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Gani Asllani, D.Sc.  
Bedri Statovci, D.Sc. 
University “Haxhi Zeka”, Peja, Kosovo 

ECONOMIC AND DEVELOPMENT GROWTH – 
WESTERN BALKAN CASE 

Economic development and growth were and they are still a topic for discussion among 
economists, creators and bearers of economic policies, experts and media. In this study 
paper  are  touched  some  of  the  basic matters  of  economic  development  and  growth, 
their measurement, factors influencing in development and economic growth and their 
reflection in the life standard of different countries of the world. Furthermore a special 
emphasis  have  western  Balkan  countries  which  after  2000  have  written  down 
insufficient trends of economic growth, investment growth, consumption and in creation 
of new  jobs. Certainly,  in economic development and growth have  impact many other 
factors  such  as:  historical,  geographical,  demographic,  social,  cultural  and many  other 
factors,  therefore  national  economies  (dependently  from  their  size)  are  very  complex 
and  heterogenic  communities  and  by  creators  of  the  economic  policies  needs  their 
adjustments  and  structuring  in  that way  that  the bearers of  decision‐makers  to  adopt 
adequate policies at the macro and micro‐ economic level.  
Key  words:  economic  development,  economic  growth,  development  rate,  economic 
structure  

1. The meaning of the economic development and economic growth  
 
Development is a multi-dimensional process involving changes in social structures, popular attitudes, 

and national institutions, as well as the acceleration of economic growth, the reduction of inequality, and the 
eradication of poverty. 

Economic development is usually understood as a process which provides a general improvement of 
economic, political and social well-being to a country’s citizens. It is defined as the process of increase 
volume of production along with the improvement in technology, rise in the level of living, institutional 
changes, etc.1  

Economic development is a complex economic process by which one state is gradually is released 
from economic underdevelopment and poverty, achieving a high level of development. Economic 
development consists of two components: a) economic growth and b) changes in economic structure. 

A). Economic Growth- is defined as the rise in the money value of goods and services produced by 
all the sectors of the economy per head during a particular period of time.  Economic growth is a complex, 
long-run phenomenon, subjected to constraints like: excessive rise of population, limited resources, 
inadequate infrastructure, inefficient utilization of resources, excessive governmental intervention, 
institutional and cultural models that make the increase difficult, etc. Economic growth is obtained by an 
efficient use of the available resources and by increasing the capacity of production of a country.  

It facilitates the redistribution of incomes between population and society. Economic growth 
supposes the modification of the potential output, due to the modification of the offer of factors (labor and 
capital) or of the increase of the productivity of factors (output per input unit).  

When the rate of economic growth is big, the production of goods and services rises and, 
consequently, unemployment rate decreases, the number of job opportunities rises, as well as the 
population’s standard of life. Economic growth is a quantitative measure that shows the increase in the 
number of commercial transactions in an economy.  

Economic growth can be expressed in terms of gross domestic product (GDP) and gross national 
                                                      
1 Todaro, Michael P., Smith, Stephen C. (2012). Economic development. Washington: George Washington 

University. 
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product (GNP) that helps in measuring the size of the economy. It is an outcome of the increase in the 
quality and quantity of resources and advancement of technology.  

Economic growth means growth of national output over time.  This increase in production can be 
expressed in general for the whole country or per capita. As the number of residents continuously increased, 
per capita output growth represents the exact extent of a country's economic progress. Economic growth is 
narrower sense compared to economic development because it includes only the shifts in national 
production volume. 

B). change in the structure of economy is best expressed through participation of any change in 
production activity in general. To them are attached changes in the allocation of production factors, 
structure in other exports and imports. Besides economic growth and structural change as fundamental 
components of economic development at the time of re increasingly important wins them the aspect of 
social and ecological aspect. Economic growth makes sense only if it provides a better life for the 
population. 

 
Table 1 

Economic Development versus Economic Growth, comparison chart1 
 Economic Development Economic Growth 
Implication
s 

Economic development implies an upward movement 
of the entire social system in terms of income, savings 
and investment along with progressive changes in 
socioeconomic structure of country (institutional and 
technological changes). 

Economic growth refers to an increase 
over time in a country`s real output of 
goods and services (GNP) or real 
output per capita income. 

Factors Development relates to growth of human capital 
indexes, a decrease in inequality figures, and structural 
changes that improve the general population's quality 
of life. 

Growth relates to a gradual increase in 
one of the components of Gross 
Domestic Product: consumption, 
government spending, investment, net 
exports. 

Measureme
nt 

Qualitative. HDI (Human Development Index), 
gender- related index (GDI), Human poverty index 
(HPI), infant mortality, literacy rate etc. 

Quantitative. Increases in real GDP 

Effect Brings qualitative and quantitative changes in the 
economy 

Brings quantitative changes in the 
economy 

Relevance Economic development is more relevant to measure 
progress and quality of life in developing nations. 

Economic growth is a more relevant 
metric for progress in developed 
countries. But it's widely used in all 
countries because growth is a 
necessary condition for development. 

Scope Concerned with structural changes in the economy Growth is concerned with increase in 
the economy's output 

Source: http://keydifferences.com 
 
2.  The structure of the national economy 
 
According to IMF of national accounts with the view o calculation of macroeconomic indicators are 

divided the economic sectors (real, fiscal, monetary and external) to achieve homogeneity of the calculation 
that will have common and complementary elements between. Among the economic sectors, real sector 
takes the primary place and of course that is related and complemented with other economic sectors. The 
following table presents basic separation of macroeconomic sectors (interior and exterior) which through 
them we can come out with evaluation of the economic growth and the upcoming macroeconomic 
projections. 

 
 

                                                      
1 Difference between economic growth and economic development. Keydifferences.com. 

<http://keydifferences.com/difference-between-economic-growth-and-economic-development>. 
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3. The rate of economic growth 
 
To present the level of development of the national economy are used different economic indicators. 

The main and most often those are: gross product per capita (GDP-Gross Domestic Product) and Gross 
National Income (GNI- Gross National Income). Of course, these indicators are suitable for international 
comparisons. With the aim of gaining a clearer overview at the global level of economic development for 
2015, according to accounts of national income per capita from 185 countries that have been assessed by 
the IMF and WB states have been split in the three groups (developed, moderately developed and 
underdeveloped): the first column are ranked 30 countries with the highest incomes per capita taking into 
account, remittances,  gross protection, national income, on the second column are ranked countries with 
average income per capita and finally the third column are ranked countries with lowest income per capita1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
                                                    
                                             
                    
                                             
                                                                                                                                 
                                      
                                                                                                                          
                                       
 
                                         
Graphic 1. Sectors of economy  
 
The highest growth rate of the national income gross per capita in 2015 have, Qatar, Luxembourg, 

Singapore, Brunei, Kuwait, Norway, then the United Arab Emirates, San Marino, Switzerland, Hong Kong, 
USA,  while the countries with the lowest income per capita have  Nigeria, Liberia, Burundi, the 
Democratic Republic of the Congo, Republic of Central Africa. The size of GNI per capita can be 
expressed in US dollar given in the official exchange or by ability purchase of national currencies compared 
to the US dollar. In order to gain full overview on the level of development of any country it should be 
taken into account the other economic indicators such as: the structure of sources production, social impact 
of the activities set out in its formation, the economic structure of population (report of farming and non-
farming population); the volume and structure of the exchange of goods with foreign countries, other 
challenges employment rate. The Republic of Kosovo is ranked among 105 countries for income per capita 
which is lower than other Western Balkan countries2.  

 

                                                      
1  World Economic Outlook Database, April 2016, International Monetary Fund. Database updated on 12 

April 2016. Accessed on 14 April 2016.  
2  World Economic Outlook Database, April 2016, International Monetary Fund. Database updated on 12 

April 2016. Accessed on 14 April 2016. 

Sectors of economy  

Real sector          Fiscal sector Monetary sector External sector 

Investments  
Consumption   
Employment   
Inflation    
Prices   
Others                          
GDP 
GNDI 
National Incomes         

Taxes   
Direct   
Indirect    
Non-tax revenues 
Expenditures 
Current expenses 
Capital 
expenditures 
Other expenses 

Monetary aggregates  
M1- Cash 
M2-Deposits 
Mn- Other cash –
savings  
Net domestic assets 
Net foreign assets 
domestic funding  
Other external funding 
Other                              

Export     
Import 
Current Accounts 
Capital account 
Direct foreign 
Investments 
Portfolio 
investments  
Remittances 
Donations  
Other transfers           
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3.1. Gross domestic product (GDP) and gross national income (GNI) 
 
Economic activity results summarized in a state are expressed macroeconomic aggregate. They 

consist goods and services produced within certain period of time. Except material production 
macroeconomic aggregates include other goods and services as are: education, health, banks, insurances 
etc. To us, but also in other countries people use three aggregate which expressed the results of economic 
activities which are:  

 
a). Gross domestic production- is a most comprehensive aggregate and it is consisted of:  material 

expenses and amortization) and created (national income).   
 
GDP = ME+ AM + NI  
 
It is adequate for calculation of values of realized production for multiple reasons, which come 

through in many stages of calculation. 
 

Table 2  
International Monetary Fund (estimates for 2015, of 185 countries) 

Nr.  Country with highest 
incomes) 

Nr. Countries with average 
incomes  

Nr. Countries with 
lowest incomes) 

1 Qatar 1 Dominican Republic  1 Vanuatu 
2 Luxemburg 2 Maldives  2 Nepal 
3 Singapore 3 Libya 3 Senegal 
4 Brunei 4 Algeria  4 Mali 
5 Kuwait 5 China 5 Benin 
6 Norway 6 Macedonia 6 Zimbabwe 
7 United Arab Emirates 7 Columbia 7 Uganda 
8 San Marino 8 Serbia 8 South Sudan  
9 Switzerland 9 South Africa 9 Solomon Islands  
10 Hon Kong 10 Grenada 10 Afghanistan 
11 USA 11 Peru 11 Ruanda 
12 Island 12 Mongolia 12 Ethiopia  
13 Saudi Arabia 13 Jordan 13 Kiribati 
14 Bahrain 14 Egypt  14 Haiti 
15 Netherlands 15 Saint Lucia 15 Burkina Faso 
16 Sweden 16 Tunisia 16 Gambia 
17 Australia 17 Namibia 17 Sierra Leone 
18 Austria 18 Albania 18 Cameron  
19 Germany 19 Ecuador 19 Guinea  
20 Taiwan 20 Indonesia 20 Togo 
21 Ireland 21 Saint Vicente 21 Madagascar 
22 Denmark 22 Dominica 22 Eritrea 
23 Canada 23 Sri Lanka 23 Guinea 
24 Oman 24 Bosnia and Herzegovina. 24 Mozambique 
25 Belgium 25 Georgia 25 Malawi 
26 France 26 Kosovo 26 Nigeria 
27 Great Britain 27 Fiji  27 Liberia 
28 Finland 28 Jamaica  28 Burundi 
29 Japan 29 Paraguay  29 Congo 
30 South Korea 30 Armenia 30 Rep. of Central 

Africa  
Source: World Economic Outlook Database 
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b). Production represents the value of the final production (RP = AM + NI). Is less than GDP for 

the difference in costs of materials, in the multiple calculations and is suitable for measuring of the 
production created.  

 
c). National income – is a new re-created value in the economy without transfer from previous year). 

It is of great importance because represents maximum value which one country can spend and does not 
decrease of the previously created wealth. National incomes may be more adequate expressions of the 
created production, but the problem is that it represents only a calculation size and does not exists a group 
of goods, which together consist the size of national income. The National incomes are not spent in total but 
only a part of it (accumulation) used for expanded reproduction (TK = Production- amortization). 

 
d) GNI – Also according to the United Nations statistics used another indicator of gross national 

income GNI, which represents the value of final goods and services produced inside and outside the 
country, which created revenue. In reality it is GDP increased by the incomes of residents that have made 
abroad1. 

 
Table 3  

GNP vs. GDP 
GNP GDP 

Gross National Product Gross Domestic Product 
= income earned by domestic residents = income created within national borders. 

GNP = GDP +NFI (Net Factor Income [NFI] is income earned on overseas work or investments minus 
income generated domestically but paid to foreigners. 

 
3.2. Methods of measuring GDP  
 
For the calculation of macroeconomic indicators and their comparison for different time periods and 

future forecast are used three methods: 
 
Production method – according to this method production is calculated by summing the total value 

of all final products and services produced in the country.   
GDP = Σ VA  
 
Method of expenses – According to this method the value of overall products is calculated by 

summing of all expenses of different operators for buying final goods and services.  
 
GDP = (C+I+ G) + (X-M);  
GDP = (Consumption+ Investment+ Government Consumption) + (Exports- Imports) 
 
The method of incomes – According to this method the value of overall product is calculated by 

summing of all incomes of the production factors use for production of final and intermediate products2.  
GDP = compensation of employees + proprietor’s income + rental income + corporate profits + net 

interest 
 
4.  Key economic indicators in Western Balkan countries (2008-2015) 
 
Western Balkan countries despite many economic reforms, previous changeover system and global 

trends of economic development as well as different cyclical movements in which different countries have 
been passed through, the impact of the economies of these countries have been poorly grown3.  

                                                      
1 The System of Macroeconomic Accounts Statistics Department (2007). IMF. Washington, D.C. 
2 Bureau of Economic Analysis. <http://www.bea.gov/national/nipaweb/SelectTable.asp?Selected=Y>  
3 Kovtun, D., Cirkel, A.M., Murgasova, Z., Suchanan, Smith D. Tambunlertchai (2014). Boosting Job 

Growth in the Western Balkans. IMF Working Paper January.  
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During 2001-08, the countries in the region experienced fast economic growth, gradual 
macroeconomic stabilization, major inflows of foreign direct investment (FDI) and implemented many 
important economic and institutional reforms1. 

