
The number of applications for titles
8945
8894
8849
of protection, units.
of them are: - plant variety (animal
342
328
281
breeds)
- the invention
2312
2252
2913
* based on the data of the State statistics service of Ukraine

1

53,2

47,9

43,0

2014 tо
2005, %
67,3

6,4
5,6
4,6
73,0
5,0
5,0
3,2
59,3
1,3
1,2
1,1
100,0
0,5
0,7
2,2
314,3
7,7
7,6
7,5
138,9
32,3
27,8
24,4
54,2
374897 391398 327919 135,5
23696

25262

21846

201872 203975 17972

153,8
12,9

149329 162161 126346 142,4
8514

8348

8029

89,8

263

206

226

66,1

2887

2965

2338

101,1

Кармазіна, О.О. (2015). Наукова та інноваційна діяльність в Україні: стат. зб. Державна служба статистики
України. Київ.
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population; secondly, there are a network of academic and branch institutes, universities with a significant
record of achievement in sectors that are key to development of world science and innovation sector. In
particular, in scientific institutions of the NAS of Ukraine held significant amounts of fundamental and
applied research, scientific and technological developments on priority directions of science and
technology, which received a number of new results. Worth noting and scientific achievements obtained in
institutions of social and humanitarian direction of studies to increase the effectiveness of the structural
changes in the economy, its integration into the global economic process to overcome the crisis of
demographic phenomena, the formation of civil society, national and cultural development of the country1.
During the study period in Ukraine has increased the number of studies on the creation of new
varieties of plants, breeds of animals – 214.3 % and the creation of new methods, theories – in 38.9 %.
There was a significant decrease in the number of researches on creation of products and technologies.
The total number of publications for the period 2005-2014 has increased by 35.5 %. Of the total
number of published papers in 2014, 6.6 thousand – are monographs, of which 637 of which were
published abroad, 179.7 thousand – articles in professional scientific journals, including 33.8 thousand - in
the journals included in international databases, and 15.2 thousand textbooks and manuals.
During 2005 - 2014 as a result of the activities of research structures the number of applications the
patent office has decreased by 10.2 %, including 1.1 % increase in the number of inventions and 33.9 % for
plant varieties.
Summarizing the results of studies by T. Romanyuk is possible to identify such factors and criteria
that enable the implementation of scientific and technological capacity in the knowledge economy.

Employment in the field of information
technology
Employment in automotive and mechanical
engineering
Employment in instrumentation and
electrical engineering
Employment in high-tech services
The number of innovation managers and
technology experts
Public sector expenditure on R & d
Business spending on R & d
The cost of acquisition of patents, licenses,
trademarks, know-how

Information and
communication technology

Knowledge
capital

Human capital

Employment in the field of biotechnologies
and chemical industry

The stability of the
knowledge economy

Table 2.
Factors and criteria of the feasibility of scientific and technological capacity in the knowledge
economy
Factors
Criteria
Factors
Criteria
The degree of economic activity of the
Productivity
population
The unemployment rate
The average level of monthly
earnings
Public expenditure on education
Access to broadband network
The number of connections to the
Internet

Innovation and technology sector
(trade of high-tech goods and
services)

* improved by the author according to2
Conclusions. Summing up the analysis of the state of scientific and technical activity in Ukraine, it
should be noted that the further development of science and technology should be based on adequate
1

Лихолат, А.О. (2015). Науково-технологічна сфера України на сучасному етапі розвитку та її тенденції.
Історичні науки, 2, 92-95.
2
Романюк, Т. (2012). Формування економіки нового технологічного укладу в Україні: стан, проблеми,
перспективи: монографія. Київ: «КВІЦ».
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institutional transformations and the use of a number of economic incentives of all participants of scientifictechnical activity. One of the important factors that are necessary for technological development is the
production of new knowledge, which is happening mostly through innovation.
Thus, scientific and technological support of the knowledge economy formation in Ukraine should be
aimed at the use of modern technologies; development of a knowledgeable and creative potential, staffing;
creating conditions for expanding and increasing the number of innovation structures (techno-parks,
business incubators, innovation centers, innovation exchanges).
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MODERN TRENDS OF CONSUMPTION CULTURE IN
UKRAINE HIGH-TECH MARKET
The article looks at features of forming the consumption culture in Ukraine,
identify the key determinants that influence on the behavior of the
individual as a consumer in modern society with market economy and
affect the forming its consumption culture. This article contains the
definition of “technological culture of consumption”, determines the factors
which provide basis for creating demand on the investigated market of high
technology products. According to the results of marketing research,
conducted to identify the features of the market behavior of Ukrainian
consumers of high products, the key factors of actualizing and the impact
on consumer behavior, and also the directions of consumer preferences
transformation were determined.
Key words: consumption culture, market of high technology products,
technological culture of consumption, market behavior, consumers’
motivation.
Introduction. There are some social and cultural changes in modern Ukrainian society that affect
different spheres of human activity, including consumption. Majority of cultural trends that lead to
transformation in consumer behavior in the overwhelming number of commodity markets is a result of
intensification of integration processes in the global economy and the economy of Ukraine in particular. In
opinion of sociologists, nowadays Ukrainian society is inherent in consumer ideology, which is
characterized by "the proliferation of hedonistic principles of life, the promotion of rapid and immediate
enrichment at whatever the cost, consumption prestigious expensive things and live a good life in general"1.
Forming of the consumption culture is a complex process, the development of which is difficult to
predict in any society. In developed countries it is becoming the dominant social process and acquires
brightly expressed social characteristics, due to the transition of societies to the postmodern era. In
Ukrainian society changing of place and function of consumption began under the influence of market
reforms and development of market relations. It began to form different patterns of consumption, a key
feature of which was a dependence on the financial situation of consumers at the initial period.
In researches of the phenomenon of consumption, its nature and evolution a significant contribution
has been made by a wide range of scientists in sociological, psychological, economic areas. Scientific
works of representatives of classical sociology, such as T. Veblen, M. Weber, G. Simmel, K. Marx, formed
the theoretical basis for further analysis and development of the nature of consumption in the process of
social transformation, and also gave consumption the role of phenomenon that mediates various kinds of
social interaction. Consequently, in the classical sociology there is an understanding that consumption is a
social process that occurs in specific social conditions and managed by social mechanisms.
The nature of consumption in post modern societies studied in works of a significant number of
scientists of the second half of the XX century. Among the most important should be noticed the works of
such scientists as J. Baudrillard, V.Taker and Dg.Peynter, P. Bourdieu, F.Evans, M.Heyr, E.Dihter,
P.Martino, R.Koulman, S.Levi, V.Uells and H.Hyubar, S.Barton, D. Andgel, D. Kollat, R. Blackwell. For
many of them typical approach is to use consumption as a cultural and communicative practices and
processes (J. Baudrillard), the definition of the symbolic value of consumption (K. Campbell), looking at
1

Коос, С. (2009). Пояснюючи етично споживчу поведінку в Європі (емпіричні дані по 19 країнам). Економічна
соціологія, 2, 76–97.
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the consumption from the position of maintaining of personal and group identity of consumers, and also
from the position of definition, development and maintenance of social differentiation (P. Bourdieu, J.
Baudrillard, Z. Bauman).
According to modern views, the essence of consumption is seen as the socio-cultural process that
includes cultural signs and symbols and is not simple utilitarian process. Consumption is caused not only
and not often as basic needs, but usually as symbolic content which culture of society puts in things. Most
authors who have studied the consumption in postmodern societies noticed that the symbolic function of
consumption rises. Consumption becomes a kind of a link, part of a wider symbolic exchange in which
involved all members of society.
Basic results of the research. To understand situation of forming the new consumption culture and
evaluate possible directions of development, it is necessary to take into account the complex of existing
factors. In general, the formation of the new consumption culture is influenced by a wide range of factors:
cultural, economic, psychological, natural, demographic, situational, etc. It is possible only at the level of
complex study involving experts specialized in social science such as: political scientists, economists,
sociologists, psychologists, philosophers and others. Therefore focus on the most important features. At the
core of formation of the new consumption culture in Ukraine based on the following key components:
- forming the new economic reality.
In recent years the economy of the country is in crisis. Low purchasing power has led to the fact that
the basis of import constitute of low quality cheap products which are made mainly in developing countries.
Today for the majority of the population availability of price is a decisive factor while buying the products.
This factor significantly limits the purchasing power and opportunity of choice. Under these conditions,
consumer begins to favor domestic producers if such possibility exists. Nowadays this trend is observed in
most product markets of everyday demand - food, light industry products, furniture, sanitary products,
building materials and more.
- forming the new social reality.
This component of creating the consumption culture is directly linked to the economic situation
prevailing in the country. Economic crisis leads to certain social consequences, such as: increasing
unemployment, reducing wages, worsening living standards of social groups that are economically
dependent on social benefits and more. The degree of readiness of consumers to changes and perception of
realities of the market economy vary considerably in different age and social groups. Especially prominent
is the generation that grew up in the new economic and social reality. Modern youth is not limited to
peremptory norms and values of the socialist system; it denies the experience of the previous generation
and creates their own behavior patterns. But the volatility of life positions, too active acceptance of a
variety of values, which are often contradictory, are leading to the forming of unstable consumption
patterns and permanent structural changes.
A bright social trend in sphere of consumption becomes a demonstrative consumption, which is
represented by middle and lower strata of society, not just upper class. It has the result in the purchasing of
expensive goods, the need for which is revalued. There has also been an active mobility and instability of
professional structure, which is manifested in the mastery of new specialties and expanding the boundaries
of the profession.
- the spread of Western culture.
There is a significant influence of global media system on the formation of the new socio-cultural
needs, the emergence of new tastes and new items of lifestyle that promotes the expansion elements of
Western culture. Occurs an active intercultural communication, which in opinion to some scientists, leads
to cultural colonization of Ukrainian society. However, researchers in certain social sectors indicate that
society selectively refers to the development of skills and dominant components of culture. Culture obeys
only partially; it undergoes modification but a it doesn`t become a copy of the dominant culture. However,
advertising, mass communication is an important element in the process of socialization, the acquisition of
social experience. Advertising can modify the value system of society as a whole, influencing on beliefs,
interests and need of particular individual. Modern advertising is inherent in impact on the consciousness
and subconsciousness of potential customers, it creates and promotes behavior patterns for consumer,
artificially stimulating or restricting its needs.
In our opinion, the particular note deserves the researches of features of forming the consumption
culture in the markets of high-tech products and technological innovations. The rapid development of the
markets mentioned above, active use of products of high technology by end users to satisfy a wide range of
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Technological factors
 scientific and
technical progress;
 the level of total
technologies in
society;
 information and
technological space;
 technological variety
of satisfying needs

ВПЛИВУ

FACTORS OF EXTERNAL
INFLUENCE

needs, led to the formation of a certain type of social and economic behavior of individuals, called
"technological culture of consumption".
Statistical information shows that the capacity of Ukrainian market of high-tech products increased
almost 7 times for the last 15 years. The crisis in the economy of the country, the negative effects of the
global financial and economic crisis are badly affected the pace of development of the majority of
consumer markets of high-tech products. Nevertheless, the market volume of computers, peripheral
equipment and software, audio and video equipment, telecommunications equipment increased 1.2 times on
the results of 2013 year in comparison with 20101. However, experts point out that low purchasing power of
population , which is losing half the total income to purchase food and consumer products, significantly
limits the demand in the market, which has potential for development and growth. Analysis of the structure
of consumption of high-tech products in Ukraine confirms the presence of persistent priority commodity
positions, which include: pharmaceutical and computer products, electronics and telecommunications.
The modern approach to the recognition of high technology as the basis of socio-economic
development of the country causes the necessity to research specific formation of technological culture of
consumption, identifying key determinant of consumer behavior and understanding of consumer choice.
Under the definition of "technological culture of consumption" we propose to review the pattern of
consumer behavior to purchase and use products of technological innovation, which improves the
intellectualization of society and the spread of high technology in various spheres of human activity.
In our opinion, factors that create basis for the forming of demand the products market of
technological innovation and, therefore, influence the formation of consumption culture, derived mainly
from the scientific, economic and socio-cultural environments. Also, there is substantial consumer choice
dependent on psychological factors of personality and its individual features2 (figure 1).
Socio-cultural factors
 culture;
 social class;
 reference groups;
 family;
 roles and statuses;
 opinion leaders

Marketing mix of the
company
 product policy;
 price policy;
 distribution
channels;
 promotion

FACTORS OF INTERNAL
INFLUENCE

CONSUMER
Individual factors
Personal
 age and occupation;
 economical situation;
 lifestyle;
 personality type and selfawareness;
 social status;
 degree of technological
innovation and attitude to risk

Psychological
 motivation;
 perception;
 assimilation;
 views and opinions;
 current consumer
experience

Available resources
 finance;
 information;
 time;
 other

Figure 1. Factors influencing market behavior of Ukrainian consumers ofhigh-tech products

1

Determined by author according to: Економічна статистика. Зовнішньоекономічна діяльність. Товарна
структура зовнішньої торгівлі 2010. Товарна структура зовнішньої торгівлі 2013. Офіційний сайт Державної
служби статистики України. <http://ukrstat.gov.ua> (2015, December, 20).
2
Defined by a series of of marketing research of consumer motivations in the Ukrainian market of high-tech products
conducted by the author in 2003, 2008 and 2011 years.
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Generally, all factors can be divided into two groups: external and individual. The key determinants
of external influence are:
- large-scale industrial development of high technologies and their active commercialization by
enterprises that provides the emergence of new technological products that can satisfy latent or conscious
consumers' needs at a qualitatively new level;
- fashion spread of using of technological innovations, particularly in sphere of information and
communication;
- modern strategies of marketing mix communications of the company that have a significant impact
on the consumer and can effectively form a new desire, fashion, trends, range of interests of consumers, the
rules of his behavior, social and spiritual values. Advertising, as the most effective element of this complex
controls the behavior of consumers, stimulating their needs and guide the direction of their motivation;
- the existence of "social promotion" purchase of high-tech products, which creates competition
among consumers;
- high level of social mobility of consumers (despite the lack of a clear social stratification of
population in the country), thereby consumer either underlines its social status, or tries to match modern
trends;
- forming of "professional requirements" of using the innovative products in the information and
communication spheres of professional activity.
Considering the individual factors of impact, we should focus on psychological factors and personal
features of end-consumer, which affect the nature of consumption:
- existence of the utilitarian desire of the consumer to facilitate everyday life, to simplify and save
time for solving domestic problems;
- the existence of the individual need in active communication, receiving and dissemination of
information;
- human desire to satisfy needs of personal growth (such as demand for knowledge and intellectual
development, personal fulfilment and realization of creative potential);
- to aspire for individual lifestyle and to emphasize the identity (as opposed to the "being like
everyone else");
- adaptability to new a lifestyle, which formed as the result of active using of new technologies;
- easy understanding of new social norms, rules of conduct and social control, associated with the
consumption of products.
The results of the market research made by the author give a possibility to determine the specificity
and dynamics of motivational sphere of consumers. Thus, the formation of motivation under the influence
of internal psychological processes are actualized consumer needs, such as: knowledge, intellectual
development, realization of creative potential, new experiences and pleasures, individuality, freedom and
independence. As we can see, these needs belonging to the highest levels of the Maslow's hierarchy 1. The
main external factors of mainstreaming of consumer motivations on the market of high-tech products is a
marketing mix of the company and social environment of the consumer (Figure 2).
It was found that response of consumer to external influence and acceptance/unacceptance of
incentives depends on the following four groups of factors:
 personal characteristics of the consumer - interests, attitudes, beliefs, innovation, self-esteem,
cognitive activity;
 market characteristics of the producer - work experience in the market, technological image, the
intensity of technological innovation, the presence of failed products, brand image;
 situational factors - the degree of consumer awareness about how to solve the problem, the
complexity of the decisions taken, consumer experience, the existence of consumer loyalty or favor to the
brand and the producer;
As the result, selectivity of human consciousness is a higher level of perception of information from
one source and ignoring other channels. The consumer can use the opinions of actual users of new
technologies derived from the Internet, and articles in popular science magazines, advertisements and
ignore or accept them only as a signal of the existence of the product. Analyzing the information below, it
is appropriate to focus on the experience of obtaining information from various sources and using different
communication tools. If the information provided by the source, is confirmed in the process of consumer
1

Maslow, A (1954). Motivation and personality. New York, NY: Harper.
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experience or communicative exchange with others, this source will have a higher level of confidence and
will be used more widely in the future, and vice versa.

External factors of
actualization and influence:
 marketing mix;
 social and cultural;
 reference groups;
 situational
Marketing mix
 product policy;
 price policy;
 distribution channels

Need
Want

Motive
Elements of
motivation
Motivation

 promotion

Internal
factors
of
actualization:
psychogenic
(caused by the psychological
structure of personality)

Individual factors of impact:
 age and occupation;
 personality type;
 beliefs;
 economic situation;
 social status;
 degree of technological
innovation

Choice of
product
Figure 2. The main factors of actualization and influence on the motivation of Ukrainian
consumers of high-tech products
The existing views and opinions have a significant impact on consumers, especially in terms of
forming their relationship to the new products and its consumption. The results of our studies have shown
that consumers consider the latest innovative products as a means of social identity and expression of
themselves. Using a technique of aimed associations, we found a connection of several high-tech products
with certain social facilities. Quite a significant number of respondents believe that some kind of
technological products illustrate the scale of social gradation, such as prestige and social belonging to
certain groups of people that form the social structure. In this case, the high-tech products have a significant
social burden in the mind of consumers, that is associated with confirmation of self-esteem and place of
mark owner in society.
Among the components of the latter group of factors - consumer resources are available. Special
attention deserves the information resources that can significantly affect its market activity. The lack of
necessary information for making the buying decision leads to the forming of consumers’ uncertainty and
denying of purchase. According to the results of our research, from 18 to 28% of consumers put off buying
because of lack of information about a new product, from 16 to 26% of consumers pay attention to negative
information about a product or producer, and the appearance of such information encourages them to
secondary search. The lack of information on the market will lead to:
 low consumer awareness about the possibilities of technology/product to solve the problem
properly;
 consumer uncertainty about the technological capabilities of the product;
 consumer uncertainty about the quality of the product;
 uncertainty about receiving of services in an appropriate level;
 increasing the level of time risk associated with the appearance of new and better model.
Conclusions. The results of marketing research of socio-economic behavior of the population of
Ukraine suggests that the process of consumption is spontaneous, often controversial due to lack of a clear
system of ideological and moral imperatives in society. In conditions of the internationalization of markets
and the impact of Western culture is transformed system of basic values, and in some areas of consumption
- the formation of a new system of values. Despite the economy crisis in the country, unstable political
system and the negative trends in social sphere, forming of technological culture of consumption in Ukraine
is quite active. Increasing the level of technology education of Ukrainian customers, rapid change of their
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preferences, reorientation of qualitative component of demand, which is observed in recent years are
leading to significant market transformation of consumer behavior, changes in the system of their
motivations. The market behavior of consumers of technologically innovative products is determined by
internal instinctual forces, by incentives of external environment, personal and cognitive determinants.
Personal characteristics of the consumer, its motivation and cognitive processes are critical in forming of
certain types of consumer behavior and behavioral reactions. Ukrainian consumers are more inclined to
individualization in making the buying decision, its consumer preferences transformed from rational aspect
towards the emotional and social components.
The spread of technological culture of consumption illustrates the desire of consumers to satisfy
hedonistic needs effective integration in modern society, self-fulfillment, achievement of personal
development and spiritual growth.
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THE APPROACHES AND MODEL OF REGIONAL CLUSTERING
IN UKRAINE AND EU COUNTRIES
The article deals with the nature and determinants of economic cluster. The
effects and impacts on economic growth clusters in spiral growth of cluster
were determined. The author analyzes the opportunities and benefits of
participating economic agents in regional clusters. The characteristics and
priorities of EU policies on national development of regional clusters are
considered.
The author proposes a theoretical model of a regional cluster which is
based on the imperatives of economic growth in Ukraine. The effects of
imperatives in the proposed model of regional cluster are systematized.
According to integration and internationalization of economies clusters at
regions or sectors allow achieving economic growth under conditions of
resource limitations and enhancing national competitiveness. The
development of clusters at the regional level should be based on national
regional policy and development of optimal clustering relevant to the
overall strategy for regional development.
Key words: cluster, imperative, regional cluster, an economic agent, model,
economic growth, opportunity, innovation, resource limitations,
competitive.
Постановка проблеми. Процеси міжнародної економічної інтеграції, поглиблення
структурних трансформацій національних економік у посткризовий період посилюють різноманітні
форми гіперконкуренції. За цих умов формування прогресивної структури національної економіки
на рівні інтеграції економік регіонів має чітко базуватися на спеціалізації в міжнародній системі
поділу праці. Процес формування супроводжується посиленням впливу імперативів сталого
розвитку та реалізації інноваційної моделі розвитку економіки України, зокрема. Тому сьогодні на
регіонально-цивілізаційному рівні національної економіки необхідний кластерний базис як
«подушка безпеки» замкненості виробничих ланцюгів створення вартості у разі зовнішніх
економічних криз. Регіональна кластеризація забезпечить реалізацію стратегічних пріоритетів
економічного розвитку країни щодо включення у систему економік заснованих на знаннях, з
високим рівнем соціальної та територіальної єдності й сталого розвитку. Це дає змогу подолати
ресурсні обмеження на регіональному та місцевому рівнях.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему формування кластерів та кластеризації в
умовах глобальних економічних процесах вивчають: І. Ансоф, М. Афанасьєв, Л. Берталанфі,
Г. Білоус, І. Бураковський, У. Ешбі, М. Портер, О. Шевченко та інші.
Отже, потреба у формування нової моделі кластерної економіки на регіональному рівні
України в умовах реалізації стратегії економічного розвитку країни та залучення до євроспільноти є
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досить актуальною.
Мета статті та постановка завдання:
 пояснити економічну природу та детермінанти кластерів;
 виявити і пояснити ефекти і впливи кластерів на економічне зростання у спіралі (циклі)
економічного зростання функціонування кластера;
 проаналізувати можливості і вигоди участі економічних агентів в регіональних кластерах;
 охарактеризувати і навести мейнстримні напрями і пріоритети національних політик ЄС
щодо розвитку регіональних кластерів;
 запропонувати теоретичну модель регіонального кластера «3І» на основі імперативів
економічного зростання для України;
 систематизувати набір детермінантів, які характеризують ефекти дії імперативів у
запропонованій моделі функціонування регіонального кластера.
Викладення основного матеріалу. В умовах поглиблення процесів інтернаціоналізації та
інтеграції на рівні компаній, регіонів, національних економік і агентів глобальної економіки
посилюється вплив конкурентного середовища на економічне зростання економічних суб’єктів. А
нерівномірність ресурсозабезпечення та економічного розвитку впливає на розвиток кластерного
підходу для отримання максимального ефекту від поділу праці та реалізації синергетичного ефекту
розвитку економік ключових агентів. Регіоналізація національної економіки за рахунок
впровадження кластерного підходу матиме більший ефект, ніж традиційна система господарських
комплексів та кооперації підприємств різних регіонів чи областей.
Кластерний підхід до організації та проведення конкурентних дій, що ґрунтується на
визначенні та підтримці ключових різнорівневих точок, дає змогу ефективно вирішувати складні
завдання розвитку в мережевому середовищі тільки в разі базування навколо центрів прийняття та
здійснення рішень. Для завдань розвитку країни стратегічний ефект є категорією вищого рівня, ніж
безпосередній прибуток. При цьому зберігається головне завдання існування держави – збільшення,
збагачення та розвиток свого народу кількісно та якісно. Найбільш гармонійно це можна
забезпечити на базі ефективної регіональної політики й розвитку регіонів як територій, що
вирізняються соціокультурною специфікою та регіональною ідентичністю1.
Підходи до визначення поняття «кластер» можуть різнитися, але більшість науковців й
експертів згодні з його тлумаченням економічним експертом і професором Гарвардського
університету Майклом Портера як географічної концентрації взаємопов’язаних компаній та
організацій, що функціонують в одній галузі2. Крім того, кластери охоплюють масив
співпрацюючих і конкуруючих продавців послуг і постачальників, які створюють спеціалізовану
інфраструктуру, яка підтримує галузь кластеру. Нарешті, кластери орієнтуються на талановиту
спеціалізовану кваліфіковану робочу силу3.
Мінімальними умовами до існування кластера як сукупності підприємств та організацій в
економічному середовищі країн Європейського союзу мають бути такі детермінанти:
 географічна концентрація підприємств (компаній, фірм), зокрема промислової спеціалізації;
 кількість малих і середніх підприємств має перевищувати кількість великих за розміром
компаній;
 наявність міжфірмових та інституціональних мереж4.
За теоретико-методологічним підходом ЮНІДО кластери визначаються як сконцентрована на
деякій території група взаємопов’язаних компаній та інститутів, які взаємодоповнюють один одного
і підсилюють конкурентні переваги окремих компаній і кластера в цілому. Компанії кластера
випускають аналогічну продукцію або надають схожі послуги5.
Дослідження ЮНІДО щодо активно працюючих кластерів показують, що для малих і середніх
підприємств можливим стає високий рівень росту шляхом досягнення стійкого поліпшення якості та
1

Шедяков, В. (2012). Стратегічна конкуренція макрорегіонів і стимулювання бажаних трансформацій. Віче. 22
листопада. <http://www.viche.info/journal/3390/>.
2
Porter, M. (2008). On Competition. Harvard Business Press, 544.
3
Regional Cluster Strategies. <http://www.workforce-strategy.com/clusterstrategies.pdf>.
4
Borrás, S., Tsagdis, D. (2008). Cluster policies in Europe. Firms, institutions, and governance. Cheltenham:
EdwardElgar, 288.
5
Кластеры и Сетевая программа развития. < http://www.unido.ru/resources/clusters/>.
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зростання доданої вартості, а дотримуючись екологічних, соціальних та трудових стандартів1.
Просторова близькість і спільні стратегічні інтереси дозволяють підприємствам та їхнім
допоміжним організаціям реалізувати спільні вигоди шляхом організації спільних заходів між
підприємствами кластера, а також між підприємствами та їхніми допоміжними організаціями.
Перевага накопичення колективних зусиль у кластері називається колективною ефективністю.
Кластери дозволяють підвищити доходи підприємств, які в них беруть участь, через:

економію на масштабах виробництва;

зниження транспортних витрат;

спільне використання інфраструктури;

впровадження нових технологій;

створення резерву кваліфікованої робочої сили;

підвищення якості логістики виробничих і торгових операцій.
До заходів, які допомагають зацікавленим агентам кластера знизити бар’єри для співпраці і
подолати ізоляцію від кластера відносяться2:

зміцнити зв’язки між зацікавленими агентами кластера;

сприяти досягненню консенсусу;

будувати відносини;

заохочувати довіру до формування кластера

зміцнити механізм управління;

підтримати інституційну мережу кластера.
Важливо підкреслити, що економічна модель кластера є синергією, динамічними відносинами
і мережею не тільки між компаніями, які складають кластер, а й успішного партнерства між
зацікавленими агентами економіки. Уряд, освіта та інші інститути, що підтримують життєздатність
економічного успіху регіонів містять коло зацікавлених агентів. Багато успішних кластерів
створили значні конкурентні переваги і підвищили рівень добробуту своїх регіонів порівняно з
компаніями, які функціонують за межами кластерів. Враховуючи цей успіх, політика регіонів
розглядає сприяння розвитку кластерів як «будівельні блоки» регіональної економіки3.
Кластеризація у контексті регіонального розвитку стає імперативом реалізації моделі
соціально-економічного розвитку регіону / регіонів, оскільки завдяки агентам кластера досягається
оптимальний рівень росту економіки регіону в умовах ресурсної обмеженості. Тому важливим
вектором реалізації кластерного підходу у рамках регіональної політики має бути пріоритетна сфера
стратегії соціально-економічного розвитку регіонів країни.
Слід відзначити, що в умовах сучасної інтернаціоналізації вартості і виробництва
оптимальним зростанням економіки на будь-якому рівні вважається рівень сталого або
інклюзивного (всеосяжного) розвитку економіки. Інвестиції й інновації стають не тільки
результатом ефективної кластеризації, а й основними інструментами, чи навіть імперативами, які
активно використовують економічні агенти на інституціональному рівні для досягнення
оптимального рівня економічного зростання відповідно до стратегічних напрямів регіонального
економічного розвитку (рис. 1). Циклічність економічного зростання кластеру досягається
ресурсною самозабезпеченістю через ефекти синергії зсередини й ззовні (у разі участі економічних
агентів у декількох кластерах і виробничих ланцюгах створення вартості).
Кожен регіон має власні сильні сторони, які сприятимуть формуванню кластера. Регіони, які
співпрацюють на рівні кластерів отримують багато стратегічних переваг. Так, досліджуючи
глобальні імперативи регіоналізації, М. Портер пояснює, що регіони пропонують значні
конкурентні переваги для кластеризації. «Регіональні кластери мають місцеві переваги у знаннях,
зв’язках і мотивації, які не можуть бути підкріплені віддаленими конкурентами»4.
Таким чином, регіони, які сприяють розвитку локальним кластерам заснованих на місцевих
сильних сторонах можуть отримати відчутні прибутки економічних агентів та економічне зростання
регіону. Таке сприятливе до спільної діяльності економічних агентів середовище дозволяє створити
1

The UNIDO Approach to Cluster Development. Key Principles and Project Experiences for Inclusive Growth.
(2013) Technical Paper.Vienna: UNIDO, 2013, 28. <http://www.unido.org>.
2
Там само.
3
Regional Cluster Strategies. <http://www.workforce-strategy.com/clusterstrategies.pdf>.
4
Porter, M. (2008). On Competition. Harvard Business Press, 544.
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робочі місця і нові підприємницькі інновації. Нові підприємства-лідери отримують можливість
розвиватися на рівні кластера і продовжити розвиток мереж або альянсів у різних галузях, які
служитимуть впливовими посередниками в уряді та суспільстві, продовжуючи розвивати рамки
попиту.
ПЕРВИННЕ РЕСУРСОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Динаміка кластерів

Переваги у розміщенні

Інвестиції
Створення вартості

ВХІД

ВИХІД

Інновації і продуктивність

Ріст ВВП, ВРП

ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
СТАЛИЙ
РОЗВИТОК

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ
РОЗВИТОК

ІНКЛЮЗИВНИЙ
РОЗВИТОК

Рис. 1. Спіраль економічного зростання
У рамках регіонального кластера неприбуткові організації та інші підприємства з надання
допоміжних послуг отримують можливість підвищити свою ефективність і продуктивність,
надаючи послуги великим підприємствам. Наприклад, організації можуть вирішити проблему
плинності кадрів у галузі промисловості шляхом впровадження навчальних програм та програм з
надання транспортних послуг, догляду за дитиною, розвитку домогосподарств. Співробітництво на
рівні регіонального кластера також допомагають організаціям розширювати зв’язки з
підприємствами різних галузей з метою наданням їм своїх послуг. Громадські та неприбуткові
організації, співпрацюючи з промисловими підприємствами та державними установами, можуть
сприяти працевлаштуванню або перепідготовці/перекваліфікації населення.
Враховуючи потреби промислового кластера, можуть розроблятися спільні галузеві стратегії
на додаток до притаманних регіону галузей. У результаті врахування інтересів регіону на базі
місцевих сильних сторін і галузевих переваг можна ефективно й раціонально реалізувати
маркетингові зусилля економічних агентів, посприяти розвитку трудового й інтелектуального
капіталу і підвищити продуктивність інвестицій та інновацій в регіонах та регіональному кластері у
цілому.
Розвиток регіональних кластерів можливе лише в умовах визначення чіткої регіональної
політики кластеризації та розробки оптимальної відповідної до загальної стратегії регіонального
розвитку моделі регіональної кластеризації на базі визначених імперативів. Зарубіжний досвід
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європейських країн щодо формування стратегії економічного зростання за рахунок реалізації
кластерної політики показує сучасні тенденції розвитку моделей і підходів до регіональної
кластеризації на базі імперативів сучасного глобального ланцюга створення вартості і виробничих
циклів.
Національна політика розвитку регіональної кластеризації активно реалізується на рівні країн
Європейського союзу (ЄС). Політика відповідає ключовим принципам інноваційної моделі розвитку
економіки ЄС (Впровадження знань у практику: всеширока інноваційна стратегія ЄС, 2006) і
Європейської стратегії економічного розвитку (Європа 2020: Стратегія інтелектуального, сталого та
інклюзивного зростання, 2010).
Слабке створення і впровадження інновацій європейськими країнами залишається об’єктом
дослідження. Це важлива проблема для Європи, оскільки інновації мають стати рушійною силою
процвітання і зростання, за рахунок яких країни ЄС досягнуть високого рівня доходу. Тоді як
економіки бідних країн можуть зростати за рахунок інвестицій у виробничі потужності та
впровадження технологій, розроблених в інших країнах, більш багаті країни повинні розмістити свої
потужності і виробляти нову продукцію, послуги або засоби виробництва для задоволення потреб
споживачів за кордоном для підтримки їх процвітання. Для цього кластери можуть стати корисним
інструментом.
У широкому розумінні, інновації характеризуються як відкритий процес, у якому багато
різних агентів – компаній, споживачів, інвесторів, вищих навчальних закладів і науково-дослідних
установ та інших організацій – співпрацюють у різних напрямах. Цей процес все частіше рухається
у напрямку інституціональної складової економічних відносин. Традиційна лінійна модель
інновацій з чітко розподіленими ролями щодо проведення фундаментальних досліджень
університетами, інститутами, а прикладних досліджень центрами НДДКР на підприємствах, в
компаніях, більше не актуальні. Інновації можуть отримати вигоду з географічної близькості, яка
полегшує потоки неявних знань і незапланованих взаємодій, які є вирішальними частинами
інноваційного процесу. Це одна з причин, чому інновації мають локальне походження, тоді як їх
переваги широко розповсюджуються за рахунок підвищення продуктивності.
Кластери можуть втілити характеристики сучасного інноваційного процесу: вони можуть
розглядатися як «зменшені у масштабі інноваційні системи». Успішні кластери зосереджують всі
сфери діяльності, необхідні для задоволення споживача; вони пов’язують традиційні галузі та
виробництво зі сферою послуг. Вони можуть виникати навіть там, де розташування компаній
визначається не ринками або природними ресурсами. Їх специфіка, у тому числі й просторове
охоплення, відрізняється залежно від технології, ринкових умов та інших факторів, які впливають
на географічну протяжність і відносну силу зв’язків1.
Регіональні кластери ЄС значно збільшили своє залучення у глобальну економіку за рахунок
залучення робочої сили, технологій та інвестицій, виступаючи на світових ринках, й інтегруючись з
іншими регіональними кластерами, які надають додаткові сфери діяльності в глобальних ланцюгах
створення вартості. Європейська регіональна кластеризація базується на чітких взаємопов’язаних
критеріях, які стосуються регіональної зайнятості, зайнятості у відповідних секторах економіки та
спеціалізації регіону.
На основі результатів аналізу «European Cluster Observatory» приблизно 38 % всіх зайнятих
Європи працюють на підприємствах, які входять у сектори кластера. У деяких регіонах ця частка
сягає більше 50 %, а в інших вона менше 25 %2. Близько однієї п’ятої (21 %) з цих зайнятих
працюють в регіонах, які більш ніж у два рази спеціалізовані у певних категоріях кластера за
середній регіон. Це дозволить реалізувати стратегію інклюзивного (всеосяжного) зростання.
Ефект більшості державних політик країн ЄС спрямований на конкурентоспроможність та
інновації, по-різному впливаючи на кластери. Вони мають політичну підтримку на різних рівнях і
характеризується різним ступенем охоплення і амбітності. Вплив деяких політик направлений на
загальні умови бізнес-середовища, а інших – на кластери. Спеціальні державні кластерні політики
спрямовані на мобілізацію можливостей і потенціалу кластерів та стимулювання їх модернізації
протягом тривалого часу.
1