These positive trends were interrupted by the global economic crisis which severely hit the Western 
Balkans in late 20082. Thereafter, the Western Balkan countries have registered negative or much lower real 
GDP growth rates in comparison to the pre-crisis period. Following are some key macroeconomic 
indicators through whom is provided an overview of development and economic growth of these countries3.  

According to data of the World Bank, IMF, Statistics of national economies and other credible 
reports we can see that economic growth is modest and insufficient as compared to EU countries and other 
developed countries. 

 
Table 4 

Gross Domestic Product (GDP) in the US dollars 
Country 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Albania   12,881,355,508 12,044,208,086 11,926,957,255 12,890,886,743 12,344,529,628 12,923,240,278
Bosnia and 
Herzegovina 

18,711,890,354 17,264,893,103 16,847,493,059 18,318,439,121 16,906,005,781 17,851,326,454

Croatia  70,461,454,280 62,636,688,809 59,643,818,182 62,241,414,803 56,497,515,972 57,866,674,298
Kosovo 5,687,488,209 5,653,860,934 5,830,320,265 6,692,502,502 6,499,938,628 7,071,959,241 
Macedonia 9,834,034,351 9,313,573,965 9,338,674,078 10,395,222,334 9,579,482,628 10,195,404,131
Monte 
Negro  

4,538,354,345 4,158,152,026 4,114,881,134 4,501,758,898 4,045,813,958 4,416,083,090 

Serbia 49,259,526,053 42,616,653,300 39,369,633,038 46,462,547,041 40,791,444,608 45,519,650,911
Source World Bank, 2015 
 
As seen in Table 4, Kosovo has the lowest value after Montenegro on gross domestic product and is 

among the states with small income. What is important is that Kosovo be assessed in all comparative years 
has steadily increased in the total gross value of production. Croatia as a new member of the European 
Union has the highest value of gross output, while Serbia is ranked in second place in the framework of the 
Western Balkan countries.  
 

Table 5 
Domestic product growths 

Country 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Albania   7.45% 3.35% 3.71% 2.55% 1.62% 1.42% 1.62% 1.42% 
Bosnia and 
Herzegovina  

5.42% -2.91% 0.70% 0.96% -1.21% 2.48% -1.21% 2.48% 

Croatia  2.05% -7.38% -1.70% -0.28% -2.19% -0.94% -2.19% 0.92% 
Kosovo 3.6% 3.30% 4.40% 2.80% 3.40% 3.00% 3.4% 3% 
Macedonia 4,95% -0.92% 2.90% 2.80% 0.40% 3.10% 0.40% 3.10% 
Monte Negro  6.92% -5.66% 2.45% 3.23% -2.55% 3.34% -2.55% 3.34% 
Serbia 5.37% -3.12% 0.58% 1.40% -1.02% 2.60% -1.02% 2.60% 

Source World Bank, 2015 
 
In the years taken into account from the table shows that these countries have had different trends 

of growth and decline, while Albania and Kosovo have increased consistently positive gross domestic 
product, while other countries in certain years marked negative values.  Although Croatia is the country 
with the largest gross production in the Western Balkans, one in the last years it has seen its negative value. 

 

                                                      
1 https://csis-prod.s3.amazonaws.com/100917_Bugajski_WesternBalkans 
2 The Aspen Southeast Europe Program 2014 through the Stability Pact for South Eastern Europe. The 

Aspen Institute, Germany. <http://www.aspeninstitute.de>. 
3, GDP per capita (current US), June  2015. World Bank. 

<http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD/countries>. 



ISSN 2533‐4794    EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU 

 12 

Table 6 
Gross Domestic Production per capita 

Country 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Albania   4,370.54 4,114,33 4,094,36 4,437,81 4,256,02 4,460.34 4,781 3,995 
Bosnia. 
Herzegovina  

4,864.13 4,480.38 4,380.60 4,771.27 4,409.59 4,661.76 4,646 4,088 

Croatia  15,889.35 14,142.15 13,500.85 14,540.27 13,234.62 13,234.62 13,194 11,573 
Kosovo 3,254.62 3,209.73 3,283.43 3,763.83 3,596.88 3,877.17 3,883 3,895 
Macedonia 4,685.62 4,433.86 4,442.30 4,940.95 4,548.16 4,838.46 5,481 4,787 
Monte Negro  7,335.90 6,713.08 6,636.07 7,253.36 6,514.15 7,106.86  6,149 6,489 
Serbia 6,701.77 5,821.31 5,399.30 6,422.71 5,662.20 6,353.83 6,123 5,120 

Source World Bank, 2015 
 
5. Conclusion 
 
- For generating of new employment opportunities Western Balkan countries should redouble the 

economic growth in a manner that in a mid and long term periods achieve suitable economic development 
based on safe and long term sources. Much more this is needed because the Western Balkan countries are a 
small market and small economy before global market and developed economies and competition which are 
rising.  

-  Economic growth must be based on national strategic sectors and can be achieved where there are 
comparative benefits to neighbouring countries. These advantages consist of: human resources and 
infrastructure of the businesses, strategy and business leadership, market size and consumer, the quality of 
the products, innovation and perfection of other products and services. 

- Opening the market, development of competition, access to capital and finance, new technology 
and other economic factors rather than non- economic are necessary for the achievement of an economic 
growth. It should be based on the free initiative, efficient in the use of resources and the creation of efficient 
market.  

- Development policy makers, businesses and citizens should plan their activities in line with the 
required long term and ongoing legal and institutional reforms and macro-fiscal stability.  

- Orientation should be in the market access to the EU common place. So while Western Balkan 
countries are very dependent on this economic community1. 

- Increase of public investment, investment in education, specialization and training of new personnel 
capable to create conditions for economic growth and economic development.  

As we can see, achieving economic growth is a continuing major challenge facing society and it 
influences medium and long term economic growth and development and by this improving standard of 
living and welfare of society. 

References: 
1. Bureau of Economic Analysis. <http://www.bea.gov/national/nipaweb/SelectTable.asp?Selected=Y>  
2. Difference between economic growth and economic development. Keydifferences.com. 
<http://keydifferences.com/difference-between-economic-growth-and-economic-development>. 
3. Gallup (2010) Gallup Balkan Monitor: Insights and Perceptions – Voices from the Balkans, in 
partnership with the European Fund for the Balkans (2010) 
4. GDP per capita (current US), June  2015. World Bank. 
<http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD/countries>. 
5. http://data.worldbank.org/indicator/ NY.GDP.PCAP.CD/countries; 
6. http://js.ugd.edu.mk/index.php/BSSR  
7. http://keydifferences.com/difference-between-economic-growth-and-economic-development; 
8. http://www.aspeninstitute.de. The Aspen Institute, Germany.  The Aspen Southeast Europe Program 
2014 through the Stability Pact for South Eastern Europe; 
9. https://csis-prod.s3.amazonaws.com/100917_Bugajski_WesternBalkans  
10. IMF Working Paper, Boosting Job Growth in the Western Balkans, January 2014; 

                                                      
1 https://csis-prod.s3.amazonaws.com/100917_Bugajski_WesternBalkans 



 EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 2 Issue 5 2016 

 13

11. Kovtun, D., Cirkel, A.M., Murgasova, Z., Suchanan, Smith D. Tambunlertchai (2014). Boosting Job 
Growth in the Western Balkans. IMF Working Paper January.  
12. Michael P. Todaro, Stephen C. Smith, Economic development, 2012; 
13. Ministry of Finance of Albania, http://www.financa.gov.al/ 
14. Ministry of Finance of Bosnia and Herzegovina, http://www.mft.gov.ba/  
15. Ministry of Finance of Croatia, http://www.mfin.hr/ 
16. Ministry of Finance of Macedonia, http://www.finance.gov.mk/ 
17. Ministry of Finance of Monte Negro, http://www.mf.gov.me/ministarstvo 
18. Ministry of Finance of Serbia, http://www.mfin.gov.rs  
19. Ministry of Finance of, Kosovo http://mf.rks-gov.net/ 
20. The Aspen Southeast Europe Program 2014 through the Stability Pact for South Eastern Europe. The 
Aspen Institute, Germany. <http://www.aspeninstitute.de>. 
21. The System of Macroeconomic Accounts Statistics Department (2007). IMF. Washington, D.C. 
22. The System of Macroeconomic Accounts Statistics – Department IMF, Washington, D.C. 2007; 
23. Todaro, Michael P., Smith, Stephen C. (2012). Economic development. Washington: George 
Washington University. 
24. WBIF (2013), “Outlook for Macroeconomic Development in the Western Balkans: IFI Coordination 
Office”, Data update May 2013 
25. World Economic Outlook Database, April 2016, International Monetary Fund. Database updated on 12 
April 2016. Accessed on 14 April 2016.  
26. World Economic Outlook Database, April 2016, International Monetary Fund. Database updated on 12 
April 2016. Accessed on 14 April 2016; 
27. www.worldbank, World Bank, GDP per capita (current US), June 2015,  



ISSN 2533‐4794    EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU 

 14 

Наталя Андрєєва, д. е. н.,  
Олена Мартинюк, к. е. н. 
Інститут проблем ринку та економіко‐екологічних досліджень НАН 
України, Одеса, Україна 

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ 
УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН: 
ДИСКУРС СУЧАСНИХ ДУМОК 
Natalia Andryeyeva, ScD in Economics, 
Olena Martunyuk, PhD in Economics 

Institute of Market Problems and Economic‐Ecological Research of NAS of 
Ukraine, Odesa, Ukraine 

GREENING INNOVATION POLICY OF UKRAINE  
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THE DISCOURSE OF MODERN VIEWS 

The  article  presents  the  discourse  of  modern  scientific  thinking  and  categorical  ‐ 
conceptual basis for innovation process in particular, and innovation policy in general. It 
determines  the  type of national economy based on  the Global Competitiveness  Index, 
structure and trends in the development of innovation sphere of Ukraine. We analyzed 
the  place  of  Ukraine  in  the  global  innovation  rankings,  investigated  the  problematic 
issues of implementation of state innovation policy in the context of the overall changes 
in the economy of the state. When covering the relationship of innovative changes in the 
economy on the environment. A conceptual approach to the practical implementation of 
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strategic  priorities  for  the  greening  of  economic  relations  of  business  entities  were 
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Постановка проблеми. Загострення та системне поглиблення економічних та екологічних 

проблем, деградація потенціалу оточуючого середовища та природних ресурсів в Україні, не 
зважаючи на значний спад промислового виробництва в останні 25 років, продовжується. 
Збереження переважно сировинного характеру економіки, висока природомісткість та ресурсно-
сировинна орієнтація виробництва, відсутність позитивних зрушень у бік скорочення 
ресурсоенерго-експлуатуючих та екологічно брудних галузей вітчизняної економіки, значний 
фізичний та моральний знос основних засобів виробництва потребують особливої уваги до 
врахування екологічного фактора в здійсненні економічної діяльності. Усе це підтверджує 
актуальність проблеми екологізації економічних відносин та передбачає посилення уваги до питань 
пошуку шляхів її ефективного вирішення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням тенденцій інноваційного розвитку 
України на підґрунті аналізу світового досвіду займається велика кількість вітчизняних учених. 
Різні концепції, програми розвитку відображено у наукових працях С.М. Ілляшенко, 
В.Ф. Оберемчук, Б. Твіст, Д. Дойл, Й Шумпетер, Д.А. Новіков, А.А. Іваненко та  інших авторів.   

Дослідженням окремих питань екологізації економічних відносин присвячені наукові праці 
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низки вчених Б.В.Буркинського, Н.Г.Ковальової1, Н.М.Андрєєвої2, О.М.Громової, В.М.Степанова, 
Л.Є.Купінець, С.К.Харічкова та інших.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Згідно класичного тлумачення 
категорії, що наведено у економічній енциклопедії (за редакцією С.В. Мочерного), економічні 
відносини  — це відносини і зв'язки між людьми, що виникають у процесі суспільного виробництва, 
розподілу, обміну і споживання вироблених благ. У енциклопедії підкреслюється, що економічні 
відносини формуються також унаслідок взаємодії трьох відносно самостійних підсистем, якими є 
техніко-економічні, організаційно-економічні і соціально-економічні відносини3. Зазначимо, що на 
жаль проблемні питання впливу економічних відносин на довкілля фактично не розглядаються у 
класичній економічній теорії. Тому розгляд питань імплементації процесу екологізації у систему 
економічних відносин є дуже важливими як в теоретичному, так і прикладному сенсі. 

Крім цього у сучасній української економіці практично не сформовано організаційно-
економічний базис стимулювання процесу екологізації інвестиційно-інноваційної діяльності та 
інтеграції цього процесу у систему економічних відносин. Впровадження механізму стимулювання 
інноваційної діяльності на засадах екологізації економіки передбачає запровадження в інноваційну 
політику на державному та регіональному рівнях реалізацію принципів сталого 
природокористування та мінімізацію негативного впливу на екологічні об’єкти при здійсненні 
антропогенної діяльності.  

Метою статті є дискурс наукових підходів (ідей), обґрунтування та аналіз сучасних тенденцій 
впровадження інноваційної політики України на засадах екологізації економіки держави.    

Виклад основного матеріалу дослідження. Інноваційний процес можна розглядати як 
комплекс послідовних дій, унаслідок яких новація розвивається від ідеї до конкретного продукту і 
поширюється під час практичного використання. Підходи до визначення поняття «інноваційний 
процес» приведені в таблиці 1. Перебіг інноваційного процесу, як і будь-якого іншого, визначається 
складною взаємодією багатьох чинників. Успіх на цьому шляху залежить від управлінського 
механізму, який об'єднує в єдиний потік витоки наукової ідеї, її розроблення, упровадження 
результату у виробництво, реалізацію, поширення і споживання.  