Innovation Clusters in Europe: A Statistical Analysis and Overview of Current Policy Support (2013). DG Enterprise
and
Industry
Report.
Brussels:
European
Commission,
63.
<http://www.central2013.eu/fileadmin/user_upload/Downloads/Tools_Resources/Cluster.pdf>.
2
Там само.
97

EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU

Головною метою політики ЄС є інвестування до 3 % ВВП у сферу НДДКР. Об’єктами
стратегічного інвестування є обидва сектори – приватний і державний, – а головною метою стає
сприяння на характер і зміст інновацій, аніж вплив на інновації та технології. Політика направлена
на створення сприятливих умов ведення бізнесу у сфері НДДКР відповідно до стратегії «розумного»
зростання економік країн ЄС заснованих на знаннях та інтелектуальному капіталі.
Розвиток технологій й інновацій тісно пов’язаний з досягненням однієї з головних цілей
стратегії економічного зростання європейського регіону – реалізації моделі сталого розвитку, яка
спрямована на ефективне використання обмежених ресурсів, на сприяння розвитку «зеленої» та
конкурентоспроможної економіки ЄС. Так, розвиток технологій, насамперед, направлений на
зростання частки відновлюваних енергетичних ресурсів для кінцевого споживання до 20 % та
підвищення до 20 % енергетичну ефективність. Такий стратегічний підхід забезпечить скорочення
період циклу (спіралі) економічного зростання на рівні країни / регіону (див. рис. 1).
Слід підкреслити, багато політик, які мають такий ефект не відносяться до кластерної
політики, а відносяться до категорій регіональної політики, науково-дослідної та інноваційної
політики, промислової політики і політики розвитку малих і середніх підприємств. Їх ефект на
кластери і через кластери робить їх важливою частиною загальної структури кластерної політики
ЄС. Ініціативи зі створення та функціонування кластерів визначаються як організовані зусилля щодо
підвищення темпів зростання та конкурентоспроможності кластерів в регіоні за участю кластерів
підприємств, державних інститутів та/або науково-дослідницького співтовариства. Кластерні
політики часто підтримують створення таких ініціатив1.
Європейська комісія ЄС на сучасному етапі відіграє значну роль щодо підтримки розвитку
«жорстких» кластерів в Європі, яка полягає у такому:
1. По-перше, доповнити регіональну і національну кластерні політики, шляхом подолання
торгівельних, інвестиційних та міграційних бар’єрів в Європі.
2. По-друге, мотивувати і зміцнити регіональну та національну кластерну політики шляхом
розробки і просування стратегічного підходу до кластерної політики в Європі.
3. По-третє, підтримати створення регіональних і національних кластерів шляхом зміцнення
бази знань в Європі і розвитку впровадження інноваційних дослідження2.
Кластери на території Європи і ЄС мають тенденцію до природного створення за відсутності
регулювання кластерної політики на національному чи регіональному рівні. Ініціативи зі створення
регіональних кластерів в умовах нерозвинутої державної регуляторної політики можуть стикатися з
деякими несприятливими викликами, зокрема непропорційність участі малого і великого бізнесу у
кластері, що впливає на конкурентоспроможність підприємств, а тому й кластера; недостатнє
фінансування державних ініціатив з розвитку регіональних кластерів, що знижує можливості
залучення національних і регіональних кластерів до світових процесів інтернаціоналізації; низька
частка підприємств і науково-дослідних інститутів в одному кластері, що знижує життєвий цикл
кластерів у країні; відсутність системного підходу до оцінки життєвих циклів кластерів, їх
можливостей та потенційних зв’язків на різних стадіях життєвих циклів з метою подовження
функціонування цих кластерів та отримання максимальних вигод від можливостей.
Тому ресурсна обмеженість на рівні національних і регіональних економік тісно пов’язана з
імперативами розвитку кластерів і стратегічними рішеннями, які приймаються в рамках державних
програм чи політик з розвитку кластерів (що мають визначати пріоритетність розподілу
можливостей і можуть компенсувати відсутність таких можливостей комбінаторикою інших або
залучення економічних агентів іншого кластера). Умови розвитку, стан національної і регіональної
економіки в умовах світової інтеграції/регіоналізації визначаються, насамперед, не потенціалом, а
його здатністю його використання і не шляхом традиційного економічного протистояння, а
здатністю оцінити, зберегти і відстояти прогресивні і пріоритетні імперативи моделі економічного
розвитку країни на визначений державною стратегією економічного розвитку термін. Ідеологія
конкурентного виграшу ґрунтується на здатності захистити/нав’язати власні імперативи прогресу,
свій підхід, що підвищить конкурентоспроможність країни у глобальному масштабі.
Механізм регіональної кластеризації України лежить, зокрема, у призмі, розвитку
1
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міжрегіонального співробітництва. Активізація міжрегіонального співробітництва досі зумовлена
такими факторами1:
 потребою у розкритті й ефективному використанні внутрішнього соціально-економічного
потенціалу розвитку регіону, і на цій основі – у зміцненні консолідованого господарського простору
країни;
 застарілістю механізмів стимулювання регіонального розвитку і необхідністю пошуку
нових, спрямованих на розкриття внутрішнього потенціалу розвитку регіону;
 вимогами щодо економії бюджетних коштів, які можуть бути заощаджені для фінансування
нагальних загальнодержавних потреб.
Зокрема, О.В. Шевченко у дослідженнях економічних відносин на рівні регіонального
розвитку визначає такі проблеми реалізації ефективного міжрегіонального співробітництва, а тому
кластеризацію регіонів України вбачає інструментом вирішення цих проблем:
1. Недостатня ефективність нових механізмів стимулювання міжрегіонального
співробітництва, зокрема як державно-приватне партнерство.
2. Обмеження доступу до інформації про майбутніх контрагентів у сфері економічної
діяльності; про потенційні інвестиційні проекти, що мають реалізовуватися у певному регіоні,
відсутність належної інформаційної інфраструктури, за допомогою якої має надаватися відповідне
інформаційне представлення потенціалу розвитку регіону.
3. Недостатня кількість установ фінансової інфраструктури, які могли б здійснювати ресурсне
забезпечення міжрегіональних проектів.
4. Недостатня ефективність механізму державного замовлення, яке реалізується на
підприємствах декількох регіонів.
5. Концентрація виробництва у великих містах, економічна відособленість віддалених
територій та їх поступове «сповзання» до депресивного стану, руйнування виробничих зв’язків між
територіями в межах одного регіону і між різними регіонами.
6. Економічна незацікавленість підприємств різних регіонів в укладанні угод із вітчизняними
партнерами внаслідок існування більш вигідних ринків збуту за кордоном, порушення
господарських зв’язків між територіально віддаленими підприємствами країни та пріоритетністю
формування зв’язків із закордонними підприємствами.
7. Застарілість, низькі показники впровадження інновацій, висока ціна та відсутність
належного асортименту товарів вітчизняних підприємств не дають змоги створити вигідну
пропозицію для партнерів для формування виробничих, комерційних та збутових зв’язків всередині
країни.
Також серед проблем можна визначити низький рівень екологічної культури регіонів,
особливо з високим рівнем концентрації промислових підприємств, високий рівень безробіття та
диспропорції галузевої зайнятості у регіонах, що, однак, може стати перевагою для територіально
суміжних, але різних за економічною структурою, регіонів, досягши синергетичного ефекту.
Для розвитку моделі регіональної кластеризації в Україні слід спиратися на власні можливості
і потенціал регіонального розвитку, регуляторні механізми, світові економічні реалії та досвід країн
ЄС з розвитку кластерів і регіональних кластерів. Створення і функціонування регіональних
кластерів має супроводжуватися розвинутою інфраструктурою як підтримуючого імператива
ефективного функціонування економічних агентів всередині кластера(ів). Для створення
регіональних кластерів автор рекомендує враховувати такі стратегічні пріоритети кластера, як
орієнтація на задоволення попиту, забезпечення оптимального рівня зайнятості, спільність
регіональних інтересів, стратегічний план розвитку регіонів і залучення до глобальних ланцюгів
створення вартості, та такі критерії:
1. Мобілізація зацікавлених регіональних сторін і роботодавців.
2. Оцінка існуючих регіональних промислових кластерів.
3. Розвиток співпраці шляхом об’єднання учасників з ключових галузей економіки і
інституцій у регіоні.
4. Здійснювати дії, визначені як результати спільного процесу.

1

Шевченко, О.В. Механізми стимулювання міжрегіонального співробітництва в Україні. Аналітична записка.
<http://www.niss.gov.ua/articles/1056/>.
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Рис. 2. Вертикальна кластеризація регіонів
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Рис. 3. Горизонтальна кластеризація регіонів
Враховуючи стратегічну мету подальшої інтеграції України до Європейського союзу, автором
запропоновано спрощену теоретичну модель функціонування регіонального кластера, де рушійними
силами (імперативами) кластера є взаємопов’язані фактори розвитку інноваційної моделі
економічного розвитку країни. Дана модель «3І» на базі трьох імперативів – інноваційні (innovative),
інституціональні (institutional), інклюзивні (inclusive) фактори – може реалізовуватися у формі
вертикальної чи горизонтальної мережі кластерів, що представляється як різні форми взаємозв’язків
між економічними агентами кластера або регіонів.
Модель пропонує розглядати систему імперативів, які відповідають загальноєвропейській
стратегії економічного зростання на рівні національних економік та їх регіонів, як замкнений цикл
(спіраль) створення вартості детермінантами сучасної глобальної економіки – інноваціями,
інстуціональною складовою економічних відносин та інклюзивними компонентами
макроекономічного зростання, які зумовлять всеосяжний розвиток через підвищення рівня
зайнятості населення і боротьби з бідністю, – який дасть змогу реалізувати інноваційну модель
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економічного розвитку України і її регіонів на базі економіки знань, підвищити рівень міжнародної
конкурентоспроможності України серед країн на етапі сталого розвитку та забезпечити соціальну і
територіальну єдність регіонів й країни у цілому.

Імперативи

Інноваційні
(innovative)

Інституціональні
(institutional)

Інклюзивні
(inclusive)

Таблиця 1.
Імперативи реалізації моделі кластеризації
Детермінанти
 рівень інноваційності системоформуючих економіку регіону галузей;
 ступінь впровадження інновацій економічними агентами в економіку
кластера та за його межі;
 рівень якості інновацій (конкурентоспроможність інновацій);
 ступінь інтернаціоналізації інновацій;
 рівень інтелектуалізації суспільства
 система державно-приватного партнерства;
 науково-дослідні інститути і центри;
 рівень захисту власності;
 кооперація науково-технічних відносин суб’єктів господарювання і
органів регіонального і місцевого управління;
 господарські структури, орієнтовані на інтенсифікацію науковотехнічного і технологічного потенціалу
 рівень зайнятості регіонів;
 рівень доходів населення регіонів;
 ступінь
тісноти
соціально-економічного,
культурного
і
територіального зв’язку регіонів;
 рівень міграції висококваліфікованих кадрів науково-дослідної сфери

Враховуючи сучасні економічні процеси на рівні реалізації стратегій економічного зростання
країн ЄС та України, автором виявлено основний, але неповний набір детермінант (показників) (у
зв’язку зі складністю економічних процесів), які характеризуватимуть ефекти дії імперативів у
запропонованій моделі функціонування регіонального кластера (табл. 1).
Запропоновані імперативи визначають життєвий цикл регіонального кластера, а оптимальний
набір їх детермінант – вигоду і конкурентоспроможність кластера у країні та потенціал для участі у
процесах інтернаціоналізації. Основними економічними агентами регіональних кластерів в сучасних
ринкових умовах мають стати малі та середні підприємства, транснаціональні компанії та науководослідні інституції.
Висновки. За результатами дослідження виявлено, що в умовах посилення інтеграції та
інтернаціоналізації економік необхідність створення кластерів на рівні галузей чи регіонів дає змогу
досягти економічного зростання за умов ресурсної обмеженості та посилити національну
конкурентоспроможність. Розвиток кластерів на рівні регіонів має базуватися на національній
регіональній політиці кластеризації та розробці оптимальної відповідної до загальної стратегії
регіонального розвитку моделі регіональної кластеризації на базі визначених імперативів.
Імперативами регіональної кластеризації визначено інновації, інституціональні й інклюзивні
фактори, які посилюють можливості економічних агентів та нівелюють вплив ресурсної
обмеженості регіонів / країни.
Розвиток кластерів дасть змогу відновити порушені коопераційні зв’язки між регіонами,
зміцнити міжрегіональні виробничі зв’язки; сприятиме розкриттю внутрішнього потенціалу
розвитку регіонів та повному задіянню місцевих ресурсів на потреби регіонального розвитку;
позитивно вплинути на інтенсифікацію виробничої і збутової кооперації між підприємствами та
подолання відмінностей у рівнях розвитку регіонів; збільшити рівень зайнятості громадян.
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PRINCIPLES OF INTERACTION OF ECONOMIC-PRODUCTION
SYSTEMS IN A COMPETITIVE ENVIRONMENT
The basic prerequisite for improving the efficiency of the national economy
and development in general is to modernize domestic production. The
development of highly efficient industries, small and medium enterprises
will create a system of rational distribution of production, taking into
account regional differences and provide additional competitive advantages
in the global market. To improve the management processes of production
and sales in the market conditions necessary to investigate such complex
dynamic object as economic-production system that combines the
processes of production and sales of products or services into a single
managed process. Functioning of economies was studied by many works of
foreign and domestic scientists. Using models, scientists describe
development processes of the EU, their production and technological ties
and socio-economic characteristics, spatial distribution and relationships
between elements and their interconnections with other systems, and
performance criteria articulate their functioning and development.
Key words: economic and production system, interaction, classification,
model, concept of modeling.
Вступ. Економіка України перебуває у глибокій системній кризі, яка відбувається упродовж
тривалого часу і охоплює період переходу країни до ринкової економіки та демократичного
громадянського суспільства. Для забезпечення успішного функціонування вітчизняної економіки та
динамічного розвитку країни необхідне ефективне використання її природних ресурсів, досягнень
науково-технічного прогресу, переваг міжнародного поділу праці та встановлення справедливих
світогосподарських зв’язків. Подолання проблем функціонування української економіки можливе за
умов подальшого розвитку ефективної соціально орієнтованої ринкової економіки, яка б
забезпечувала високий рівень добробуту населення, дбайливе використання природних ресурсів,
екологічну чистоту та конкурентоспроможність продукції, застосування ресурсозберігаючих та
безвідходних технологій.
Аналіз використаних джерел. Теоретичну основу статті становлять дослідження учених
Б. Пелки, Л. Сергєєвої, В. Вовка, Т. Бечелова, О. Валентієвої, О. Піскуна та інших щодо аспектів
функціонування різних систем: економічних, виробничих, економіко-виробничих, соціальноекономічних, еколого-економічних; принципів функціонування та взаємодії ЕВС, які мають
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загальносистемний характер.
Проте проблемі функціонування саме економіко-виробничих систем приділено недостатньо
уваги. Більше того, відсутнє однозначне трактування поняття ―економіко-виробнича система‖ та
недостатньо висвітлено особливості функціонування ЕВС.
Мета та завдання статті. Метою дослідження є підвищення ефективності взаємодії
економіко-виробничих систем враховуючи системний підхід, структуру та властивості основних
елементів системи та особливості їх функціонування.
Виклад основного матеріалу. Економіко-виробнича система – це складна цілеспрямована
керована динамічна система, яка на основі об’єднання виробничих сил, технологій, фінансових,
інформаційних та інших ресурсів здійснює виробництво, розподіл та споживання матеріальних благ
з метою задоволення необмежених суспільних потреб.
ЕВС поєднує ресурси економічної і виробничої систем (рис. 1). Ресурсами виробничої
системи, що входять до ЕВС, є технічні (основні та оборотні виробничі фонди, основні та допоміжні
матеріали), технологічні (технологічні процеси, науково-дослідні та конструкторські розробки).
Основним ресурсом економічної системи, що входить до ЕВС, є фінансові ресурси (активи,
ліквідність, платоспроможність). Окрім того, економічна та виробнича системи характеризуються
кадровими (кваліфікаційно-професійний склад персоналу, його соціально-демографічні
характеристики), просторовими (виробничі приміщення, територія, комунікації) та інформаційними
(інформація про систему та її зовнішнє середовище) ресурсами, що також входять до ЕВС.

Рис. 1. Формування економіко-виробничої системи
Джерело: складено автором
Основним видом економіко-виробничих систем є підприємство. Зокрема, М. Кизим до ЕВС
відносить малі підприємства, кооперативи, середні підприємства, які розташовані на одній території
(площі, місті, районі, області), великі підприємства, об’єднання великих підприємств, які
розташовані в межах однієї відносно великої території (регіону або декількох регіонів країни),
фінансово-промислові групи і стратегічні альянси, які містять у своєму складі різноманітні форми
капіталу і розташовані на значних за охопленням територіях (у межах країн, різних держав і
континентів)1.
1

Кизим, Н. (2012) Организация крупномасштабных экономико-производственных систем. Харьков: Бизнес
Информ.
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Принципи функціонування ЕВС мають загальносистемний характер. При побудові та
управлінні ЕВС доцільно використовувати системний підхід, враховуючи структуру і властивості
основних елементів системи та особливості її функціонування.
З точки зору системного аналізу система задається такими її компонентами: склад, структура і
функції. Для побудови будь-якої ЕВС потрібно формалізувати наступне:
 склад ЕВС (елементи, що входять в ЕВС);
 структуру ЕВС (сукупність технологічних, управлінських, інформаційних та інших зв’язків
між учасниками ЕВС);
 множину допустимих дій учасників ЕВС, які відображають технологічні, інституціональні та
інші обмеження та норми їх спільної діяльності;
 переваги учасників ЕВС;
 інформованість – інформацію про параметри, якими володіють учасники ЕВС на момент
прийняття рішення.
Економіко-виробнича система представляє собою складну структуру функціонально,
технологічно і фінансово взаємопов’язаних підсистем, що взаємодіють у рамках певних
організаційно-економічної та організаційно-правової форм. До складу ЕВС належать економічна,
виробнича та організаційна підсистеми (рис. 2), які відрізняються структурою, якістю та
функціональністю.
Організаційна підсистема здійснює планування функціонування ЕВС, забезпечує розвиток
ЕВС, цілісність всієї системи та ефективну взаємодію між її окремими елементами.

Рис. 2. Склад економіко-виробничої системи
Джерело: складено автором
Структура системи відображає певні взаємозв’язки, взаєморозташування складових частин
системи, її устрій, характеризує організованість системи, стійку впорядкованість її елементів і
зв’язків1. ЕВС характеризується поліструктурністю, тобто елементи системи одночасно можуть
входити у кілька підсистем і функціонувати відповідно до їх вимог.
Кожна ЕВС є унікальною, їх різноманітність виникає внаслідок спеціалізації, концентрації,
виготовлення різних видів продукції, пропорційності підсистем ЕВС та ін.
Модель структури економіко-виробничої системи, як і будь-якої складної економічної
системи2, можна описати наступним кортежем:
(1)
S  A, V , R, Z , SR, T
де А – множина елементів (підсистем) системи;
V – множина векторів властивостей елементів ЕВС;
R – множина зв’язків між елементами множини А;
1

Волкова, В. Н. (1999). Основы теории систем и системного анализа. СПб.: Издательство СПбГТУ.
Сергєєва, Л.Н., Бакурова, А.В., Воронцов, В.В., Зульфугарова, С.О. (2009). Моделювання структури
життєздатних соціально-економічних систем. Запоріжжя: КПУ.
2
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Z – мета, структура або множина цілей ЕВС;
SR – зовнішнє середовище, у якому функціонує система;
T –час, упродовж якого ЕВС зберігає свою цілісність.
Велика кількість елементів та внутрішніх зв’язків (технологічних, виробничо-економічних,
соціальних, ресурсних, територіальних) обумовлюють складність ЕВС. За ступенем організованості,
розглядають добре організовані, погано організовані (дифузні) та самоорганізовані системи .
Дослідження функціонування ЕВС, як і будь-якої системи, потребує аналізу стану, поведінки,
рівноваги, стійкості та розвитку системи.
Стан ЕВС – це її характеристика в певний момент часу .
Поведінка – здатність системи переходити з одного стану в інший.
Рівновага – це здатність системи за відсутності зовнішніх збурюючих дій (або внаслідок
постійних дій) зберігати свій стан як завгодно довго.
Стійкість системи – це здатність системи повертатись у стан рівноваги після виведення її з
цього стану зовнішніми збурюючими чинниками.
На нашу думку, в цілях даного дослідження найбільш доречним є визначення В. Забродського
та М. Кизима, які вважають, що розвиток економіко-виробничих систем – це процес переходу ЕВС у
новий, більш якісний стан за рахунок нагромадження кількісного потенціалу, зміни й ускладнення
структури і складу, в результаті чого підвищується її здатність чинити опір руйнівному впливу
зовнішнього середовища та ефективність функціонування1.
У процесі дослідження ЕВС необхідно проводити аналіз її властивостей. Оскільки таких
властивостей може бути досить багато, розглянемо лише основні.
Як і будь-якій системі, ЕВС притаманна властивість надійності. Надійність характеризує
здатність системи до досягнення мети за рахунок внутрішніх джерел системи, тобто її структури2.
Гнучкість ЕВС проявляється у можливості пристосовуватися до змін навколишнього
середовища шляхом набуття нових властивостей в межах організаційних та технічних можливостей.
Життєздатність ЕВС – здатність системи нескінченно довго зберігати й підтримувати
самостійне існування.
Результативність ЕВС – здатність створювати продукцію та послуги, які необхідні
суспільству.
Керованість – ЕВС піддається усвідомленій організації цілеспрямованого функціонування її
самої та елементів, що входять до неї.
Поряд із загальносистемними властивостями, у функціонуванні ЕВС доцільно виділити
особливі властивості:
 здатність до формування цілей в самій системі, тобто цілеутворення;
 здатність змінювати свою структуру і розробляти варіанти поведінки;
 здатність адаптуватися до змін умов функціонування;
 нестаціонарність окремих параметрів системи та стохастичність її поведінки;
 унікальність і непередбачуваність поведінки системи в конкретних умовах;
 існування граничних можливостей ЕВС, які визначаються наявними ресурсами.
Економіко-виробничим системам притаманні наступні характеристики:
 динамічність: стан ЕВС постійно змінюється із часом, змінюється структура та зв’язки між
його елементами, підсистемами та зовнішнім середовищем;
 багатокритеріальність: ЕВС характеризується великою кількістю критеріїв, таких як ринкова
вартість, прибуток, рентабельність, ефективність використання ресурсів, продуктивність праці та ін.
Крім того, кожна із підсистем ЕВС може характеризуватися своїми критеріями, які в сукупності
складають множину критеріїв ЕВС;
 різноманітність структури: ЕВС складається із великої кількості різноманітних структурних
елементів: економічної підсистеми (бухгалтерія, економічний відділ), виробничої підсистеми (цехи
технологічні лінії, склади), організаційної підсистеми (керуючий орган);
 різноманітність природи елементів системи. Наприклад, елементи ЕВС технологічна лінія,
інформаційне забезпечення та робоча сила мають різний склад і природу;
1

Забродский, В.А., Кизим, Н.А. (2000). Развитие крупномасштабных экономико-производственных систем.
Харьков: Бизнес Информ.
2
Сергєєва, Л.Н. (2011). Моделювання управління життєздатністю комерційного банку. Запоріжжя: КПУ.
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 велика кількість зв’язків елементів ЕВС проявляється у наявності множини різноманітних
зв’язків між елементами ЕВС (речових, інформаційних, енергетичних). Зв’язки між елементами
ЕВС характеризуються стійкістю та постійною пропорційністю;
 ймовірнісний характер виробничих процесів: будь-який виробничий процес має
ймовірнісний характер, зокрема, тривалість виробничого циклу, технологічний брак, виробничий
персонал, терміни постачання сировини і матеріалів.
Будь-яка ЕВС є відкритою системою, тобто вона взаємодіє із зовнішнім середовищем шляхом
не лише матеріального, енергетичного, а й інформаційного обміну.
Зовнішнє середовище ЕВС – множина елементів, що не входять до системи, але зміна їх стану
зумовлює зміну поведінки системи.
Зовнішнє середовище може задавати такі фактори діяльності ЕВС:
 критерії оцінки відповідності результату цілі щодо суспільних потреб та цінностей, тобто
зовнішнє середовище може впливати не лише на діяльність ЕВС, але і на процес планування
діяльності;
 норми і принципи діяльності, прийняті в суспільстві: релігійні, правові, етичні, гігієнічні та ін.;
 умови діяльності: матеріально-технічні, ресурсні, кадрові, фінансові, організаційні,
інформаційні.
Формалізація зовнішнього середовища ЕВС залежить від проблеми, що вирішується шляхом
економіко-математичного моделювання.
Відносини середовища із системою Л. Сергєєва поділяє на три групи: сприятливі,
несприятливі й індиферентні (включаючи слабкі, віддалені тощо). Система тим більше життєздатна
й стійка, що менша її межа із зовнішнім середовищем.
ЕВС є багатомірною та мультипросторовою системою та може бути ідентифікованою у
структурованому просторі (серед економічних організацій, юридичних осіб, ринків, виготовленої
продукції та ін.). ЕВС не міститься повністю ні в одному із ідентифікаційних просторів і повинна
розглядатися комплексно.
Управління ЕВС – це процес впливу на керовану систему, який спрямований на забезпечення
певної її поведінки. Оскільки предметом управління може бути будь-який з перелічених параметрів,
то можна виділити відповідні складові управління ЕВС (рис. 3):

Рис. 3. Складові управління економіко-виробничими системи
Джерело: складено автором
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Управління складом ЕВС визначає, з яких елементів складатиметься система, які потрібно
вилучити, які включити до системи. Якщо розглядати підприємство як ЕВС, то до управління
складом можуть бути включені управління персоналом, його навчанням і розвитком.
Управління структурою здійснюється паралельно з управлінням складом і визначає, які
функції повинні виконувати елементи (підсистеми), а також їх взаємозв’язки та ієрархію елементів
ЕВС.
Інформаційне управління забезпечує обмін інформацією між елементами, визначає рівень
інформації, необхідний окремому елементу для ефективної діяльності та здійснює активний
прогноз.
Інституційне управління полягає у регулюванні дій елементів та підсистем ЕВС шляхом
цілеспрямованого обмеження множини їх дій та результатів діяльності. Основними інструментами
інституційного управління є правові акти, розпорядження і накази, корпоративна культура,
морально-етичні норми тощо.
Мотиваційне управління полягає у цілеспрямованій зміні переваг та вподобань елементів та
підсистем ЕВС. Таке управління може включати систему штрафів, преміювання та нагород за вибір
тих чи інших дій або досягнення певних результатів діяльності.
Управління взаємодією із зовнішнім середовищем полягає у регулюванні взаємозв’язків
елементів із елементами зовнішнього середовища, зокрема із органами державного управління,
постачальниками та конкурентами.
При дослідженні ЕВС необхідно враховувати їх властивості та особливості функціонування,
застосовуючи системний підхід, теорію і методи стратегічного управління та теорії організації. Для
адекватного опису об’єкта моделювання при побудові концепції управління ЕВС необхідно
враховувати основні принципи управління системами, серед яких можна виділити наступні групи:
 групу загальносистемних принципів, які визначають порядок аналізу і синтезу системи – це
принципи єдності, цілісності, цілеутворення, ієрархічності, декомпозиції, множинності станів і
описів системи, організованості, розвитку та адаптації;
 групу принципів управління, що визначають загальний порядок розробки системи
управління – це принципи контрольованості, сумісності, необхідного різноманіття, узгодженості,
зворотного зв’язку, управління за ситуацією;
 групу специфічних принципів, які об’єднують найбільш суттєві для управління ЕВС
положення.
Специфічні принципи формулюються, виходячи із особливостей предметної області
досліджень, і визначають порядок формування основних положень концепції і побудову на її основі
моделей взаємодії ЕВС.
На нашу думку, до основних специфічних принципів можна віднести такі принципи.
1. Принцип стратегічного спрямування управління ЕВС, відповідно до якого визначається
місія, мета, цілі, довгострокові плани ЕВС, які спрямовані на задоволення суспільних потреб
виробленою продукцією (послугами).
2. Принцип розвитку ЕВС, відповідно до якого нагромадження кількісного потенціалу
системи, зміна й ускладнення її структури та складу розглядається як спосіб розвитку ЕВС в рамках
реалізації стратегії розвитку.
3. Принцип взаємозв’язку процесів функціонування і розвитку ЕВС, який визначає
необхідність проведення якісних змін в управлінні при досягненні граничної ефективності
функціонування ЕВС у вихідному якісному стані.
4. Принцип результативного критерію, відповідно до якого критерій управління взаємодією
ЕВС формується з точки зору кінцевої мети створення ЕВС.
5. Принцип системної форми ефективності, за яким зміна внутрісистемних взаємозв’язків та
взаємодій в результаті взаємодії ЕВС у зовнішньому середовищі є джерелом появи фінансової та
виробничої синергії, які визначають напрями взаємодії систем.
6. Принцип узгодженості інтегративних характеристик ЕВС, за яким управління є
процедурою прийняття взаємопов’язаних рішень по зміні інтегративних характеристик і
формуванню схеми процесу взаємодії ЕВС у зовнішньому середовищі.
7. Принцип пріоритету загальної ефективності ЕВС над ефективністю окремих підсистем,
тобто задля досягнення ефективності ЕВС окремі її підсистеми можуть на певному етапі бути
неефективними.
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8. Принцип композиції, відповідно до якого елементиоб’єднуються за певними правилами і
різними способами за допомогою множини зв’язків у систему, що приводить до зміни інтегративних
характеристик та виникнення нових властивостей ЕВС.
Висновки. Врахування основних властивостей, характеристик та принципів управління ЕВС
дозволяє з точки зору системного підходу проаналізувати ЕВС і виявити її особливості, з
урахуванням яких сформулювати основні принципи управління та розробити методи і моделі
управління розвитком ЕВС із врахуванням її взаємодії в конкурентному середовищі.
Підсумовуючи вищезазначене, можна виділити такі особливості ЕВС:
 ЕВС має складну структуру функціонально, технологічно і фінансово взаємопов’язаних
підсистем, що взаємодіють в рамках певної організаційно-економічної та організаційно-правової
форм, які формують характер внутрісистемних відносин і взаємодію між підсистемами;
 до складу ЕВС належать економічна, виробнича та організаційна підсистеми, які мають різні
структуру, властивості та функціональне призначення;
 цілеспрямованість ЕВС, тобто здатність системи виготовляти матеріальні блага з метою
задоволення необмежених суспільних потреб;
 ЕВС є життєздатною самоорганізованою системою, яка здатна виходити на новий рівень
розвитку, адаптуватися до змінних умов, змінюючи при цьому структуру і зберігаючи при цьому
цілісність та основні властивості;
 ЕВС може бути ідентифікованою у зовнішньому середовищі, оскільки вона є багатомірною
та мультипросторовою системою;
 ЕВС притаманна поліструктурність, тобто наявність в ній взаємопов’язаних підсистем, які
мають спільні елементи;
 відкритість ЕВС, яка проявляється не лише в матеріальному, енергетичному, але й
інформаційному обміні із зовнішнім середовищем;
 різноманітність ЕВС, яка виникає в результаті спеціалізації, концентрації, виготовленні
різних видів продукції, пропорційності підсистем ЕВС та ін.
Сучасні ЕВС можуть стати саме тим механізмом, за допомогою якого стане можливим
реформування вітчизняної економіки на основі активізації суб’єктів економічної діяльності і
підвищення добробуту населення та рівня розвитку країни на основі підвищення
конкурентоспроможності ЕВС як на регіональному, загальнодержавному, так і на глобальному
рівнях.
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CONCEPTUAL BASIS FOR THE REALIZATION OF
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BY SUBJECTS
OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF UKRAINE
The intensification of foreign economic relations leads to the development
of tools that allows increasing customer loyalty, facilitate access to foreign
markets, etc. One such tool is the corporate social responsibility. Corporate
social responsibility in foreign economic activity has significant prospects.
The lack of sufficient experience of domestic enterprises in the field of
social programs requires the study of foreign practices.
Corporate social responsibility in foreign economic activity has become an
important direction of business development. Executives must realize the
need for social programs not only in the domestic but international
markets.
Key words: corporate social responsibility, organization, technology,
institutionalization, sustainable development.
The relevance of the topic and problem statement. Competitiveness at the national and
international levels in the current economic conditions more and more determined by not only economic
but also environmental and social factors. Loyal social environment helps to improve a business that
provides jobs, improves the quality of goods and services, pays taxes and helps socio-economic
development of the country.
However, the main vector of modern economic development is the process of globalization and
integration of the modern world economy, which has led to an increasing role of foreign economic activity
of Ukrainian companies. The globalization of markets, increasing the number of players and increased
competition led to constant growth of transaction costs, to minimise possible through the establishment of
formal institutions for the coordination of interests between all the main participants of market relations:
business, government, society. In these conditions, businesses are forced to take responsibility for many
areas of the society (such as environmental, social, political, and other), at first glance, directly not
connected with its business activities.
One of the tools for effective management of foreign economic activity of corporate social
responsibility (CSR).
Analysis of recent researches and publications and unsolved components of General problem.
The theoretical, methodological and practical aspects of the essence and benefits of corporate social
responsibility is devoted to the works of many foreign and Ukrainian scientists: D. Puddles, Y. Blagova,
V. Sparrow, K. Davis, P. Drucker, O. Dudkin, E. Carnegie, A. Carroll, O. Stab, A. Novikova,
S. Peregudova, Y. Petrushenko, Y. Petroni, M. porter, M. Saprykina, G. Tulchinsky, S. Turkin, V. Shapoval
and others.
But while domestic enterprises are still struggling to overcome the consequences of the ineffective
management of global and local crisis and face new risks in the world commodity markets. In such
circumstances, the urgent problem of finding new models of foreign trade activities, based on the principles
of social responsibility and a sustainable competitive economic growth.
The aim of the study is the analysis of the current state and prospects of activization of foreign trade
activities of Ukrainian business entities, the relevant characteristics of socially responsible requirements for
doing business with countries-EU members, and, on this basis, the rationale and institutional forms of
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corporate social responsibility as a conceptual framework of modern market behavior of subjects of foreign
economic activity of Ukraine.
The main material of the study. The transformation of the economy of Ukraine at the beginning of
90th of XX century reflected on a dynamics and structure of the foreign economic activity of the country.
Thus, if in the period of being member of USSR Ukraine actually has neither possibility nor necessity to
realize own initiatives in the field of the foreign economic activity, together with the receipt of
independence there was a sharp question of the necessity of forming its own policy in this sphere.
An important landmark of the development of Ukraine as independent state was passing an Act of
Ukraine «About foreign economic activity» on April, 16, 1991. In the Law certainly basic concepts and
terms, principles, subjects, types of foreign economic activity, bases of adjusting of foreign economic
activity and organs of government control of foreign economic activity are expounded and others like that
(see table 1.1.). In a table 1.1 maintenance of basic principles of foreign economic activity of Ukraine is
exposed, that statutory Ukraine «About foreign economic activity»1.
Thus, in obedience to the Law, foreign economic activity is activity of the subjects of the economic
activity of Ukraine and foreign subjects of the economic activity, built on mutual relations between them,
that take place both on territory of Ukraine and outside the border¹.
However the process of acquisition of own experience in foreign economic activity became difficult
for Ukraine. As we can see from the picture 1 2000 year marked with the comparatively low level of
volume of foreign trade by services. However annually (except for 2009 year, that it is foremost related to
the world financial crisis) noticeable tendency to the increase. On a picture 1 it is possible to see that the
export of services of Ukraine was always exceeded by an import that talks about positive foreign trade
balance of country. All of it testifies to the positive prospects of development of foreign economic activity
of Ukraine.

Physical persons

Legal person

Consolidation of the
physical persons, legal
person, physical and
legal persons

SUBJECTS OF THE FOREIGN
ECONOMIC ACTIVITY OF
UKRAINE

Structural unit of
the foreign subjects
of the economic
activity

Joint enterprises

Other subjects of the
economic activity

Figure 1. Subjects of the foreign economic activity of Ukraine¹

1

Зовнішня торгівля України (2014). Державна служба статистики України. <http://www.ukrstat.gov.ua>
(2016, березень, 15).
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№
1

2

3

4

5

6

Table 1.
Meaning of the foreign economic activity principle of Ukraine
The principle of the foreign
The Meaning of the principle of the Ukrainian foreign economic
economic activity of Ukraine
activity
The principle of sovereignty - absolute right of Ukrainian people independently and
the Ukrainian people is in independently to carry out foreign economic activity on the territory
realization
of
foreign of Ukraine, following laws which operate on territory of Ukraine;
economic activity
- obligation of Ukraine to steadily execute all agreements and
obligations of Ukraine in the sphere of international economic
relations.
The principle of the external - right of foreign economic activity subjects voluntarily enter in
economic enterprise freedom external economic relations;
- right of foreign economic activity subjects to carry out it in any
forms which straight are not forbidden by laws of Ukraine;
- obligation to restrain an order during realization of foreign
economic activity, set the laws of Ukraine;
- absolute right of the ownership of the subjects of the foreign
economic activity on all the results of foreign economic activity are
got by them .
The principle of the legal - equality in front of the law of all subjects of the foreign economic
equality
and activity, regardless of patterns of ownership, including the states,
undiscrimination
during realization of foreign economic activity;
- prohibition any, except for foreseen this Law, actions of the state,
the result of which is limitation of rights and discrimination of the
subjects of foreign economic activity, and also foreign subjects of
economic activity after the patterns of ownership, the place of
location and other signs;
- impermissibilities of restrictive activity from the side of any
subjects, except for casesprovided for this Law.
The principle of the law - adjusting of foreign economic activity only by the laws of
supremacy
Ukraine;
- prohibition of application of the underlaw acts and acts of
management of local organs, that in any method create for the
subjects of the foreign economic activity terms less favourable, than
those which are set the laws of Ukraine.
The principle of the interests - provides equal defence of interests of all subjects of foreign
of subjects of the foreign economic activity and foreign subjects of economic activity on its
economic activity defence
territory in obedience to the laws of Ukraine;
- carries out equal defence of all subjects of foreign economic
activity of Ukraine outside Ukraine in obedience to the norms of
international law;
- carries out defence of state interests of Ukraine both on its
territory and out its borders only in accordance with the laws of
Ukraine, terms signed by it, international agreements and norms of
international law.
Principle of equivalence of - an equivalence of the exchange of the result of foreign economic
exchange, impermissibility activity;
of dumping, during an import - prohibition of dumping during import and export of commodities.
and export of commodities

In new conditions, when the economy of Ukraine is committed to market conditions, when the
country destroyed the structure of state regulation of foreign economic activity characteristic of commandadministrative management system, and new ones are in the process of formation, goals and objectives of
state regulation of FEA has changed significantly. In modern conditions, which are characterized by
production decline, destabilization of financial system of the country, a broad liberalization of foreign
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economic activity, which means in fact the elimination of the state monopoly on foreign trade, etc. types of
foreign trade, it is necessary to determine the forms and methods of influence on economic entities traders, who shall be able to ensure the protection of state interests.

Year

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Table 2
The analysis of the foreign services trade of Ukraine 2000-2014 years
Including
Part of the export in Including import Part of the export in
Total volume
export
the total volume of
(million
the total volume of
of the foreign
(million
the foreign trade of
doll.USA)
the foreign trade of
trade of the
doll.USA)
the services (%)
the services (%)
services
(million
doll.USA)
4847,6
3486,8
71,9
1360,8
28,1
4693,1
3544,7
75,5
1148,4
24,5
5246,9
4055,3
77,3
1191,6
22,7
5636,4
4248,0
75,4
1388,4
24,6
7316,0
5307,9
72,6
2008,1
27,4
9045,6
6134,7
67,8
2910,9
32,2
11317,9
7505,5
66,3
3812,4
33,7
13867,5
8989,2
64,8
4878,3
35,2
18209,1
11741,2
64,5
6467,9
35,5
14689,5
9520,7
64,8
5168,8
35,2
17207,1
11759,4
68,3
5447,7
31,7
20027,3
13792,2
68,9
6235,1
31,1
20335,1
13599,1
66,9
6736,0
33,1
22445,1
14836,2
66,1
7608,9
33,9
17893,9
11520,8
64,4
6373,1
35,6

The highest rate of total trade in services to occur in 2013. A sharp decline occurred in 2009 due to
the economic crisis.

Figure 2. The dynamics of the total volume of the foreign trade of services
in Ukraine 2000-2014 years
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Year

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Table 3
The analysis of the foreign goods trade of Ukraine 2000-2014 years
Including
Part of the export in Including import Part of the export in
Total volume
export
the total volume of
(million
the total volume of
of the foreign
(million
the foreign trade of
doll.USA)
the foreign trade of
trade of the
doll.USA)
the goods (%)
the goods (%)
goods (million
doll.USA)
32039,7
16264,7
50,7
15775,1
49,3
34933,9
17957,1
51,4
16976,8
48,6
46101,0
23080,2
50
23020,8
50
61668,3
32672,3
52,9
28996,0
47,1
70427,9
34286,8
48,7
36141,1
51,3
83402,2
38367,7
46
45034,5
54
109918,0
49248,1
44,8
60669,9
55,2
152502,6
66967,3
43,9
85535,3
56,1
85128,8
39695,7
46,6
45433,1
53,4
112170,4
51430,5
45,8
60739,9
54,2
136664,6
61950,2
45,3
74714,4
54,7
153548
68830,4
44,8
84717,6
55,2
140307,5
63320,7
45,1
76986,8
54,9
108330,4
53901,7
49,8
54428,7
50,2

Figure 3. The dynamics of the total volume of the foreign trade of goods in Ukraine 2000-2014 years

Figure 4. The dynamics of the part of export and import in the total volume of the foreign trade of
the goods 2001-2014 years
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Figure 5. The dynamics of the part of export and import in the total volume of the foreign trade of
the services 2000-2014 years
It is known that for the Ukrainian national foreign economic activity of business entities is an
incentive and a real step in the implementation of economic reform and modernization economic growth, a
catalyst for investment and innovation development, bring the conditions for business and life for people to
a high civilizational standards.
Of particular importance is the intensification of the processes of European integration. The
economic attractiveness of the European Union for Ukraine is the ability to join the high culture of effective
social-market economy and raise it to the same level of its own economy. Europe is one of large-scale
solvent and innovation markets. While in Ukraine acute shortage of investment capital capable of, in
Europe – its parinacota (including not only financial resources, but also innovative technologies). Labor
productivity in the Euro area was 2.5 times higher than in Russia, and four times – than in Ukraine1.
At the same time, we must realize that the social responsibility of business is directly related to the
level of business activity of enterprises, organizations and institutions, because if they are not perfect, it is
unlikely to be able systematically and for a long time to meet the needs of all stakeholders. This is
extremely important to take into account in Ukraine, where the level of business activity of a larger number
of organizations is significantly lower than the corresponding level in developed countries2.
One of tendencies is the usage of technologies of corporate social responsibility in the modern
conduct of business. Social responsibility in its modern understanding is many-sided in the displays. Except
for traditional responsibility for the grant of deserving reward and normal terms of labor for the workers,
except for an economic function which consists in creation of workplaces, besides of the payment of taxes,
a modern employer is responsible for that his administrative decisions, on possibility, don’t worsen the
socio-economic state of the people, who work on him, live round his enterprise and in a country on the
whole3. Social responsibility is understood by us as economic, environmental, social, ethical responsibility
of legal entities, business leaders, States, international communities, but also from individuals, unions and
NGOs, officials of all levels, educational institutions and research organizations, other representatives of
civil society, individuals, for the impact of their activities on society, the environment, the needs of
different stakeholders, with the aim of creating conditions for sustainable development².
It is in member countries of the European Union (EU) since the end of the twentieth century. began
the rapid development of social responsibility in the form of corporate social responsibility (CSR), when
the world summit on sustainable development (Rio de Janeiro, 1992) was proclaimed the call to spread the
practice of private initiatives of private companies to participate in the achievement of "social goals" under
the banner of "corporate citizenship", which led to the emergence of the term "corporate social
1

Yevtushenko, V. A. (2013). The European choice of Ukraine in the context of social responsibility. Modern sociopolitical processes in Russia, Europe states and the USA macro region. York, USA. V.2.
2
Шевченко, Т. П. (2012) Проблеми законодавчого регулювання корпоративної соціальної відповідальності в
Україні. Харків: Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».
Право, 2(9).
3
Закон про зовнішньоекономічну діяльність 2012 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради
України. <http://zakon2.rada.gov.ua> (2016, березень, 15).
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responsibility", which today is understood as a set of economic, environmental and social responsibility of
business organizations.
According to the definition of Elkington J. corporate sustainability should be understood "not only as
a company's approach to ensuring its long-term development, but also as a field of theory and practice
whereby companies and other business organizations working to improve the health of ecosystems,
communities and economies"1.
The leading European business network for corporate social responsibility – CSR Europe (The
European Business Network for Corporate Social Responsibility) has 70 corporate members and 39
national CSR organizations and more than 10,000 companies. It is the EU today are the world leaders in
CSR: from 22 thousand corporate non-financial reports more than half of the reports made by European
companies, the EU represented more than half of the 6,700 organizations that signed the main international
set of principles of CSR – the UN Global compact, there are 3148 NPOs and NGOs who advise on ST.
Now a lot of EU legislation on CSR, in particular in the field non-financial (social) statements: 16 April
2013 the European Commission adopted a proposal to amend the current legislation on accounting to
enhance the transparency of large European companies on social and environmental issues. Now the largest
company employing more than 500 people – will be legally required to disclose information on policies,
risks and results of such activity aspects as: the environment; employees and other social issues; respect for
human rights; combating corruption and bribery; diversification of the composition of the Board of
Directors. The work of the EU institutions in the field of social responsibility is a proof of the irreversibility
of the strategic movements of the advanced countries through sustainable development based on social
responsibility and corporate culture they expect foreign business partners.
For providing of economic efficiency by Ukrainian enterprises already not enough to produce highquality products and services, it is necessary also actively to take part in the solution of social problems of
own personnel and local concord, system to line up relationships with business partners, shareholders, by
mass medias, organs of power, users, by different community groups and others like that. Development and
realization of the corporate social programs in modern terms is examined not as complex of second-rate
measures, but as effective method of investment of investment money2.
Table 4.
The dynamics of amount of the entrepreneurial and foreign economic activity subjects 20102014 years
Years
Subjects of entrepreneurial
Subjects of foreign economic
Part (%)
activity in Ukraine (units)
activity in Ukraine (units)
2010
2184105
42706
1,96
2011
1701797
45338
2,66
2012
1600127
48299
3,01
2013
1722070
50324
2,92
2014
1932161
48261
2,49
Analysing information which are presented in a table, it is possible to do conclusion about the
growing dynamics of amount of both subjects of economic activity in Ukraine on the whole and subjects of
foreign economic activity. At the same time part of subjects of foreign economic activity grows in the
general amount of subjects of the economic activity in Ukraine.
A moment comes for every enterprise, when internal markets begin to dissatisfy him and then
understanding of necessity of going comes into oversea markets (see fig. 9.). On going to the oversea
market an enterprise gets in the terms of hard international competition (see a fig. 7.). Oversea markets lay
claim higher requirements to the commodities offered on them, their packing, to service, advertising, et
cetera it is explained by the keen competition between firms - producers of commodity by predominance of
the “buyers market", it means exceeding of suggestion above demand. On fig. 8. it is possible to see the
basic methods of output of enterprise to the oversea markets.
1

Elkington, J. (2004) The Triple Bottom Line, Does It All Add Up? Assessing the Sustainability of Business and
CSR. Earthscan Publications Ltd.
2
Євтушенко, В. А. (2014). Інституціоналізація соціальної відповідальності в умовах глобалізації. Актуальні
проблеми світової і національної економіки в умовах глобалізації. О.: Цедр.
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Figure 6. Amount of the United state register of enterprises and organizations of Ukraine subjects1

Figure 7. Subjects of the foreign economic activity in Ukraine 7

Figure 8. The part of the foreign economic activity subjects in the total amount of subjects
of the economic activity in Ukraine 7
Basic modern technologies of corporate social responsibility (CSR), which will be realized in
Ukraine and world are: the institutionalization of the questions of CSR and communications from CSR,
promotion of good business, charity marketing, corporate social marketing, corporate philanthropy,
development and support of companies, volunteer activity, in behalf of company, socially responsible going
near the conduct of business, defense of human rights and labor human, introduction of the programs of
professional development of personnel, defense of customers rights, defense of environment, introduction
1

Євтушенко, В. А. (2010). Застосування концепції соціально-етичного маркетингу як засіб підвищення
конкурентоспроможності українських підприємств. Стратегія розвитку України у глобальному середовищі.
Сімферополь: ВіТроПринт.
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of the programs, from the guard of health and elucidative initiatives, and others like that1.

METHODS OF GOING INTO
OVERSEA MARKETS

DIRECT EXPORT

COMMON EXPORT

UNCOMMON EXPORT

Contract production

International licence

International franchise

Joint venture

Strategic union

Management by
contract
Direct investing

Figure 9. Methods of going into oversea markets
Thus, introduction of bases of corporate social responsibility on enterprises which aim to score a
success on the international markets becomes a necessary operating condition (see a table 5.). In fact
globalization of the modern business processes requires from enterprises-subjects of the foreign economic
activity to spare more attention to the questions of the social support of workers, local companies,
environment, and others like that. Besides, there are the list of advantages of the corporate social
responsibility usage: positive image of enterprise forming; an increase of company’s clients and workers
loyalty; forming of benevolent relationships with local associations and local government; assistance to the
strengthening of the moral bases of company; increase of solidarity of collective; increase of investment
attractiveness; growth of the sale volumes; growth of capitalization; enhancement of the bringing in,
motivation and reward of employees; cutback of the production spending; strengthening of the brand
positions8.
1

Кириченко, О. А. (2005). Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Київ: Знання.
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Table 5.
Examples of usage of the corporate social responsibility in the foreign economic activity
№
Type of the foreign economic activity
Technologies of the corporate social
responsibility
1 Export and import of commodities, capitals and labour Charity marketing – positioning of the
force
goods, that has the aim to connect such
commodity with some important social
problem.
Defence of consumers rights - is a
complex of measures, which realized by
the government state and enterprise,
directed on adjusting of legal relations of
enterprise with users.
2 Grant services by subjects of the foreign economic Promotion of the benefaction activity of Ukraine to the foreign subjects of the voluntarily initiative of companies that is
economic activity, including: production, transport related to the grant of different types of
expeditionary, insurance, consultative, marketings, resources for the decision of certain social
export, intermediary, broker, agent, consignment, problem. Such resources are informative,
administrative, registration, public accountant, legal, financial, organizational support can come
tourist et al, that straight and exceptionally not forward and others like that.
forbidden by the laws of Ukraine; grant of afore- Corporate social marketing – is
mentioned services to the foreign subjects of economic initiatives of the company that has an aim
activity by the subjects of the foreign economic activity to change the civil conduct that will lead
of Ukraine
to the solution of some social problem
(improvement of health of people,
environment, and others like that)
3 Scientific, scientific and technical, production, The socially responsible approaches of
educational and other co-operation with the foreign the conduct of business - is a conduct of
subjects of the economic activity; studies and business, at which a company takes into
preparation of specialists on the commercial basis
account interests of consumers, workers,
environment, local companies which
activity of company influences on.
Volunteer activity in behalf of
companies - is voluntarily activity of
company which is directed on a benefit the
company, on which activity of company
influences straight or mediated.
Introduction of the professional
development of personnel programs - is
voluntarily studies and others types of
initiatives of company, which are directed
on the increase of professional level of
workers.
4 International financial operations and operations with The socially responsible approaches of
capital issues in cases, foreseen by the laws of Ukraine the conduct of business
5 Credit and calculation operations between subjects of The socially responsible approaches of
the foreign economic activity and foreign subjects of the conduct of business
the economic activity; creation by the sub''ektami of
foreign economic activity of bank, credit and insurance
institutions is outside Ukraine; creation foreign subjects
of economic activity of the noted establishments on
territory of Ukraine in cases, foreseen the laws of
Ukraine
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№

Type of the foreign economic activity

6

Joint entrepreneurial activity between subjects of the
foreign economic activity and foreign subjects of the
economic activity, which includes creation of joint
ventures of different kinds and forms, leadthrough of
general economic operations and condominium
property, both on the territory of Ukraine and out of its
borders

7

Entrepreneurial activity on the territory of Ukraine,
which is connected with the grant of licenses, patents,
now-how, trade marks and other immaterial objects of
the property, from the side of foreign subjects of the
economic activity; analogical activity of subjects of the
foreign economic activity outside Ukraine
Organization and realization of an activity in the sphere
of the leadthrough of exhibitions, auctions,
conferences, symposiums, seminars and other similar
measures which are carried out on commercial basis,
with participation of subjects of the foreign economic
activity; organization and realization of, consignment,
retail and wholesale trade on the territory of Ukraine
for foreign currency in the cases by the laws of Ukraine
foreseen
Barter operations and other activity, built on the forms
of countertrade between subjects of foreign economic
activity and foreign subjects of economic activity

8

9

10 Rent, including leasings, operations between subjects
of the foreign economic activity and foreign subjects of
the economic activity
11 Operations on acquisition, sale and exchange of
currency, on currency auctions, currency exchanges,
and at the interbank currency market
12 Works on contractual basis of physical persons of
Ukraine are with foreign subjects of economic activity
both on territory of Ukraine and out its borders; works
of foreign physical persons on contract payment basis
with the subjects of the foreign economic activity both
on territory of Ukraine and out its borders

Continuation of table 5.
Technologies of the corporate social
responsibility
The socially responsible approaches of
the conduct of business
Development and support of the local
community – money, which are laid by an
organization in support of companies on
which activity of company influences
straight or mediated. Can be expressed in
the direct investment of money or in
organization of solution of problems by
certain companies.
The socially responsible approaches of
the conduct of business
Development and support of the local
community
Promotion of the benefaction
Promotion of the benefaction Corporate
social marketing

Charity marketing
The socially responsible approaches of
the conduct of business
The socially responsible approaches of
the conduct of business
The socially responsible approaches of
the conduct of business
The socially responsible approaches of
the conduct of business
Introduction of the professional
development of personnel programs

Conclusions scientific novelty, suggestions and prospects for further research. Thus, it is
possible to draw conclusion, that on the modern stage of the company development, enterprise begin to
understand importance and necessity to take into account not only growth of own incomes but also
interference, in the solution of the socially meaningful problems of both workers of own enterprise and
inhabitants of region in which an enterprise functions. Introduction of active policy in the field of CSR is
not only a prerequisite for successful external economic activity of Ukrainian companies, but also makes
the real benefit for the Ukrainian companies, giving very certain competitive edges for the permanent
economy growing, growth of cost of both tangible and immaterial, assets, are an increase of business and
public reputation of the company, diminishing of risks, image from the possible loss of markets, improving
access to the new international markets due to the best reputation and others like that.
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Directions for further research should be the strategy and tactic of realization of initiatives of CSR
activities of Ukrainian companies seeking to operate in international markets.
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INFLUENCE FACTORS ON FOREIGN ECONOMIC
ACTIVITY OF UKRAINIAN MACHINE-BUILDING
ENTERPRISES
The article discusses the state and trends in the development of export
activities of the machine-building of Ukraine. The main aim of this article is
to help Ukrainian businesses to develop their export potential. There are
also analyzing of such influence factors on the foreign economic activity of
Ukrainian machine-building enterprises in this paper. The author аlocates
these factors to the list and designates the main of them, which hinder the
development of the machine-building enterprises of Ukraine. This article
provides an analysis of the current state of export of the Ukrainian
machine-building enterprises and there is a compare of this and total export
of the country. The author hopes, that the results of her studies will be
application in the next planning of the foreign economic activity of the
Ukrainian machine-building enterprises.
Key words: Foreign economic activity, machine-building enterprises, factors
of influence, development, export.
Foreign economic activity is currently an integral part of the economic activities of practically all
Ukrainian machine-building enterprises. The domestic market is not enough capacious, so most engineering
enterprises of our country are looking for additional distribution channels abroad or completely orients its
activities for export to other countries. If you want enterprises export to be effective and bring enough
income you expect, you must firstly properly organize foreign trade activity management mechanism of
enterprise and develop enterprises’ output strategy for foreign markets.
Many enterprises still not mastered the output mechanism on the external markets and daily faced
problems regarding the export of its products. Liberalization of foreign economic activity of the enterprises
of the Ukrainian economy began since independence of Ukraine. But after nearly 25 years, many businesses
have not established an effective export of its products abroad and still straggle for market share at foreign
markets. One of the main reasons that Ukrainian enterprises of machine building still have not taken up
their market share of the world market of machine building and continue to be enterprises with low
competitiveness, is an incorrect approach to the management of foreign economic activity on these
enterprises.
That is why todays theme of this article is sufficiently relevant and will help to solve at least some of
the problems in the organizing of the foreign economic activity of the machine building enterprises of
Ukraine or at least mark the main problems and tasks that should be solved in the near future.
Analyzing the foreign economic activity of the machine building enterprises of Ukraine, first of all it
is necessary to compare the dynamics of exports over the past few years. Determinate major trends in
export of the machine industry of Ukraine, and on this basis, to identify the main problems and prospects.
Machine building complex of Ukraine covers practical all machinery industry. It consists of more
than 20 specialized industries and includes approximately 1500 enterprises and organizations, which
includes almost 1.6 million persons. Machine building of the Ukrainian economy takes a leading role in
foreign trade.1 Approximately 15% of the total export of Ukrainian economy periodically takes machine1

Накотенко, В.О., Якимчук, Т.В., Вольвач, І.Ю. (2013). Аналіз та прогнозування інноваційного розвитку
машинобудівного підприємства. Економічні інновації. Одеса: ІПРЕЕД НАН України, Вип. 54, 170-178.
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building industry. This figure lagged far behind compared with most developed countries. For example, in
Germany the figure is 53.6%, in Japan is 51.5%, in the UK is 39.6%, in Italy is 36.4%, in China is 35.2%.
About 50% of the machine industry productions of Ukraine is exported, but the import of the same industry
exceeded exports twice.
Clearly the share of Ukrainian exports of the machine building can be seen in figure 1.1
Foreign economic activity of the most machine-building enterprises carries the elemental character,
not stable and logically not regulated, that is greatly weakens their competitive advantages on the
international markets.
Therefore, to ensure effective economic activity the company needs a single strategic direction of
development, according to which it will be able to achieve long-term competitive advantage.
The figure 2 shows the position of the machine-building industry of Ukraine in foreign trade among a
range of other industries in the year 2014.
Further analyze the dynamics of exports of industries. In order to see the changes in the year 2014 in
relation to the year 2013 we can look at the figure 3.2
And to see the dynamics of export growth of enterprises production from different sectors of the
economy of our country we look at the figure 4.3
From this analysis, make conclusions that engineering enterprises have a number of problems in the
running of export activity. The wrong organization of foreign economic activity is the reason of the export
recession on background of constant demand on the world market.
Coming back to introduction of foreign economic activity of enterprises,
it should be noted that there is a big variety of ways to enter foreign markets. For example,
Didkovskiy in his book, foreign-economic activity of the enterprise clarifies the following basic ways of the
introductions to the foreign markets: exports (indirect, direct), joint business activities (licensing, contract
manufacturing, contract management, enterprise of joint ownership) and direct investments.
Each of these ways of the introductions to the foreign markets, certainly has a number of advantages
and disadvantages for businesses.4
For the company, which decided to go to the foreign market, it is necessary to take into account the
existence of a multitude of restrictions and obstacles in international trading, both in the market of the
country it wants to enter and in the own one. Such restrictions include: customs tariffs (fiscal and
protectionist), foreign exchange control of the Country, non-tariff barriers. International marketing is very
complex, because it covers not only sales, but also other areas of business, including manufacturing,
procurement, finance, and etc. Also here required a deep understanding of the socio-economic and nationalcultural conditions prevailing in the country where the enterprise intended to carry out their activities. The
difference in distribution channels, methods of transportation and storage, the legislative and the judiciary,
the customs rules can take place.5 All these features significantly increase the overall commercial risk of
business activities on the international market. Therefore, the company needs carefully choose the way outs
on foreign markets.
Currently for Ukrainian enterprises of machine industry the most preferred method is exporting
products abroad. All another types of foreign trade activities take place on various enterprises of machine
building of Ukraine. All of them are used effectively, but advantages of exports goods to foreign markets
compared to other methods of the introduction to foreign markets should be noted. We can mark three main
reasons for choosing export as introduction to foreign markets: the first export requires minimal changes to
the range of goods of an enterprise and in its structure, the second export requires minimal investment costs
and ongoing financial obligations, the third - export provides minimal risk when entering the market and
ease of exit.
Exist additional advantages of export operations. Increasing of sales - export helps to increase sales
market. The increase in profit is the ability to manipulate markets and to increase income in a short period
of time. Economy of scale is due to additional sales volume, reduced vulnerability. Diversification of
1