Поняття інноваційної політики окремих територій та держави у цілому мають більш 
глибинний характер та тісно взаємопов’язано з визначенням сутності економічних відносин. 
Зазначимо, що так звана «інноваційна політика» як самостійний напрям державної політики - тобто 
цілеспрямоване стимулювання впровадження нововведень - остаточно сформувалося лише 
наприкінці 60-х – на початку 70-х років.  Уперше термін «інноваційна політика» (ІП) був 
використаний у відомій «доповіді Charpie» («Технологічні нововведення: управління і умови 
здійснення»),  підготовлений у 1967 р.  

Згідно запропонованого  Міністерством торгівлі США визначення «сучасна державна 
інноваційна політика» – це сукупність заходів (науково-технічних, виробничих, управлінських, 
фінансово-побутових та інших), пов’язаних із створенням нових  або вдосконаленням існуючих 
продуктів і технологічних процесів, із застосуванням у виробництві та комерційною реалізацією, із 
забезпеченням проходженням нової або поліпшеної продукції на ринки збуту. 

Головна мета такої політики – орієнтація розвитку сфери виробництва на створення і широке 
застосування нових машин, матеріалів, комплексних технологічних систем, ефективне 
впровадження науково-технічних розробок, забезпечення соціально-економічних, організаційних, 
правових умов для формування та ефективного використання науково-технічного потенціалу з 
метою освоєння світового ринку товарів і послуг4.  

                                                      
1 Буркинський, Б.В., Ковальова, Н.Г. (2002). Экологизация политики регионального развития: 

монография. Одесса: Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН 
Украины 

2 Андрєєва, Н.М. (2007). Теоретико-методологічні засади екологізації інвестиційної діяльності: 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора. ек. наук: спец. 08.00.06 "економіка 
природокористування та охорони навколишнього природного середовища". Одеса: ІПРЕЕД 
НАН України. 

3 Мочерний,  С.В.  (2000). Економічна енциклопедія: енциклопедія. Київ: Видавничий центр 
“Академія”. 

4 Новицький, В.Є. (Ред). (1996). Інституційні основи інноваційного розвитку економіки: 
навчальний посібник. Київ: КНТ, 35. 
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Таблиця 1 

Підходи до визначення поняття «інноваційний процес» 

Інноваційна діяльність (інноваційний процес) означає процес створення (розробки 
і виготовлення), впровадження і поширення інновацій. Інноваційний процес має 
циклічний характер і складається з багатьох інноваційних циклів. 

С.М. 
Ілляшенко1 . 
 

Послідовність дій на продукування ідей імовірного нововведення, маркетинг 
інновацій, виробництво, продаж і поширення цього нововведення, оцінка 
ефективності інновацій 

В.Ф. Оберемчук 
2. 
 

Перетворення наукового знання, наукових ідей, винаходів у фізичну реальність 
(нововведення), яка змінює суспільство 

Б. Твісс3  

Розглядається у вигляді ланцюга, що складається із п’ять фаз: ідея, НДДКР, 
створення продукту, виробництво, розподіл. Починається із появи ідеї інновації і 
завершується її виведенням з ринку. 

Д. Дойл4  

Розглядає як інновацію в динаміці: виготовлення нового продукту, впровадження 
нового методу, освоєння нового ринку. 

Й Шумпетер5  

Процес створення і розповсюдження інновацій. Складається з трьох компонентів: 
1) новації, нові ідеї знання – результат завершених наукових досліджень, 
дослідно-конструкторських розробок, інші науково-технічні результати; 2) 
впровадження, введення новації у практичну діяльність (інновація); 3) дифузія – 
розповсюдження вже одноразово освоєної інновації, тобто застосування 
інноваційних продуктів, послуг чи технологій у нових місцях і умовах. 

Д.А. Новіков, 
А.А. Іващенко6  

 
Об’єктом інноваційної політики виступають не тільки і не стільки окремі наукові та виробничі 

підприємства, але також налагодженість і стабільність їх взаємозв’язків, системність їх взаємодії у 
процесі створення інновацій.  Цілеспрямована інноваційна політика держави позитивно впливає на 
ефективність інноваційних процесів і на загальний економічний розвиток, а недостатньо 
обґрунтовані дії та заходи держави гальмують сталий розвиток. Варто звернути увагу на 
особливості державної інноваційної політики7 : 

 по-перше, інноваційна політика є ширшим поняттям, ніж науково-технічна, яка традиційно 
зводиться до вибору пріоритетів у науці й техніці; 

 по-друге, інноваційна діяльність тісно пов’язана з інвестиційною, тобто сукупністю 
практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій.  

Досліджуючи прикладні аспекти розвитку цього питання, зазначимо, що у теперішній час 
інноваційні процеси в економіці України не набули вагомих масштабів. Кількість підприємств, що 
впроваджують інновації, зменшується з кожним роком і становить 12-14 % від загальної кількості, 
що менше в 3-4 рази, ніж в інноваційно розвинених економіках. Наукомісткість промислового 
виробництва перебуває на рівні 0,3 %, що на порядок менше від світового рівня. При цьому майже 

                                                      
1 Ілляшенко, С.М., Шипуліна, Ю.С.  (2007). Товарна інноваційна політика: Підручник. Суми: ВТД 

“Університетська книга”. 
2 Оберемчук, В.Ф. (2002). Маркетинг инновационной деятельности. Стратегія економічного 
розвитку України: (науковий збірник): статті. Київ: Вип. 1, 191-197. 

3 Twiss, B. (1992). Managing Technological innovation.  Pitman Publishing. 
4 Дойл, Д. (1991). Как создать предприятие: монография. Таллин, Октобер. 
5 Шумпетер, Й. (1982). Теория экономического развития: Исследование предпринимательской 
прибыли, капитала, кредита, процента и цикла коньюктуры: монография. Москва: Прогресс.  

6 Новиков, Д.А., Иващенко, А.А.  Модели и методы организационного управления инновационным 
развитием фирмы: монография. Москва: КомКнига 

7 Гоптаренко, Ю. (2005). Правові засади побудови інноваційно-інвестиційні моделі в Україні. 
Юридичний журнал, 6, 72-78. 
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третина коштів, що витрачаються на інноваційну діяльність, припадає на закупівлю обладнання, 
тоді як на придбання прав на нову інтелектуальну власність або на проведення науково-дослідної та 
дослідно-конструкторської роботи (НДДКР) витрати є ще на порядок меншими. Майже половина з 
інноваційних підприємств взагалі не фінансують проведення в інтересах свого виробництва 
наукових досліджень, а займаються тільки провайдингом інновацій.  

За Європейським інноваційним рейтингом Україна знаходиться за рівнем інноваційної 
активності в останній четвертій групі – «країни, що рухаються навздогін» зі значенням індексу 0,23. 
Порівняно з іншими країнами ЄС, відставання України становить: від «країн-лідерів» – приблизно у 
3 рази (Швеція – 0,68), від «країн-послідовників» – 2 рази (Великобританія – 0,48), від країн 
«помірні інноватори» – 1,6 рази (Норвегія – 0,35)1 . Одним з визначальних факторів в плані 
визначення рівня конкурентоспроможності економіки країни у світовому економічному просторі  є 
рівень розвитку науково-технічного потенціалу і економіки знань сьогодні.  

У 2008 р. та в 2009 р. Україна вже визнавалась Всесвітнім економічним форумом (ВЕФ) 
країною з ефективно орієнтованою економікою, проте після значного падіння обсягів ВВП на душу 
населення в 2010 - 2011 рр., за класифікацією ВЕФ, Україна знову була віднесена до групи країн, що 
знаходяться на перехідній стадії від  ресурсоорієнтованої до ефективно орієнтованої економіки 
(табл. 2). 

Одним з найважливіших чинників розвитку економіки є інноваційна активність країни. 
Єдиною відносною конкурентною перевагою України за цим критерієм є наявність науковців та 
інженерів, за якою вона посідає 46-е місце серед 148 країн за оцінками ВЕФ (табл.3)2 .  

Відносно високим є рейтинг України за якістю науково-дослідних установ - 69-е місце, за 
співробітництвом університетів та підприємств у сфері дослідження та розвитку - 77-е місце, за 
кількістю патентів на млн. осіб населення - 52-е місце. 

Таблиця 2 
Визначення типу економіки України на основі  

Індексу глобальної конкурентоспроможності, 2004-2013 рр. 

Рік Місце Індекс 
ВВП на душу 
населення, дол. США

Тип економіки 

2004 86 3,3 1048 
2005 84 3,3 1368 
2006 69 4,0 1830 

ресурсо орієнтована 

2007 73 4,0 2305 
перехідна стадія до ефективно 
орієнтованої економіки 

2008 72 4,1 3072 
2009 82 4,0 3899 

ефективно орієнтована 

2010 89 3,9 2550 
2011 82 4,0 3013 

перехідна стадія до ефективно 
орієнтованої економіки 

2012 73 4,1 3621 
2013 84 4,1 3877 

ефективно орієнтована 

 
Найгірший результат Україна демонструє за здатністю до інновацій - 100-е місце, за 

витратами компаній на дослідження та розвиток - 112-е місце, за державними закупівлями 
передових технологічних продуктів - 118-е місце3. 

За даними Звітів про індекс глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного 
форуму (Global Competitiveness Index, GCI) за 2012 - 2013 та 2013 - 2014 рр., Україна досягла другої 
стадії розвитку - країни з ефективно орієнтованою економікою. ВВП на душу населення у цей 
період становив 3621 дол. США та 3877 дол. США відповідно. 

Важливим чинником формування інноваційної економіки у країні є провадження новітніх 

                                                      
1 Український інститут науково-технічної і економічної інформації. Інноваційна спроможність та 

технологічна готовність української економіки у міжнародних порівняннях. Офіційний сайт 
<http://www.uintei.kiev.ua/viewpage.php?page_id=432> (2016, вересень, 22) 

2 The Global Competitiveness Report 2012 – 2013. Web economic forum. 
<http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf>. 

3 The Global Competitiveness Report 2013 – 2014. Web economic forum. < http://www3.weforum.>. 
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технологій. У 2013 р. Україна за субіндексом «Технологічна готовність» зайняла 94-е місце, 
знизившись у рейтингу на 13 пунктів порівняно із 2012 р. (81-е місце).  Перші позиції у загальному 
рейтингу технологічної готовності країн посідають Швеція, Люксембург, Норвегія, Велика 
Британія, Данія. Найвищий рівень доступу до новітніх технологій притаманний Фінляндії, Швеції, 
Норвегії, Швейцарії, Великій Британії.  

Україна посідає останні місця за складовими субіндексу «Технологічна готовність»: за 
наявністю новітніх технологій - 106-е місце, за освоєнням технологій на рівні компаній - 100-е 
місце, за переміщенням ПІІ та технологій - 131-е місце. 

 
Таблиця 3 

Результати України за складовою GCI «Інновації» за 2012–2014 рр.1 
2013-2014 рр. 2012-2013 рр. Відхилення 

Індекс глобальної 
конкурентоспроможності та його складові рейтинг 

(із 148)
бал 

(1-7) 
рейтинг 
(із 144) 

бал 
(1-7) 

рейтинг бал 

ЄСІ 84 4,1 73 4,1 -11 0 
Основні вимоги (40,0%) 91 4,3 79 4,4 -12 -0,1 
Підсилювачі ефективності (50,0%) 71 4,0 65 4,1 -6 -0,1 
Фактори інновацій та розвитку (10,0%) 95 3,4 79 3,4 -16 0 
Інновації: 93 3,0 71 3,2 -22 -0,2 
Здатність до інновацій 100 3,2 58 3,3 -42 -0,1 
Якість науково-дослідних закладів 69 3,6 64 3,7 -5 -0,1 
Витрати компаній на НДДКР 112 2,7 104 2,7 -8 0 
Співпраця університетів та бізнесу в 
НДДКР 

77 3,4 69 3,6 -8 -0,2 

Держзакупівлі високотехнологічної 
продукції 

118 3,0 97 3,2 -21 -0,2 

Наявність наукових та інженерних кадрів 46 4,5 25 4,8 -21 -0,3 
Патенти та винаходи (на млн. осіб) 52 2,9 51 2,1 -1 +0,8 
Охорона інтелектуальної власності 133 2,5 120 2,7 -13 -0,2 

 
Витрати на дослідження і розробки є одним із основних показників рівня інноваційного 

розвитку країни. Інтенсивність досліджень і розробок (дослідження і розробки як відсоток ВВП) 
використовується як показник відносної міри інвестицій у створення нових знань. Найвищий 
показник інтенсивності досліджень і розробок характерний для Ізраїлю - 4,38 % ВВП у 2011 р. 
Наступні позиції посідають: Корея - 4,03 %, Фінляндія - 3,78 % ВВП; Японія - 3,39 % ВВП; Швеція - 
3,37 % ВВП; Ісландія - 3,11 % ВВП; Данія - 3,09 % ВВП; Німеччина - 2,88 % ВВП; Швейцарія - 2,87 
% ВВП; США - 2,77 % ВВП. Загалом інтенсивність досліджень і розробок у країнах ЄС становить 
1,94 % ВВП, у країнах ОЕСР - 2,37 % ВВП. У країнах СНД (окрім Російської Федерації, де цей 
показник становив 1,2 % ВВП), питома вага витрат на дослідження та розвиток становить менше 1 
% ВВП.  

В Україні показник інтенсивності досліджень і розробок становив 0,75 % ВВП у 2012 р., у 
2011 р. - 0,73 %. Найвища інтенсивність досліджень та розробок в Україні спостерігалася у період 
2000 - 2005 рр. Тоді частка витрат на дослідження та розвиток становила 1,1-1,2 % ВВП2 . 

Перехід економіки України на інноваційну модель розвитку проголошено головним і 
визначальним пріоритетом держави ще у 2000 р. Проте на практиці цього не відбулося через 
відсутність системного державного управління наукою та інноваційною сферою. Через украй 
незадовільне фінансування триває деградація наукового потенціалу країни, зведено нанівець 
програмно-цільовий метод вирішення найважливіших науково-технологічних проблем.  

Сьогодні в Україні виникла парадоксальна ситуація. З одного боку, розвиненою вважається 
наукова сфера та її величезний потенціал. На перший погляд, і результативність використання 
наукового потенціалу за показником обсягу виконаних наукових та науково-технічних робіт має 

                                                      
1 The Global Competitiveness Report 2013 – 2014. Web economic forum. < http://www3.weforum.>. 
2 Наукова та інноваційна діяльність в Україні: статистичний збірник (2013). Київ: Інформаційно-

видавничий центр Держкомстату України. 
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позитивну тенденцію нарощування (за останні десять років більше, ніж у п’ять разів). З іншого – 
науково-технічний потенціал країни не став основою прискорення темпів упровадження інновацій у 
вітчизняну економіку. Важливою проблемою є, як наголошувалося, відірваність науки від 
виробництва. Як наслідок, інноваційна активність у промисловості знизилася за останні 12 років за 
деякими показниками майже в п’ять разів.  

Частка України на світовому ринку наукомісткої продукції є меншою 0,1 %, інноваційна 
активність промислових підприємств залишається надзвичайно низькою, оновлення основних 
засобів не досягає 5 % на рік, матеріально-технічна база наукових організацій швидко «старіє», 
посилюється негативний вплив виробничої сфери на довкілля. Реалії сучасного суспільного 
розвитку наголошують, що для уникнення негативних наслідків антропогенної діяльності необхідно 
проводити негайну екологізацію економіки.  

У науковій літературі існують різні наукові підходи до поняття екологізації економіки. Так, 
одним з найбільш вдалих є визначення, запропоноване Л.Мельником, який під поняттям 
«екологізації економіки» розуміє цілеспрямований процес перетворення економіки, спрямований на 
зниження екодеструктивного впливу процесів виробництва і споживання товарів і послуг у 
розрахунку на одиницю сукупного суспільного продукту.  При цьому під інтегральним показником 
екодеструктивного впливу він розуміє наведені до єдиної критеріальної базі результати негативних 
наслідків впливу на людину і природні системи процесів виробництва і споживання предметів і 
послуг1.  

Процеси постійного екологічного вдосконалення, які закладені в основу екологізації 
економічних відносин, на наш погляд, можуть бути забезпечені тільки в рамках збалансованої 
інвестиційно-інноваційної екологічної політики, яка реалізується на державному рівні. Раціональне 
природокористування зокрема, та екологізація загалом, передбачає господарювання таким чином, 
щоб забезпечити самовідтворення відновних природних ресурсів, тому їх використання має бути 
науково обґрунтованим і узгодженим з відповідними службами, які здійснюють моніторинг за їх 
використанням. З метою забезпечення оптимального використання природних ресурсів в Україні 
необхідно здійснювати не тільки екологізацію, а й реструктуризацію економіки, спрямувавши її в 
бік зменшення використання матеріальних і енергетичних ресурсів та самозабезпечення. Водночас 
потрібно використовувати сучасні безвідходні і маловідходні технології в усіх галузях економіки.  

Концепція раціонального природокористування і екологізації економіки України має 
ґрунтуватись на розвитку екологічного менеджменту, який, в свою чергу, базується на таких 
принципах:  

1) пріоритетність ідеї сталого розвитку в контексті поєднання економічної і екологічної 
безпеки країни та її регіонів; 

 2) системність і комплексність у здійсненні стратегії сталого розвитку системи екологічного 
менеджменту як якісно нової ідеології управління національним господарством, як головної ідеї 
екологізації економіки;  

3) наступність у розвитку екологічного менеджменту духовних екологічних цінностей, 
системи екологічного виховання й освіти, культурної спадщини. 

 Тільки таким чином Україна зможе інтегруватися в світовий економічний простір, 
забезпечити гідний рівень економічної та екологічної безпеки та добробуту її населення. Варто 
сказати, що за останні роки в нашій державі сформовані основи екологічного законодавства, 
здійснені структурні реформи у сфері охорони навколишнього середовища та використання 
природних ресурсів, закладений концептуальний базис нової екологічної політики та запропоновано 
конкретні механізми її діяльності, впроваджено систему екологічного маркування продукції.      

При наявності значної кількості екологічних проблем до стратегічних національних 
пріоритетів екологізації економіки і раціонального використання природних ресурсів слід віднести: 

1) формування збалансованої системи природокористування і адекватної перебудови 
виробничого потенціалу національної економіки; 

2) екологізацію технологій в промисловості, енергетиці, будівництві, сільському господарстві, 
на транспорті; 

                                                      
1Мельник, Л.Г. (2003). Екологічна економіка: підручник. Суми: ВДТ Університетська книга,  230-

231. 
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3) забезпечення біологічного та ландшафтного різноманіття, розвиток природно-заповідної 
справи. 

Екологізація економіки України реалізується через цільові національні, державні та 
регіональні програми й стратегії. Особливо актуальними є стратегії екологізації розвитку паливо 
енергетичного комплексу, агропромислового комплексу, водогосподарського забезпечення потреб 
національного господарства. Для самообмеження використання невідновних та повільно відновних 
енергоресурсів (вугілля, нафти, газу тощо) потрібно ширше і ефективніше використовувати енергію 
нетрадиційних джерел енергії: вітру, термальних джерел, морських припливів і хвиль, попутних 
газів, водневу енергію, біогаз, депоновану теплоту в глибинах земельних надр і Світового океану 
тощо. Разом з тим потрібно повсюдно використовувати ефективні технології енергозбереження. 

Все більшого масштабу набуває використання біотехнологій у виробництві продуктів 
харчування, енергетиці та захисті біосфери від антропогенних забруднень. У сучасних умовах 
актуальним стало освоєння космічного простору з господарськими цілями: розвідування корисних 
копалин, прогнозування клімату, моніторинг біосферних процесів, дослідження антропогенних 
забруднень біосфери, а також з метою запобігання глобальним воєнним конфліктам, уникнення 
небажаних наслідків природних стихій (пожеж, буревіїв, землетрусів, вулканів, цунамі тощо). 

Екологізація економіки України буде ефективною, якщо при її формуванні і реалізації 
послідовно і до кінця буде витриманий критерій реальності. На жаль, між законодавчо-нормативним 
забезпеченням цього процесу та його практичною реалізацією зберігається ще досить велика 
дистанція. З урахуванням процесів екологізації суспільного життя має будуватися тактика 
природоохоронних дій на найближчі роки1 . Головна її мета – в процесі економічного розвитку не 
допустити погіршення екологічної ситуації та сформувати ринок екологічних послуг України.  

Такий ринок в поєднанні з екологічною політикою вимагає внесення певних коректив у 
процеси подальшої екологізації економіки, а саме: 

- своєму прямому призначенню має відповідати механізм екологічної відповідальності 
суб'єктів господарювання за стан довкілля, який побудований на принципі «забруднювач платить»; 

- першочергової уваги заслуговує питання пошуку дієвих засобів імплементації екологічних 
благ в систему суспільних цінностей. Екологічно безпечне середовище в людській свідомості має 
посісти чільне місце поряд із традиційними матеріальними та духовними потребами 2 3; 

- у складних економічних умовах актуальним є питання запровадження ефективних 
механізмів стимулювання підприємницьких структур та приватного бізнесу до участі у вирішенні 
екологічних проблем. У цьому напрямку необхідно встановити правила розподілу відповідальності 
між: державними органами і приватизованими підприємствами за вже завдані збитки 
навколишньому середовищу.  

Екологічний фактор має знайти своє відображення у вартості об'єктів, які приватизуються, з 
метою здійснення необхідних природоохоронних заходів; назріла необхідність створити ефективні 
механізми встановлення суб'єктів відповідальності за екологічні порушення минулих років та 
розподілу зобов'язань щодо їх ліквідації та відшкодування нанесених збитків; важливою формою 
активізації екологічної політики мають стати регіональні екологічні програми 4. 

Висновки.  Нині суспільство має реальну можливість переломити негативні тенденції та 
здійснювати радикальне поглиблення ринкових реформ, зокрема через урахування екологічного 
чинника. Це передбачає реалізацію політики цілеспрямованого стимулювання розвитку ефективних 
вітчизняних виробництв, становленню національного природного (екологічного) капіталу, активній 
підтримці створення в Україні сучасної конкурентоспроможної екологічно безпечної економіки. Її 
формування вимагає насамперед активізації ролі держави у цьому напрямку із залученням усього 
арсеналу ринкових інструментів при одночасному активному здійсненні інституціональних 
перетворень, спрямованих на зростання ефективності й конкурентоспроможності вітчизняних 

                                                      
1 Яценко,Л. Напрямки державної політики щодо екологізації національної економіки. Аналітична 
записка Національний інститут стратегічних досліджень. <http://www.niss.gov.ua/articles/807/>  

2 Мельник, Л.Г. (2003). Екологічна економіка: підручник. Суми: ВДТ Університетська книга,  230-
231. 

3 Костюк, У.З. (2012). Особливості функціонування і розвитку ринку екологічних послуг. Сталий 
розвиток економіки, 4, 156-160. 

4 Васюков, Д.О., Бугаєць, А.Б., Будник, О.А., Шалугін, В.С. Екологізація економіки і перехід до 
сталого розвитку. Екологічна безпека, 4, 2009, 77-83  
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підприємств. Необхідним є встановлення ефективної системи контролю за діяльністю природних 
монополій, розробка механізмів адаптації міжнародних вимог щодо оздоровлення навколишнього 
природного середовища та втілення їх у національних природоохоронних стандартах. Формування  
інноваційної політики в контексті  екологізації економіки в Україні  повинно бути однією із 
стратегічних цілей розвитку держави, так як тільки такий шлях розвитку забезпечить збереження 
природно-ресурсного потенціалу, необхідного для економічного зростання; створить високу якість 
життя людей; дозволить підвищити конкурентоспроможність вітчизняної продукції на світовому 
ринку, все більшою мірою орієнтуватися на підтримку екологічно чистих товарів і послуг. 
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ASSESSMENT OF MECHANISMS FOR MANAGEMENT  
OF INTERNATIONAL DELIVERY CHAIN  
IN THE AREA OF STATE SAFETY  
The article is devoted to research actual problem concerning functioning of organizational, legal and 

informational mechanism in the context of management of international delivery chain in the area of state 
safety. The author describes actual problems of research in this area, interprets the term «international chain 
of delivery» and considers the general structure of full international chain of delivery and main principles of 
integrated management of delivery chain. The conceptual basis of development and complex management 
of chain of delivery is analyzed in the article. The author investigates a lot of questions on international 
chain of delivery including provisions concerning economic operators, control of custom authorities and 
organization of cooperation among them. 

Key words: state safety, international chain of delivery, customs authorities, management, standards, 
national legislation, informational systems. 

 
Вимоги до підвищення рівня міжнародної безпеки зумовлюють  актуальність переосмислення 

підходів та оновлення принципів міжнародної торгівлі, що, в свою чергу, вимагає від України та 
інших держав розробки  нових інструментів забезпечення національної безпеки у сфері регулювання 
зовнішньо-економічної діяльності. 

Зазначимо, що  окреслений напрям дослідження був предметом наукових пошуків 
вітчизняних і зарубіжних дослідників. Серед них: І.Г. Бережнюк, А.В. Мазур, І.В. Мішенко, Л.Р. 
Прус, С.Д. Симонов, І.О. Федотова, Д.Л. Фесько, Г.О. Хабло, О.М. Шевчук, L. Klarisson, M. Polner, 
T. Fletcher та інші. Аналіз їхніх праць надає підстави у контексті забезпечення національної безпеки 
ще раз наголосити на актуальності наукової розробки безпекових аспектів міжнародної торгівлі, до 
яких належить і формування безпечного міжнародного ланцюга постачання.  

Сьогодні вже сформовано єдині вимоги та розроблено основоположні підходи до 
запровадження «інтегрованого управління ланцюгом постачання» на національних рівнях. Це 
здійснено урядами низки країн, Світовою організацією торгівлі (далі – СОТ), Всесвітньою митною 
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організацією (англ. – World Customs Organization, WCO, далі – ВМО) та іншими міжнародними 
організаціями. 

Відмітимо, категорія «міжнародний ланцюг постачання» не є поширеним у вітчизняному 
нормативному полі. Проте, в Угоді між Україною та Королівством Нідерландів про взаємну 
адміністративну допомогу в митних справах використовується поняття «міжнародний торговельний 
ланцюг постачання», під яким розуміються всі процеси, що відбуваються в рамках транскордонного 
руху товарів від місця походження до місця кінцевого призначення1. В економічній літературі під 
ланцюгом постачання узагальнено розуміють послідовність процесів та інформації, що  
забезпечують рух товарів та послуг від постачальників, через виробництво і дистрибуцію, 
безпосередньо споживачу. В цілому міжнародний ланцюг постачання складається із певної кількості 
видів діяльності й учасників, через які проходять товари під час свого переміщення від 
постачальників початкового рівня до кінцевих споживачів2.  

Загальна структура повного міжнародного ланцюга постачання, з охопленням стадій 
виготовлення продукції з імпортних матеріалів і реалізації на зовнішньому ринку, наведена на рис.1. 
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Рис. 1. Повний міжнародний ланцюг постачання 
 
Зазначимо, базові принципи та вимоги до запровадження інтегрованого управління ланцюгом 

постачання визначено міжнародними конвенціями, рекомендаціями і стандартами, а також 
методичними вказівками ВМО – міжнародної міжурядової організації, членами якої є митні 
адміністрації більше 180 країн світу, в тому числі й Україна. Робота ВМО сконцентрована у сферах 
розробки: 

− міжнародних інструментів, конвенцій з питань класифікації товарів, митної вартості;  
− правил походження товарів, митних зборів, безпеки ланцюгу постачання товарів;  
− спрощення процедур міжнародної торгівлі, боротьби з правопорушеннями в митній сфері та 

незаконним переміщенням контрафактної продукції (захист прав інтелектуальної власності);  
− заходів боротьби з корупцією.  
Особливу увагу ВМО приділяє програмам інституціонального розвитку, метою яких є надання 

підтримки при проведенні реформ та модернізації митних служб. 
Концептуальні засади комплексного управління ланцюгом постачання товарів були 

сформовані Рамковими стандартами безпеки та спрощення міжнародної торгівлі ВМО (далі – 
Рамкові стандарти безпеки ВМО)3, а саме: Стандартом 1 «Комплексне управління ланцюгом 

                                                      
1 Угода між Україною та Королівством Нідерланди про взаємну адміністративну допомогу в 
митних справах: Угода 2007 (Президент України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ru/528_022>. 