Офіційний сайт Державної служби статистики України. <http://ukrstat.gov.ua> (2016, січень, 15)
Офіційний сайт Державної служби статистики України. <http://ukrstat.gov.ua> (2016, січень, 15)
3
Ломійчук, В. 10 трендів в експорті України. Finance.ua. <http://news.finance.ua/ua/news/-/347688/10-trendiv-veksporti-ukrayiny> (2016, січень, 15).
4
Дідківський, М.І. (2006). Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навч. Посібник. К.: Знання.
5
Тюріна, Н.М., Карвацка, Н.С. (2013). Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навчальний посібник.
К.: Центр учбової літератури.
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markets avoids the risks of reducing demand in one market. New knowledge and experience that enterprises
receive due to new ideas in the world markets. Global competition. Through participation in global
production processes, companies are able to maintain their competitiveness.
Sum up the positive and negative moments of using the direct method of the introduction to the
international markets. They are introduced in the table number 1.1 Stop our attention at the direct way of the
introduction to the foreign markets. It is the easiest and favorable form of the foreign trading for the
Ukrainian machine building enterprises. Choosing the direct export many enterprises of machine building
in Ukraine have already the department of foreign relations in their organizing structure. These departments
are the separate parts of the whole staff management of the enterprises. The main aims and objectives of
these departments at our machine building factories are not right qualified very often.2 This problem
hinders the foreign trading management and impedes the increasing of export the products of the machine
building enterprises.
The main objectives of the foreign relations department are listed next.
1) Compulsory taking part at the making the foreign economic activity strategy of the whole
enterprises.
2) Management of the export potential of the business and as an aim the increase of export.
3) Guaranteeing the realization of the obligations of the agreements.
4) Studding the foreign markets conjunctures and accumulation such information.
5) Organization the export and import and guaranteeing the effectively of these operations.
This list is only the example and it can be wider. The sizes of the machine building enterprises
influences on these aims.
The marketing activities, advertising, organizing and others can be at this list if the factory plans to
export its machine products to abroad.
There are many factors of influence on the aims and solving of the problems of the export activities
of the Ukrainian machine-building enterprises. They are internal and external influence factors.
The list of the external influence factors:
The external factors are:
- influence factors of state machinery (executive, political, economic, structural, ministerial);
- factors of influence on the part of market mechanisms (economic, organizational).
On the factors from the state machinery enterprises themselves cannot have a significant impact.
With regard to the factors of market mechanisms, the machine-building enterprises have the ability to
change the strength of their influence, and even use these factors in their favor, in the conduct of foreign
trade. These factors include:
- Economic (production of quality competitive products, reduction of production, improving the
efficiency of business activities);
- Institutional (access to information, the formation of the competitive environment, the
establishment of relations between the participants of foreign economic activity).
The factors of the internal environment, which can also affect the economic well-organized and
foreign economic activities of the engineering enterprise include:
- Economic (pricing, investments, business planning, motivation, risk assessment);
- Organizational (formation of export potential, marketing, insurance operations, management, sales
of products, calculations, production technology, resource provision);
- Socio-psychological (motivation in foreign trade activity, social protection and guarantees).
As a conclusion, after analyzing the advantages and disadvantages of entering foreign markets via
direct exports, and given the factors of influence on foreign economic activity of the enterprises of
mechanical engineering Ukraine, we can note the following points. First of all these factors can be
attributed to the tasks that lie ahead in the workplace. Many of these tasks are designed to address the
departments of foreign economic relations in enterprises. Secondly, we note that when choosing the direct
method outputs machine-building enterprises of Ukraine to foreign markets, these and many other
challenges enterprises should decide. Therefore, summing up the above, we note that in order to avoid
errors and to improve the efficiency of export Ukrainian enterprises of mechanical engineering have a
1
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structure to organize the conduct and management of foreign trade activities. It should be better to develop
a clear scheme effective management of export activities for the machine-building enterprises of Ukraine.
And by choosing the direct method of access to foreign markets, not to save money on the highly qualified
and experienced employees of the department of foreign economic relations. Be clear about the aims and
objectives of each department responsible for conducting export operations. And also to coordinate all
production and business activities with foreign trade.
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RELATIONSHIP BETWEEN UKRAINIAN
AGRICULTURAL SECTOR AND GLOBAL FOOD
SYSTEM
The paper deals with the relationship and mutual influence of global food
system on the Ukrainian agricultural market also place and role of
agrosphere in the world economy. The process of globalization is is
objective and logical; it is aimed at creating a single world system. The
agricultural sectors of Ukraine, as well as other sectors become a global
player in 1991 and more involved at the level of all countries began May 16,
2008, when the country joined the WTO. According to the Food and
Agriculture Organization (FAO), over the next 40 years is expected to
increase world agricultural production by 60%. One of the leading roles in
ensuring this indicator assigned to Ukraine, which at the level of Brazil,
Argentina, Russia and the United States belong to the world's largest
exporters of agricultural products. Given the significant potential increase in
productivity, in future Ukraine can claim second place in the world (after
the US) for the supply of basic food crops.
Key words: the global food system, agrosphere, globalization, the
agricultural sector of Ukraine, the Food and Agriculture Organization (FAO).
Розглядаючи питання впливу глобалізації, регіоналізації та глокалізацції на економічний стан
України, необхідним є визначення те, які параметри найбільше впливають на
внутрішньоекономічний стан країни та її вплив на ці процеси. Будь який процес який має як
мінімум два суб’єкти, так чи інакше, не є однобічним. В питанні глобальної продовольчої системи
та Українського аграрного сектору також є взаємозв’язок. Для більш детального дослідження
використовуються два методи: дедуктивний та індуктивний.
Економічна глобалізація – це об'єктивна тенденція світового економічного розвитку, якої
ніхто не може уникнути і в якій кожен повинен брати участь. Основу сучасних уявлень про процес
глобалізації складають теоретичні положення Т. Левіта, Ф. Фукуями, З. Бжезинського, Ж. Атали,
Дж. Сороса, Дж. Стігліца, К. Омае, С. Хантінгтона та К. Санторо.
Особливий інтерес викликають проблеми виявлення сутності, змісту, форм і наслідків
економічної глобалізації. Значний внесок у розробку названих проблем внесли В. Вергун, А.
Філіпенко, О. Ступницький, О. Шнирков, Ю. Шишков, В. Куликов, А. Мовсесян, С. Огнівцев та ін..
В роботах цих авторів дається визначення глобалізації, з'ясовується її співвідношення з іншими
категоріями, що характеризують цей процес, виявляються суб'єкти глобалізації, етапи розвитку,
тенденції та форми її прояву.
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Дослідженню питань глобалізації та процесу адаптації аграрного сектору України до викликів
глобального характеру присвятили свої публікації І. Михасюк, О. Могильний, Г. Мостовий, П.
Саблук, О. Сидоренко та ін. Питанням визначення можливого впливу глобалізації на розвиток
аграрного сектору України присвятили свої роботи А. Гончарук, С. Зоря, Ю. Лузан, П. Саблук, Ш.
фон Крамон-Таубадель та ін.
Тим не менш, до цих пір відсутній єдиний підхід до розуміння глобалізаційних змін. Крім
того, пропоновані і використовувані економістами визначення не завжди відображають існуючі
реалії, не охоплюють процеси у всій їх багатогранності і не загострюють увагу на якісно нові явища
і протиріччях досліджуваних процесів. З багатьох проблем глобалізації серед провідних економістів
і політиків зберігаються розбіжності в поглядах. Залишається неопрацьовані теоретичний і
методологічний аспект виявлення і аналізу конкурентних переваг країни та регіонів всередині
країни в умовах глобалізації.
Теоретична і практична значущість вивчення глобалізації її вплив на економічний розвиток
України, прояви конкурентних переваг країни та регіонів всередині країни, а також недостатня
вивченість цієї проблеми в економічному аспекті роблять необхідним вивчення цієї теми.
Метою цієї роботи є дослідити взаємозв’язок між глобалізаційною продовольчою системою
та аграрним сектором економіки України. Тобто, визначити вплив глобального на локальний та
локального на глобальний.
Для більш детального аналізу будь якого процесу необхідним є використання теоретичної
бази та звернення до першоджерел. Відповідно до розуміння сутності процесу – глобалізація
світогосподарської системи має певних послідовників, противників та тих вчених, які відносяться до
цієї діяльності нейтрально та таким чином, що вона є необхідною або немичею еволюційною
складовою так званою обєктивною закономірністю. Після детального аналізу теоретичних шкіл
економічної думки автором було виявлено основні компоненти
Неокейнсіанець та Нобелівський лауреат з економіки 2001 року – Джозеф Юджин Стігліц – не
є в своїх поглядах ярим антиглобалістом, але гостро критикував та критикує не сам процес, а те як
їм користуються СОТ та МВФ на користь деяких держав1. Він вважає, що не треба ототожнювати
глобалізацію як процес об’єктивний, і такий, на який держави та найбільші ТНК не мають впливу,
запропонувавши, в свою чергу, іншу концепцію глобалізації, завданням, якої буде зменшити вплив
капіталу та грошей та збільшення соціальної справедливості. Цей термін нового погляду на
глобалізацію отримав назву – альтерглобалізм2. Натомість, представники більш ліберальних течій
економічних шкіл, наприклад, Фрідріх-Авґуст фон Гаєк (австрійська школа) вважають, що
глобалізація – це процес, який повинен відбуватись без будь якого втручання та вбачають в ньому
лише позитив3. Абсолютно протилежні погляди мають антиглобалісти, одним з ярих проповідників
цієї теорії є Ліндон Ларуш, який заявляє, що «нам потрібен новий Бреттон-Вуд, для того, щоб
перемогти зло глобалізації», зробивши наголос на тому, що проблемою та негативними наслідками
процесу взаємоінтеграції всіх країн світу є Бреттон-Вудська валютна система4.
Еволюційно, глобалізація аграрного сектору економіки є частиною масштабних процесів
об’єднання та злиття всіх світових ринків сільськогосподарських продуктів та їх похідних в єдину
систему виробництва та збуту. Український аграрний сектор не залишився осторонь цих процесів,
хоча і приєднався до них значно пізніше, лише у 1991 році. З огляду на те, що остання хвиля
глобалізації, яка бере свій початок у 1960 році, так би мовити, не заділа з самого початку Україну, на
думку деяких вчених має позитивну та на переконання інших негативну складову. Хоча, за даними
Світового Банку Реконструкції та Розвитку глобалізація, як процес економічний, політичний,
фінансовий, міграційний та культурний має лише два наслідки для країн, що відкрили свої кордони
позитивний (Індія, Китай, В’єтнам) та такий, що не допоміг країнам отримати зиск від
глобалізаційних процесів (Нігерія, Лаос, Сомалі). По своїй суті глобалізація – це процес
інтернаціоналізації, останній етап, якого розпочався у 1960-х роках та триває по цей день.
Відправної точкою цього етапу було зниження середнього рівня тарифів на 35% на шостому раунді
1

Stiglitz, J. (2002). Globalization and its Discontents. London.
Stiglitz, J. (2006). Making Globalization Work. London.
3
Strange, G. (2002) Globalisation, Regionalism and Labour Interests in the New International Political Economy,
New Political Economy, 7(3), 343-365.
4
Matthew, St. (2009). Alter-Globalism as Counter-Hegemony: Evaluating the 'postmodern Prince'. Globalizations,
6(4), 17 December, 483-498.
2
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перемовин в рамках Генеральної угоди з тарифів і торгівлі на, так званому, раунді Кеннеді, який
тривав з травня 1964 року по червень 1967 року.
Розглядаючи питання сільськогосподарської економіки важливим є зазначити, що аграрний
сектор є найважливішою ланкою економіки будь-якої держави, матеріальною основою її багатства,
а особливо держави, яка знаходиться на стадії економічного, індустріального, соціального та
політичного розвитку. Між розвитком аграрного сектора економіки, а також процесами глобалізації
і регіональної інтеграції спостерігається тісний взаємозв’язок. Еволюційний підхід у цьому випадку
застосовується для акцентування на системоутворюючих елементах і феномені галузі, на виявленні
факторів її розвитку та трансформації. На ранніх стадіях аграрного виробництва з’являлися
різноманітні типи землеробства та тваринництва, формувалися напрями розвитку промислів –
мисливства та рибальства, лісового господарства, тощо. Технологічний прогрес в аграрному
виробництві зумовлював формування та еволюцію традиційної сім’ї із своїм звичаями, побутом та
сільським способом життя. Сільські сім’ї виконували роль та численні функції носіїв культурних і
духовних традицій, звичаїв, умінь, тобто творців цивілізації. Під впливом досягнень науковотехнічного прогресу поступово формувався сучасний тип суспільства, цивілізацій та держав.
Сільське господарство є основним сектором національної економіки та основним
роботодавцем в країнах, що розвиваються. Підводячи підсумки розвитку світового аграрного
виробництва минулого тисячоліття, експертами з глобальної продовольчої проблематики
відмічається важлива віха в історії людства: у 80-х роках вперше з’ясувалося, що у сільському
господарстві зайнято менше половини всього населення світу. Але, при загальній світовій тенденції
до скорочення зайнятості населення в аграрній сфері, спостерігаються деякі диспропорції у
розподілі доходів між високо розвинутими та менш розвинутими країнами світу. Зокрема, якщо в
індустріальних країнах аграрною працею зайнято в середньому 9 % (в США та Західній Європі –
менш, ніж 3 %), то в напівіндустріальних та аграрних ця частка складає від 50 до 60 % і більше.
Саме в останніх двох групах країн проживає переважна частина населення світу – 78,8 %. На 30
індустріально розвинутих країн, де проживає всього 14,7 % населення світу, так званий ―золотий
мільярд‖, припадає майже 77 % всього ВВП. Про ступінь існуючих диспропорцій у рівні доходів
між Біма групами країн свідчить те, що ВВП на одну особу в країнах, що розвиваються більш, ніж у
20 разів нижче за аналогічний показник у розвинутих країнах. Так, в 2014 р. середній обсяг ВВП у
світі на одну особу складав 5812 дол. США, у промислово розвинутих країнах – 30480 дол. США,
що у 5,2 рази більше. Крім того, в країнах, що розвиваються продовжує загострюватися проблема
забезпечення доступу населення до продовольства. Так, близько 900 млн. чоловік в світі, які в
основному проживають в економічно низько розвинутих країнах знаходяться на межі бідності. У
зв’язку з нарощуванням масштабів бідності, ця проблема набуває актуальності у наукових дискусіях
щодо суб’єктивності та об’єктивності її оцінки. І, якщо раніше введення мінімальної заробітної
плати вважалося повнозначним фактом, то з часом, проголошується прямим джерелом убожіння.
Процес глобалізації для української економіки загалом та для аграрного сектору в цілому
розпочався 24 серпня 1991 року, після проголошення Незалежності України. Повноправним членом
глобалізаційного торговельно-економічного процесу Україна стала 16 травня 2008 року, перед цим
10 квітня 2008 року Верховна Рада України ухвалила закон № 250-VI «Про ратифікацію Протоколу
про вступ України до Світової організації торгівлі», а третім президентом України В.А. Ющенком
був підписаний закон про ратифікацію даного Протоколу.
Після наведених вище законодавчих актів аграрний сектор економіки України став
рівноправним членом глобальної світової продовольчої системи та почав стикатися з певними
проблемами при імпорті ряду товарів сільського господарства, які мали конкурентні переваги в
якісній та кількісній складових, це дало поштовх українським аграріям до підняття якості
українського товару та збільшення продуктивності збору центнерів врожаю з гектара землі
(особливо в порівнянні між 2007/2008 маркетинговим роком та 2008/2009 роком відповідно):
Звертаючись до об’єктивних факторів, які могли б так чи інакше визначити місце країни в
системі глобалізаційних процесів, важливо зазначити, що Україна має в своєму розпорядженні
найбільший в континентальній Європі банк орних земель, або земель сільськогосподарського
призначення. За статистичними даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН
(ФАО) він складає 33 млн. га. Данний показник у відсотковому еквіваленті складає 12% від
загальноєвропейської ресурсної бази земельних банків, а це в свою чергу вказує нам на те, що
Український банк сільськогосподарських земель складає 2,2% від загально світових масштабів.
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Таким чином можна зробити висновок, що українські чорноземи та вигідне георафічне
положення є ще одним пріорітетним напрямком та важелем для впливу агарарного сектору
економіки України на глобальну агропродовольчу систему. Враховуючи те, що потенціал цих
земель, в звязку з нерозвинутістю інвестиційних процесів та фінансових вливань у сектор, задіяний
лише на тритину можна припустити, що вплив Української аграрної сфери на загальносвітову
продовольчу систему збільшиться втричі.
Роль та місце агарного сектору економіки Україні в глобальній системі за деякою сировиною
статистично можна зазначити вирішальними, враховуючи, наприклад, показники 2014 року, за
даними яких – 56,5% загально світового експорту соняшникової олії припадає на Україну, яка
займає за цим показником логічне лідерство та перше місце. В той самий час експорт цієї
переробленої продукції до Європейського союзу, за даними ЄвроСтату у відсотковому
співвідношенні має наступний показник – 49,3% від загального імпорту соняшникової олії.
Україна є вирішальним гравцем на глобальному аграрному ринку світу та входить у, так
званий, ТОП-10 (за даними 2014/15 маркетингових років) у виробництві наступних продуктів –
кукурудза (2,89% від загальносвітового виробництва), ячмінь (6,71%), пшениця (3,4%), соняшник
(25,07%) та соя (1,22%).
Країна
США
Китай
Бразилія
ЄС
Україна
Аргентина
Індія
Мексика
Південна
Африка
Канада

млн. тон в
2013/14 м.р.
351
218
80
65
31
26
24
23
15

млн. тон в
2014/15 м.р.
361
215
84
75
29
27
23
25
11

14

12

Виробництво кукурудзи за даними USDA United
States Department of Agriculture
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Країна
ЄС
РФ
Австралія
Канада
Туреччина
Україна
США
Аргентина
Іран
Марокко

млн. тон в
2013/14 м.р.
59,7
15,4
9,2
10,2
7,3
7,6
4,7
4,7
2,8
2,7

млн. тон в
2014/15 м.р.
60,2
20,03
8,01
7,1
4
9,5
3,8
3
3,2
1,7

Виробництво ячменя за даними USDA United
States Department of Agriculture
Країна
ЄС
Китай
Індія
США
РФ
Канада
Австралія
Пакистан
Україна
Туреччина

млн. тон в
2013/14 м.р.
144,4
121,9
93,5
58,1
52,1
37,5
25,3
24
22,3
18,8

млн. тон в
2014/15 м.р.
156,5
126,2
95,9
55,2
59,1
29,3
24
25,5
24,7
15,3

Виробництво пшениці за даними USDA United States
Department of Agriculture
Країна
Україна
РФ
ЄС
Аргентина
Китай
Туреччина
США
Південна
Африка
Пакистан
Казахстан

млн. тон в
2013/14 м.р.
11,6
10,5
9
2,1
2,4
1,4
0,9
0,8

млн. тон в
2014/15 м.р.
10,2
8,9
8,9
2,7
2,3
1,2
1
0,5

0,6
0,5

0,5
0,5

Виробництво соняшника за даними USDA United
States Department of Agriculture
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Країна
США
Бразилія
Аргентина
Китай
Індія
Парагвай
Канада
Україна
Уругвай
Болівія

млн. тон в
2013/14 м.р.
91,4
86,7
53,5
12,2
9,5
8,2
5,4
2,8
3,4
2,4

млн. тон в
2014/15 м.р.
108
94,5
60,8
12,4
9,8
8,4
6
3,9
3,5
2,7

Виробництво сої за даними USDA United States
Department of Agriculture
Одним з основних імпортерів української аграрної продукції є ЄС, Європейський союз
доречним було би розглядати, з погляду на те, що ця організація в цілому є визначальним гравцем
на глобальному фінансовому, економічному та торговельному рівнях. За даними репорту Світового
банку від 17 лютого 2016 року саме на ЄС в 2014 році припадало 23,7% від загально світового ВВП.
Розглядаючи Європейський союз не тільки як регіональне інтеграційне об’єднання, а і як
одного з основних гравців на глобальному світовому торговельному рівні, важливим є зазначити,
що частка деяких окремо взятих товарів та продуктів українського аграрного сектору досягала
80,4% від загального імпорту в ЄС:
Найменування

Макуха та інші тверді відходи і залишки з
насіння льону
Кукурудза
Крупи та крупка із зерна інших зернових
культур
Макуха та інші тверді відходи і залишки з
насіння соняшнику
Олії соняшникова або сафлорова та їх
фракції – сирі
Сорго
Інші матеріали рослинного походження
Насіння свиріпи або ріпаку з низьким
вмістом ерукової кислоти
Просо

Імпорт в ЄС –
всього, млн
Євро
1.8

Імпорт в
ЄС з
України,
млн євро
1.5

Частка
українських
товарів в
імпорті,%
80.4%

2380.3
1.1

1453.9
0.6

61.1%
56.9%

691.5

385.7

55.8%

702.7

385.5

54.9%

73.6
142.2
1667.6

32.3
60.0
678.1

43.9%
42.2%
40.7%

15.5

5.1

33.2%

Висновки. Провівши дослідження впливу аграрного сектору економіки України на глобальну
продовольчу систему було визначено статистичні показники виробництва за певними позиціями, в
яких Україна займає лідируючі позиції. Враховуючи нерозкритий потенціал сільськогосподарської
сфери країни необхідним є концептуально новий підхід до виробництва та підняття продуктивності
земельних ділянок, тобто, збільшення збору центнерів сировини з одного гектару. Досягти високої
секторальної конкурентоспроможності Української аграрної сфери можна лише при колосальній
підтримці державою виробників та інвестиції виробниками у техніко-технологічний процес, а також
впровадження нових інноваційних систем.
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FOOD SELF-SUFFICIENCY IN THE FACE OF THREATS TO
FOOD SECURITY IN UKRAINE
The article considers the main approaches to development of food
production in order to foster food self-sufficiency in the face of threats to
food security in Ukraine. The concept of self-sufficiency is defined as
meeting the basic food needs of the population through domestic
production. A special attention is paid to the major trends and issues in
food self-sufficiency of Ukrainian citizens in the recent years of economic
crisis and geopolitical risks. Essential factors affecting the level of food selfsufficiency of the region are identified.
In today’s economic conditions, progressive solutions for transforming food
production are to be found mainly in the course of innovative development.
Innovative food self-sufficiency is viewed as an optimal state of the food
security system, which ensures the right balance of overseas trade and
focuses on providing basic food to the population through domestic
production and introduction of innovative technologies.
The importance of attracting investments, which are seen as the main
growth factors for the agro-industrial complex, is highlighted. Furthermore,
ways of reducing the investment deficit in food production are outlined,
and the effect of its transition towards innovative self-sufficiency is
described.
Key words: food production, self-sufficiency, food security, agri-industrial
complex, investments.
Питання самозабезпечення продуктами харчування нашої держави та її регіонів знову
загострилось у зв’язку з останніми геополітичними та економічними подіями, які привели Україну
до чергової фінансової та економічної нестабільності та втрати контролю над частиною території
держави. У такі періоди для зменшення витрат та залежності від зовнішніх поставок активізуються
процеси переходу на товари власного виробництво як держави загалом, так і її населення зокрема.
Вчасні економічні та фінансові заходи здатні пом’якшити процеси переходу та не допустити появу
процесів регресу в економіці з переходом від товарно-грошових відносин до натурального обміну і в
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подальшому забезпечити поступовий ріст за рахунок підсилення розвитку агропромислового
комплексу та продовольчої сфери з огляду на значний потенціал України в даному секторі
економіки.
Проблеми розвитку сфери виробництва продуктів харчування в контексті продовольчої
безпеки України розглядаються у наукових працях Дація О., Дятлова Ю., Жежмойда О., Корецького
М., Кваша С., Марченко О., Одінцова М., Ціхановської В. та інших. Однак питання
самозабезпечення продуктами харчування в нашій державі та її регіонах є недостатньо висвітленим
у вітчизняних наукових працях, що обумовило вибір тематики дослідження.
Метою даної публікації є визначення основних напрямків розвитку сфери виробництва
продуктів харчування України в контексті власного самозабезпечення ними.
Надійне забезпечення держави та її регіонів продовольством досягається завдяки стабільності
внутрішніх джерел його надходження, а також наявності в необхідних об’ємах його резервних
запасів, перш за все щодо соціально значущих видів продовольства і сільськогосподарської
сировини для їх виробництва. На думку деяких науковців, зокрема Т. Соболь, надійність
продовольчого забезпечення держави та її регіонів залежить від сукупної взаємодії системи
факторів1:
– функціонування системи продовольчого постачання, його безперебійності, наявності
необхідного об’єму оперативних і стратегічних продовольчих запасів;
– стану і рівня розвитку економіки, обсягів і стійкості вітчизняного виробництва продуктів
харчування та його окремих, особливо базових, видів;
– високої і стабільної купівельної спроможності населення та окремих соціальних груп;
– абсолютного і відносного обсягу продуктів харчування, що імпортуються;
– стабільності імпортних продовольчих постачань за кількістю, якістю та асортиментом;
– наявності достатніх валютних ресурсів для оплати закупівлі продуктів харчування і
сільськогосподарської сировини для їх виробництва.
Навіть у випадку високого розвитку країни розвинуті держави дотують власне
сільськогосподарське виробництво та виробництво продуктів харчування, які зазвичай стають
нерентабельні через високу оплату праці в секторі, для власної безпеки.
Нестійкість функціонування сільського господарства при порівняно низькому рівні його
розвитку суттєво дестабілізує економіку країни, призводить до погіршення ефективності роботи
харчової промисловості, а також до зниження споживання населенням харчових продуктів. Саме
низька ефективність функціонування сільського господарства сприяє тому, що вітчизняний
агропродовольчий ринок все більш заміщається незатребуваною в самих країнах-експортерах і
часто неякісною імпортною продукцією, частина якої до того ж не відповідає елементарним
санітарним нормам і становить пряму загрозу для життя і здоров’я людей2.
Самозабезпечення, яке трактується як задоволення потреб населення основними продуктами
харчування за рахунок власного виробництва, є важливою умовою забезпечення продовольчої
безпеки країни. Однак в умовах фінансової, економічної чи геополітичної криз відбувається
зниження платоспроможного попиту населення на продукти харчування. У такій ситуації рівень
самозабезпечення продовольством визначається не повнотою задоволення зниженого
платоспроможного попиту населення на продовольство, а тільки рівнем задоволення в ньому
нормативної потреби споживання основних продуктів харчування. У перспективі, якщо в країні
будується соціально орієнтована економіка, прогресивний її розвиток під впливом регулюючої ролі
держави забезпечується наближенням платоспроможного попиту населення на продукти харчування
до раціональної, рекомендованої медичної норми3.
За наявності високих доходів населення можна забезпечити продуктами харчування (за
обсягами, асортиментом, якістю) навіть за відсутності власного повномасштабного виробництва
сільськогосподарської сировини і продовольства за рахунок імпортних постачань. Яскравим
прикладом тут може служити Японія, що лише на 50% забезпечена продуктами харчування

1

Соболь, Т. С. (2011). Факторы обеспечения России продовольствием в современных условиях. Труды СГА,
8, 81.
2
Там само.
3
Одінцов, М. М. Самозабезпечення як індикатор продовольчої безпеки. Ефективна економіка.
<http://economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=509>.
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власного виробництва1. Однак така практика для України в поточних кризових умовах показала її
ризиковість та вкотре доводить доцільність слідування доктрини самозабезпечення.
Систему продовольчого забезпечення населення, відповідно до загальноприйнятих підходів,
пропонується розглядати як тісну взаємодію навколишнього середовища, наукових, виробничих,
ринкових та управлінських структур, а також механізмів ухвалення рішень з метою стабільного
задоволення платоспроможного попиту населення на продукти харчування і задоволення потреб як
щодо створення власних продовольчих резервів, так і стосовно постачання в інші регіони чи на
експорт2.
Як свідчать статистичні дані, починаючи із середини 1990-х рр. в Україні різко зросла частка
сільськогосподарської продукції власного виробництва у споживчому кошику домогосподарств. Із
точки зору класичної економіки таку тенденцію можна трактувати як повернення від товарногрошових відносин до натурального господарства, тобто має місце очевидний регрес в розвитку
економіки. Однак, із прагматичної точки зору додатковий дохід сімейного бюджету, навіть у
товарному вигляді, є безумовно позитивним чинником, що істотно підвищує життєвий рівень
населення. Більше того, надлишки вироблених продуктів харчування в умовах нестачі готівки легко
стають товаром, формуючи передумови, а іноді й необхідну інфраструктуру для розвитку
дрібнотоварного сільськогосподарського виробництва3. Подібну тенденцію ми можливо будемо
спостерігати в Україні в найближчі роки, що буде пов’язано з загальною негативною економічною
ситуацією та падінням ВВП держави.
На рис.1 розглянемо класифікацію чинників, що впливають на формування рівня
самозабезпечення регіону продуктами харчування.
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Рис. 1. Класифікація чинників, що впливають на формування рівня самозабезпечення
регіону продуктами харчування*
* Складено автором на основі4
1

Уянаев, Т.Т., Кешева, А.А. (2006). Продовольственное обеспечение как самостоятельная категория и
система. Российское предпринимательств, 12 (84), 106-109.
2
Там само.
3
Мартынов, А.С., Артюхов, В.В., Виноградов, В.Г. Самообеспечение населения продовольствием с личного
хозяйства <http://psci.narod.ru/ATL/ra43a.htm>.
4
Чарыкова, О.Г., Белошапкина, Н.Е. Самообеспечение как критерий продовольственного обеспечения
региона. Проблемы региональной экономики. <http://www.lerc.ru/?part=bulletin&art=10&page=16>.
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Дія цих чинників перебуває в площині обмежуючих принципів забезпечення продуктами
харчування, а саме:
- стимулювання розвитку харчової і переробної промисловості з метою раціонального
використання сільськогосподарської сировини, повнішого задоволення попиту різних груп населення;
- підтримка виробників продуктів харчування з метою забезпечення необхідної рентабельності,
що дозволяє здійснити просте або розширене відтворення;
- захист економічних інтересів споживачів продовольства шляхом регулювання ринкових цін;
- підвищення реальних доходів населення за рахунок збільшення зайнятості, рівня оплати праці
та соціальних виплат як умов зростання платоспроможного попиту, а, отже, й економічної доступності
продуктів харчування;
- соціальна підтримка малозабезпечених верств населення з метою підвищення рівня
споживання ними продуктів харчування;
- контроль якості продуктів харчування, що реалізуються1.
Самозабезпечення продуктами харчування держави та її регіонів також можна розглядати у
двох аспектах:
- як задоволення потреб регіону за рахунок місцевого (регіонального) виробництва і
використання для розвитку та розширення останнього лише внутрішніх (регіональних) можливостей;
- як повноцінне задоволення наявних соціальних і економічних потреб населення території в
продовольстві та сільськогосподарській сировині для його виробництва за рахунок власних
можливостей, а також значного розширення горизонтальних економічних зв’язків, поглиблення
кооперації й інтеграції виробництва, самостійної участі в міжнародному і регіональному розподілі
праці на основі еквівалентного обміну товарами, роботами та послугами2.
Таким чином, самозабезпечення населення продовольством не може розглядатися у відриві
від забезпечення продовольчої безпеки держави та є одним із важливих аспектів інноваційного
розвитку сфери виробництва продуктів харчування.
Як свідчать результати порівняння виробництва і споживання окремих груп харчових продуктів в
Україні, роль самозабезпечення, зокрема, та господарств населення, загалом, у забезпеченні продовольчої
безпеки нашої держави все ще є дуже суттєвою. Загалом за даними у 2014 році на перший погляд сфера
виробництва продовольчих товарів забезпечує внутрішній попит (рис. 2).