2 Уотерс, Д. (2003). Логистика. Управление цепью поставок. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 19. 
3 SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (2015). The World Customs 

Organization.  <http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-
tools/tools/safe_package.aspx>. 
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постачання товарів». Відповідно до цього Стандарту, митні адміністрації повинні дотримуватись 
комплексних процедур митного контролю, передбачених у Рекомендаціях ВМО для митних органів 
з інтегрованого управління ланцюгом постачання:  Customs Guidelines on Integrated Supply Chain 
Management (далі – Рекомендації ІУЛП)1. 

Рамковими стандартами безпеки ВМО та Рекомендаціями ІУЛП передбачено застосування 
комплексних процедур митного контролю, що вимагає наявності відповідних юридичних 
повноважень, а також дозволяє вимагати від експортерів і перевізників заздалегідь надавати митним 
адміністраціям інформацію в електронному вигляді для оцінювання можливих загроз та небезпек. 
Крім того, комплексні процедури митного контролю передбачають встановлення між митними 
адміністраціями транскордонного співробітництва, постійного оцінювання ризиків та здійснення 
митного контролю з метою підвищення загальної безпеки ланцюга постачання і прискорення 
процедур випуску товарів, що вимагає розроблення відповідної правової бази. Ці механізми 
підкріплені вимогами відповідних актів ВМО, а саме: Рекомендаціями щодо розроблення 
національного законодавства, що регулює збір і передавання митної інформації; Типовою 
двосторонньою угодою і Міжнародною конвенцією про взаємне адміністративне сприяння в митних 
питаннях (Йоганнесбурзька конвенція). В рамках цієї співпраці митні адміністрації повинні 
домовлятися про взаємне визнання результатів контролю/огляду, а також програм для 
уповноважених економічних операторів.  

Тут варто відмітити, що в Україні розвиток інституту уповноваженого економічного 
оператора (далі – УЕО) знаходиться на початковій стадії. В правовом плані йому присвячена глава 2 
(ст. ст. 12 – 18) Митного кодексу України. Але в митній практиці ці положення поки що не 
реалізовані з цілої низки причин, які не сприяють зміцненню національної безпеки нашої держави і 
потребують додаткового вивчення. На відміну, між іншим, від інших держав. Наприклад, відповідно 
до даних ВМО, а саме Компендіуму програм УЕО2, в багатьох країнах світу активно 
запроваджуються програми УЕО. За кількістю виданих сертифікатів УЕО лідерами є країни ЄС, 
Китай, Гонконг (Китай), США та Японія (табл. 1).  

Підтримати цей напрям в Україні, ми вважаємо, має й наука. На цьому  сьогодні, зокрема, 
зосереджена увага НДЦ митної справи НДІ фіскальної політики Університету ДФС України3, що 
підтримується фіскальним відомством. 

Далі зазначимо: у загальному додатку до Переглянутої Кіотської конвенції (Стандарт 6.1) 
передбачається, що всі товари, враховуючи транспортні засоби, що ввозяться на митну територію і 
вивозяться з неї, підлягають митному контролю4. Для досягнення цілей цього Стандарту  цілісність 
відправлення повинна бути забезпечена з часу навантаження товарів у контейнер, а в разі їхнього 
перевезення без використання контейнерів – до моменту випуску товарів у пункті призначення. 

Слід зазначити, що митний контроль й оцінювання ризиків є постійним, спільним і 
взаємообумовленим процесом щодо забезпечення безпеки ланцюга постачання, який починається з 
моменту підготовки вантажів експортером, з постійною перевіркою цілісності вантажів, при 
недопущенні невиправданого дублювання заходів контролю.  Для цього слід зробити можливим 
взаємне визнання заходів контролю – шляхом узгодження між митними адміністраціями стандартів 
контролю та управління ризиками, обміну розвідувальними даними й інформацією стосовно 
профілізації ризиків, а також обміну митними даними з урахуванням роботи, що була проведена в 
контексті Глобальної інформаційно-розвідувальної стратегії ВМО. Такі угоди повинні передбачати 

                                                      
1 Руководство для таможенных органов по интегрированному управлению цепочкой поставок / 

Пакет SAFE ВТамО / Руководство ИУЦП (GIZ GmbH) «Содействие региональному 
экономическому сотрудничеству в Центральной Азии». Всемирная таможенная организация. 
<http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-
tools/tools/~/media/950560B6F48147A5885BD1251709A8EE.ashx>. 

2 Compendium of AEO programmes, 2016. <http://bit.ly/1TBVAb9>. 
3 Див., наприклад: Несторишен, І.В., Долгий, О.А., Туржанський, В.А. та ін. (2016). Розвиток 
інституту уповноваженого економічного оператора в контексті імплементації Рамкових 
стандартів безпеки та полегшення міжнародної торгівлі ВМО: звіт про науково-дослідну 
роботу. Хмельницький: НДЦ митної справи НДІ фіскальної політики Університету ДФС 
України. 

4 International Convention on the Harmonized System. World Customs Organization (WCO). 
<http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs_convention.aspx>. 
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можливість спільного моніторингу (контролю якості) митного контролю з метою відстеження 
дотримання прийнятих стандартів. 

 
Таблиця 1 

Характеристика програм УЕО, розроблених в окремих країнах  
відповідно до Рамкових стандартів ВМО 

 

Назва програми Дата введення 
Область 

дії 
Тип оператора Кількість УЕО 

ЄС 
УЕО (AEO) 01.01.2008 Імпорт, 

експорт 
Весь ланцюг постачання 17402 заявок, 15116 

сертифікатів (на 
12.02.2015) 

США 
Митно-
торгівельна 
спілка проти 
тероризму (С-
ТРАТ) 

11.2001 Імпорт, 
експорт 

Весь ланцюг постачання, 
включаючи склади, морські 
порти та виробників Канади 
та Мексики  

11000 (на 01.2016) 

Китай 
УЕО (AEO 
programme) 

01.04.2008 Імпорт, 
експорт 

Імпортери, експортери, 
виробники, митні брокери, 
склади, експедитори, 
перевізники  

36551 (на 31.12.2015) 

 Гонконг, Китай 
Програма УЕО 
Гонконгу (Hong 
Kong AEO 
Programme) 

02.04.2012 Імпорт, 
експорт 

Всі місцеві оператори, що 
беруть участь у 
міжнародному ланцюзі 
постачання  

29 УЕО (в тому числі два 
малих и середніх 
підприємства)  
(на 01.2016) 

Японія 
УЕО (AEO) 2006 експортери 

2007 – імпортери. 
поступове 
розширення 
області дії 
програми УЕО 

Імпорт, 
експорт 

Імпортери, експортери, 
складські оператори, митні 
брокери, логістичні 
оператори (експедитори, 
перевізники, транспортні 
компанії, авіакомпанії), 
виробники 

Імпортери: 89, експортери: 
238, митні брокери 90, 
складські оператори: 117, 
логістичні оператори: 8. 
Загальна кількість: 542 
УЕО (на 09.02.2015) 

Джерело: [Compendium of AEO programmes, 2016. – [Electronic resource]. URL: 
http://bit.ly/1TBVAb9] 

 
 
Митниця відправлення повинна вжити всіх необхідних заходів щодо можливості ідентифікації 

відповідної партії товарів і виявлення будь-якого несанкціонованого втручання по усьому ланцюгу 
постачання. Що стосується морських контейнерних відправлень, то всі заходи з перевірки, 
оцінювання ризиків і їхньої дії повинні здійснюватися на підставі принципів управління ризиками і 
вживатися ще до навантаження контейнера на судно. Крім того, митні адміністрації, територією 
яких проходить ланцюг постачання товарів, повинні домовлятися про використання: системи 
електронних повідомлень –  для обміну митними даними; результатів контролю та повідомлень про 
прибуття товарів, зокрема, – щодо партій товарів підвищеного ризику. За необхідності, митні 
адміністрації повинні змінювати свої повноваження, встановлені нормативними документами, з 
метою отримання можливості повністю перевіряти вантажі підвищеного ризику. 

Для забезпечення безпеки ланцюга постачання товарів і ланцюгів комплексного митного 
контролю, митним органам слід застосовувати програму дотримання цілісності пломб, яка докладно 
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викладена в Рекомендаціях до Глави 6 Загального додатку до Переглянутої Кіотської конвенції1. Ці 
програми забезпечення цілісності пломб, засновані на використанні в пункті завантаження 
механічних пломб для забезпечення високого ступеня безпеки, запропонованих в стандарті ISO 
17712, передбачають процедури реєстрації встановлення, заміни та перевірки цілісності пломб у 
ключових пунктах. Таких, як пункти перевалки на інший вид транспорту. Крім того, митницям слід 
сприяти добровільному застосуванню технологій, що сприяють забезпеченню цілісності 
контейнерів при проходженні по ланцюгу постачання товарів.  

Однією з головних умов формування безпечного міжнародного  ланцюга постачання є вимоги 
до подання інформації уповноваженими  економічними операторами до митних адміністрацій. За 
умови експорту, уповноважені економічні оператори повинні до моменту завантаження товарів на 
транспортний засіб або в контейнер, що використовується при експорті, надати митним службам 
попередню електронну вантажну експортну декларацію. Експортери зобов’язані підтвердити, 
бажано в електронній формі, що вони надали митним органам попередню експортну вантажну 
декларацію. У тих випадках, коли експортна вантажна декларація є неповною або спрощеною, на 
більш пізньому етапі, відповідно до положень національного законодавства, слід створити систему, 
за якої повідомлення будуть надсилатися лише стосовно тих партій вантажів, що не можуть бути 
завантажені або вивантажені. Такі повідомлення повинні направлятися у встановлені терміни після 
надсилання інформації, необхідної для оцінювання ризиків.  

Терміни подання товарних і вантажних декларацій до митної адміністрації, за умов експорту 
або імпорту, повинні встановлюватися національними законодавствами країн після: 1) ретельного 
аналізу географічної ситуації і ділової практики, що застосовується в різних видах транспорту; 2) 
проведення консультацій з представниками підприємницького сектора та з іншими зацікавленими 
митними адміністраціями. Митні служби  забезпечують уповноваженим економічним операторам 
рівний доступ до спрощених умов, незалежно від виду транспорту. Однак, митні служби не повинні 
вимагати подання попередньої декларації раніше, ніж: 

1. Морські перевезення: 
– контейнерний вантаж: за 24 години до навантаження в порту відправлення; 
– при перевезені товарів без контейнерів: за 24 години до прибуття в перший порт країни-

призначення. 
2. Повітряний транспорт:  
– маршрут малої протяжності: в момент вильоту літака; 
– маршрут великої протяжності: за 4 години до прибуття в перший порт країни-призначення. 
3. Залізничний транспорт:  
– за 2 години до прибуття в перший порт країни-призначення. 
4. Автомобільний транспорт:  
– за одну годину до прибуття в перший пункт країни-призначення. 
З метою підтримки оцінки ризиків і полегшення випуску транспорту, будучи складовими 

частинами комплексного ланцюга митного контролю, митні адміністрації, територією яких 
проходить ланцюг постачання товарів, повинні розглянути можливість обміну даними між митними 
службами, зокрема, щодо вантажних партій підвищеного ризику. Така електронна система 
повідомлень може передбачати обмін повідомленнями про певні експортні операції, в тому числі й 
про результати контролю, а також відповідними повідомленнями про прибуття товарів.  

Згідно з рекомендаціями ВМО, національні законодавства, зокрема, й України, повинні 
містити положення, що дозволяють митним органам передавати інформацію іншим митним 
адміністраціям, що збирається ними для власних цілей. Якщо такі положення відсутні, їх слід 
розробити і прийняти. В якості основи для розробки таких положень можна використовувати 
Рекомендації щодо розроблення національного законодавства про збір та передачу митної 
інформації. Крім того, в якості основи для обміну інформацією про товари підвищеного ризику, 
рекомендується використовувати існуючі інструменти ВМО: такі, як Йоганнесбурзька конвенція і 
Типова двостороння угода.  

Митні адміністрації забезпечують функціональну сумісність інформаційних систем та 
використання відкритих стандартів. З цією метою митним службам рекомендовано використовувати 

                                                      
1 International Convention on the Harmonized System. World Customs Organization (WCO). 

<http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs_convention.aspx>. 
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Модель даних ВМО (WCO Data Model), яка визначає максимальний набір даних для здійснення 
експортних та імпортних формальностей1. Модель даних ВМО визначає також формат електронних 
повідомлень для відповідних вантажних і товарних декларацій. Модель даних ВМО враховує всі 
елементи даних, які можуть знадобитися в якості попередньої інформації для забезпечення безпеки 
міжнародного ланцюга постачання. 

Відповідно до положень Рамкових стандартів ВМО, уповноважені економічні оператори, що 
відповідають установленим митними службами критеріям, повинні мати право брати участь у 
спрощених і прискорених процедурах випуску при представленні мінімальної інформації. До цих  
критеріїв віднесені: 1) наявність підтвердженої історії дотримання митних вимог; 2) 
продемонстроване прагнення сприяти підвищенню безпеки міжнародного  ланцюга поставок 
товарів у якості учасника програми партнерства «митниця-бізнес»; 3) наявність задовільної системи 
управління власною комерційною інформацією. Митні адміністрації мають домовитися про взаємне 
визнання статусу уповноважених економічних операторів між різними програмами з метою 
підвищення безпеки міжнародного ланцюга постачання товарів та гармонізації митних процедур. 