Рис. 2. Рівень самозабезпеченості основними видами продовольства в Україні, 2014 рік*
* Складено автором за:3
1

Чарыкова, О.Г., Белошапкина, Н.Е. Самообеспечение как критерий продовольственного обеспечения
региона. Проблемы региональной экономики. <http://www.lerc.ru/?part=bulletin&art=10&page=16>.
2
Там само.
3
Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України за 2014 рік (2015). Державна
служба статистики України. Київ.
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Як бачимо, рівень забезпечення близький до споживання в розрізі основних груп продуктів,
окрім плодів, ягід та винограду. З іншого боку, в державі є суттєві проблеми зі збереженням
зібраних врожаїв картоплі, овочів та баштанних. У той же час, суттєві коливання обсягів
виробництва цукру, пов’язані зі змінами врожайності, зумовлюють також у деякі роки необхідність
у задоволенні споживчого попиту за рахунок імпорту. Власне, приклад із цукром, свідчить про
важливість зовнішніх зв’язків національної системи продовольчого забезпечення населення для
ефективного її функціонування. Практично, єдиною групою продуктів харчування, якою
національна сфера виробництва продовольства забезпечує внутрішній ринок з суттєвим надлишком,
є олія та інші рослинні жири. Однак, слід зауважити, що описана ситуація зовсім не свідчить про
ефективність інноваційного розвитку саме олійно-жирової промисловості, а скоріше, пов’язана із
фактором сировинного забезпечення. Певним чином, у цьому контексті можна провести паралелі із
провідним становищем чорної металургії у промисловості нашої держави.
Рішенням проблеми самозабезпечення продовольством в Україні може бути активна
інвестиційна політика щодо розвитку агропромислового комплексу. Основною проблемою
сучасного інвестиційного розвитку в Україні вважають відсутність інвестицій у реальний сектор
економіки. Такий погляд на цю проблему домінував із початку отримання незалежності України.
Дефіцит інвестиційного капіталу планували ліквідувати за рахунок іноземних джерел, для чого був
прийнятий Закон України «Про іноземні інвестиції». Уже через рік ця стратегія була спростована
практикою залучення іноземних інвестицій, а в 1996 році пільги для іноземних інвесторів
ліквідували на законодавчому рівні. Проте переважна кількість вищих державних осіб та вчених
досі продовжують вперто стверджувати, що внутрішніх інвестицій не вистачає, тому потрібно
залучати зовнішні. Але практика інвестування економіки України спростовує ці погляди, тому що ні
внутрішніх, ні зовнішніх інвестицій сьогодні в економіці України немає у тій кількості, яка
забезпечила б просте відтворення.
Однак, як слушно стверджує В. Мартиненко, головною проблемою національної економіки на
сучасному етапі є призупинення простого відтворення, причому, не стільки через нестачу
фінансових ресурсів, як через неефективне використання ресурсів інформаційно-інтелектуальних1.
Інвестиційні ресурси, які визначають характер суспільного виробництва на початку ХХІ ст.,
розглядають як цілісний об’єкт, що охоплює, з одного боку, запаси, кошти, джерела, трудові
ресурси, з другого, – соціально-економічні, політичні, правові, інформаційно-інтелектуальні,
гуманітарні ресурси тощо, які за відповідних умов здатні підвищити або знизити ефективність
застосування перших та мають спрямовуватися на зростання2.
Провідним інвестиційним ресурсом, який застосовується у процесі суспільного виробництва, є
людський. Наявність певної кваліфікації, знань, якими володіє працівник організації є ресурсом, що
має бути перетворений на інвестиційний потенціал суспільного розвитку. Людський капітал
(ресурс), на думку американських учених, становить близько 70% багатства економіки США. При
10%-му підвищенні рівня освіченості продуктивність праці зростає на 8,6%, тоді як за такого самого
збільшення акціонерного капіталу вона зростає не більше, ніж на 4%3.
На початку ХХІ ст. у результаті становлення інформаційно-інтелектуальної економіки
відбувається кардинальна трансформація політекономічної основи інвестиційних ресурсів.
Приватна власність на засоби виробництва, яка відігравала провідну роль у ринковій системі
господарювання, звільняє місце приватній власності на інформацію. В інформаційноінтелектуальній економіці вирішальну роль відіграє суб’єкт, який володіє базами даних, має
алгоритми їх обробки та використання у виробничих, бізнесових, соціально-економічних процесах.
Ресурси індустріальної та постіндустріальної економіки мають різні властивості. Першим
притаманна вичерпність, обмеженість, витратність, негативний вплив на екологію, низька
ефективність використання тощо. Другі якісно відрізняються від своїх попередників. Передусім
вони є відтворюваними, цілісними, незменшуваними, що надає їм властивості невичерпних.
Відтворюваність реалізується на основі новітніх досягнень науки, техніки і технології. Цілісність
характеризується стабільним збереженням їх форми та змісту в процесі споживання. Суть
1

Мартиненко, В. Ф. (2010). Формування інвестиційних ресурсів суспільного розвитку. Науковий вісник
Академії муніципального управління, серія «Управління», 3. <http://www.nbuv.gov.ua/ portal/Soc_Gum/
Nvamu_upravl/2010_3/13.pdf>.
2
Там само.
3
Марчук, Є. К. (2001). Україна: нова парадигма поступу. Київ: Аваллон.
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незменшуваності виявляється при передачі їх від власника до споживача під час продажу-купівлі,
коли у власника залишається комп’ютерна програма, алгоритм тощо, які також можуть бути продані
іншим споживачам1.
Якісно новим явищем, що визначає характер інформаційно-інтелектуальної економіки,
створює його основу, є структурний ресурс. Його зародження зумовлене складністю процесів
суспільного господарювання, необхідністю координувати та враховувати мільйони технікотехнологічних, виробничих, ринкових, соціально-економічних параметрів та вчасно й ефективно
реагувати на їхні динамічні зміни. Отже, забезпечити оптимізацію взаємодії багатьох кількісних і
якісних параметрів можливо тільки на основі високих технологій у сфері управління.
Загалом, залучення у вітчизняну економіку прямих іноземних інвестицій, зокрема в
агропромисловий комплекс, вважається позитивним явищем, однак, аналізуючи цей процес з
початку 1990-х років, треба визнати наступне. Склалося кілька відмінних між собою підходів і
цілей, що ставили перед собою іноземні інвестори при входженні у вітчизняну харчову
промисловість та ринок продовольчих товарів, зокрема:
 створення власного виробництва з нуля «під ключ» з метою зайняття домінуючого
положення на вітчизняному ринку продовольчої продукції та виходу з нею на зарубіжні. Як
правило, в таких випадках імпортуються найновіші технології, проводиться ретельна підготовка
українського персоналу, включаючи стажування на підприємствах материнських компаній за
кордоном, формується асортимент продукції з інноваційними характеристиками, запроваджуються
сучасні методи її позиціонування, маркетингу, мікро-, мезо- і макрологістики, агресивні стратегії
проникнення і закріплення на нових продуктових ринках тощо; серед таких зарубіжних компаній
необхідно в першу чергу назвати транснаціональні «Кока-Кола», «Крафт Фудз Україна» та ін.;
 проникнення на продовольчий ринок з метою фактичного знищення вітчизняного
виробника та зайняття монопольного чи переважного положення на ринку вітчизняної продукції.
Особливо в цьому відношенні вирізняється тютюнова промисловість, де домінуючу роль нині
відіграють іноземні компанії, що викупили українські підприємства в 1990-ті роки та фактично
спровокували занепад вітчизняної ферментаційно-тютюнової і тютюнової промисловості, а також
підгалузі по вирощуванню тютюносировини. Показовий приклад у цьому відношенні – доля
Львівської тютюнової фабрики: у жовтні 1993 року вона стала учасником спільного з іноземним
інвестором підприємства, а через п’ять років її партнер – компанія Р.Дж. Рейнольдс – оголосила про
закриття фабрики та звільнення понад 600 працівників;
 з метою об’єктивного оцінювання реальної політичної та економічної ситуації в країні,
стану розвитку певної галузі прихід зарубіжного інвестора у вітчизняну харчову промисловість
відбувається «малими силами», тобто шляхом організації на базі власного капіталу або на
договірній основі з українським суб’єктом господарювання малого підприємства чи викуп невеликої
частки акцій акціонерних товариств. У процесі забезпечення виробничої та економічної діяльності
підприємства зарубіжний інвестор формує своє різнопланове уявлення про ситуацію в країні і на цій
основі він приймає рішення щодо подальших практичних дій;
 прихід іноземних інвесторів у вільні економічні зони (ВЕЗ) може переслідувати кілька
цілей: виробничу діяльність на період дії пільг для іноземних інвесторів з наступною ліквідацією
підприємства після їх закінчення; використання спеціального статусу ВЕЗ для ввезення
низькоякісних і небезпечних для здоров’я людини продуктів харчування та іншої продукції, її
реалізації за демпінговими цінами в Україні; спорудження нових підприємств «під ключ», що
базуються на використанні імпортних технологій виробництва продовольчої продукції та ін.
Таким чином, не завжди і не скрізь мета, яку переслідує іноземний інвестор, співпадає з
інтересами вітчизняного виробника. Тому необхідно попередньо проводити моніторинг його
діяльності в інших країнах з тим, щоб убезпечитися від ошуканства. Для цього використовують
можливості рейтингових компаній та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності за кордоном2.
Аналізуючи розподіл прямих іноземних інвестицій між сільським господарством і харчовою
промисловістю, можна помітити суттєву диспропорцію, яка полягає у майже потрійному
1
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Крисанов, Д.Ф., Бужинська, К.О. (2009). Харчова промисловість України в контексті розвитку національної
інноваційної системи. Вісник Хмельницького національного університету. Т. 1, 5, 58-66.
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переважанні інвестицій у другу в порівнянні із першим. Така ситуація, безумовно, не сприяє
оновленню виробничих фондів агропромислового комплексу і зумовлена низькою рентабельністю
сільськогосподарського виробництва в Україні, а також слабким розвитком великого бізнесу як
найбільш інвестиційно привабливого у цій сфері.
Територіальна структура інвестицій у сферу виробництва продуктів харчування демонструє
чітку регіональну диференціацію. Найбільш інвестиційно привабливими є регіони як із достатньою
природно-ресурсною базою, так і з розвинутою інфраструктурою, в тому числі торговельною.
Для усунення недоліків у розвитку сфери виробництва продуктів харчування в Україні
необхідні суттєві інвестиції для розвитку сільськогосподарського виробництва, зокрема на
відновлення племінних і насіннєвих господарств, впровадження сучасних агротехнічних технологій,
створення досконалої ринкової інфраструктури. Найбільш перспективними й економічно
ефективними в сучасній ситуації є проекти, що передбачають створення вертикального та
горизонтального інтегрованого ланцюга від виробництва сільськогосподарської сировини до її
глибокої переробки, насамперед в наступних таких видах економічної діяльності, як виробництво і
переробка молока, виробництво і переробка м’яса, виробництво і переробка овочевої та
плодоягідної продукції1.
Загалом же, ситуація із задоволенням попиту населення на основні групи продуктів
харчування не є надто сприятливою і, очевидно, самозабезпечення продовольством наразі є єдиним
шляхом формування повноцінного стану харчування населення України. Водночас, регулювання
інноваційного розвитку у цьому секторі є надзвичайно складним завданням і потребує посилення
ролі соціальних інститутів та цілеспрямованої інформаційної політики з залученням інвестиційних
ресурсів на обґрунтованій основі.
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EFFICIENCY OF AGRICULTURAL PRODUCTION OF
FARMING ENTERPRISES
The paper studies theoretical issues concerning efficiency of agricultural
production of farming enterprises. Factors influencing efficiency of
agricultural production of farming enterprises were analyzed. Methodical
foundations and practical recommendations for effective farming and
further development of farming enterprises were given. The paper shows
that profitability of smaller farms is in several times lower than the one of
large farming enterprises. High efficiency of farming enterprises is provided
by more optimal correlation of basic factors of production - land, capital
and labor. With intensification of production at both large and small
farming enterprises profitability is reducing, but profit per 1 ha of arable
land are growing up.
Key words: farming enterprise, level of profitability, lease fee, level of
intensification, agricultural products, efficiency, production.
Statement of the problem. Market reforms in national economics caused formation of a mixed
economic system in agricultural sector, where, along with public, private, leased enterprises, business
entities and production cooperatives farming enterprises have been developed. They should not be
considered as an alternative to large enterprises, but as their necessary addition that could fully discover and
use potential of agriculture. In such a way, functioning of farming enterprises creates conditions for
increasing of the agrarian economy efficiency, expanding boundaries for searching of rational forms and
methods of usage of natural and economic resources in agricultural production. Necessity for further
efficient development of farming enterprises is obvious as they provide completion of volume and the range
of agricultural products, rational usage of material and human resources, saving investments in agriculture,
efficiency and productivity of land usage, reduction of losses of agricultural products; local budget
replenishment and so on.
The analysis of recent researches and publications. Problems of efficiency of agricultural
production by farming enterprises were studied by a range of domestic and foreign scientists, in particular,
by M. Becker, Yu. Bilyk, I. Buzdalov, P. Gaidutskii, L. Gnatishin, V. Gorevoy, V.Zbarskii, E. Kasl, А.
Konigin, M. Krapivka, V. Lipchuk, P. Makarenko, A. Makedonskii, M. Malik, V. Mesel-Veseliak, L.
Moldovan, A. Nelson, P. Sabluk, A. Tretiak, N. Fedorov, B. Cherniakov, M. Shulskii and many of other
researchers.
Parts of a general problem, which have not been considered yet. Theoretical and methodological
issues about elimination negative impact of factors which restrain development of farming enterprises in
present conditions were not properly studied. It is about destructive influence of agricultural holdings on
functioning of farming enterprises, lack of calculated long-term state system of financial and credit support
of small producers, as well as issues related to optimization of the size of farming enterprises of various
specialization.
Aim of the article is to develop theoretical and methodological bases and practical recommendations
to ensure the effective operation and further development of farming enterprises
Presentation of the basic material. During establishment of a farming enterprise there is a problem
how to achieve such a size of an enterprise to make it not only commercially viable, but also provide full
employment and the level of income sufficient to meet the needs of a farmer's family. Not only the
efficiency, but a product gained by increasing the size of a farm and the volume of production, respectively,
starts playing the main part (Table. 1).
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Number of enterprises

Table 1.
Grouping of Ukraine farming enterprises as per arable land and their relative effectiveness,
2014
Remunera
Profit, dol.
tion of
incl. per 1
Groups according
labor per
farm
to the area of
1 farm
per 1 ha
per 1
per farm
member
arable land per
member
per farm
of land
employee
members
per
farm, ha
per
month,
month,
dol.
dol.
0
1014
15,96
304,46
123,94
241,2
15,92
1,33
0-0,5
83
90,82
754,65
216
569,41
35,81
2,98
0,51-1
190
216,54
592,33
337,95
559,92
44,1
3,69
1,01-2,5
990
51,27
140,02
103,67
125,22
9,33
0,79
2,51-5
2615
15,92
76,23
54,13
64,37
4,52
0,37
5,01-10
2964
20,39
182,55
131,44
158,84
11,52
0,95
10,01-15
2011
14,55
210,9
143,96
180,35
12,85
1,08
15,01-20
1902
16,29
323,52
220,64
272,17
19,07
1,58
20,01-25
1793
18,32
452,73
312,7
379,32
26,49
2,2
25,01-30
1803
11,65
352,04
236,85
294,01
20,48
1,7
30,01-40
2646
14,47
544,41
344,29
470,3
33,87
2,82
40,01-50
5636
14,84
731,52
479,59
621,39
43,98
3,65
50,01-60
1004
25,99
1491,61
785,33
1243,86
86,42
7,21
60,01-70
639
38,13
2591,3
1310,01
2064,62
137,08
11,44
70,01-80
566
24,29
1930,32
890,45
1462,59
92,35
7,71
80,01-90
524
18,2
1619,86
719,92
1320,04
89,66
7,46
90,01-100
563
22,47
2210,61
878,3
1770,36
118,13
9,87
100,01-125
780
25,7
3012,48
1119,46
2361,53
154,28
12,85
125,01-150
633
24,58
3504,08
1171,11
2634,32
165,02
13,76
150,01-200
861
25,49
4611,86
1284,64
3542,22
226,74
18,9
200,01-250
607
26,49
6063,3
1568,79
4785,99
314,82
26,24
250,01-300
468
28,81
8139,49
1800,21
5980,02
366,13
30,51
300,01-400
642
35,32
12495,01
2025,7
9023,38
543,05
45,26
400,01-500
505
34,32
15601,83
2285,06
12158,85
789,64
65,78
500,01-600
299
36,48
20317,52
2208,25
14464,13
858,07
71,5
600,01-750
324
41,2
28057,71
2816,21
19259,95
1101,72
91,81
750,01-900
215
46,05
38332,62
3452,64
29433,96
1883,44
156,93
900,01-1250
125
51,03
49838,41
3521,66
39429,12
2599,5
216,62
1250,01-1500
12
50,53
68338,36
3980,89
58575,74
4184
348,68
1500,01-2000
10
33,08
60596,05
3884,35
46612,38
2987,98
248,99
More 2000
4
8,62
21209,17
865,7
28278,9
3142,09
261,84
Ukraine
32428
29,72
2430,88
1086,01
2012,35
138,82
11,56
Source: compiled by the author on the basis of1
As you can see, profit per 1 farm member per month is less than $50, if the physical size of a farm is
less than 50 hectares of arable land. It occurs in all climatic zones of Ukraine. It is upon condition that it is
necessary for farming industry to form not only a consumption fund but also an accumulation fund for
investments in expansion of farming enterprises and acquisition of technical equipment.
Thus, farming enterprises with the size of 50 hectares of agricultural land neither even able to
provide part-time employment of their members, nor get the level of profits that is enough for consumption,
1

База данных «Основные показатели хозяйственной деятельности фермерского хозяйства за 2014 г.» (2014).
(форма № 2 – ферм).
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nothing to say about any accumulation of funds. If we take into account that marketability of small farming
enterprises is low, the level of estimated profit is to be significantly lower, as revenue from sale of
agricultural products is supposed to exceed all operating costs, not just a minor part of the sold products.
Therefore, the monthly total revenue without all costs of farming enterprises per one family member is less
than 41 dollars at enterprises which physical size is fewer than 125 hectares and less than 82 dollars – at the
enterprises which size is fewer than 300 hectares of agricultural land.
Thus, each group of farming enterprises with an increase of its physical size has more capital and
labor than small farms. Considering a farming enterprise which area exceeds 500 hectares, we may assume
that from 5 to 10 times bigger plot of arable land and from 2 to 3 times bigger amount of capital may be
accrued to 1 employee, while per 100 hectares basis the amount of capital and employees decreases. A
higher capital-labor ratio and land area load on employees in large farming enterprises provides increase of
labor and land productivity, as well as saves technology resources per unit of output. The correlation
obtained in crop farming and cattle breeding income per 1 ha of land (W) is determined by this equation (R
= 0,941):

,
where S – land area per 1 employee, ha;
K –the cost of capital attributable per 1 employee, in thousands of US dollars.
Therefore, there are no reasons to agree with the following statements of some scientists that Ukraine
has successfully copied three models of high-efficient agriculture as per farm size: Japanese-Chinese (0.2-5
hectares), European (5 - 100 ha) and the US (100 – 2000 ha).1 Even European and American models do not
provide full-time job and profitability to all farmers, which would guarantee a decent life for their families.
Analyzing the Japanese model 20 years ago, European scientist Michael Tracy wrote that in the densely
populated Japan there are very small farming enterprises (2 ha on average), and, as a rule, people work
there in their free time, and for these people agriculture is not the main source of income. Issues of food
security forced the Japanese government to make eight-time increase of rice price, in comparison with the
one on the world market, causing its overproduction. At the same time, in the domestic market the rice is
sold to consumers at a lower price that causes the state budget deficit.2That is how the Japanese model
works. It has been extensively introduced in our country’s agricultural structure since the beginning of
reforms and it still exists in the mind of some reformers. In Ukraine, for owners of land shares, unlike for
farmers in Japan, there is no other basic work and employment options in any industry. The only way out
for many of them is to seek a better life abroad. On the other hand, the state budget has no means to pay 510 times more for products of smallholder farmers like in Japan or to support those who leased land share at
a low rate (8.29 - 16.58 dollars. per 1 ha). Therefore, the Japanese model was not acceptable for a poor
country. It is a product of Japan itself, as a variant of support of small-scale production in the presence of
farmers surrounded by different fields of activity with a high level of payment.
Ukraine should take into account current realities and do not blindly copy foreign experience. After
all, developed countries at the start of their civilization have had their ever-changing economic and social
conditions, and institutional base helped farmers to adapt to new realities and thus function effectively. In
any case, the efficiency has been derived from rational usage of the basic factors of production - land,
capital and labor.
Successful optimization of combination and size of the mentioned main factors, and management
according to their value and initial conditions for organization of farming enterprises are starting conditions
for their further effective functioning. Depending on the price of the land, its lease, payment levels, cost of
technology, availability of credit and the bank interest in correlation to their use, a wide range of issues that
require rational solutions in organization of the farm may arise. Their changes and relative prices or costs
and limited individual resources depend on current and future optimal farm size at each stage of its
operation. That is, the cost and the size of the farm are vital for the efficiency of farming enterprise
functioning.
Scientists have analyzed activities of foreign companies and admitted that minimum area for an
1

Месель-Веселяк, В. Я. (2010). Реформирование аграрного сектора экономики Украины (достижения,
проблемы, решения). Вестник экон. науки Украины, 2, 205-211.
2
Тресли, М. (1995). Сельское хозяйство и продовольствие в экономике развитых стран: введение в теорию,
практику и политику: пер. с англ. В. А. Макеева; под ред. А. Г. Слуцкого. Санкт-Петербург, Экономическая
школа. 431.
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efficient farming enterprise is that provides two employees with full-time job during the year and,
according to official statements - a salary at the level of industrial employees1. Farm of such size may be
developed not necessarily on a land and with equipment owned by them. Lease of a land in a transparent
market environment in all countries is a guarantee for formation of a combination of basic production
factors - land, capital and labor, which will always allow farmers adapting to natural and market
environment and be competitive.
However, will the farmers be able to lease land plots and privatize them later if there is a demand on
land plots from powerful corporations and holding companies, whose short–term goal is to join the free
land market? (figure 1)

Level of profitability
Figure 1. Interdependence of the level of profitability, the physical size of large farming
enterprises and lease fee amount per 1 ha of arable land, 2014
(developed by the author according to the data)2
As the analysis shows (fig. 1), large farming enterprises (which are accounted on the statistical form
No. 50 – agricult.) have reached the highest level of profitability (35 – 45%), on condition that they have
paid 12 – 16 US dollars for the lease per 1 ha of arable land and physical size of arable land is 1,800–2,000
hectares. At the same time 16% of farming enterprises of this physical size had a lower level of profitability
in production (20 – 35%), that is connected with a high lease rate for them, which is 24.5 – 50 US dollars
per 1 ha of arable land leased. It is likely that such a high lease rate, which is 13 – 24% of total operating
costs, can be explained by the increase in demand for the land lease from holding companies. At the same
time 26% of farming enterprises which are 800 – 1,500 ha of arable land in size had a 10 – 25% level of
profitability and paid only 4 – 8 US dollars for the lease. At such a low lease level of this group of farming
enterprises, in comparison with other groups, their prospect for further development is difficult, because it
will require leaseholders increase the lease fee, otherwise, they will terminate lease contracts. We should
note that large farming enterprises lease 98 – 99% of arable land, therefore production expenses are
increased because of the growing lease amount in such a proportion of leased arable land.
Smallholder farmers, grouped according to the lease fee amount, have 100 – 200 ha of land. We
would like to remind that 23,152 farming enterprises, or 71.4% of their total amount, do not lease the land
and each of them has 30 ha of arable land available on average. At the same time 80% of farmers who
leased the land level of lease fee was 3 – 15 US dollars per 1 ha of arable land in 2014. The area size of the
land lease has decreased in small farming enterprises in case of increasing the level of lease fee per 1 ha of
1

Фудин, А. Ф. (1987). Экономика сельского хозяйства зарубежных стран: развитые капиталистические
страны. Учебное пособие. Москва. УДН. 320.
2
База данных «Основные экономические показатели работы сельскохозяйственных предприятий за 2014 г.»
(2014). (форма № 50–сх).
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arable land (figure 2).

Figure 2. Interdependence of the level of profitability, the leased land and the lease amount in
small farming enterprises, 2014
(developed by the author according to the data)1
In small farming enterprises we can see a clear correlation between the level of profitability, the
amount of lease fee per 1 ha of land and its share in the lease. If the lease fee, which follows the growing
demand on land lease from holding companies, increases, the share of leased land and the level of
profitability decreases. However, the level of profitability in agricultural production tends to grow in
average, if the physical size of small farming enterprises is increased (figure 3).

Figure 3. Dependence of production profitability in farming enterprises on their physical size, 2014
(developed by the author according to the data)2
1

База данных «Основные показатели хозяйственной деятельности фермерского хозяйства за 2014 г.» (2014).
(форма № 2–ферм).
2
Ibid.
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The analysis shows that efficiency of farming enterprises, created by peasant farmers on the basis of
their land shares, depends on the physical size of such formations. The highest profitability is seen in the
enterprises, which have reached the physical size more than 300 ha. Almost all farming enterprises, which
are 500 – 1,500 ha in size, have exceeded the 30%-level of profitability. In the smallest farming enterprises
the level of profitability is much lower and can be varied in a greater degree. Thus, the efficiency is
connected not only with the size of farming enterprises, but also with intensification of production.
A high level of profitability consequently means a maximum variance of selling price from the
commodity output production cost. If a level of profitability is 70%, the selling price exceeds production
cost by this value. As in Ukraine the market prices of agricultural products fluctuate significantly, the
enterprises with a high level of profitability are less exposed to price risk. There is also no doubt that larger
enterprises have a high intensification level.

Figure 4. Dependence of the intensification level from the physical size of farming enterprises, 2014
(developed by the author according to the data)1
The enterprises which occupy 1,800 – 2,500 ha of arable land belong to large farming enterprises
accounted on statistical form № 50 – agricult., and enterprises which occupy 100 – 150 ha of land belong to
small farming enterprises accounted on statistical form № 2 – farm. Large farming enterprises can form
(and form) sufficient commercial batches of agricultural products, which will have a higher price under
market conditions than small commercial batches. Small farming enterprises, created by peasant farmers on
the basis of their land shares, have their segment in the market, where larger farming enterprises (70 – 150
ha of land) consequently have stable distribution areas, and consequently organize a more intensive
production, that allows them to get a much higher level of profit per 1 ha of land than small farming
enterprises (10 – 50 ha of land).
Thus, these three seed cultures in a structure of sown areas in less intensive farming enterprises took
from 40 – 60% to 65 – 70% in more intensive farming enterprises. The growth was achieved mainly due to
expansion of sowing maize for grain, operating costs during its growing are 40 – 50% higher per 1 ha than
during the growing of winter wheat and sunflower seeds. The share of all other grain-crops in a sowing
structure also decreased in inverse ratio of intensification level from 25 – 35% to 10 – 15%. Sowings of
other agricultural crops in crop rotations take only 7 – 15%. In a commodity production structure cattle
1

База данных «Основные показатели хозяйственной деятельности фермерского хозяйства за 2014 г.» (2014).
(форма № 2–ферм) и «Основные экономические показатели работы сельскохозяйственных предприятий за
2014 г.» (2014). (форма № 50–сх).
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breeding sector of small farming enterprises with low production intensification takes only up to 2,5%, and
up to 3,5% for more intensive farming enterprises. Actually, the similar tendency is observed in large
farming enterprises: the share of cattle breeding sector in a commodity structure consequently increases as
production intensification rises from 1 – 3% to 7 – 12%. It is surprising, but the same pattern is found in
agricultural enterprises. In general, a structure of sown areas in farming enterprises almost does not differ
from the structure in agricultural enterprises.
Conclusions and proposals. Thus, small farming enterprises have occupied their segment in the
market, but by specialization they copy structure of sown areas of large-scale agricultural enterprises
including large-sized farming enterprises. It is difficult for small farming enterprises to beat competition
following such a structure, or at least to maintain their position in the market. They need to carve out their
niche in production specialization, which is less available for large-scale enterprises, which are mainly
specialized on cereal crops (wheat, maize) and oil-bearing-crops (sunflower, oilseed rape, soy) production.
Large enterprises, 10 – 500 thousand ha of arable land in size, cannot develop labour-intensive industries
because of the difficulty of their organization and management. Small farming enterprises can develop the
dairy cattle breeding (50 – 100 cows) on the territory of 100 – 150 ha of agricultural lands.
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The essence, role and place of government control over agriculture are
determined. Theoretical approaches and the general laws of the agricultural
sectors state regulation in foreign countries are generalized and specified. It
identified the possibility of using foreign experience in development of the
agricultural sector in Ukraine. The current state and disadvantages of state
regulation of agriculture in Ukraine are analyzed. The analysis of the
volumes and structure of direct and indirect financing of agriculture showed
that currently do not apply an integrated approach to agricultural
development. The instruments of indirect support, in particular, bank
crediting are involved not enough. The reasons of lack of state programs
effectiveness as the most rational form of agriculture’s state regulation are
identified.
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Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки, як показують економічна теорія і
практика, аграрний сектор виявляється найбільш схильним до прояву чинників нестабільності, що
зумовлює необхідність розвиненого державного регулювання цього сектора. Ефективне державне
регулювання, як показує досвід розвинених країн, стимулює науково-технічний прогрес у
сільському господарстві, створює необхідні умови для нагромадження капіталу і структурної
модернізації, а також сприяє зміцненню соціальної сфери села та продовольчої безпеки країни.
Експерти ОЕСР зазначають, що країни-лідери з виробництва сільськогосподарської продукції
нарощують обсяги державної підтримки сільського господарства. Державна підтримка фермерів
становить, у середньому, одну шосту валових фермерських надходжень в 47 країнах. У той час як
дотації збільшуються в таких країнах, як Японія (56%), Корея (54%), Норвегія (63%) та Швейцарія
(57%), державна підтримка продовжує знижуватися в тих країнах, які надають відносно низький
рівень субсидій (Ізраїль 11%, Мексика 12%, США 7%). Низький рівень сільськогосподарської
державної підтримки спостерігається в Австралії (3%), Чилі (3%), Україні (1,3%) і Новій Зеландії
(1%)1.
Окрім низьких обсягів державної підтримки сільського господарства в Україні, проблемою є
те, що здійснювані в останні роки регулюючі дії щодо виробництва і збуту вітчизняної
1

Сельскохозяйственная политика в странах ОЭСР и странах с формирующейся рыночной экономикой.
Украина (2013). Organisation for economic co-operation and development. <http://www.oecd.org/tad/agriculturalpolicies/Ag-Mon_2013_Ukraine_RUS.pdf> (2015, December, 25).
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сільськогосподарської продукції носять фрагментарний характер, малоефективні і не приводять до
бажаних результатів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій та визначення невирішених раніше частин
загальної проблеми. В роботах Бондарчук Н.В., Васільєвої Л.М., Дем’яненка М.Я., Саблука П.Т.,
Скупого В.М. обґрунтовано необхідність державної підтримки аграрної сфери, запропоновано
механізми вдосконалення системи бюджетного фінансування сільського господарства.
Разом з тим, накопичений досвід організації державної підтримки на державному і
регіональному рівнях недостатньо узагальнено. Не досить повно розглянуті питання оцінки
ефективності державного регулювання сільського господарства, в результаті чого обсяги
фінансування галузі не достатньо сприяють зростанню результативності виробників. Тому тема
актуальна і потребує подальших досліджень.
Метою статті є виявлення сучасних тенденцій державного регулювання сільського
господарства в Україні.
Викладення основного матеріалу дослідження. Державне регулювання сільського
господарства являє собою цілеспрямований вплив органів управління на виробництво, соціальну
сферу та ринкові відносини в сільському господарстві з метою забезпечення населення продуктами
харчування, доступними за ціною, обсягами, асортиментом та якістю, що є умовою продовольчої
безпеки країни. Через систему заходів законодавчого, виконавчого і контролюючого характеру, що
здійснюються органами влади всіх рівнів створюються умови пристосування підприємств
агропромислового комплексу (АПК) до вимог ринкового середовища.
Вплив держави на сільське господарство здійснюється за допомогою прямих і непрямих
методів. Особливістю прямих методів є те, що вони є обов’язковими для всіх суб’єктів
господарювання і включають заходи заборони, примусу, прямого бюджетного фінансування,
квотування і т.д. Непрямі методи державного регулювання сільського господарства не обмежують
свободи підприємницького вибору і створюють умови для активізації агробізнесу завдяки
податковим пільгам, пільговому кредитуванню, амортизаційній політиці тощо.
Дієвість державного регулювання у країнах Організації економічного співробітництва і
розвитку (ОЕСР) оцінюється через показник оцінки підтримки виробників сільгосппродукції
(Producer Support Estimate (PSE)). Він включає загальну підтримку виробників, розмір витрат на
пряму і непряму підтримку сільгоспвиробників. Структура підтримки сільгоспвиробників України
за методологією ОЕСР наведена у таблиці 1.
Дані таблиці відображають негативну динаміку PSE в Україні за останні роки (окрім 2012 р.),
що підтверджує зниження рівня фінансування сільського господарства в умовах економічної кризи і
бюджетної економії. У бюджетній підтримці переважають виплати на основі використання ресурсів.
У 2010 – 2014 рр. найбільш негативної динаміки набули обсяги виплат, заснованих на
виробництві продукції. Така ситуація обумовлена тим, що прямі бюджетні виплати виробникам
сільськогосподарської продукції не компенсують їх втрат в цінах через різницю між внутрішніми і
світовими цінами та внаслідок квотування експорту. Особливо відчутними наслідки цих заходів є
для виробників зерна. Позитивну динаміку має підтримка на основі використання ресурсів, але їх
абсолютні показники не відповідають потребам сількогосподарських виробників. До того ж основна
величина підтримки спрямовується на формування оборотних ресурсів, що не створює основу для
довгострокового стабільного розвитку сільського господарства, впровадження нових технологій і
загострює проблему старіння основних виробничих фондів.
Наявні суттєві диспропорції у захисті цін за різними групами товарів, а більшість обсягу
підтримки виробників надається у формах, що викривлюють торгівлю і виробництво.
Важливим показником оцінки обсягів загальної підтримки сільського господарства є TSE
(Total Support Estimate – показник сукупної підтримки), який дорівнює річній вартості сукупних
трансфертів від платників податків (PSE, підтримка загальних послуг, трансферти споживачам).
Однією зі складових показника загальної підтримки є GSSE (General Services Support Estimate –
показник оцінки підтримки загальних послуг), який не може набувати від’ємних значень, оскільки
являє собою суму бюджетних видатків на надання загальних послуг1.