Кінцевою метою запровадження інституту уповноважених економічних операторів є 
реалізація концепції «уповноважений ланцюг постачання товарів». Вона передбачає підтвердження 
митними службами дотримання всіма учасниками даної міжнародної торгівельної угоди  
встановлених стандартів безпечного поводження з вантажами та інформацією. Відносно вантажних 
партій, що проходять від місця походження до пункту призначення виключно всередині такого 
ланцюга, повинні застосовуватися комплексні спрощені процедури перетину кордону, відповідно до 
яких при експорті та імпорті буде вимагатися лише одна спрощена декларація, що містить мінімум 
інформації. 

Крім ВМО, вамогий внесок у забезпечення стабільності на кожному етапі ланцюга постачання 
внесла Міжнародна організація стандартизації (ISO), яка розробила стандарт ISO 28002:2011 
«Системи менеджменту безпеки ланцюга постачання. Забезпечення стійкості в ланцюзі постачання. 
Вимоги та настанови щодо застосовування» (англ. – Security management systems for the supply chain. 
– Development of resilience in the supply chain -- Requirements with guidance for use)2. Цей Стандарт 
пропонує повну і систематичну процедуру попередження збоїв, захисту, підготовки, зниження 
масштабу наслідків, реагування, безперервності операцій і відновлення. Загальні критерії, що 
вбудовуються в систему менеджменту, можуть застосовуватися для створення, реалізації, 
моніторингу, огляду, підтримки та підвищення стійкості організації до зовнішніх впливів з метою 
планування, прийняття і реалізації управлінських рішень під час і після інцидентів у ланцюзі 
постачання. Згаданий Стандарт може застосовуватися в будь-яких організаціях: приватних, 
некомерційних, недержавних і державних. Залучений до системи менеджмента, Стандарт підвищує 
здатність організації управляти збоями, а також здійснювати необхідні кроки для забезпечення 
життєздатності та безперервності бізнесу. Зазначений міжнародний Стандарт був  розроблений як 
частина стандартів ISO серії 28000 на системи менеджменту безпеки в ланцюзі постачань.  

Інший стандарт ISO – 28000:2007 «Системи управління безпекою ланцюга постачань. Технічні 
умови», – єдиний оприлюднений міжнародний стандарт щодо системи управління ланцюгом 
постачань, відповідно до вимог якого можна проходити сертифікацію. Він передбачає цілісний 
підхід на основі аналізу ризиків і управління ризиками, пов’язаними з будь-якими збоями в ланцюзі 
постачань. 

Значний внесок в управління функціонуванням міжнародного ланцюга постачання також 
здійснили:  

– Європейська економічна комісія ООН (ЄЕК ООН) – одна з п’яти регіональних комісій ООН, 
яка відіграє провідну роль у спрощенні процедур торгівлі шляхом розробки рекомендацій, 
стандартів та інших інструментів підтримки, що застосовуються у всьому світі; 

– СЕФАКТ ООН – дочірній міжурядовий орган Комітету з торгівлі ЄЕК ООН. Його діяльність 
координується спеціальним бюро, до складу якого входить Голова і кілька заступників Голови. У 
роботі органу беруть участь експерти міжурядових організацій, органів державного управління 

                                                      
1 WCO Data Model. World Customs Organization (WCO). 

<http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/pf_tools_datamodel.aspx>. 
2 Security management systems for the supply chain – Development of resilience in the supply chain – 

Requirements with guidance for use. <http://www.iso.org/iso/home/search.htm?qt=28002% 
3A2011+&sort=rel&type=simple&published=on>. 
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окремих країн, а також представники ділових кіл. СЕФАКТ ООН має глобальний мандат на 
розробку рекомендацій та стандартів ООН зі спрощення процедур торгівлі.  

Указані установи розробили Еталонну модель міжнародного ланцюга постачання 
(«International Supply Chain Reference Model»). Вона описує процеси, учасників та документи, що 
використовуються в міжнародній торгівлі. Модель окреслює основні процеси та учасників 
міжнародного ланцюга постачання. Ланцюг постачання забезпечує можливість купівлі, перевезення 
та оплати товарів з дотриманням нормативних вимог, зміцнюючи, тим самим, безпеку торгівлі в 
системі національної безпеки. У моделі «купівля – перевезення – оплата» відображаються ключові 
комерційні, логістичні, нормативно-правові та платіжні процедури, що здійснюються в рамках 
міжнародного ланцюга постачання, а також надається стисла характеристика інформації, котра є 
предметом обміну між учасниками торговельної діяльності на її різних етапах. Ця модель дає 
ієрархічно організовану презентацію ланцюга продажів, що об'єднує дії, які виконуються з 
урахуванням бізнес-вимог, зазначених у порядку розробки стандартів СЕФАКТ ООН. Модель 
доповнюється новими операціями залежно від того, як СЕФАКТ ООН реалізує свої нові проекти. 

В якості висновку зазначимо наступне: 
1. До першочергових завдань у досліджуваній сфері з точки зору зміцнення національної 

безпеки держави слід віднести  вдосконалення прикордонного та митного контролю в умовах 
ефективної співпраці – як на національному, так і міжнародному рівнях – митних адміністрацій, 
інших правоохоронних та контролюючих органів, а також бізнес-спільноти.  

2. Основним вектором подальшої роботи вітчизняних фахівців митної справи, науковців та 
учасників зовнішньоекономічної діяльності є спільне напрацювання положень та рекомендацій 
щодо подальшої імплемнетації у вітчизняне законодавство міжнародних стандартів функціонування 
безпечного міжнародного ланцюга постачання як умови зміцнення національної безпеки нашої 
держави. 

3. Особливо актуальним у сучасних умовах є прилюдне обговорення та фахове опрацювання 
проекту Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо уповноваженого 
економічного оператора та спрощень митних формальностей» (реєстраційний № 4777 від 
03.06.2016)1, яким передбачено поступову реалізацію елементів концепції «уповноважений ланцюг 
постачання товарів», перш за все, за напрямами: 

1) вдосконалення функціонування інституту УЕО в Україні; 
2) запровадження системи попереднього інформування про переміщення товарів і 

транспортних засобів через митний кордон тощо. 
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MODERN APPROACHES TO THE CONCEPT  
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
OF THE ECONOMY OF A COUNTRY 

The  presented  article  examines  the  contemporary  approaches  to  the  concept  of 
sustainable development of the national economy. Sustainable development is defined 
within  the  framework  of  the  classic  economic  theory,  namely  –  the  theory  of 
evolutionary economy. 
The article  substantiates  that  the  subsystem of  the high‐quality  resource  reproduction 
constitutes  the  stability  pole  for  development,  and  the  main  resource  is  the  human 
capital  asset,  or  the  nation’s  intellectual  potential.  Therefore  the  sustainable 
development  should  be  based  on  approaches  of  dynamically  balanced  interaction 
economic,  social  and  environmental  spheres  of  public  development.  It  is  proved  that 
sustainable economic development requires also taking into account a set of conditions, 
factors and measures of regulatory impact, ensuring the stability of endpoints by means 
of economic equilibrium. 
Key words: sustainable development, the country’s economy, the economic theory. 

Currently, the transformational economy of Ukraine is in dire need of financial resources. The 
Ukraine’s strive for acceleration of the integration processes, employment of structural economic reforms 
providing for the social focus of the national economy, which leads to a perceived need to conceptually 
decide on the elaboration of the strategic policy of sustainable economic development, which can be 
achieved through the improvement of the use of resources attracted into the economy and the existing 
economic potential. Thereat the significant increase in the volume of investments and improvement of their 
quality parameters are of crucial importance. Achieving sustainable development of Ukraine may help 
struggle with the challenges of global financial crises, update the choice of development models, as well as 
its institutional and organizational, infrastructural and resource support. 

Transition of the national economy to the level of sustainable development calls for increased 
organizational and economic mechanisms to improve the efficiency of investment operations, introduction 
of modern methods of regulation and stimulation of the said activities, the constant improvement of the 
state resource management system. That is why the development of methodological approaches, 
mechanisms and tools allowing for shaping the strategic direction of sustainable development of the 
Ukrainian economy, as well as the possibility of its resource support, are so important by far. 

Implementation of the sustainable economic development strategy involves the formation of socially 
focused economic system which would ensure the effective solution of economic, financial, social and 
environmental problems on a long term basis. 

Investing in sustainable development of the national economy, defining the directions for funding of 
economic development and implementing the effective mechanisms for attraction of direct foreign 
investments into the real economy, as well as evaluating the efficiency of different types of investments, the 
identification of priority investment objects of the national economy – all these issues require in-depth 
study, analysis, conduct of academic and empirical research. 

The notion of “sustainable development” is quite controversial by nature. Currently, there are many 
definitions and interpretations of the sustainable development concept. It’s related to the fact that the term 
“sustainable development” is used in various fields of science. So, there are “sustainable community 
development”, “sustainable economic development”, “sustainable development of the industry”, 
“sustainable development of the territory”, “sustainable consumption” and etc. The problems of economic 
development were studied by the representatives of classical political economy and economists of the XX 
century. 

In our research the “sustainable development” is considered in the framework of classical economic 
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theory, proposed in the early 70s of the previous century. Beginning from the 1980s Lester Brown1 applied 
this term to the development of megalopolis, agriculture, industry and other spheres of human activity. 
However, the widespread use of the “sustainable development” category has begun after the 1987 
publication of the operational report of the World Commission on Environment and Development (WCED), 
created by the UN General Assembly, which was released under the title “Our Common Future”. This 
concept was supported by the Second World Conference of the United Nations in Rio de Janeiro (1992)2. 

Our approach is based on the following basic trends: 1) the attention focus - people with their rights 
and obligations, i.e., human capital assets; 2) protection of the environment is considered as an integral part 
of the ongoing process of social development; 3) the satisfaction of increasing social needs is only possible 
with due regard to the environmental component and the interests of future generations; 4) improving the 
quality of life and reducing the gap in the standard of living should be both within the country and between 
countries; 5) changes in the current production and consumption patterns is achieved through the 
optimization of socio-economic relations and interactions. 

Despite the stirring discussion of the sustainable development concept and a number of formal 
decisions taken, there is no unity in the definition and interpretation of the term. The researcher J. Pezzey in 
his study lists over 60 definitions of sustainable development, proposed by different authors. Here are some 
of the most recent definitions: “sustainable development is the economic development, which does not 
undermine the natural resource basis for future generations and increases per capita”; “Sustainable 
development is the economic development ensuring environmental sustainability and sustainable, 
continuous economic growth”; “Co-evolution of a human and the biosphere, i.e. a relationship between the 
nature and society, that allows for their joint development”; “The way of maximizing long-term benefits for 
mankind”; “Improving the quality of life of people living within the carrying capacity of the ecosystems” 
etc3. 

According to E. Khlobystov, “sustainable development is a methodological paradigm defining the 
political and economic targets at the territorial level of studies. That is, the principles of sustainable 
development as a general methodological basis for policy-making may be promoted in the area of territorial 
administration, taking into account the specificities inherent not only in Ukraine, but in any specific region. 
Therefore, it is impossible to only look at the concept of sustainable development as “the operational 
principle”. Landmarks of the sustainable development define path to the development of regional plans and 
programs of the balanced functioning of all links of the socio-economic system within the framework of the 
existing resource base4. 

Sustainable development at the methodological level is often associated with the state of equilibrium 
for a complex socio-economic system, tied to the territory and natural resources potential. Significant 
progress towards covering the state of the balanced system was made by B.Danylyshyn and L.Shostak. In 
particular, by the balanced sustainable development they mean “the system of social production, in 
connection with which a perfect balance between economic development, normalization of the quality of 
the natural environment, the growth of the material and spiritual needs of the population are achieved”5. 
The scholars as V.Danilov-Dnilyan, K.Losev, I.Reif are supported by the approach which allows us to 
consider humanity as a systemic element of the biosphere, the laws and restrictions of which it has no right 
to cross without catastrophic consequences for itself6. 

The ambiguity of the interpretation of the sustainable development concept causes differences in the 
approaches to its implementation. The most common is the idea of the so-called “green economy”, 
according to which certain standards of environmental quality and the quota for the extraction of natural 
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2 Rio de Janeiro Declaration on Environment and Development, Environment and Development UN 

Conference, Rio de Janeiro, 1992. <http://www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland.pdf>. 
3 Pezzey, J. (1989). Economic Analysis of Sustainable Growth and Sustainable Development. The World 

Bank. Washington, D.C., 92. 
4 Корпан, Р.В., Хлобистов, Є.В., Недін, І.І., Коцко, Т.А., Частоколенко, І.П. (2008). Сталий 
розвиток: еколого-економічна оптимізація територіально-виробничих систем: Навчальний 
посібник. Суми, 384 

5 Шостак, Л.Б., Данилишин, Б.М. (1998). Регулирование экономического роста в условиях 
природно-ресурсных ограничений. Киев, 331. 

6 Данилов-Данильян, В.И., Лосев, К.С. (2000). Экологический вызов и устойчивое развитие: 
Учебное пособие. Москва, 416. 
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resources should be set, which must be binding under the threat of economic (and administrative) sanctions. 
The first approach means that the economic development retains the former extensive nature and its 

environmental costs are paid at the expense of economic growth. This approach underlies the establishment 
of the national strategies for sustainable development in almost all of the economically advanced countries 
willing to pay for the preservation of the environment, but unready to qualitative changes in economic 
operations and consumption standards in the name of sustainable development. Experience in the operation 
of the said economy shows that it is quite capable of dealing with local problems, but does not cope well 
with environmental issues at the regional and especially global level. Therefore the “green economy” 
modifications are proposed, reinforcing its environmental focus. 

Another approach to solving the problem of sustainable development is a technological 
transformation which implies the transition to energy- and resource-saving, low-waste production 
technologies, strict pollution control. The book “Factor Four: Half Expenses, Double Return” prepared as a 
progress report for the famous Club of Rome1. The authors believe that it is possible to double the output of 
industry and agriculture, while reducing the expenditures of energy and raw materials by half. A modern 
interpretation of this approach lies in acceleration of the change of technological structures, and the other 
content of the economic efficiency is inseparable from the environmental and economic equilibrium and 
balance. 

There is a third approach to solving the problem of sustainable development – the transition from 
quantitative growth to qualitative development, implying a significant social and cultural transformation. 
This is a complex process, covering all basic structures of society, it is not reduced to the reforms “from the 
top to bottom”, and depends on the actions of mass social groups, which leads to its unspecified outcome. It 
is introduced by many generations and lasts for decades. This approach is the most principle-based and 
solves the problem of sustainable development in full, but is unlikely to be implemented in the near future 
if there are huge economic disparities between the regions of the Earth, the political and military tensions, 
single-sidedly understood globalization. 

When considering the sustainable development of the economy from the standpoint of evolutionary 
theory, it should be noted that in the economy one dominant technological structure at regular intervals 
displaces the other and, in turn, itself becomes the dominant order at a certain period of time. New 
technological structure becomes more efficient than the previous one. The transition from one order to 
another is always accompanied by the growth of scale of production, labor productivity, the increasing 
complexity and the deepening of economic ties and external relations. Assessment and registration of such 
changes and timely response to them allows for maintaining the sustainable development of the national 
economy. Thus, only those economies could become sustainably developing which ensure the satisfaction 
of the growing needs of society with minimal cost and within the shortest possible time on the basis of an 
existing national resource potential and actual technological capabilities and their effective use in 
production. 

The subsystem of the high-quality resource reproduction constitutes the stability pole for 
development, and the main resource is the human capital asset, or the nation’s intellectual potential. 
Therefore, the concept of sustainable development must be based on the approach of dynamically balanced 
interaction between the economic, social and environmental spheres of social development. Moreover, 
sustainable economic development requires also taking into account a set of conditions, factors and 
measures of regulatory impact, ensuring the stability of endpoints by means of economic equilibrium. 

It is known that the achievement of market balance between the supply and demand depends on 
many factors. In our study, we are talking about the presence of demand for investment in the real sector of 
the national economy. The practice of economic and structural reforms in Central and Eastern Europe 
shows that the domestic demand for foreign investment exceeds supply, especially at the beginning. In 
addition, the Ukrainian economy, due to the specificity of its development, is characterized by a high level 
of perception and readiness for use of the innovation and investment resources not only in a “large” 
business, but also by small and medium entrepreneurship. Consequently, the system should have an 
effective operational mechanism of influence not only on the demand and/ or the change of the demand 
parameters, but also the encouragement of foreign investment in the country. In other words, the national 
investment policy should be aimed at creating a favorable investment climate and protection of the rights of 

                                                      
1 Шостак, Л.Б., Данилишин, Б.М. (1998). Регулирование экономического роста в условиях 
природно-ресурсных ограничений. Киев, 331. 



ISSN 2533‐4794    EVROPSKÝ ČASOPIS EKONOMIKY A MANAGEMENTU 

 34 

foreign investors. 
The analysis of modern socio-economic phenomena and processes allows the researcher to conclude 

there are qualitative changes, the essence of which is to deepen the processes of globalization and 
internationalization of world economic relations. These processes can be traced at all levels of 
implementation of such relations: the transnationalization of business entities; the appearance of industries, 
the functioning of which is possible only on an international scale; integration of the national economies, 
etc. The development level of the national economy is also determined by the degree of its involvement in 
the international economic relations, the existence of foreign entities inside the country. 

Currently, sustainable development – it is not so much a concept as the orientation of the society’s 
efforts to achieve balanced economic growth, to achieve a safe environment and reproduction of natural 
resources, high social standards of life. At the same time the essence of sustainable development - is a 
series of effective steps to maintain the capacity for the development of future generations within the 
current resource capabilities. 

Sustainable development has become not only a paradigm of social progress, but also a landmark for 
the various communities, sometimes radically different by ethical, confessional and democratic features, 
thereat stability, its criteria, principles are only defined on the framework basis by the international 
community, and its particular content lies in the dimension of national interest. 
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INCREASING THE POTENTIAL OF TRANSPORT 
INFRASTRUCTURE IN UKRAINE: EXPERIENCE  
OF EUROPEAN UNION MEMBER COUNTRIES 

In  this  scientific  article  the  essence  of  “the  potential  of  transport  infrastructure  in 
Ukraine”  concept  has  been  determined.  The  potential  of  transport  infrastructure  in 
Ukraine  consists  from  such  elements  as  transport  routes;  nodes;  objects,  serving  the 
passenger  and  freight  transport;  objects  of  maintenance  and  repair  for  ensuring 
functioning transport system. The situation and dynamics of the transport infrastructure 
in Ukraine have been analyzed. The development overseas experience of the transport 
infrastructure  in  European Union member  countries  has  been  shown.  The  influencing 
factors on the transport infrastructure in European Union member countries have been 
put forward. The practical recommendations for increasing the transport infrastructure 
potential in Ukraine have been improved. 
Key words: transport infrastructure, potential, Ukraine, the European Union, factors. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та 
практичними завданнями. В умовах глобалізації світової економіки, розширення міжрегіональних 
та міжнародних торгівельних відносин, виникла гостра потреба розвитку транспортної 
інфраструктури України. Це пояснюється такими положеннями. По-перше, транспортна 
інфраструктура знаходиться в основі національної безпеки України. По-друге, вона є головним 
фактором стабільного та динамічного зростання економіки України, її інтеграції у європейський та 
світовий економічний простори. Однак, на сьогодні недостатньо розвинена міжгалузева та 
міжрегіональна координація транспортної інфраструктури України призводить до нераціонального 
витрачання ресурсів; зниження ефективності її функціонування. 

На сьогодні транспортна інфраструктура України відстає від країн-членів Європейського 
Союзу. Причинами цього є: відсутність сучасних логістичних технологій транспортування, слабка 
взаємодія видів транспортних послуг, терміни доставки, низький рівень контейнеризації та 
контрейлеризації транспортних перевезень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної 
проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми, котрим присвячується означена стаття. Теоретико-методологічні та методичні засади 
формування та розвитку транспортної інфраструктури знайшли відображення в роботах науковців: 
Гудима Р. Р., Дульфан С. Б., Карпов В. М., Лебедева Н. А., Пасічник А. М., Познанская І. В., 
Талапбаева Г., Уажанов М. У.1 Аналіз наукових досліджень цих авторів виявив, що на сьогодні в 
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інфраструктури: адаптація до українських реалій. Молодий вчений, 7 (10), 70-74; Дульфан, С.Б. 
(2013). Транспортна інфраструктура як об’єкт муніципального управління та розвитку. Держава 
та регіони. Сер.: Державне управління,  2, 140-145; Карпов, В.М.  (2012). Транспортна 
інфраструктура в зовнішньоекономічній діяльності України.  Формування ринкових відносин в 
Україні, 10,  98-104; Лебедева, Н.А. (2014). Разработка основ методики формирования 
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фінансово-економічній літературі не приділено достатньо уваги підвищенню потенціалу 
транспортної інфраструктури України. Так відсутнє визначення поняття «потенціал транспортної 
інфраструктури України», нез’ясовані фактори транспортної інфраструктури; не досліджено 
закордонний досвід стан та динаміки транспортної інфраструктури. Це значно ускладнює процес 
прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо розроблення практичних рекомендацій до 
підвищення потенціалу транспортної інфраструктури України. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою наукової статті є розроблення 
практичних рекомендацій до підвищення потенціалу транспортної інфраструктури України. Для 
досягнення мети в статті поставлені та вирішені такі завдання: визначити сутність поняття 
«потенціал транспортної інфраструктури України»; проаналізувати стан та динаміку транспортної 
інфраструктури в Україні; дослідити закордонний досвід розвитку транспортної інфраструктури в 
країнах-членах Європейського Союзу; з’ясувати значимі фактори впливу на транспортну 
інфраструктуру в країнах-членах Європейського Союзу; розробити практичні рекомендації до 
підвищення потенціалу транспортної інфраструктури України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Під потенціалом транспортної інфраструктури 
України можна розуміти сукупність транспортних шляхів, вузлів, об’єктів, які обслуговують 
пасажирські та вантажні перевезення, а також об’єктів технічного обслуговування та ремонту, які 
забезпечують функціонування видів транспорту в транспортній системі. На основі 
вищевикладеного, можна визначити такі складові потенціалу транспортної інфраструктури України: 
мережа шляхів для усіх видів транспорту; об’єкти транспортного сервісу (див. рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Складові потенціалу транспортної інфраструктури України* 
*Джерело: розроблено автором на основі1. 

                                                                                                                                                                    
информационной базы для поддержки принятия решений при создании инвесиционного проекта 
развития мультимодальной транспортной сети. Агросвіт,  21, 35-48; Пасічник, А.М,  Лебідь, І.Г., 
Кутирєв, В.В. (2012).  Транспортно-логістична інфраструктура України: проблеми та 
перспективи розвитку. Управління проектами, системний аналіз і логістика. Технічна серія, 10, 
192-198; Познанская, И.В. (2014).  Современные тенденции развития транспортной 
инфраструктуры ЕС. Молодий вчений,  9. <http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2014_9_14> (2016, 
вересень, 23); Талапбаева, Г. (2013). Анализ современного состояния и перспективы развития 
транспортной инфраструктуры Республики Казахстан. Актуальні проблеми економіки, 2. 
<http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2013 _2_40> (2016, вересень, 22); Уажанов,  М.У. (2015). 
Основные направления развития транспортно-логистической инфраструктуры Республики 
Казахстан. Актуальні проблеми економіки, 5. <http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2015_5_21> (2016, 
вересень, 15). 

1 Гудима, Р.Р. (2014). Механізми фінансового забезпечення розвитку прикордонної транспортної 
інфраструктури: адаптація до українських реалій. Молодий вчений, 7 (10), 70-74; Карпов, В.М.  

Потенціал транспортної 
інфраструктури України 

Мережа шляхів для всіх 
видів транспорту 

Об’єкти транспортного 
сервісу 

Автомобільні шляхи; 
Залізничні (рейкові шляхи); 

Водні шляхи; 
Повітряні коридори 

Трубопроводи. 

Вокзали, станції, аеропорти, порти, 
термінали; 

Об’єкти державного сервісу; 
Логістичні центри; 

Станції технічного обслуговування; 
Автозаправні станції. 



 EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 2 Issue 5 2016 

 37

Сучасний стан транспортної інфраструктури України більшість експертів визнають 
незадовільним1. Про це, зокрема, свідчать результати порівняльного аналізу розвитку транспортної 
інфраструктури України та країн-членів Європейського Союзу (див. табл. 1) 

Таблиця 1 
Порівняльний аналіз транспортної інфраструктури України 

та країн-членів Європейського Союзу* 
Показник Іспанія Італія Німеччина Польща Україна Франція 
Площа, 
тис. км 

307,6 301,2 357,0 312,6 603,7 551,6 

Довжина 
автошляхів, 
тис. км 

681,2 487,7 644,5 424,0 169,4 951,5 

Щільність 
автошляхів, 
км/тис. км2 

1349,5 1618,7 1805,3 1355,9 280,6 1749,1 

Довжина 
залізниць, 
тис. км 

15,3 19,7 41,9 22,3 21,7 29,2 

Щільність 
залізниць, 
км/тис. км2 

30,3 65,5 117,4 71,4 35,9 53,7 

*Джерело: розроблено автором на основі2 
 
Основними напрямками підвищення потенціалу транспортної інфраструктури є: створення 

конкурентно-сприятливого середовища в дорожній галузі для реалізації проектів державно-
приватного партнерства; залучення приватних інвестицій для розвитку стратегічних об’єктів 
портової інфраструктури на умовах, визначених Законом України «Про морські порти»; реалізація 
програм співробітництва з МВФ, Світовим банком, ЄБРР, ЄІБ та іншими міжнародними 
фінансовими організаціями. створення умов для підписання угоди з ЄС про єдиний повітряний 
простір3. 

В сучасних умовах господарювання важливим напрямом удосконалення регулювання 
розвитку транспортної інфраструктури є покращення фінансового забезпечення транспортної 
діяльності. Враховуючи обмеженість бюджетних фінансових ресурсів, задля реалізації програм, 
проектів та заходів з підвищення ефективності розвитку транспортної інфраструктури, доцільним є: 

                                                                                                                                                                    
(2012). Транспортна інфраструктура в зовнішньоекономічній діяльності України.  Формування 
ринкових відносин в Україні, 10, 98-104; Пасічник, А.М., Лебідь, І.Г., Кутирєв, В.В. (2012). 
Транспортно-логістична інфраструктура України: проблеми та перспективи розвитку. 
Управління проектами, системний аналіз і логістика. Технічна серія, вип. 10, 192-198. 
<http://nbuv.gov.ua/UJRN/Upsal_2012_10_36>; Талапбаева, Г. (2013). Анализ современного 
состояния и перспективы развития транспортной инфраструктуры Республики Казахстан. 
Актуальні проблеми економіки, 2 <http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2013_2_40> (2016, вересень, 22); 
Alvarez-Herranz, A. (2012).  Transport and infrastructures: interrelationships and research from an 
economic perspective. Актуальні проблеми економіки, 4, 322-330 
<http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2012_4_36> (2016, вересень, 15). 