1

Дем'яненко, М.Я., Саблук, П.Т., Скупий, В.М. (2011). Державна політика фінансової підтримки розвитку
аграрного сектору АПК. Київ: ННЦ ІАЕ.
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Таблиця 1.
Показники державної підтримки сільського господарства України
2010 2011 2012
2013
Загальна вартість виробництва (за цінами «біля 234360 302663 277377 330901,27
воріт господарства»)
з якої частка продукції з експліцитною оцінкою 82
83
82
81
підтримки ринкової ціни (ПРЦ), у %
Загальна вартість споживання (за цінами «біля 154328 179548 193112 213308
воріт господарства»)
Оцінка підтримки виробника (PSE)
16602 -13834 4472 -11157
Підтримка на основі виробництва продукції
4261 -27339 -12115 -28486
Підтримка ринкової ціни (ПРЦ)
2208 -27374 -12714 -30862
Виплати на тонну продукції
2053 36
1817 2376
Підтримка на основі використання ресурсів
9541 10373 12502 13257
На основі використання оборотних ресурсів
8463 9429 11541 12401
На основі формування основного капіталу
1078 944
961
856
На основі надання виробничих послуг
0
0
0
28
Виплати на основі загальної виручки (В) / доходу (Д) 2800 3100 4034 4072
Виплати на основі посівної площі (П) / поголів'я 1
32
366
532
худоби (Пс)
-3,18
Відсотковий PSE
7
-4
1,5
Номінальний коефіцієнт захисту (NPC) виробника
1,01
0,89
0,94
0,90
Номінальний коефіцієнт підтримки (NAC) виробника 1,07
0,96
1,02
0,97
Оцінка підтримки загальних послуг (GSSE)
4867 5384 6191 5253
Наукові дослідження та розробки
536
582
586
529
Сільськогосподарська освіта
1561 1830 2251 1466
Інспекційні служби
1341 1367 1592 1602
Інфраструктура
1012 997
1197 293
Маркетинг і просування товарів
49
214
137
56
Утримання державних запасів
193
237
305
1168
Інше
175
158
123
139
Оцінка підтримки споживача (CSE)
-4629 14387 6064 11999
Трансферти виробникам від споживачів
-2437 21899 11598 20273
Інші трансферти від споживачів
-1152 -358
-856
-2166
Трансферти споживачам від платників податків
0
0
0
0
Коригування на вартість кормів
-1040 -7155 -5502 -6108
Відсотковий CSE
-3
3,44
3,09
5,63
Номінальний коефіцієнт захисту (NPC) споживача
1,02
0,89
0,95
0,92
Номінальний коефіцієнт підтримки (NAC) споживача 1,03
0,93
0,97
0,95
Оцінка сукупної підтримки (TSE)
21469 -8449 10070 -5904
Трансферти від споживачів
3589 -21541 -10742 -18107
Трансферти від платників податків
19032 13450 21668 14369
Надходження в бюджет
-1152 -358
-856
-2166
Відсотковий TSE (% від ВВП)
1,94
-0,04 0,76
-0,41
Складено автором на основі даних12

2014
397854,53
80
248899
-34294
-52661
-53432
771
14105
14000
105
0
4262
420
-8,22
0,87
0,92
3487
593
1358
1292
9
16
180
39
31798
39397
32
0
-7631
12,78
0,86
0,89
-30808
-39429
8591
32
-2,23

В Україні показник GSSE за 2013-2014 роки суттєво знизився. Особливо відчутним є
зниження підтримки розвитку інфраструктури, маркетингу та просування продукції. Це може
1

Melyukhina, O. (2005). Ukraine: estimates of support to agriculture. Organisation for economic co-operation and
development. <http://www.oecd.org/agriculture/agricultural-policies/UKR_cookbook.pdf> (2015, December, 22).
2
Producer and Consumer Support Estimates database (2015). Organisation for economic co-operation and
development.
<http://www.oecd.org/tad/agriculturalpolicies/producerandconsumersupportestimatesdatabase.htm#country>. (2015, December, 22)
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зумовити подальше загострення проблем пов’язаних з реалізацією сількогосподарської продукції
виробниками. Такий стан не відповідає світовим тенденціям. Так, у країнах ОЕСР фінансування
маркетингу становить 67% загальних послуг, в Україні – 0,5% за 2014 р.; на утримання
інфраструктури в ОЕСР виділяється 16%, в Україні – 0,2 у 2014 р. (хоча ще у 2012 – 19%). І хоча
загальний обсяг фінансування цих заходів зростає, він є недостатнім для активізації ринкових
процесів у сільському господарстві України і підвищення його конкурентоспроможності. Загальна
підтримка послуг повинна суттєво зрости, оскільки саме цей вид державної підтримки не викривлює
умови торгівлі та відповідає умовам СОТ.
Важливою складовою державної підтримки сільського господарства є підтримка споживачів
(показник CSE). В Україні обсяг цієї підтримки з 2011 року зростає, хоча у 2010 році показник CSE
набував від’ємного значення. Така ситуація свідчить про приховані податки, політику прямого
регулювання цін на сільськогосподарську продукцію. Підтримка споживачів реалізується через
прямі бюджетні субсидії харчовій промисловості або через програми продовольчої допомоги.
В Україні % CSE є досить значним, насамперед, через встановлення граничних цін на окремі
продовольчі товари (хліб, гречку, молоко та ін.). Таку практику використовують у світовій практиці
часто. Наприклад, у США ця підтримка реалізується через державні програми. В інших країнах
ОЕСР роль такого виду підтримки є нижчою.
Крім абсолютного розміру TSE, розраховується також відсотковий TSE, який відображає
питому вагу загальних трансфертів сільському господарству у ВВП. Непослідовність державної
політики щодо регулювання аграрного сектору стала причиною значних коливань цих показників в
Україні.
Джерелом фінансової підтримки аграрного підприємництва в Україні є кошти, що
передбачаються у державному бюджеті на відповідний рік. Головним розпорядником бюджетних
коштів, що надаються на підтримку фермерства є Міністерство аграрної політики України.
Одержувачем бюджетних коштів є Український державний фонд підтримки фермерських
господарств. Розподіляються кошти на конкурсній основі. Динаміка обсягів державних видатків на
агарну сферу України наведена у таблиці 2.
Таблиця 2.
Видатки Державного бюджету України на підтримку агросфери, тис. грн.
Показники
2010
2011
2012
2013
2014
Видатки на сільське господарство,
лісове господарство та мисливство,
рибне господарство
7208306,9 7487053,4 7486339,8 7705118,6
в т.ч. Загальний фонд
3459214,2 4781825,5 4561237,9 4424895,7
в т.ч. Спеціальний фонд
3749092,7 2705227,9 2925101,8 3280222,9
У % до загальних видатків бюджету
2,37
2,25
1,52
1,52
Фундаментальні
та
прикладні
дослідження і розробки у сфері
сільського
господарства,
лісового
господарства та мисливства, рибного
господарства
485604,4 519329,5 1025581,9 812818,4
в т.ч. Загальний фонд
338092,1 341866,3 780733,8 546151,3
в т.ч. Спеціальний фонд
147512,2 177463,2 244848,1 266667,2
У % до загальних видатків бюджету
0,16
0,16
0,21
0,16
Розраховано автором на основі даних Державної казначейської служби України1

5868382,7
3416720,9
2451661,8
1,12

731125,2
489119,8
242005,4
0,14

Дані таблиці відображають загальне зростання видатків на сільське господарство, лісове
господарство та мисливство, рибне господарство до 2014 року. Однак у відсотковому
співвідношенні до загальних видатків державного бюджету тенденція зовсім протилежна – щорічне
скорочення частки витрат на підтримку сільського, лісового, мисливського і рибного господарства.
1

Виконання Державного бюджету України (2015). Офіційний сайт Державної казначейської служби України.
<http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=146477> (2015, December, 26).
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Ще меншою є ця величина у бюджеті на 2015 рік – 0,88%. Це суперечить суспільній важливості
галузі і не сприяє її подальшому розвитку. Не стабільною і доволі низькою є частка державних
витрат на фундаментальні і прикладні дослідження галузі – з 0,21% загальних витрат у 2012 році,
0,14% – у 2014.
Дослідники зазначають, що з 2012 року відбувається зміна акцентів державної підтримки із
заходів розвитку виробництва на заходи розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема, щодо
зберігання, перевезення, переробки та експорту об’єктів державного цінового регулювання
державного інтервенційного фонду. Одночасно зберігається тенденція відсутності прямих програм
підтримки виробництва в малих формах господарювання, хоча на їх фінансування закладаються
видатки у складі програми фінансової підтримки1.
Суттєвим недоліком державного регулювання сільського господарства в Україні є розрив між
плановими і фактичними показниками, що був особливо відчутний у 2011-2012 рр. (виконання у
2012 році склало 69%, а у 2013 – 78%). Така ситуація обумовлюється недоліками системи
бюджетного планування, фінансовими зловживаннями, неузгодженістю в діях законодавчої і
виконавчої гілок влади.
Ще одна негативна тенденція пов’язана з виконанням державних програм. Результати аудиту,
що проводився Рахунковою палатою України щодо ефективності виконання заходів державної
програми розвитку українського села на період до 2015 року, показали: за період виконання I і II
етапів Програми (2008–2011 роки) з державного бюджету профінансовано лише 68,2% від
прогнозного на цей період обсягу і виконано лише 74,5% від тих заходів, що були заплановані.
Серед складових програми реалізація була такою: «розвиток соціальної сфери та сільських
територій» профінансовано на 14,1% від прогнозного обсягу, «розвиток аграрного ринку» – 79,3%,
«фінансове забезпечення аграрного сектору» – 58,4%, «удосконалення діючих інструментів та
реформування системи управління в аграрному секторі» – 64%, «аграрна наука» – 86%, «розвиток
дорадництва» – 15,6%2.
Основними напрямами непрямої підтримки є пільгове оподаткування: 4 група спрощеної
системи оподаткування (раніше – фіксованого сільськогосподарського податку) та спеціальний
режим справляння ПДВ. Обидва інструменти активно застосовувалися за останні роки (таблиця 3).
Таблиця 3.
Непряма державна фінансова підтримка аграрного сектора економіки Україні,
млрд. грн.3
Показник
2000 2005 2010 2011 2012 2013
Підтримка через спеціальні режими
оподаткування, всього
в тому числі: за рахунок ФСП
за рахунок спецрежимів справляння ПДВ

та

механізми 2,1

5,2

16,4

16,0

17,2

18,3

1,4
0,7

1,4
3,8

2,8
13,6

3,1
13,9

3,3
13,9

3,5
14,8

Отже, зростання надходжень саме по спрощеній системі оподаткування свідчить про дієвість
такої форми стимулювання аграрного підприємництва. Наявність податкових пільг в окремих
галузях агробізнесу обумовлює дохідність виробників (зокрема, тваринництва).
Однак, слід зазначити про недостатню розвиненість такого інструменту розвитку агарного
підприємництва як банківське кредитування. 64% сільськогосподарських підприємств в Україні
потребують довгострокових кредитів, а 16% – середньострокових, і лише 10% – короткострокових.
При цьому короткостроковими кредитами підприємства агропромислового комплексу нині

1

Васільєва, Л.М., Бондарчук, Н.В. (2015). Аграрний сектор: оцінка рівня державної підтримки. Молодий
вчений, 1 (16), 204-209.
2
Звіт про результати аудиту виконання заходів Державної цільової програми розвитку українського села на
період
до
2015
року
(2013).
Рахункова
палата
України.
<http://www.acrada.gov.ua/doccatalog/document/16741939/Selo_2015.pdf> (2015, December, 27)
3
Васільєва, Л.М., Бондарчук, Н.В. (2015). Аграрний сектор: оцінка рівня державної підтримки. Молодий
вчений, 1 (16), 204-209.
151

EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU

забезпечені лише на 40% від потреби, а довгостроковими ще гірше – на 15%1 Тому механізми
кредитної підтримки потребують подальшого розвитку.
Головне завдання держави в умовах економії бюджетних коштів полягає у створенні стимулів
для активізації підприємництва усіх організаційних форм та умов для використання матеріальних і
фінансових ресурсів, які залучаються у сферу підприємництва. Важливою умовою реалізації цих
заходів є дерегуляція підприємництва, створення умов для дії непрямих інструментів державного
регулювання.
Слід зазначити, що інституційне середовище підприємницької діяльності в Україні
переобтяжене дозвільними процедурами, складністю адміністрування податків, характеризується
корупцією і неефективністю бюрократії. Тому спрощення умов підприємницької діяльності є
важливою умовою активізації бізнесу.
Таким чином, в системі державного регулювання сільського господарства України можна
виокремити декілька груп проблем:
 бюджетні кошти виділяються в недостатніх обсягах при чому надаються вони неритмічно,
несвоєчасно і не в повних обсягах;
 державне регулювання агробізнесу носить недостатню інноваційну направленість:
спеціальних стимулів для активізації інноваційної діяльності підприємств немає, а державне
фінансування фундаментальних досліджень і прикладних розробок є недостатнім;
 конкурси на розподіл бюджетних асигнувань між суб’єктами проводяться не прозоро;
 не достатньо задіяними є інструменти непрямої підтримки, зокрема, банківське
кредитування. Саме кредитування не носить довгострокової направленості, що не дозволяє
забезпечувати стратегічну направленість розвитку агропідприємств;
 повільними темпами здійснюється перехід на виробничі, технологічні та екологічні
стандарти ЄС у сфері переробки сировини та виробництва харчових продуктів. Рівень підтримки
інфраструктури аграрного підприємництва знижується, що не дозволяє повною мірою реалізувати
потенціал аграрного сектора України на зовнішніх ринках.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Для ефективного державного
регулювання сільського господарства необхідно використовувати комплексний підхід, який
забезпечить координацію розвитку різних галузей і виробництв аграрного сектора, підвищення
конкурентоздатності національних виробників, сприятиме збільшенню обсягів виробництва
продовольства і забезпеченню продовольчої безпеки. Перспектив подальших досліджень пов’язані з
розробкою критерії ефективності державної підтримки сільського господарства.
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THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMICORGANIZATIONAL INTERACTION OF LARGE AND
SMALL BUSINESS IN AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX
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In the article is carried out the analysis of economic-organizational
interaction of large and small business in agro-industrial complex of Russia
on the example of Krasnoyarsk region. The article contains review about the
modern factors promoting or constraining the problem solution of increase
profitability of the AIC enterprises in the region. It is presented the set of
measures which can promote the improvement of the situation, including
measures not only on material, but also on an ideological-paradigmatic
support of small agrarian sector. During the correct organization the
interaction of large and small business is very effectively and promotes
high-quality growth as for the participating enterprises of such interaction
as economic sector in general.
Key words: agro-industrial complex, economic-organizational interaction,
ladge and small business, agrobusiness.
This phenomenon has the special importance in the agrarian sphere. It is caused by great value of
agrarian sector. The segment of small business is traditionally great in this sector. It should be noted also
that risks of existence and the development peculiar to market economy in general and to agrarian sector in
particular, demand from participants of the search market and use of various forms of cooperation,
including large and small business.
However, theoretically, so obvious benefit of similar interaction in practical realization meets many
complications. Moreover, these complications have various bases. Among them are organizational plan
problems (legislative, procedural, registration, etc.), typical for any large socio-economic phenomenon. It
should, however, point to the fact that in the Russian Federation we can point to the existence of additional
difficulties in the implementation of such an interaction related to the fact that the economy of the country
still cannot be called entirely market.
Thus, studying of economic-organizational interaction of large and small business in agro-industrial
complex is one of the aspects of economic life demanding fixed studying. Moreover, the researchers note1 a
certain lack of theoretical developments in the field of determining the subjects of the entrepreneurial
process in the agricultural sector, creating conditions for their successful activities and formation of
relationships. So, works of many Russian and foreign researchers are devoted to the general researches
problems of specific interaction of small and large business. At the same time, recent studies in the field of
large and small business paid little attention to the functioning various business organizations in specific
industries.2 The general results of interaction of small, average and large enterprise structures are poor
analyzed. On the basis of this it is possible to draw a conclusion that the question of improvement
interaction between large and small businesses through the optimization of organization-economic
integrated models remains poorly studied.
1

Уланова О. Н. (2013) Оптимизация взаимодействия крупного и малого бизнеса в инновационной среде: дисс.
… к.э.н.: 08.00.05. Москва: Русская академия бизнеса, 4.
2
Уланова, О. (2012). Модернизация как инструмент и фактор обеспечения устойчивости народного хозяйства.
Актуальные вопросы инновационной экономики, 3, 56-62.
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First of all, we will consider the nature of economic-organizational interaction of large and small
business. Primary it is necessary to consider the term "relationship" which is considered not only as
management of all resources for the purpose of achievement a certain reaction of the market participants
(the conclusion of transactions, joint transaction, receiving and distribution of profits), but also as creation,
maintenance, development and end of the relations with market subjects. In other words, relationship can
exist without interaction.
Relationship forms interaction, promotes formation and development of processes of all views with
participation of market subjects and direct their future behavior. The nature of economic-organizational
interaction of large and small business reveals a certain system of elements from four parties:
1. as a form of work - via the process used at the same time to produce the same group of one kind of
goods,
2. as institute of the public relations - via people's cooperation, the organizations, states in any kind
of activity for achievement of common goals, realization of common interests,
3. as a form of social production - via stable relations of the economic units uniting the joint solution
of problems of economic character and
4. use as a form of ownership of the means of production - by defining the relationship and
interdependence between the elements of the economic structure.
Table 1.
The classification of economic-organizational interaction between large and small business.
Criterion of classification
1. Scope of activity

2. Direction
3. Subjects comprehension

4. Method for forming

5. Sources of property
6. Commercial area
7. Production direction and level
specialization

8. Level of specialization

9. Way of functioning
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Types of economic-organizational interaction between large and
small business
Production
Consumer attendant
Distribution
Processing
Credit
Insurance
Shopping
Procurement
Information-consultative
1)Horizontal
2)vertical
With participation:
1. Large enterprises and banks
2. Peasant (farmer) farms
3. Private farms and households
4. Mixed type
1. On the basis of the reorganized and reformed farms
2. Newly formed by individuals
individuals and legal entities
legal entities
created: 1. on the basis of use own funds
2. with attraction of borrowed funds
1. Commercial Production
2. Noncommercial Consumer
1. Industry Plant cultivation By type products
livestock
mixed type
2. Functional Servicing By type activities
Utilities
mixed type
3. Complex
1. Highly specialized
2. Specialized
3. Unspecialized
1. Independently working
2. Intereconomic
3. Intra cluster
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The offered classification is intended for typing and modeling of interaction in large and small
business, definition of the differentiated strategy of their development and measures of the regulating
influence, definition of the most effective communications. It allows showing:
- institutional interests - through realization of a state policy in the field of agricultural development,
formation of a sustainable development of rural territories, optimization of system of interindustry
relationship, increase in tax assignments, effective investment policy;
- economic interests - through the labor productivity growth, rationalization of system of strategic
planning, reproduction of material base, formation of the effective price mechanism, material work
incentives;
- Land interests - through the land concentration from the effective owner, preservation of large land
massifs, restoration of fertility lands, ecologically safe processing of the soil;
- Property interests - through a combination of a private property to the state form of its use by large
businessmen (share);
- production interests - through the modernization of the means of production, ensuring coordination
of business activity, satisfaction the needs of the market for high-quality ecologically safe production and
services, overcoming the monopolism from large trade enterprises and the organizations;
- Social interests - through democratic character of management, an employment guarantee, creating
favorable conditions for reproduction of manpower, additional workplaces.
The main motive of the economic-organizational interaction of large and small businesses for
participating in them subjects is to provide an effect that is the sum of the effects of their autonomous
functioning, adjusted resulting positive effects - the effect of the emergence, in the course of research that
we have identified five types: the effect on the joint sale of products (sales), the effect of the joint
jurisdiction of the production, financial and investment effect, the effect of the organizing association, the
effect of the joint management of the property.
Small business in Russia is legislatively certain phenomenon. In particular, the number of small
businessmen joins1 the economic entities operating as legal entities or individual entrepreneurs whose
activity corresponds to the standard-legislative restrictions concerning participation separate types of
founders in authorized capital (except for IE), the balance cost of fixed assets, annual volume of proceeds
from sales of goods, works, services, the average annual number of the regular personnel.
By turn, a large enterprise must be offered to those economic entities which the basic criteria of
activities do not meet the legal and legislative limits for recognition of the company subject to the segment
of small and medium-sized businesses.
The development of small business proclaimed to be one of the strategic objectives of economic
policy. In particular, in Krasnoyarsk region with one of the key directions of state support of the agroindustrial complex in the region stated "the development of small farms in rural areas (agricultural
consumer cooperatives, peasant (farmer) economy, citizens, leading private farms and individual
entrepreneurs who are agricultural producers".2
Russian Federation Government Decree of 30.11.2010 N 2136-r approved the concept of sustainable
development rural territories of the Russian Federation for the period up to 2020. Concept determined that
one of the main ways of increasing the sustainability of rural development is the diversification of the rural
economy and technological upgrading of its industries, primarily in the agricultural sector through support
for effective employment in small and medium-sized agricultural enterprise and consumer cooperation,
including peasant (farmer ) economy and trade private farms.
The development of small business on the regional level is defined by a state program "The
development of investment, innovative activity, small and medium-sized business in Krasnoyarsk Region"
for 2014-17, and also the industry program "The development of agriculture and regulation the markets of
agricultural production, raw materials and food" for 2013 - 2020.
The constituent element of the program is the subprogram "Support for small farms." The expected

1

Федеральный закон о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации, 2007.
<http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/> (2016, январь, 20).
2
Закон Красноярского края О государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса края,
2006.
<http://krasagro.ru/documents/kadrovoe_obespechenie_agropromyshlennogo_kompleksa_kraya>
(2016,
январь, 20).
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results of the implementation of this sub-program activity by 2020 are 1: - 159 (peasant) farms, beginning
farmers, who carried out the project of creation and development of their farms with the help of state
support;
- 44 built or reconstructed family livestock farms;
- not less than 710 created workplaces in private (peasant) farms;
-at least 78 workplaces created by agricultural consumer cooperatives and consumer societies.
In 2015 in Krasnoyarsk Region it is considered 3448 country (farmer) farms and the individual
entrepreneurs who stated during the registration process as the main type of agricultural activity, including
1746 (peasant) farms.2
The total area of agricultural grounds occupied by the country (farmer) farms and citizens conducting
private farms are 742,5 thousand hectares (16,0% of all area of agricultural land territory), including arable
lands are 519,8 thousand hectares (18,1% of all area of an arable land in the region).
The total volume of agricultural output on the share of private (peasant) farms, including individual
entrepreneurs, and citizens, leading private farms, by the end of 2014 accounted for 12.8% of grains and
legumes (2013 - 12.5%), potatoes - 96.2% (2013 - 96.2%), vegetables - 93.6% (2013 - 92.3%), livestock
and poultry (for slaughter in slaughter weight) - 61.1% (2013 of - 54.7%), milk - 49.7% (2013 - 49.2%) and
eggs - 15.0% (2013 - 14.4%). In households and farms contain a significant amount of farm animals: in
01.01.2015 are 206.1 thousand heads of cattle (48.5% of the total livestock in region), 264.5 thousand heads
of pigs (59, 3% of the total livestock in region), 51.6 thousand sheep and goats (96.7% of the total livestock
in region), 15.4 thousand heads of horses (55.4% of the total livestock in region).
Thus, social and economic development of rural areas and ensuring food security of the region is
considerably caused by activity of small forms of farms.
One of the main forms of interaction of large and small business in the region is partial or full
association. In particular, nowadays developing market relations dictate the need for further development of
the system of agricultural consumer cooperation in the region.
As of January 1, 2015 in the register of the subjects of agro-industrial complex in Krasnoyarsk region
applying for receiving the state support (further - the register), consists of 135 agricultural consumer
cooperatives. Cooperatives unite 3625 citizens leading private farms, 43 peasant (farmer) farms and
individual entrepreneurs, 161 legal entities.
Besides, agricultural consumer cooperatives realize four projects directed on the preparation and
processing of non-timber and food forest resources and herbs, four projects on the creation of craft
workshops, and five projects on the development of rural tourism.
One of the innovative interaction forms of large and small business are business incubators. In 2002
the Russian Federation ministry of property relations and its territorial authorities with assistance of the
National commonwealth of business incubators (Associations of business incubators of Russia) finished a
preparatory work on the development and implementation of the pilot project to create a number of
business incubators on the basis of federal property. For its realization taking into account the proposals of
the heads of the administrations in the Russian Federation subjects were selected for competition 17 regions
(including Krasnoyarsk Region). During the existence of Krasnoyarsk business incubator (КBI) its
residents have become more than a dozen companies of the agrarian sector. In particular, one of the current
residents of KBI is LLC "Florotech" which is engaged in floriculture. It should be mentioned also other
current resident of an incubator, LLC "Ecomonitoring" which though doesn't treat agro-industrial complex,
but its main product – the universal biological plant protection product – is directly connected with plant
growing.
Another element of interaction between small business and large are the relations with the banking
sector. This interaction has special character and differs in an exclusive role in realization of financial
1

Постановление об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и
регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Красноярском краена 2013 2020
годы»,
2013,
издание
15
декабря
2015.
(Правительство
Красноярского
края).
<http://krasagro.ru/system/documents/attachments/000/002/215/original/Постановление_506п_(с_изм._декабрь_2015).doc> (2016, январь, 20).
2
Агропромышленный комплекс Красноярского края, доклад Министерства сельского хозяйства по
Красноярскому
краю
(2015).
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support of small and medium business. Financial support of small business is carried out also by the state.
In particular, within the subprogram "Support for small farms" is planned assignment of the regional budget
in the form of grants for 2014-20 and (or) the single help to the beginning farmers, grants to heads of
peasant (farmer) farms, subsidies to small farms. However the amounts of financing and crediting of small
business from the state sources remain insignificant in nation-wide scale. Therefore, it is required
fundamentally different approaches. The stimulation should be carried out generally on the basis of the
effective taxation in combination with bank reform that small enterprises had an access to credit resources.
Crediting of small agrobusiness in Krasnoyarsk is carried out by the branches of federal banks,
investment companies and the centers, the leasing companies (finance company "Finka"), specialized funds.
Crediting of small agrobusiness in Krasnoyarsk is carried out in the form of the target credits, overdraft
crediting, the reverse credits, a business mortgage, refinancing and delivery of target subsidies from
specialized assistance funds.
In addition to financing investment centers, leasing companies, foundations, provide legal support to
the development of small business with development of business plans, opening of websites, help in
development of idea of small business and idea of business from scratch.
However despite all these measures and positive dynamics of development of small forms of farms,
they experience essential difficulties both in preservation of the reached level, and in expansion of the
production. The citizens leading private farms, peasant (farmer) farms and individual entrepreneurs have an
acute shortage in credit resources because of weak market availability of the commercial credit. Concerning
them the effective system of material and production service isn't adjusted, services in performance of field
works are insufficiently rendered; the purchases system of agricultural production, its processing and sale
isn't fulfilled.
As shown in the following table 2, profitability of farms in 2015 is reduced. It is connected, of
course, mainly with common problems of the Russian economy, but you shouldn't neglect also the existing
problems in regional sector of AIC.
It is shown from two last lines of the table that the state support allows to reduce falling of
profitability of the regional agrarian enterprises. Without it it would be the extremely essential.
The solution of such problems as weak material base, extensive methods of housekeeping,
complexity with sale of the made production, is possible by creation on the basis of small producers’
cooperation the supplying, marketing, overworking and other agricultural consumer cooperatives.
Table 2.
Indicators of development agricultural production (9 months 2015)1
index

unit
Mn.roubles

9 months 2014
(fact)
38932.3

9 months 2015
(fact)
39792.2

Agricultural output in farms of all categories at current
prices
The share of agricultural production in the region in the
volume of agricultural production of the Russian
Federation
Resource providing the regional program of agriculture
from them: from the federal budget
Regional budget
The profit (loss) before taxation got by the agricultural
organizations
The profitability of agricultural enterprises of all
activities, including subsidies
The profitability of agricultural enterprises of all
activities without subsidies

%

1.6

1.7

Mn.roubles
Mn.roubles
Mn.roubles
Mn.roubles

1255.906
776.921
478.985

2854.84
875.46
1979.38

3617.1

3284.8

26.3

20.9

10.1

4.9

%
%

The need to solve the above problems requires the intensification of the relevant sub-program to
support small farms in rural areas.
In order to optimize the situation of regional AIC it is necessary to pay special attention to supporting
1

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю.
<http://www.krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/statistics/enterprises/agriculture/> (2016, январь,
20).
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small and medium enterprises with high growth potential - the innovative "start-ups" and the fastest
growing medium-sized enterprises.
You can suggest a few measures of state support for activating interaction between small and large
businesses in the regional AIC.
So, target programs of assistance to development small business in agriculture have to be not simply
structured and addressed to the major target groups (starting business, innovative business, the growing
medium business), but also contain concrete criteria of an assessment of productivity. Also implementation
of programs are followed by independent monitoring and come to the end with estimation of efficiency of
expenditure budgetary funds.
The growth of tariffs for utility payments, essential advancing rates of inflation – is very big problem
for the developing small enterprises. In the agricultural sphere the costs of fuels and lubricants and/or the
electric power often make a half of product cost. It is necessary to enter at the regional level procedure of
tripartite agreements on tariffs for these expenses, in particular, on main types of utilities for small and
medium-sized enterprises of branch.
It is necessary to develop tools and mechanisms for technology transfer – via technology transfer
centers and other institutions to promote small business. In the agrarian sphere it is necessary to improve
constantly hardware of the enterprises, and also approach to formation of strategy production and
promotion of production.
It is necessary to develop and realize system of measures for integration of the Russian market of
high technologies and the venture capital with the world market. In particular, it must be provided removal
of all restrictions on a transfer of the Russian technologies and development, on attraction of foreign
venture financing. It is necessary to create specialized regulations on venture activity. It requires further
study the issue of granting tariff preferences venture activities.
V. V. Shiganov1 developed recommendations for improvement governing process of interaction in
large and small business which are completely applicable to a situation in agrarian sector of Krasnoyarsk
region and include:
- the requirement of obligatory development and realization of regional agrarian policy which can
provide support of integration large and small business;
- adoption of the legislation focused on stimulation of large business to interaction with small
enterprises;
- creation of production clusters and districts which kernel are the large enterprises with a network of
small firms;
- development of the regional and branch centers of subcontracting possessing information about
requirements and bottlenecks of the large enterprises;
- involvement of small firms within subkontraktating interaction to implementation of the state and
municipal orders;
- implementation of monitoring the needs for integration large and small enterprises in the region;
- complex support of implementation target projects of interaction large and small enterprises at the
level of subjects in the Russian Federation;
- development and realization of regional export policy within interaction of large and small
enterprises.
It is necessary to take into account, at last, that the current situation in the agricultural sector is the
consequence of historical relations.
In all Russia's rural territories in the second half of the XX century the uniform agrarian policy
providing priority social and economic development of the large corporate enterprises was realized: the
state farms, collective farms overworking and the service organizations. High rates concentration of means
of production and labor increased in certain so-called perspective rural settlements round the cities and
industrial centers. The number of small rural settlements of traditional accommodation of inhabitants with
agricultural employment on the basis of family agriculture was at the same time reduced.
In "advanced" settlements were created large agro-industrial productions: the livestock farms and
complexes, processing, transport and service enterprises. Here was carried out large-scale melioration,
extensive use of chemicals on the land, complex mechanization of production therefore on the one
1

Шиганов, В.В. Модель управления взаимодействием малых и крупных предприятий в промышленности
субъекта Российской Федерации. <http://econference.ru/blog/conf05/156.html> (2016, январь, 20).
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territories high rate the environmental pressure on environment grew and natural landscapes collapsed, and
on the other lands, suitable for agriculture, as villagers left places of traditional accommodation.
In general, these and other attendant factors have led to a demographic crisis and automatically
launch the formation mechanism of depressions in socio-economic terms of the rural territory in Russia,
which in the early twenty-first century determine the general state of crisis of the agrarian economy.1
Therefore in the sphere of AIC it is necessary to pay special attention to the need of support of small
business as paradigms, supports, thus, not only material, but also ideological.
Thus, analyzing examples of economic-organizational interaction of large and small business in AIC
in Krasnoyarsk Region, it is possible to draw the following conclusions:
- in Krasnoyarsk Region there are different types of economic-organizational interaction of large and
small business in AIC. Separate types of such interaction have the state support, but there are no purposeful
regional acts on such support in general;
- the phenomenon of economic-organizational interaction of large and small business in AIC has also
a number of problems, including characteristic for all economy of the region and the country in general.
- among the directions of the state support of economic-organizational interaction large and small
business in AIC it should be mentioned a number of measures. Among them legislative and target support
of such interaction, integration into branch of high technologies. Building of the stimulating measures of
the help to small enterprises, such as agreements on tariffs, specification of target programs, support of
small business in agro-industrial complex as paradigms is also expedient.
We believe that in the course of further research is necessary to solve the problem - a mathematical
proof that in modern conditions for the development of economic-organizational interaction large and small
businesses provides crucial intensification of production, attraction of modern technology, additional
material costs per hectare. Because of innovations in agriculture are divided into 4 main blocks: industrialtechnological, economic, organization-administrative, ecology-social, biological, then the effectiveness of
the proposed options for the development ... should be combined with these units.
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ВІДСУТНІСТЬ РИНКУ ДОСТУПНОГО ЖИТЛА ЯК
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LACK OF MARKET AFFORDABLE HOUSING AS THREATS TO
ECONOMIC SECURITY
Crisis fluctuations in the housing market have a significant social impact on
the economy because the market lack of affordable housing is a significant
threat to economic security. In this regard, an urgent need arose, based on
analysis of the causes and consequences of domestic crises create
affordable housing market model is able to allow the purchase of
residential population with average incomes based on market principles on
the free housing on the housing market monopoly at their own expense of
citizens and long-term mortgage loans. Development and implementation
of market model of affordable housing requires the implementation of
possible tools available to develop and implement tasks in residential
construction, which include: further development of mechanisms of bank
mortgage lending, transparent and safe relationships between all
stakeholders at all stages of the construction process and implementation
of housing, implementation of transparent mechanisms to implement the
land, supplement public sector management mechanisms building elements
of market self-regulation, and so on.
Key words: Real estate, mortgage, house prices, the housing market model,
economic security.
Постановка проблеми. Сьогодні об’єкти житлової нерухомості виступають реальними
активами, які можна розглядати як чи не найпривабливішу і низькоризикову форму інвестування
заощаджень громадян та одну з основ соціально-економічної захищеності населення в умовах
циклічних фінансово-економічних криз, що актуалізує роль ринку житла в світі та Україні.
Значимість ринку житлової нерухомості також полягає в тому, що, збалансовуючи інтереси
учасників цього ринку, він сприяє реалізації однієї з найбільш пріоритетних життєво необхідних
людських потреб — потреби у житлі1. Розвиток вітчизняного ринку житлової нерухомості
безпосередньо залежить від виваженості ухвалених рішень, які базуються на його ґрунтовному
дослідженні, тому існує об’єктивна необхідність у здійсненні аналізу функціонування даного виду
ринку, причин і наслідків відзначених негативних тенденцій, а також заходам поліпшення ситуації
1

Карапетян, Е. Т., Квасовський, О. Р. (2013). Аналіз ринку житлової нерухомості в Україні. Науковий вісник:
Фінанси, банки, інвестиції, 2. Офіційний сайт Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.
<http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvfbi_2013_2_23.pdf>.
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на ринку нерухомості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні основи та прикладні
проблеми функціонування ринку житлової нерухомості знаходяться в епіцентрі уваги широкого
кола науковців. Серед вітчизняних дослідників, наукові праці яких присвячено зазначеним
питанням, варто відзначити І. Геллера, О. Гриценко, Б. Данилишина, А. Драпіковського, О. Євтуха,
І. Іванову, С. Кручка, Ю. Манцевича, О. Мірошниченка, О. Мендрула, В. Онищенка, Г. Онищука,
В. Павлова, К. Паливоду та ін. Фундаментальні наукові дослідження у цьому напрямі також
здійснювали такі російські та західні автори як Л. Бєлих, І. Балабанов, С. Максимов, Г. Стернік, М.
Федотова та Дж.К. Еккерт, Дж. Фрідман, Н. Ордуей, Г. Харісон та ін. Не применшуючи значення
робіт, присвячених проблемам на ринку нерухомості, слід зазначити, що велика кількість
теоретичних питань функціонування ринку не мають на сьогоднішній день розв’язання. Також
недостатньо уваги приділяється причинам і наслідкам негативних тенденцій на ринку нерухомості, а
також заходам, які мають за мету поліпшення ситуації на ринку нерухомості.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Кризові коливання на ринку
житлової нерухомості мають значний соціальний вплив на економіку, тому відсутність ринку
доступного житла є значною загроза для економічної безпеки держави. В зв’язку з цим, постала
гостра необхідність, на основі аналізу причин та наслідків вітчизняних криз сформувати модель
ринку доступного житла здатного забезпечити можливість придбання об’єктів житлової
нерухомості населенням із середніми доходами, заснованого на ринкових принципах придбання
житла на вільному від монополізму житловому ринку за рахунок власних коштів громадян і
довгострокових іпотечних кредитів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Український ринок нерухомості затримується у
розвитку відносно інших ринків. Крім того, відсутність офіційних достовірних даних про обсяг
проведених операцій із нерухомістю на ринку з боку суб’єктів цього ринку не дозволяють оцінити
реальний оборот операцій з нерухомим майном, а відповідно – і ринкову вартість1.
Останнім часом в Україні спостерігаються загрозливі для економічної безпеки явища на ринку
нерухомості, пов’язані з корупційними схемами, підвищеною спекулятивною активністю та
створенням тіньових „пірамід‖ на ринку житла. В період з 2002 по 2007рр в Україні відбувалося
різке підвищення цін на нерухомість. Ціни на початку 2008 року досягли критичної межі для
покупця, в деяких регіонах зростання цін досягло 500-600 %. Оскільки за цей час ВВП збільшився
всього на 40 %, а середня заробітна плата – у 2,7 рази, очевидно, що лише зростанням цих
фундаментальних економічних чинників не може бути пояснене настільки стрімке подорожчання
нерухомості2.
Це стало причиною різкого зниження кількості угод. Зникла гостра конкуренція між
«кінцевим покупцем» та «посередником-спекулянтом». Відбувся деякий відтік спекулятивних
коштів на тлі негативних очікувань.
Нинішня криза для нерухомості, хоч і має негативні тенденції, фахівці вважають їх не
настільки руйнівними для галузі. Натомість шукають у них позитивних змін для формування дійсно
цивілізованих методів та форм роботи. Справа у тому, що падіння ринку почалося задовго до тих
трагічних подій, які стали каталізатором кардинальних змін в країні. Причинами являються і
високий рівень корупції, і відсутність нормального іпотечного кредитування, і низький рівень
доходів населення, і фактичну відмова від єдиної цінової політики на ринку нерухомості та
завищену вартість житла. Значна кількість спеціалістів ринку нерухомості вважають, що деяка
шокова терапія галузі не завадить. До того ж, ситуація із ціноутворенням сьогодні не така вже й
критична. Так, приміром, реальний відсоток торгу (показник, що свідчить, наскільки готовий
продавець знизити ціну від первинної, аби насправді продати свою квартиру) складає лише 6,8%. За
для порівняння, в першій половині 2013 році, до початку політичних перетворень, цей показник
становив 6,5%. При тому, що середній термін експозиції (від моменту виставлення об’єкту на

1

Клочко, А.М. Некерованість ринку нерухомості – загроза для економічної безпеки держави. Библиотека
студента.
<http://uchebnik-online.net/book/5-shlyaxi-rozvitku-operativno-rozshukovoyi-diyalnosti-v-suchasnixumovax-zbirnik-klochko-am/88-nekerovanist-rinku-neruxomosti-zagroza-dlya-ekonomichnoyi-bezpekiderzhavi.html>
2
Негативні тенденції вітчизняного ринку нерухомості та засоби їх пом’якшення. Офіційний сайт
Національного інституту стратегічних досліджень. <http://old.niss.gov.ua/Monitor/Monitor_34/02.htm>.
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продаж до підписання угоди) лишається, як і в докризові роки, на рівні 4,5-5 місяців1.
Динаміка цін при цьому, хоч і негативна, але не свідчить про різкий обвал ринку. За даними
Асоціації фахівців з нерухомості України, за 2014 рік середня ціна на нерухомість впала лише на
0,3-6,8%, в залежності від регіону, причому для Києва показник виявився найгіршим, звичайно, без
урахування проблемних регіонів. За перший квартал 2015 р. ціни ще знизилися на 1,5-5,1%. Слід
зазначити, що під ціною мається на увазі доларовий еквівалент вартості, адже вторинний ринок
нерухомості досі традиційно прив’язаний саме до нього, а коливання курсу національної валюти не
дозволяє робити показовий аналіз динаміки у гривні2.
Подальше вирішення ситуації на ринку нерухомості залежить, переважно, від зовнішніх
факторів – загальної економічної і політичної ситуації, розвитку чи згортання воєнних дій на сході
країни, стабілізації чи падіння гривневого курсу тощо.
За відсутності ж додаткових негативних впливів, тобто якщо сьогоднішня ситуація у тому чи
іншому вигляді зберігатиметься й надалі, зниження цін на нерухомість у доларовому еквіваленті
становитиме 1-2% на місяць до кінця 2015 року з подальшою стабілізацією ситуації. Статистика цін
на житло на вторинному ринку за 1 квадратний метр в доларовому еквіваленті по основним
регіонам України за період з 2008 по 2015 рр. представлена в таблиці 1. Таблицю складено за
даними3.
Інша картина має місце на первинному ринку. Тут так само прогнозується стабільне зниження
цін, але цей ринок прив’язаний до гривні, тож задля залучення капіталу девелопери будуть
пропонувати додаткові акційні знижки та програми лояльності до 10-15%. У цьому сегменті
конкуренція доволі висока, тож, окрім цінової політики, користувачі дедалі більше звертатимуть
увагу на якість житла та послуг забудовника чи ріелтора.
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Таблиця 1.
Статистика цін на житло на вторинному ринку за період з 2008 по 2015 рр.

3440
2294
2890
2067
2936

1583
1003
1307
905
1314

1667
1041
1393
941
1363

1793
1131
1493
1023
1416

1789
1130
1485
1018
1414

1818
1152
1483
1057
1419

1862
1182
1494
1087
1442

1946
1233
1542
1118
1497

1917
1208
1521
1101
1468

1305
845
1033
779
1021

1199
770
949
720
942

1184
759
938
711
931

Проте не зважаючи, на те що наслідки сучасної кризи на ринку нерухомості не носять такий
руйнівний характер для галузі, як наслідки попередньої кризи, стежити за цінами житла у сучасних
умовах розвитку ринку нерухомості непросто. Основна причина цього полягає в прояві тіньової
економіки: задокументована у договорах на відчуження майна вартість відрізняється від ринкової у
кілька разів, а іноді і на декілька порядків. Ціна продажу та будівництва суттєво відрізняються у
регіонах. Крім того, ціна, за якою зареєстровані квартири, може на порядок відрізнятися від ціни
продажу, що веде до зловживань, і як наслідок – ухилення від оподаткування. Але при всьому цьому
ринок розвивався повільно, зростання цін, це ще не розвиток. Також на ринку спостерігається
загрозливі для економічної безпеки явища, пов’язані з корупційними схемами, підвищеною
спекулятивною активністю та створенням тіньових схем на ринку житла і землі.
Поширюються прояви тінізації операцій на ринку нерухомості, які знаходять вираз у
прихованій змові про монопольно високі ціни між основними суб’єктами ринку нерухомості,
зумисне заниженні цін на нерухомість (як правило, державну), що характеризується високою
ринковою вартістю для окремих суб’єктів, які мають доступ до тендерів з продажу об’єктів
1

Інформаційний портал Українська правда. <http://life.pravda.com.ua/dostupne-zhytlo /2015/ 06/ 9/195218/>.
Офіційний портал Асоціації фахівців з нерухомості України. <http://www.asnu.net/news/2648/>.
3
Інформаційний портал
консалтингової
компанії
SV
Development
Real
Estate
Results.
<http://www.svdevelopment.com/ua/web/flat_costs/>.
2
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нерухомості.
За даними національного інституту стратегічних досліджень причинами відзначених
негативних тенденцій слід вважати:
- корупційні дії чиновників (викликані складністю отримання дозволів і узгоджень,
перевищенням попиту над пропозицією житла, утрудненістю доступу до комунальних мереж,
невизначеністю статусу земельних ділянок, важкодоступністю програми молодіжного житлового
кредитування тощо), що спричиняють штучне підвищення чи підтримання необґрунтовано
завищених цін на житло;
- недосконалість закону „Про інвестиційну діяльність‖, в якому не обмежується рівень
готовності житлового об’єкту, який підлягає продажу;
- недостатню ефективність діяльності органів державної влади щодо унеможливлення
створення фінансових „пірамід‖ на ринку нерухомості (часто дозвіл на будівництво житлового
будинку одержує одна компанія, а реалізацією помешкань у цьому ж об’єкті займається інша,
причому ці компанії ніяк не пов’язані між собою, відтак будівельні компанії уникають
відповідальності перед покупцями);
- значні (часто неофіційні) валютні надходження з-за кордону, наприклад, доходи нелегальних
мігрантів з України, що використовуються на купівлю житла (причому помешкання часто купується
не для проживання, а для винайму чи в очікуванні його перепродажу із спекулятивною метою, тому
скорочується пропозиція житла на ринку);
- зростання норм відрахувань у місцеві бюджети та компенсаційний фонд від операцій з
нерухомістю;
- припинення відшкодування відсотків комерційним банкам за програмою Державного фонду
сприяння молодіжному житловому будівництву через недостатність коштів у бюджеті;
- кредитування не лише потенційних покупців житла, але й будівельних організацій, за якого
самі банки вкладають кошти у великі інвестиційні проекти з огляду на їх високу дохідність, що
робить для банків невигідним і навіть ризиковим здешевлення житла чи навіть припинення
тенденції до його подорожчання;
- створення ажіотажного попиту на житло (що пов’язано з: „роздмухуванням‖ проблеми
майбутнього подорожчання житла у ЗМІ; поверненням коштів з-за кордону, яке зумовлене
санкціями FATF та супутнім побоюванням щодо надійності зарубіжних активів; ймовірним
посиленням процесів повернення до країни колишніх емігрантів).
Негативними наслідками відзначених несприятливих тенденцій на ринку нерухомості є:
- завищення вартості української нерухомості порівняно з іншими країнами світу за обома
критеріями: „житло/заробітна плата‖ і „житло/рента‖.
- „омертвіння‖ капіталу внаслідок надмірних вкладень у непродуктивні сектори ринку
нерухомості;
- спотворення інвестиційних пріоритетів;
- збільшення потреби у зовнішніх запозиченнях через перевищення обсягами кредитування
акумульованими на депозитних рахунках заощаджень;
- перерозподіл коштів на користь власників нерухомості, що означає поглиблення майнового
розшарування та посилення соціальної напруженості;
- загроза дестабілізації фінансового сектора в разі некерованого падіння цін на нерухомість;
- створення перешкод для функціонування ринку праці у зв’язку з утрудненням мобільності
робочої сили.
З метою поліпшення ситуації на ринку нерухомості вважаємо за доцільне здійснити такі
заходи:
1) забезпечити організацію прозорих тендерів щодо будівництва житла за Програмою
молодіжного житлового кредитування;
2) створити спеціальний фонд резервування та гарантування внесків при інвестуванні
будівництва житла;
3) заборонити продаж житла інвестиційними компаніями, якщо його готовність не досягла 7090 %;
4) запровадити обмеження банківського кредитування в іноземній валюті на придбання житла;
5) запровадити на законодавчому рівні порядок формування стратегічних планів забудови міст
з метою унеможливлення корупційного надання ділянок під забудову місцевими органами влади;
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6) запровадити прогресивний податок на нерухомість (розрахунки свідчать, що запровадження
ставки податку на рівні 1-2% в середньому знижує вартість житла на третину);
7) цілеспрямовано здійснювати наближення цін на житлово-комунальні послуги до
економічно обґрунтованої реальної вартості.
З точки зору інституціональної економіки, державне регулювання створення ринку
доступного житла припускає процес формування інституціонального середовища на основі
інституціоналізації відносин власності в сфері житла1.
Головна мета в реалізації національних інтересів з формування ринку доступного житла
полягає у створенні ефективно функціонуючого ринку, здатного забезпечити можливість придбання
об’єктів житлової нерухомості населенням із середніми доходами, заснованого на ринкових
принципах придбання житла на вільному від монополізму житловому ринку за рахунок власних
коштів громадян і довгострокових іпотечних кредитів.
Формування і розвиток моделі ринку доступного житла здатні забезпечити: формування умов
для активізації інвестиційної діяльності основними учасниками даного ринку і забезпечення
економічного зростання на основі інвестиційної складової; приток вітчизняних і іноземних
інвестицій; залучення банківської сфери в інвестиційну діяльність шляхом трансформації
іпотечного кредиту в джерело фінансування житлового будівництва; трансформацію заощаджень
населення в інвестиції, перерозподіл тимчасово вільних коштів промислово-фінансового комплексу
і коштів, що надходять з інших джерел, в інвестиційні ресурси, що набувають форми іпотечних
кредитів.
Крім певного економічного ефекту ринок доступного житла здійснює також соціальний вплив
на розвиток держави, оскільки є чинником зниження соціальної напруженості в країні. Тобто
забезпечення доступності житла для всіх верств населення, що може бути реалізовано за рахунок
формування і розвитку ринку іпотечного житлового будівництва буде проявом соціальноекономічної направленості державної житлової політики.
Сьогодні в Україні спостерігається недостатній платоспроможний попит населення на житло,
що негативно впливає на масштаби іпотечного житлового кредитування. Для формування та
ефективного функціонування ринку доступного житла, здатного поліпшити соціальні умови життя
людей, необхідно вирішити ряд протиріч і проблем, що стоять на шляху реалізації цієї складової
державної житлової політики. Їх можна розділити на три великих блоки: проблеми нерозвиненості
інфраструктури ринку житла; проблеми в потенціалі розвитку елементів системи; пробіли правового
поля.
До проблем першого і третього блоку можна віднести: висока ринкова вартість житла і
низький рівень доходів населення при високій частці поточного споживання; високі відсоткові
ставки; відсутність у громадян достатнього обсягу коштів для оплати першого внеску при одержанні
іпотечного кредиту, що обумовлено низьким рівнем заощаджень; недостатність довгострокових
кредитних ресурсів у банків при перевазі коротко- і середньострокових пасивів та обмеженість
доступу на фінансовий ринок «довгих» грошей, джерелом яких є страхові фонди, пенсійні
накопичення тощо; слабкий розвиток кредитування банками забудовників; перекручений механізм
ціноутворення на ринку нерухомості і дисбаланс основних параметрів іпотечного й житлового
ринків; недостатність інвестиційних структур, що здійснюють свою професійну діяльність на ринку
іпотечного житлового будівництва і забезпечують достатній рівень залучення коштів на іпотечний
ринок; слабкий розвиток ринку іпотечних цінних паперів і недостатня законодавча база з
регулювання обігу даних цінних паперів; високі витрати на здійснення угод іпотечного житлового
кредитування населення; недопрацьована система оподаткування учасників ринку іпотечного
житлового будівництва; істотні розходження економічного розвитку регіонів; психологічні чинники
(чинники низького попиту на продукти ринку іпотечних кредитів; чинники, що обмежують
споживання в кредит тощо); можливе збільшення цін на житло в результаті підвищення
платоспроможного попиту на нього.
Проблеми другого блоку, що криються в потенціалі розвитку елементів системи містять:
недостатність пропозиції земельних ділянок, забезпечених необхідною інженерно-комунальною
інфраструктурою; складні і непрозорі адміністративні процедури одержання земельних ділянок і
1

Ковалевська, О.П. Принципи формування моделі ринку доступного житла. Державне управління:
удосконалення та розвиток, 12. <http://www.dy.nayka.com.ua/?op =1&z =636>.
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дозволу на будівництво; складності при підключенні земельних ділянок до мереж комунальної
інфраструктури і обтяжні технічні умови; відсутність у країні розвиненого і прозорого будівельного
ринку. Монополізація будівельних ринків, що проявляється у відсутності реакції пропозиції на
попит, дозволяє тримати монопольну ціну, що породжує ситуацію, відому як «ринок продавця».
Вирішення питання про формування ефективно функціонуючого в Україні ринку житла, що
розвивається й до цього часу доцільно розпочинати з визначення принципів його формування і
регулювання.
При розробці структур різноманітних систем досить часто використовують комбінаторний
принцип, відповідно до якого приймаються до уваги всі можливі поєднання між деяким набором
елементів системи, оскільки, зневажаючи наявним досвідом у даній області, можна створити
самодостатню, але ізольовану модель ринку житла, не здатну до подальшого розвитку та
вдосконалення.
У розвинених країнах поліпшення житлових умов населенням здійснюється, в основному,
шляхом залучення позикових ресурсів. З метою недопущення відриву платоспроможного попиту на
житло від його пропозиції, у цих країнах приділяється велика увага залученню в процес вирішення
житлової проблеми будівельних організацій, що забезпечують розширення житлового фонду. Тому
в Україні сьогодні доцільне зниження вартості об’єктів житлової нерухомості, забезпечуючи при
цьому ритмічне завантаження виробництва підприємств будівельного комплексу і залучення
банківської сфери в інвестиційну діяльність, що сприятиме вирішенню житлових проблем.
Висновки. Взаємозв'язок між розвитком економіки та основними чинниками доступності
житла є однозначним та потребує на формування ефективної моделі ринку доступного житла. Ця
модель залежить від низки чинників запровадження яких, дозволить знизити загрози економічної
безпеки держави. Серед найбільш значимих чинників визначено наступні: забезпечення реалізації
права громадян на житло з урахуванням рівня їхнього доходу, а також спеціальних зобов’язань
держави відносно окремих категорій громадян; забезпечення рівних конкурентних умов для всіх
суб’єктів господарювання в наданні житлових послуг і житловому будівництві, забезпечення
бюджетної підтримки споживачів у житловому секторі, забезпечення рівних умов для розвитку
первинного й вторинного ринків житла, підтримки стану існуючого житлового фонду й створення
нового.
Розробка і реалізація моделі ринку доступного житла вимагає впровадження можливих
інструментів, доступних для розробки і реалізації завдань у житловому будівництві, до яких
належить: подальший розвиток механізмів банківського іпотечного кредитування, забезпечення
прозорих та безпечних взаємовідносин між усіма учасниками на всіх етапах процесу будівництва та
реалізації житла, впровадження прозорих механізмів реалізації землі, доповнення державних
механізмів управління будівельним сектором елементами ринкового саморегулювання, тощо.
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A CHOICE OF SOURCINGS OF HOUSING IN CONDITIONS OF
NEW ECONOMIC POLICY
In the article terms of forming of housing property market is investigated
taking into account the postulates of new economic policy, which
determines priorities of adjustings conception, tax system and facilitation of
doing business sent to reformation. It is set that destabilizing events
(inflation, reformation of economy) left off to influence on the acceptance
of decision citizens in relation to long-term investments, in particular
acquisition of accommodation.
It is well-proven that the modern market of accommodation it is expedient
to examine taking into account development of territories and
favourableness of terms of residence of population. An accommodation has
a value at development of contiguous social spheres, territories, account of
features of ecological situation, material well-being of population the
objects of health protection, domestic consumer services and trade. It
needs modernization of objects of communal infrastructure.
National market of the housing real estate development needs concordance
of priority to applications of such types of models of mortgage market:
having a special purpose, deposit and investment. Mortgage market
development, diversification and expansion of types of mortgage
instruments, must promote in a prospect to forming of mechanism of
reduction of prices of the borrowed financial resources.
Key words: housing construction, mortgage lending, youth housing lending,
real estate tax.
Постановка проблеми. Житло є важливою умовою існування людини, реалізації її
соціального життя. Відповідно до конституційних положень нашої держави кожна особа має право
на житло, яке реалізується шляхом набуття права власності на житло та здійснення права
користування житлом. Розвиток житлового будівництва є пріоритетними напрямами вирішення
житлових проблем.
У світовій економіці масштабні структурні зрушення ставлять складні завдання перед
ринками капіталу, інвестицій і нерухомості. Експерти МВФ визнають, що оскільки країни стають
більш економічно взаємозалежними, прояви волатильності потоків капіталу перетворюються в
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постійний елемент «економічного ландшафту»1. Досвід розвитку ринків нерухомості в розвинутих
країнах світу показав, що універсальної системи немає. Кожна країна обирає для себе поєднання
декількох моделей іпотечного кредитування і механізмів фінансування будівництва житла для
досягнення соціально-економічного ефекту забезпечення населення житлом.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню теоретичних і практичних проблем
фінансування житлового будівництва присвячено праці вітчизняних і зарубіжних економістів, які
визначали різні концепції управління та методології фінансування. Зарубіжні вчені-економісти
акцентують більше увагу на теоретико-прикладних засадах взаємозв’язку ринку нерухомості та стану
ділової активності в економіці (Cecchetti S. G., Kohler M., Upper C.)2; оцінці ефективності державного
управління ринками (Barrell R., Davis E., Karim D., Liadze I.)3; особливостям кредитування і надання
іпотечних кредитів в умовах фінансової невизначеності (Schularick, Moritz, Alan M. Taylor, McLeay,
Michael, Amar Radia, Ryland Thomas)4.
Серед українських економістів у розробку тематики тенденцій і закономірностей розвитку
ринку нерухомості вагомий внесок внесли О. І. Драпіковський, І. Б. Іванова, В. М. Шалаєв5;
пріоритетів забезпечення інвестиційними ресурсами будівництва житла – О. М. Колмакова,
В. В. Смачило6; розвитку сучасного житлового будівництва – Ю. М. Манцевич7; державного
регулювання житлового будівництва – О. Непомнящий8; науково-методичних підходів
функціонування механізмів залучення джерел фінансування інвестицій у будівництво житла –
Ю. М. Сафонов, В. Г. Євсєєва9; фінансового забезпечення житлового будівництва – Д. О. Фаріон10.
Більшість проблем вибору джерел фінансування житлового будівництва, відомих з економічної теорії
й практики, у багатьох випадках не досліджують специфіку впливу реалізації вітчизняної нової
економічної політики й не доведені до конкретних науково-методичних розробок.
Постановка завдання. Розвиток ринку житлової нерухомості потребує дослідження стану і
наявності житлового фонду, масштабності і активності житлового будівництва, вартості житла і його
доступності, ступеня забезпеченості населення житлом, активності здійснення операцій на ринку
нерухомості. Метою статті є визначення науково-методичних засад вибору джерел фінансування
житлового будівництва у контексті підвищення доступності житла для всіх верств населення.
Виклад основного матеріалу. Комплексний характер дослідження ринків житлової
нерухомості потребує врахування економічної ментальності та інституційної довіри. Поняття
«нерухоме майно» трактують з позиції соціально-економічних аспектів: нерухомість – товар,
нерухомість – фінансовий актив, нерухомість – послуга, нерухомість – благо. У 2015 році змінили
власників 344,6 тис. квартир і будинків; було укладено 216 тис. договорів купівлі-продажу, або на
8,2% більше, ніж у 2014 році11.
1

МВФ
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будущего
международной
валютно-финансовой
системы
<http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/survey/so/2016/POL031716AR.htm> (2016, март, 17).
2
Cecchetti S. G., Kohler M., Upper C. (2009). Financial Crises and Economic Activity. NBER Working Papers,
no. 15379.
3
Barrell R., Davis E., Karim D., Liadze I. (2010). Was the Subprime Crisis Unique? An Analysis of the Factors that
Help Predict Banking Crises in OECD Countries. NIESR Discussion Paper, no. 363.
4
Schularick, Moritz, Alan M. Taylor. (2012). Credit Booms Gone Bust: Monetary Policy, Leverage Cycles, and
Financial Crises, 1870–2008. American Economic Review, Vol. 102, No. 2, 1029–61; McLeay, Michael, Amar Radia,
Ryland Thomas. (2014). Money Creation in the Modern Economy. Bank of England Quarterly Bulletin, Q1, 14–27.
5
Шалаєв В. М., Драпіковський О. І. , Іванової І. Б. (2012). Тенденції ринку нерухомості України: реалії та
прогнози, 2007–2013. Київ: Арт Економі, 240.
6
Колмакова О. М., Смачило В. В. (2013). Забезпечення інвестиційними ресурсами будівництва житла з метою
скорочення його вартості. Комунальне господарство міст, 108, 97–104.
7
Манцевич Ю. М. Концептуальний прогноз розвитку житлового будівництва в Україні на фоні загальної
кризи містобудування (2015). Економiка та держава, 4, 6–10.
8
Непомнящий О. Аналіз стану державного регулювання житлового будівництва в Україні. (2012). Держава і
ринок, 4 (12), 124–130.
9
Сафонов Ю. М., Євсєєва В. Г. Про механізми залучення та джерела фінансування інвестицій у будівництво
житла в Україні. (2013). Інвестиції: практика та досвід, 16, 18–21.
10
Фаріон Д. О. Фінансове забезпечення житлового будівництва в Україні. (2010). Ефективна економіка, 11.
<http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=396>.
11
Как украинцы экономят на оформлении недвижимости (2016). <http://news.eizvestia.com/newsmarkets/full/715-kak-ukraincy-ekonomyat-na-oformlenii-nedvizhimosti>.
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Структурно-логічна модель фінансового забезпечення ринку нерухомості, зокрема
будівництва житла, потребує визначення форм фінансування, фінансових методів, фінансових
важелів впливу, фінансових інструментів. З точки зору вибору фінансових методів особливої уваги
заслуговує форма вираження фінансових відносин, що визначає конкретні способи формування і
використання кредитування, бюджетного фінансування та самофінансування.
У 2016 році уряд України впроваджує концепцію дерегуляції так звану «нова політика
державного управління»1, яка має сприяти реформуванню податкової системи та полегшенню
ведення бізнесу. Здійснюються заходи по створенню дієвого механізму врегулювання проблемних
питань, пов’язаних із погашенням заборгованості суб’єктів господарювання. Щодо ринку
нерухомості, по передбачено, по-перше, збільшити граничний розмір ставки податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки, з 2% до 3% розміру мінімальної заробітної плати за 1 кв.
метр загальної площі, запровадивши при цьому додаткову ставку податку в розмірі 25 тис. грн. для
квартир площею понад 300 кв. метрів, будинків – понад 500 кв. метрів за кожен такий об’єкт. Подруге, за місцевими радами зберігається право приймати рішення щодо доцільності запровадження
даного податку та визначення розміру його ставок.
Запровадження податку на нерухоме майно та фінансова невизначеність активізують
укладання договорів купівлі-продажу житла і зміни власників майна. Ринок житла – це сукупність
економіко-правових відносин, які виникають між суб’єктами в процесі купівлі-продажу й обміну
житла. Право користування житлом виникає в процесі цивільних правовідносинах. В речових
правовідносинах право користування житлом розглядається як суб’єктивне право власника на
користування своїм майном, право користування житлом, яке виникає у членів сім’ї власника житла,
а також право користування житлом, яке виникає у спадкових правовідносинах на підставі
заповідального відказу (легату), що по суті є речовим правом. В 2013 році через обмін і дарування
оформлялося лише 22% угод, а в 2015 році – 28%. Так, у 2015 році оформлено 92,2 тис. договорів
дарування2. Дарування, якщо це не стосується першого ступеня споріднення (чоловік-дружина,
батьки-діти), по оподатковуванню мало чим відрізняється від процесу купівлі-продажу, тому
зростання цих угод – на 1,8%. Водночас обмін стає усе більше популярним: за 2015 рік виріс на
17,4% – до 4,6 тис.
З метою формування прозорих відносин володіння нерухомістю Кабінет Міністрів України
прийняв Постанову «Про деякі питання надання інформації про зареєстровані речові права на
нерухоме майно та їх обтяження» № 722 від 24 грудня 2014 року, яка встановлює порядок надання
фізичним і юридичним особам інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
На практиці відкритий доступ до Реєстру є прогресивним кроком у напрямку інтеграції
українського законодавства до європейських стандартів і норм, а також формування більш прозорих
відносин володіння нерухомістю.
У рамках дослідження необхідно акцентувати увагу на формуванні і функціонуванні
фінансового механізму інвестування будівництва житла. В економічній літературі визначено, що
ефективність функціонування фінансового механізму має ґрунтуватися на взаємодії його елементів3.
В ідеальному варіанті ефективність формування і функціонування фінансового механізму залежить
від цілеспрямованості кожного елемента фінансового механізму на виконання властивого йому
завдання; спрямування дії всіх елементів фінансового механізму на процес отримання
передбаченого обсягу фінансових ресурсів з метою покриття витрат відповідної діяльності;
зворотного зв’язку елементів фінансового механізму вертикального та горизонтального рівнів;
своєчасності реагування складових фінансового механізму на зміни макро- та мікросередовища.
Процес інвестування будівництва житла потребує визначення основних концепцій фінансового
забезпечення ринку житла, які базуються на постулатах теорій «субординації джерел
фінансування», «асиметричної інформації» та «статичного компромісу».
Кравченко С. О., Марковський С. С. поняття «фінансове забезпечення» визначають як процес
1

Звіт про хід і результати виконання програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2015 році. (Кабінет
Міністрів
України).
Офіційний
сайт
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Міністрів
України.
<http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=248801229>.
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Как украинцы экономят на оформлении недвижимости (2016). <http://news.eizvestia.com/newsmarkets/full/715-kak-ukraincy-ekonomyat-na-oformlenii-nedvizhimosti>.
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Пігуль Н. Г., Люта О. В. Особливості реалізації фінансового механізму бюджетних установ.
<http://uabs.edu.ua/images/stories/docs/K_F/Liuta_008.pdf>.
168

EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 2 Issue 2 2016

організації фінансування на основі відповідної системи фінансування1. Науково-методичні підходи
дослідження фінансового забезпечення потребують визнання системної діяльності, що включає дві
такі складові: основна діяльність (мобілізація, накопичення, перетворення та розподіл фінансових
ресурсів з метою досягнення цілей певної організаційної системи (функціональна підсистема));
управлінська діяльність (гарантування належної ефективності та результативності фінансового
забезпечення (управлінська підсистема)).
Виходячи з логіки дослідження сутність вибору джерел фінансування житла доцільно
визначати відбором форм залучення зовнішніх джерел фінансування і їх оптимізації з приватними
житловими інвестиціями громадян, а також вибору схем мінімізації податкових платежів. Вибір
джерел фінансування житлового будівництва проявляється у визначенні джерел, форм та методів
забезпечення та використання фінансових ресурсів. Основні джерела фінансування житла
включають такі: власні фінансові ресурси інвестора; позикові фінансові ресурси інвестора; залучені
фінансові ресурси інвестора; бюджетні інвестиції; приватні інвестиції фізичних осіб.
У світовій економіці застосовують інвестиційну модель дворівневої системи іпотечного
кредитування. Фінансові ресурси для іпотечного кредитування формують не лише за рахунок
джерел, які притаманні однорівневій системі іпотечного кредитування, а й за рахунок ресурсів, які
мобілізуються з фінансових ринків. На практиці первинні кредитори іпотечних кредитів виконують
функції фінансових посередників, які займаються продажем та перепродажем цих кредитів.
Вважаємо, що дворівнева система іпотечного кредитування забезпечує ефективність
функціонування і розвитку вторинного іпотечного ринку.
Схеми іпотечного кредитування вимагають розширеної інфраструктури іпотечного ринку,
посилення контролю держави за забезпеченням системного балансу між сукупною ціною цінних
паперів і закладних, які іпотечні банки надають емітентам для забезпечення їхніх емісій.
Депозитну модель іпотечного кредитування застосовують спеціалізовані іпотечні та
універсальні банки. Дана модель ґрунтується на первинному ринку закладних. Банківська установа,
надаючи довготермінові кредити населенню, залучає ресурси з різних джерел (міжбанківські
кредити, цільові кредитні лінії, рахунки і депозити клієнтів, боргові цінні папери, а також кошти від
продажу заставних листів). Організаційно-правова простота організації іпотечного кредитування на
основі згаданої моделі зумовила її використання в Україні.
Проте основною перепоною на шляху проникнення системи іпотечного кредитування в
широкі маси населення є те, що середньостатистичні громадяни зараз знаходяться нижче так
званого «іпотечного порогу», встановленого банками, оскільки обраний курс, зорієнтований на
надання послуг з іпотечного кредитування виключно «елітарним» клієнтам2. Дана модель залежить
від рівня ставки відсотка та кількості залучених кредитних ресурсів.
Цільова модель базується на фінансових ресурсах учасників за контрактами збережень і
характерною її рисою є замкненість. Основним джерелом надання кредитів є лише кошти,
накопичені учасниками іпотечних відносин за контрактами заощаджень, тому модель не залежить
від стану фінансового ринку.
В Україні дефіцит власних фінансових ресурсів суб’єктів економіки доповнюється
нестабільністю фінансового стану банків, що впливає на вартість банківських послуг. У 2015 році
кількість нових іпотечних договорів зменшилася на 18,6% – до 13,7 тис.3 Ресурси банку, що
залучаються на довгостроковий період, є досить дорогими, що зумовлює високу вартість кредитних
ресурсів. Це ускладнює іпотечне кредитування для середніх верств населення, які є основними
споживачами іпотечних кредитів. Девальвація гривні суттєво вплинула на матеріальний стан
позичальників іпотечних кредитів у валютному еквіваленті.
Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих
актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від
24.12.2015 № 909-VІІІ передбачає звільнення від податку на доходи фізичних осіб суми коштів,
прощені кредитором за іпотечними кредитами в іноземній валюті, що отримані на придбання
1
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єдиного житла. Це сприятиме реструктуризації валютних кредитів на єдине житло і зниженню
соціальної напруги в суспільстві1.
Актуальною тематикою є сприяння соціального захисту військовослужбовців і членів їхніх
родин з урахуванням продовження макроекономічної дестабілізації та військового конфлікту на
сході країни. У 2015 році з фондів Міністерства оборони України сім’ям учасників
антитерористичної операції виділено 186 квартир, з них 94 – сім’ям загиблих військовослужбовців;
органами місцевого самоврядування надано 1191 земельну ділянку під індивідуальну житлову
забудову для працівників органів внутрішніх справ та поліції, які брали участь в антитерористичній
операції; 9 949 демобілізованим учасникам АТО надано допомогу в оформленні документів для
отримання земельної ділянки2.
Кабінет міністрів України відповідно до постанови «Про внесення змін у Порядок визначення
розміру й надання військовослужбовцем і членам їхніх родин грошової компенсації за належне їм
для одержання житлове приміщення» від 16 березня 2016 року № 183 розширив коло
військовослужбовців, яким буде надаватися грошова компенсація за житлове приміщення, надання
якої передбачене законодавством3. По-перше, встановлений перелік категорій осіб, яким буде
надаватися грошова компенсація для одержання житлового приміщення, доповнений категорією
осіб, які користуються правом першочергового одержання житлових приміщень. По-друге,
розробляються заходи про надання державної компенсацію в розмірі 50% вартості будівництва
(придбання) доступного житла або пільгового іпотечного житлового кредиту учасникам
антитерористичної операції. Розв’язання соціальної проблеми житлового забезпечення
військовослужбовців і членів їхніх родин має реалізуватися через програми уряду, зокрема аналог –
програма «Власний дім», яка передбачає державне пільгове довготермінове кредитування
індивідуальних сільських забудовників.
В умовах складної макроекономічної ситуації в Україні розвиток програм молодіжного
житлового кредитування дає змогу молоді отримати нове житло в кредит на пільгових умовах.
Особливої уваги заслуговують пільгові житлові кредити молодим родинам. Чеський уряд схвалив
законопроект4, відповідно до якого молоді родини зможуть одержати пільгові кредити на житло: до
молодих родин будуть відносити жителів країни до 36 років, які виховують дитину до 6 років;
кредити в розмірі від 50 тис. крон (1,8 тис. євро) до 600 тис. крон (22 тис. євро) передбачається
видавати на будівництво або покупку квартири (будинку) з Державного фонду сприяння розвитку
житлового будівництва; максимальна величина кредиту (600 тис. крона) повинна становити не
більше половини витрат на житло; процентна ставка пов’язана з базовою ставкою ЄС (відноситься
до державної допомоги, що зараз коливається в межах 0,46%; до неї буде додано 1– 2%); ставка по
кредиту фіксована на 5 років (максимальний строк надання кредиту від 15 до 21 років); достроково
кредит можна буде погасити коли завгодно без будь-яких зборів. В 2016 році планується видати
пільгових житлових кредитів на 100 млн. крон (3,7 млн. євро). Цей досвід заслуговує уваги і
визначає потребу створення Державного фонду сприяння розвитку житлового будівництва.
Висновки. З наведеного вище можна зробити наступні висновки щодо вибору джерел
фінансування житлового будівництва у контексті визначення науково-методичних засад підвищення
доступності житла для всіх верств населення.
По-перше, важливими детермінантами формування ринку житлової нерухомості є врахування
постулатів нової економічної політики стосовно реалізації концепції дерегуляції, спрямованої на
1

Закон про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році (Верховна Рада України). Офіційний сайт
Верховної Ради України. <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/909-19>.
2
Звіт про хід і результати виконання програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2015 році (Кабінет
Міністрів
України).
Офіційний
сайт
Кабінету
Міністрів
України.
<http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=248801229>.
3
Кабмін розширив коло військових, яким буде надаватися грошова компенсація за житло
<http://news.finance.ua/ua/news/-/371917/kabmin-rozshyryv-kolo-vijskovyh-yakym-bude-nadavatysya-groshovakompensatsiya-za-zhytlo> (2016, березень, 17); Постанова про внесення змін до Порядку визначення розміру і
надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле
приміщення 2016. (Кабінет Міністрів України). Офіційний сайт Кабінету Міністрів України.
<http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=248902834>.
4
У Чехії будуть видавати пільгові житлові кредити молодим сім’ям. <http://news.finance.ua/ua/news/-/371232/uchehiyi-budut-vydavaty-pilgovi-zhytlovi-kredyty-molodym-simyam>.(2016, березень, 13).
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реформування податкової системи та полегшенню ведення бізнесу. У контексті проведеного
дослідження варто визнати, що дестабілізуючі події (АТО, інфляція, реформування економіки)
перестали впливати на прийняття громадянами рішення щодо довготермінових інвестицій, зокрема
придбання житла. Попит змістився в сегмент бюджетного житла: на вторинному ринку покупки
здійснює до 80% покупців; недорогими в м. Києві вважаються квартири по 20–40 тис. дол. США, що
пояснюється девальвацією гривні.
По-друге, сучасний ринок житла доцільно розглядати з урахуванням розвитку територій й
сприятливості умов проживання населення. Житло має цінність при розвитку суміжних соціальноекономічних сфер, територій, врахуванні особливостей екологічної обстановки, забезпеченості
населення об’єктами охорони здоров’я, побутового обслуговування та торгівлі. Підвищення
забезпечення населення житлом, рівня його доступності потребує модернізації об’єктів соціальнокомунальної інфраструктури.
По-третє, соціально-економічна сутність розвитку ринку житлової нерухомості дає змогу
сформулювати модель фінансування житлової нерухомості з урахуванням традиційного, сучасного
й перспективного підходів. Розвиток національного ринку житлової нерухомості потребує
узгодження пріоритетності застосуванням таких видів моделей іпотечного ринку: цільової
(контрактно-ощадна модель іпотечного кредитування), депозитної (класична континентальна
модель іпотечного кредитування) та інвестиційної (американська модель іпотечного кредитування із
вторинним ринком іпотечного кредиту). У перспективі формуванню механізму здешевлення
позичкових фінансових ресурсів має сприяти розвиток іпотечного ринку, диверсифікація і
розширення видів іпотечних інструментів.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ
ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ ЯК СКЛАДОВОЇ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Marta Malska, ScD in Economics
Iryna Zhuk, PhD in Economics

Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine
STATE REGULATION OF TOURISM INDUSTRY
DEVELOPMENT IN UKRAINE AS A PART OF THE NATIONAL
ECONOMY
The state regulation of the tourism industry as a set of forms and methods
of targeting public authorities in the tourism industry were reviewed in the
article. Issues of state regulation of the tourism industry in the major trends
of tourism development were detected and appropriate directions
Ukraine’s integration into the international tourism market considering of
its real possibilities were implemented. A most effective mechanism of
socialization tourism industry in Ukraine considering of foreign experience
of state support of social tourism were proposed.
Key words: tourism policy, tourism industry, state regulation.
Аналіз, проведений Всесвітньою туристичною організацією, засвідчує, що в більшості країн
світу державна туристична політика впроваджується безпосередньо через центральні органи
виконавчої влади – національні туристичні організації, інші інститути, а також опосередковано за
допомогою правових важелів, підтримки туристичної інфраструктури й міжнародної політики.
Туристична політика має характерні ознаки загальної політики держави. Водночас існують і деякі
специфічні чинники, що впливають на її формування: природні умови країни, транспортна
індустрія, соціальні фактори, чинники, пов’язані зі створенням економічної основи для розвитку
туризму (стабільні валютно-фінансові, зовнішньоекономічні відносини), правові фактори, поєднані
зі створенням і функціонуванням туристичного законодавства.
За результатами дослідження виявлено, що механізм реалізації туристичної політики держави
охоплює:
 складання цільових програм з розвитку туризму на державному та регіональному рівнях;
 розробку конкретних заходів, спрямованих на досягнення стратегічної мети;
 державне регулювання розвитку туристичної галузі.
Отже, державне регулювання розвитку туристичної галузі належить до механізмів реалізації
політики держави в галузі туризму. Розвиток туристичної галузі характерний позитивною
динамікою змін кількісних та якісних показників туристичної галузі: збільшенням туристичних
потоків, відрахувань у державний і місцевий бюджети, підвищенням рівня зайнятості в туристичній
галузі тощо.
У зв’язку з цим Ю. В. Алексєєва пропонує розглядати державне регулювання туристичної
галузі як сукупність форм і методів цілеспрямованого впливу органів державної влади на розвиток
туристичної галузі та створення умов для ефективної співпраці органів державної влади, місцевого
самоврядування й приватного сектора стосовно розвитку туризму через різні механізми:
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адміністративні, організаційні, економічні, правові, екологічні та ін.
У вітчизняній науковій літературі (з означених проблемних питань розвитку туризму) шляхи
та механізми його державного регулювання окремо не розглядали. Відомі вчені Л. Г. Агафонова, В.
Д. Безносюк, А. М. Виноградська, В. К. Євдокименко, В. С. Кравців, М. П. Крачило, В. І. Мацола, В.
К. Федорченко в своїх працях аналізували лише окремі аспекти розвитку туризму, його
регулювання в Україні та за кордоном.
Актуальними залишаються питання створення нормативно-правової основи державного
регулювання в галузі туризму, податкової політики, приватизації й акціонування, створення
інвестиційних умов, що стимулюють надходження коштів в об’єкти туристичної індустрії на
території України. Насамперед, це стосується готельних і курортно-лікувальних підприємств країни,
які можна ефективно розвивати, створюючи нові робочі місця, популяризуючи культурні цінності,
багатство флори та фауни, рекреаційний потенціал нашої країни.
Проблематика державного регулювання туристичної галузі полягає у визначенні основних
тенденцій розвитку туризму та впровадженні відповідних напрямів інтеграції України в
міжнародний ринок туристичних послуг з урахуванням її реальних можливостей. Крім того,
необхідно обумовити повноваження та участь держави в регулюванні туристичного ринку, оскільки
саме держава формує основні умови функціонування суб’єктів туристичної діяльності як на
національному, так і на міжнародному ринку1.
Ефективне державне регулювання потребує наукового й методичного забезпечення.
Незважаючи на активізацію дослідницьких зусиль, спрямованих на аналіз питань туризму, певні
аспекти державного регулювання цієї галузі залишаються недостатньо розробленими. Недостатньо
досліджень, присвячених теоретичному осмисленню зазначених питань і розробці науково
обґрунтованих практичних рекомендацій щодо державного регулювання туристичної галузі на
національному, регіональному та місцевому рівнях. Вироблення стратегії розвитку туристичної
галузі й створення умов для її ефективного впровадження – складне завдання.
На основі дослідження історії та сучасних тенденцій розвитку туризму, зазначимо, що
туристична галузь України, маючи потужний туристично-рекреаційний потенціал, розвивалася без
урахування особливостей її функціонування, глибокого проникнення в суть проблем та за
відсутності цілеспрямованої, комплексної туристичної політики держави й відпрацьованих
механізмів управління. Це призвело до переорієнтації туризму на виїзний, руйнування системи
соціального туризму, вагомих складових інфраструктури галузі. Реформування системи державного
регулювання галузі висвітлило низку проблем, що потребують вирішення. Це насамперед
невідповідність чинної нормативно-правової бази потребам і тенденціям розвитку туристичної
галузі. Незважаючи на прийняття нової редакції Закону України ―Про туризм‖, який, безперечно,
став напрямом уперед, існує нагальна потреба в удосконаленні правового забезпечення галузі та
приведення його у відповідність до світових стандартів. Окрім того, перешкодою на шляху
ефективного розвитку та інтеграції туристичної галузі стала відсутність упродовж тривалого часу
виваженої регіональної політики, що зумовило потребу в створенні структури державного
регулювання туризму в Україні з урахуванням сучасних реалій та досвіду країн з високорозвинутою
туристичною індустрією2.
Як засвідчує досвід, сучасне туристичне підприємництво функціонує в умовах неналежної
нормативно-правової, методичної, організаційної та інформаційної підтримки держави. Це особливо
виявляється на рівні малих міст і сільських населених пунктів, де туризм може стати важливим
чинником соціально-економічного та культурного розвитку внаслідок забезпечення зайнятості
населення, розбудови міської інфраструктури, реконструкції та збереженню пам’яток тощо.
До найважливіших проблем розвитку туристичної галузі України належить відсутність
суттєвої державної підтримки місцевих ініціатив стосовно розвитку туризму. Однак, як засвідчує
зарубіжний досвід, максимального ефекту в розвитку туризму можна досягти лише за умов
співпраці органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських і професійних
організацій та підприємницьких структур.
Зазначимо, що характерна ознака вітчизняної туристичної галузі – витіснення з туристичного
1

Мальська, М.П. (2009). Просторові системи послуг (теорія, методологія, практика). Київ: Знання, 2009,
327-328.
2
Закон про внесення змін до Закону України про туризм 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт
Верховної Ради України. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1282–15/page> (2003, листопад, 18).
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ринку соціального туризму як неконкурентоспроможного порівняно з комерційними видами
туризму, зокрема виїзним. З-поміж інших проблем туристичної галузі України виокремимо такі:

невідповідність наявної туристичної інфраструктури світовому рівню та сучасним
вимогам споживачів туристичного ринку;

низька якість туристичних послуг;

відсутність сприятливого інвестиційного клімату, що зумовлює нерозвиненість соціальної
інфраструктури;

недостатній рівень кадрового забезпечення управління туристичною галуззю за
кількісними та якісними параметрами;

занадто складні порівняно із загальновизнаною міжнародною практикою візові, митні та
прикордонні процедури;

відомча підпорядкованість закладів розміщення, санаторно-курортних та рекреаційних
закладів, що ускладнює стандартизацію туристичних послуг, підвищення їх якості та впровадження
ефективних механізмів державного регулювання розвитку туристичної галузі тощо1.
Отже, перед туристичною галуззю України постають багато проблем, які потребують
вирішення за допомогою вдосконалення системи та механізмів її державного регулювання.
Визначимо напрями вирішення проблем вітчизняного туризму на національному,
регіональному та місцевому рівнях через удосконалення механізмів державного регулювання
туристичної галузі та з урахуванням зарубіжного досвіду.
Зазначимо, що способи та методи впливу, які використовуються сьогодні для регулювання
туристичної галузі, далеко не завжди виявляються адекватними сучасним умовам та тенденціям.
Тому для зміни ситуації на краще необхідним є вдосконалення механізмів регулювання
господарської діяльності з урахуванням досвіду країн з розвиненою туристичною галуззю,
формування нових соціально-економічних підходів до стратегії розвитку національного
туристичного комплексу і системи управління туристичними процесами як на державному, так і на
регіональному рівнях. Виходячи з цього, опишемо підходи до формування стратегії розвитку
туризму в Україні з виділенням пріоритетних видів (насамперед, внутрішнього, в’їзного,
соціального, сільського) і напрямів державного регулювання розвитку туристичної галузі.
На нашу думку, видається необхідним прийняття законів, які забезпечать ефективне
функціонування галузі: ―Кодексу туризму‖, законів України ―Про сільський туризм‖, ―Про
соціальний туризм‖, Концепції розвитку українських курортів, а також внесення окремих поправок
до законів України ―Про туризм‖, ―Про місцеве самоврядування‖ (щодо функцій органів місцевого
самоврядування в галузі туризму) тощо.
Аналіз проблем курортної сфери України свідчить про необхідність реорганізації всієї
системи та зміни механізмів управління на державному, регіональному та місцевому рівнях. З цією
метою необхідно на державному рівні переосмислити роль санаторно-курортних закладів у
національній системі рекреації та оздоровлення населення і функції, які вони виконують. Лише зі
зміною методологічних підходів держава зможе розробити нові концепції розвитку як самих
курортів, так і санаторно-курортного обслуговування населення. У подальшому на базі цих
концепцій буде розроблено програму стратегічного розвитку цієї сфери з поглибленням
спеціалізації курортів та обов’язковим чітким визначенням прав власності.
Забезпечення сталого розвитку туристичної галузі значною мірою повинно базуватися на
модернізації інфраструктури туристичної та курортно-рекреаційної сфери. З цією метою видається
необхідним запровадити спеціальний інвестиційний режим для сприяння будівництву і
реконструкції готелів та інших об’єктів туристичної інфраструктури, що спонукатиме іноземних та
вітчизняних інвесторів вкладати кошти у туристичну індустрію. Водночас необхідне запровадження
практики прямого фінансування з державного та місцевих бюджетів щодо розвитку туристичної
інфраструктури, зокрема облаштування маршрутів, місць для відпочинку в лісах та гірських
районах, громадських пляжів, оглядових майданчиків, центрів туристичної інформації,
інформаційних стендів на дорогах тощо.
Зазначимо, що умовою регіонального розвитку туризму є чіткий розподіл повноважень між
центральними та регіональними галузевими органами влади, а також між органами виконавчої
1

Мальська, М.П. (2009). Просторові системи послуг (теорія, методологія, практика). Київ: Знання, 2009,
334-335.
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влади та місцевого самоврядування. Доцільним є делегування органам місцевого самоврядування
повноважень щодо розвитку місцевого туризму: створення регіональних туристичних корпорацій,
туристичних інформаційних центрів, розбудови інфраструктури, залучення інвестицій тощо.
Ефективному здійсненню делегованих повноважень може сприяти створена на рівні центрального
органу виконавчої влади, до компетенції якого належать питання туристичної галузі, робоча група
фахівців, що на основі нормативно-правової бази України, з урахуванням зарубіжного досвіду
розроблятиме конкретний план заходів для кожного окремого туристичного регіону та дасть змогу
втілити його в життя1.
Відомо, що самостійний розвиток туристичної галузі без суттєвої державної підтримки, який
відбувався протягом останніх десятиліть, призвів до практично монополії комерційних форм та
видів туризму. З метою зниження соціального напруження в галузі і в суспільстві в цілому
необхідне впровадження державної політики соціалізації туристичної галузі. Враховуючи
зарубіжний досвід державної підтримки розвитку соціального туризму, зокрема досвід Франції,
Росії, Німеччини, визначимо найбільш дієві механізми соціалізації туристичної галузі України.
1. Розробка та прийняття комплексної державної Програми розвитку соціального туризму в
Україні, розрахованої на 10 років, основними етапами якої мають стати: прийняття законів України
―Про соціальний туризм‖, ―Про молодіжний та дитячий туризм‖, Концепції розвитку
спеціалізованої туристичної інфраструктури (для інвалідів, родинного відпочинку, студентів тощо).
2. Забезпечення умов для залучення до активного споживання туристичних послуг інвалідів,
пенсіонерів, військовослужбовців, малозабезпечених та багатодітних громадян та їх родин, у тому
числі через розвиток спеціалізованої туристичної інфраструктури для відпочинку людей з
обмеженими фізичними можливостями, побудова пансіонатів та санаторіїв для сімейного
відпочинку, розвиток недорогих видів відпочинку: турів вихідного дня, екскурсій, сільського
зеленого туризму, агротуризму тощо.
3. Створення дієвих дисконтних систем для молоді та студентів, впровадження системи
―культурних карток‖, підтримка міжнародних дисконтних карток та студентських посвідчень,
формування системи пільг для іноземних студентів та молоді, що прибули до України з метою
навчання, подорожей чи за програмою культурного обміну (наприклад, введення диференційованих
тарифів на транспортні послуги для іноземних студентів, знижки на розміщення, харчування,
страхування, туристичні послуги).
4. Підтримка культурного обміну між молоддю та дітьми різних країн, зокрема через
створення літніх міжнародних таборів, центрів екологічного туризму (волонтерських таборів),
літніх університетів і мовних шкіл в туристично привабливих регіонах України, проведення
міжнародних конкурсів, олімпіад, фестивалів.
5. Сприяння розвитку спеціалізованої інфраструктури та супутніх послуг, розрахованих на
потреби молодіжного туризму та культурного обміну (кемпінги, інформаційні служби, довідкова
література, табори, хостели тощо). Пріоритетним напрямом може стати розбудова системи
недорогих готелів- хостелів у туристичних центрах України.
6. Створення умов для сезонного працевлаштування молоді в туристичній галузі (сезонні
біржі праці, сприяння залученню молоді до сезонних робіт та їх оплата тощо), системи пільгового
кредитування для студентів та молоді з метою участі в туристичних та обмінних програмах
(пільговий відсоток на кредит, невелика застава тощо).
7. Розробка, впровадження та популяризація системи відпускних чеків для працівників
комерційних структур, які потребують додаткового захисту, на зразок профспілкових туристичних
путівок для працівників бюджетних установ.
8. Залучення до розвитку соціального туризму органів місцевого самоврядування і
впровадження механізмів стимулювання підприємців щодо розвитку соціального туризму
(наприклад, наданням певних податкових пільг, преференцій).
Ці заходи повинні стимулювати туристичний та культурний обмін між молоддю та
студентами різних країн світу й Україною, сприяти ефективному впровадженню державної політики
соціалізації молоді, створити привабливий імідж держави, зробити нашу країну відкритою для
світового суспільства.
1

Жук, І.З. (2013). Нормативно-правове регулювання діяльності суб’єктів туристичної галузі в Україні.
Економіка. Управління. Інновації. 10, 2. <http://www.nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2013_2_26.pdf> (2015, листопад, 2).
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Отже, як вже неодноразово зазначалося, розвиток туристичної галузі є надзвичайно
актуальним для України. Унікальний комплекс історичних, культурних та природних пам’яток,
значні рекреаційні можливості, які має наша держава, приваблюють дедалі більше туристів, у тому
числі й іноземних. Забезпечувати належну віддачу від цього потужного потенціалу,
використовувати його для активного відпочинку та оздоровлення людей можна лише за умови
чіткої організації туризму, впровадження ефективних механізмів державного регулювання галузі,
залучення до неї досвідчених і кваліфікованих кадрів. Виходячи зі світового досвіду необхідно, щоб
законодавчі та виконавчі органи державної влади забезпечили зацікавлений підхід до розвитку
туризму, щоб він став частиною загальнодержавної гуманітарної політики і пріоритетів,
враховувався при розгляді інших питань, які мають національне значення.
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3. Zhuk, I.Z. (2013). Normatyvno-pravove reguliuvannia diialnosti subjektiv turystychnoi galuzi v Ukraiini.
Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii, 10, 2. <http://www.nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2013_2_26.pdf> (2015, lystopad, 2).
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Запрошуємо до участі в журналі
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЖУРНАЛ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ»
Журнал індексується в міжнародній науковометричній базі даних International Scientific Indexing
Журнал виходить 6 разів на рік.
Статті для
до 28 лютого.
Статті для
до 30 квітня.
Статті для
до 30 червня.
Статті для
до 31 серпня.
Статті для
до 31 жовтня.
Статті для
до 31 грудня.

публікації в першому номері журналу приймаються до 1 лютого і виходять друком
публікації в другому номері журналу приймаються до 1 квітня і виходять друком
публікації в третьому номері журналу приймаються до 1 червня і виходять друком
публікації в четвертому номері журналу приймаються до 1 серпня і виходять друком
публікації в п’ятому номері журналу приймаються до 1 жовтня і виходять друком
публікації в шостому номері журналу приймаються до 1 грудня і виходять друком

Вимоги до рукописів:
Обсяг статей: 10 – 30 сторінок (для розрахунку сторінок використовується шрифт Times New Roman,
кегль 14, міжрядковий інтервал – полуторний).
Статті приймаються українською, чеською, польською, англійською, німецькою, французькою мовами.
В статті, яка подається для публікації в журналі, обов’язково мають бути враховані наступні вимоги:
– прізвище та ім’я автора, назва статті, анотація (обсягом 700-900 знаків) та ключові слова подаються
двома мовами: мовою статті та англійською мовою;
– повні відомості про автора: звання, ступені, посада, місце роботи також подаються мовою статті та
англійською мовою;
– посилання на джерела та літературу робляться посторінково та подаються мовою оригіналів, тобто не
перекладаються та не транслітеруються;
– звичайний список літератури наприкінці статті не подається, але водночас
– наприкінці статті додатково розміщується список цитованої та використаної у статті літератури в
«латинізованому» вигляді: в ньому всі кириличні літери транслітеруються латиницею.
Бібліографічні описи джерел і літератури у посиланнях та списку літератури мають бути оформлені
згідно з угодами APA (American Psychological Association). Нижче наведено зразки оформлення
бібліографічних джерел.
Ілюстрації до статей (графіка і малюнки) подаються у форматі TIFF або JPEG (кожен малюнок в
окремому файлі).
При підготовці ілюстрацій слід мати на увазі, що в журналі не використовується кольоровий друк.
Рукописи, які не відповідають цим технічним вимогам, редакція не реєструє і не розглядає з метою
публікації.
Адреси для листування:
E-mail: publications@eujem.cz
Офіційний сайт: http://eujem.cz
Поштова адреса:
Головний офіс: BEROSTAV DRUŽSTVO, Vlastislavova 562/15, 140 00, Praha 4 – Nusle
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Зразки оформлення бібліографічного опису джерел і літератури згідно з угодами APA (American
Psychological Association) порівняно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006:
Загальні правила: посторінкові посилання на джерела та літературу подаються мовою оригіналів, тобто не
перекладаються та не транслітеруються.
Місяць перегляду web-сторінки подається мовою статті.
Цитати також подаються мовою статті.
Приклад оформлення
Приклад оформлення посилання
посилання згідно вимог ДСТУ
згідно вимог АРА, які прийняті
(для порівняння)
в журналі
При посиланні на книгу цілком:
Noland M. Industrial Policies and Growth: Lessons from NoIand, M., Pack, H. (2002). Industrial Policies and
International Experience / M. NoIand, H. Pack. –
Growth: Lessons from International Experience. Santiago:
Santiago : Central Bank of Chile, 2002. – 85 p.
Central Bank of Chile.
При посиланні на окремі сторінки книжкових та періодичних видань:
Noland M. Industrial Policies and Growth: Lessons from NoIand, M., Pack, H. (2002). Industrial Policies and
International Experience / M. NoIand, H. Pack. –
Growth: Lessons from International Experience. Santiago:
Santiago : Central Bank of Chile, 2002. – P. 51.
Central Bank of Chile, 51.
Brada J.C. Industrial Policy in Hungary: Lessons for
Brada, J.C. (1984). Industrial Policy in Hungary: Lessons
America / J.C. Brada // Cato Journal. – 1984. –Vol. 4. –
for America. Cato Journal, Vol. 4, 2, 485-487.
№2. – P. 485-487.
Rodrik D. Development Strategies for the Next Century /
Rodrik, D. (2000). Development Strategies for the Next
D. Rodrik // Annual Bank Conference on Development
Century. Annual Bank Conference on Development
Economics / Preprint – 2000. – April 18-20. –
Economics. Preprint. April 18-20. – Washington, D.C.
Washington, D.C.
Dash M. Granger Causality and the Capital Asset Pricing Dash, M. (2014). Granger Causality and the Capital Asset
Model / M. Dash // Journal of Applied Management and Pricing Model. Journal of Applied Management and
Investments. – 2014. – Vol. 3. – No. 2. – P. 68-73.
Investments, Vol. 3, 2, 68-73.
Shah R. GDP Nos. Dance in Tune With FII Play /
Shah, R. (2012, May 7). GDP Nos. Dance in Tune With FII
R. Shaf // The Economic Times. – 2012, May 7. – P. 1. Play. The Economic Times, 1.
Allegret J. P. Current accounts and oil price fluctuations Allegret, J.P., Couharde, C., Coulibaly, D., Mignon, V.
in oil-exporting countries: The role of financial
(2013). Current accounts and oil price fluctuations in oildevelopment / J. P. Allegret, Couharde C., D. Coulibaly, exporting countries: The role of financial development.
V. Mignon // Journal of International Money and
Journal of International Money and Finance, Vol. 47, 185Finance. – 2013. – Vol. 47. – P. 185-201.
201.
Sulphey M. M. Orientation towards Finances: Testing of Sulphey, M.M., and Nisa, S. (2014). Orientation towards
ORTOFIN Scale in the Indian Context / M. M. Sulphey, Finances: Testing of ORTOFIN Scale in the Indian Context.
S. Nisa // Journal of Applied Management and
Journal of Applied Management and Investments, Vol. 3, 4,
Investments. – 2014. – Vol. 3. – No. 4. – P. 257-264.
257-264.
Goncharuk A. G. About the Efficiency of Meat
Goncharuk, A.G.,Pogorelova, O.V. (2012). About the
Production in Ukraine / A. G. Goncharuk, O. V.
Efficiency of Meat Production in Ukraine. Journal of
Pogorelova // Journal of Applied Management and
Applied Management and Investments, Vol. 1, 2, 202-204.
Investments. – 2012. – Vol. 1. – No. 2. – P. 202-204.
При посиланні на web-ресурси
посилання включає ім’я автора сторінки, назву сторінки, назву сайту (набирається курсивом), адресу сайту
(URL), виділену знаками <>, та, за можливості, дату останнього перегляду сайту (в круглих дужках)
автором посилання:
Costello A. Best Practices in Exploratory Factor
Costello, A. Osborne, J. (2005). Best Practices in
Analysis: Four Recommendations for Getting the Most
Exploratory Factor Analysis: Four Recommendations for
From Your Analysis / A. Costello, J. Osborne // Practical
Getting the Most From Your Analysis. Practical
Assessment, Research and Evaluation. – 2005. – Vol. 10.
Assessment, Research and Evaluation, Vol. 10, 7.
– No. 7. Available at: http://pareonline.net/pdf/v10n7.pdf
<http://pareonline.net/pdf/v10n7.pdf> (2015, January, 5).
(accessed January 5 2015).
Akram M. Do crude oil price changes affect economic
Akram, M., Mortazavi, R. (2011). Do crude oil price
growth of India Pakistan and Bangladesh? / M. Akram, changes affect economic growth of India Pakistan and
R. Mortazavi. Available at: http://www.divaBangladesh? Digitala Venenskapliga Arkivet.
179

EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU

portal.org/smash/get/diva2:551295/FULLTEXT02
(accessed January 2 2015).

<http://www.divaportal.org/smash/get/diva2:551295/FULLTEXT02> (2015,
January, 2).
CACSS // Le plus petit cirque du monde. – Centre des
CACSS (2008). Le plus petit cirque du monde. Centre des
Arts du Cirque Sud-de-Seine, 2008. Available at:
Arts du Cirque Sud-de-Seine.
http://www.lepluspetitcirquedumonde.fr/articles/categori <http://www.lepluspetitcirquedumonde.fr/articles/categorie/
e/num/48/ (accessed July 1 2012)
num/48/> (2012, July, 1).
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-14668English.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-14668English.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.icjcij.org/docket/index.php?sum=390&code=sh&p1=3&p2=3&case=75&k=0e&p3=5> (21 липня 2013).
Legal Consequences of the Construction of a Wall (Advisory Opinion) 2004 <http://www.icjcij.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).
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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!
EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU
Časopis vychází šestkrát ročně.
Články pro zveřejnění v prvním dílu časopisu jsou přijímány do dne 01. února a musí byt publikováné do dne
28. února.
Články pro zveřejnění v druhém dílu časopisu jsou přijímány do dne 01. dubna a musí byt publikováné do dne
30. dubna.
Články pro zveřejnění v třetím dílu časopisu jsou přijímány do dne 01. června a musí byt publikováné do dne
30. června.
Články pro zveřejnění v čtvrtém dílu časopisu jsou přijímány do dne 01. srpna a musí byt publikováné do dne
31. srpna.
Články pro zveřejnění v pátém dílu časopisu jsou přijímány do dne 01. října a musí byt publikováné do dne
31. října.
Články pro zveřejnění ve šestém dílu časopisu jsou přijímány do dne 01. 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
Adresa:
BEROSTAV DRUŽSTVO, Vlastislavova 562/15, 140 00, Praha 4 – Nusle
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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-eucreating-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-14668English.pdf> (21. listopadu 2013);
183

EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU

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).
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-I14668-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).
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