1 Карпов, В.М.  (2012). Транспортна інфраструктура в зовнішньоекономічній діяльності України.  
Формування ринкових відносин в Україні, 10,  98-104; Пасічник, А.М., Лебідь, І.Г., Кутирєв, В.В. 
(2012). Транспортно-логістична інфраструктура України: проблеми та перспективи розвитку. 
Управління проектами, системний аналіз і логістика. Технічна серія, вип. 10, 192-198. 
<http://nbuv.gov.ua/UJRN/Upsal_2012_10_36>; Транспортна стратегія України на період до 2020 
року. Офіційний портал Верховної Ради України. < http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2174-
2010-%D1%80 > (2016, вересень, 20). 

2 Econ Stats: Economic Statistics and Indicators by Country and Region: official Internet-recourse 
<http://www.economywatch.com/economic-statistics/country/  > (2016, вересень, 1). 

3Транспортна стратегія України на період до 2020 року. Офіційний портал Верховної Ради України. 
<http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2174-2010-%D1%80> (2016, вересень, 20). 
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використання концесій на потреби будівництва та утримання доріг, транспортних розв’язок та 
інших транспортних споруд, а також надання послуг громадському транспорту; залучення 
приватного капіталу і кредитів вітчизняних та іноземних фінансових організацій; поширення 
використання лізингу для поповнення й оновлення парків транспортних засобів і технологічного 
обладнання тощо1. 

Фокусами співробітництва України з країнами ЄС у реалізації потенціалу транспортної 
інфраструктури України мають бути наступні2: 

1. Розвиток і удосконалення вітчизняного законодавства у сфері транспорту, адаптація 
законодавчого поля України до законодавства ЄС, що потребує: доопрацювання Укрзалізницею 
спільно з Міністерством інфраструктури України проекту Закону України «Про особливості 
реформування залізничного транспорту», спрямованого на створення умов та стимулів для 
модернізації, оновлення рухомого складу залізниць; підвищення якості та швидкості перевезень, 
рівня комфорту з обслуговування пасажирів.  

2. Розвиток митних технологій, інформаційних систем, інфраструктури транзитних 
перевезень, що прискорить формування багатофункціональної комплексної системи «Електронна 
митниця».  

3. Створення уніфікованої системи національних правил організації змішаних схем перевезень 
транзитних вантажів за участі морського транспорту, залізничних шляхів, автомобільного 
транспорту. Йдеться про здійснення поступового переходу до впровадження визнаних у світі 
транспортно-технологічних і транспортно-логістичних схем, для чого слід прийняти Закон України 
«Про змішані (комбіновані) перевезення» як основний документ, що визначатиме правові й 
організаційні засади впровадження комбінованих перевезень в України. 

4. Процес інтеграції України до ринку транспортних послуг ЄС потребує капітальних 
інвестицій, тому слід розвивати державно-приватне партнерство за участю провідних європейських 
компаній шляхом утворення спільних підприємств на території морських торгових портів та 
аеропортів, розвитку механізмів концесій, укладання договорів про спільну діяльність, лізингу та 
інших.  

Зважуючи на закордонний досвід розвитку транспортної інфраструктури країн-членів 
Європейського Союзу, враховуючи вітчизняні умови транспортування, на рис. 2 представлені 
основні шляхи напрями розвитку транспортної інфраструктури в Україні. 

Враховуючи ступінь впливу економічної ситуації на інвестиції у транспортну інфраструктуру 
для України також необхідним є : підвищення експорто-орієнтованості економіки; обсягів 
вантажних перевезень відносно ВВП; модальної частки вантажного транспорту, вантажних 
перевезень залізницею, вантажних перевезень автомобільним транспортом та водним транспортом, 
загальне зростання рівня прямих іноземних інвестицій, внутрішніх інвестицій, ВВП на душу 
населення, чистого національного доходу, витрат на інновації тощо. 

Висновки з проведеного дослідження. В статті вирішено важливе науково-практичне 
завдання, спрямоване на розроблення практичних рекомендацій до підвищення потенціалу 
транспортної інфраструктури України. Основні висновки та рекомендації полягають у такому: 
доведено, що потенціалом транспортної інфраструктури України – сукупність транспортних шляхів, 
вузлів, об’єктів, які обслуговують пасажирські та вантажні перевезення, а також об’єктів технічного 
обслуговування та ремонту, які забезпечують функціонування видів транспорту в транспортній 
системі. Встановлено, що Україна має достатньо високий рівень забезпеченості залізницями (за 
цим показником вона входить до першої десятки світу), хоча відстає від Польщі, Франції та 
Німеччини. Рівень електрифікації залізниць в Україні є також достатньо високим. Україна має 
в 5,6 та 3,8 разу менше автошляхів, ніж у Франції та Німеччині. Обґрунтовано, що на інвестиції в 
транспортну інфраструктуру країн-членів Європейського Союзу впливає дуже сильно експорт у 
країни Світу, експорт у країни ЄС-27, імпорт з країн Світу, імпорт з країн ЄС-27. У статті розроблені 
практичні рекомендації до підвищення потенціалу транспортної інфраструктури України з 

                                                      
1 Жовтяк, Г.А. (2013). Принципи регулювання розвитку транспортної інфраструктури міст. 
Менеджмент міського та регіонального розвитку. <http://eprints.kname.edu.ua/32531/1/75.pdf> 
(2016, вересень, 25). 

2 Щодо перспективних напрямів співробітництва України з країнами ЄС у реалізації потенціалу 
транспортної системи України: аналітична записка. Офіційний портал Національного 
інституту стратегічних досліджень. <http://www.niss.gov.ua/articles/579/> (2016, вересень, 10). 
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урахуванням напрямів та шляхів розвитку транспортного сектору економіки. 
Перспективи подальших досліджень. Здійснення ефективного та низьковитратного 

регулювання транспортної інфраструктури має важливе значення для соціально-економічного 
розвитку України. Це пояснюється тим, що транспорт є безпосереднім учасником 
загальнонаціонального виробничого процесу, важливим засобом переміщення населення. Значна 
частина доходів від транспортування належить державі. Тому органи державної влади повинні 
ефективно впливати на результативність та якість транспортування, що є предметом подальшого 
дослідження. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Практичні рекомендації до підвищення потенціалу транспортної інфраструктури 

України* 
*власна розробка автора 
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WESTERN BALKAN COUNTRIES IN THE PROCESS  
OF GLOBALIZATION – THE CASE OF KOSOVO 

The study paper addresses a  range of  issues  regarding  the process of globalization,  its 
dimensions, problems and challenges. This study paper gives explanations regarding the 
definition  of  globalization,  aspects  of  globalization  in  economic  development,  the 
complexity of this process, countries in region and the place of the Republic of Kosovo in 
these  processes  of  global  integration  and  EU.  The  EU  integration  process  is  a  tool  for 
strengthening and accelerating  the  transition process, as  these processes are mutually 
reinforcing.  The  final  goal  of  the  Western  Balkan  countries  is  to  transform  their 
economies  into viable market economies and to achieve integration  into the European 
Union. EU accession is seen as crucial to a successful domestic transformation. Further 
progress with  the EU accession process  is  of  great  importance  for  the  continuation of 
institutional  reforms  and  establishment  of  a  functioning  market  economy  across  the 
Western Balkans. 
Key words: Globalization, EU, Kosovo, Western Balkan, Economic Developments.  

INTRODUCTION   
Globalization is a very important process which continues to reach the attention of many scientists, 

policymakers and analysts in the worldwide. The theory of globalization today is a field of intensive and 
multidisciplinary debate. In the question that, what is globalization? It is very difficult to give an 
appropriate answer having in regard the fact that among the professionals there are many contradictions in 
determination of the concept of globalization. It is very clear that problems constituting the nature of 
globalization phenomena are extremely complex and multi-dimensional1. This complexity enables 
analysing the phenomena of globalization in many different views and in this meaning, authors of different 
theoretical approaches very often emphasize some globalization aspects, ignoring others, in order to 
promote their predetermined opinion. Part of these theories is ideologically-based in order to highlight the 
benefits of globalization or simply to present globalization as a natural process independent from other 
structures of the power. Globalization is an important challenge for economic science.  

Globalization of world economy is a process consequences of which go beyond economic domain of 
the society and now is a subject of diversification of the multidisciplinary research. As a type of mega-trend 
which mainly determines current international economic tendencies, the globalization has set new 
challenges in economic theory. Globalization is increasingly characterized by growth of interdependence of 
national economies with global economy. Globalization can be defined as a process which increases 
economic openness, economic cohesion and economic integration in the world economy. Many global 
countries are connected in one multi-dimensional network of economic, social, cultural, and political 
relations. Integration of specific countries is important motive for globalization process. This integration 
has gone through four stages of regional economic integration2:  

 Establishment of the free trade zone;  
 Establishment of the customs union among countries which establishes of mutual quotes and tariffs;  
 Establishing economic union and  
 A common market.  
Using the variety of the different sources and factors in different ways, the globalization and 

economic growth are nowadays two unseparated phenomena.  

                                                      
1 Deardorff, A., Stern, R. (2001). What shoud you know about the Globalization and world Trade. Review 

of International Economy, 403-427. 
2 Samuelson, Paul A. Nordhaus, William D. (2000). Economy. 15 Zagreb editions: Mate. 
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GLOBALIZATION DIMENSIONS   
Globalization is a multi-dimensional process which can be summarised in economical, political, 

social, cultural, environmental and many other dimensions. Regarding the economic dimension it can be 
said that it stands on the top of the priorities. In this dimension are treated many different issues as are: 
growth of the trade and direct investments, globalization of financial markets, international integrated 
production, local competition of other countries and regions. Policy and its dimension need to face more 
massive problems and treat them appropriately only at international or global level. So European 
Integration promises success against challenges of the globalization. The previously organised policy 
mainly at national and territorial level has increasingly remained behind, comparing to the organized 
international or global economy. The world is increasingly is changing into a “global village“, except the 
traditional communities as are family or neighbours are emerging new forms of communication (Chat, E-
mail) and gradually are replacing traditional areas of communication. Globalization through its economical, 
social, cultural agents intends to expand its hegemony in all homely human broadness and deepness in the 
forms of perception of the world and national mentality, which is shown in mythology, folklore, habits and 
rituals and in the form of the religion forms and lately in philosophy, literature and arts, in socio-political, 
legislative and ethical self-determination of a nation.  

For the international economy are very important financial and trade relationships among national 
economies and influence of the financial and international trade in distribution of incomes, production, 
resources among the countries in the world. 

 As a result of changes in economical policy and technology, economies which previously have been 
split from high transport expenses and artificial trade barriers and fundings are now closely linked in the 
economic interdependence network. The most pointed attribute of new global economy is the growth 
joining to countries with high level of development, countries in transition and countries with low level of 
development.  

Big news of the century is the level in which poor nations of the world have become of global 
financial system, trade and production and not as partners and market players which have egos as colonial 
subject1. 

National economies are becoming more and more integrated in four basic fields: 
 Trade  
 Finances 
 Production and  
 An increased network of institutions and treaties.  
Trade integration is clearly bigger every year since the World War II. Alsio it is increased more 

rapidly global production, resulting in a greater part of export and import and total Gross Production is 
increased almost in every country in the world. In last fifteen years, financial affluxes beyond national 
borders have been more increased than trade. Direct foreign investments have been increased more rapidly 
than capital fluxes. The emphasized growth of foreign direct investments highlights a big role of 
multinational corporates in global trade, in particular in global production. Another aspect of globalization 
is harmonization which is in increase among international economical and financial institutions2. 

Implications of globalization for both development and developed countries are actually subject 
intensive research and hardly debate about economical policy.  

 
GLOBALIZATION AND WESTERN BALKAN  
In the process of political democratization and economical liberalization in the countries with former 

totalitarian regimes a key role has played the external factor and in particular USA and other economical 
and political powerful countries. Western Balkan Countries have been characterized with many different 
problems as: political, economical, social and cultural problems.  

The period of time of 90-ies is considered as a period of overall movements in the countries of East 
and Central Europe. First of all these changes have to deal with disintegration of the USSR and break – up 
of Yugoslavia as classical federations and Pact of Warsaw as well as by the change of the dominant role of 
the social and state property ownership in these countries. As a result of these changes it is manifested the 
process of economical and political changes through overall transformation and privatization of the state 

                                                      
1 Taylor, Andrew (2002). Globalism and Trade Development. Working Paper. 
2 International Forum for Globalization (2002). <http://www.ifg.org>.  
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sector, respectively social sector in the economy. The aim of the change of the economical system was to 
rebuilt and develop market economy1. 

In the first decade of the XXI century Western Balkan countries despite the economical reforms 
undertaken with the view to excess transition, global crisis after 2008 marked a modest economical growth 
but this growth is based in high domestic consumption linked with rapid growth of loan and it was 
associated with expansion of deficit charge account and increase of the debt of the private sector. Short 
term economical perspectives of the region of Western Balkan countries still remain weak2. 

The last economic crisis has highlighted an environment which supports economic competitiveness 
and has a great importance in better supporting of the national economies to absorb shocks and to provide 
solid economic performance. Macedonia and Montenegro are the main economies in the region followed by 
Albania and Serbia while Bosnia and Herzegovina and Kosovo are far behind the regional average (Slavica 
Penev, 2013). A weak physical and institutional infrastructure, relatively low market efficacy, limited 
innovation and low potential of sophistication are serious limitations for competitiveness of the region3. In 
this context the continuation of the harmonization process of EU legislation and implementation of some 
segments of EU agenda for better regulations should be main concerns for countries in region (EBRD, 
2012).   

The main objective of the Western Balkan Countries is to transform their economies into a 
sustainable market economy and to achieve the integration into European Union and in other global 
integrations (Sanjay Kathuria, 2008). Transition countries also have to adapt to the requests of 
globalization. It is to be learned from the experience models of developed countries, the existing 
institutional structures of transition economy should be taken into careful consideration. Optimal transition 
strategy should be directed towards successful connection to the flows of globalization. 

To realize these integration objectives, the Governments of these Countries should built healthy 
policies in their governing programs for long term development and also should built strong regulative and 
supervising structures4. 

 
IMPACT OF GLOBALIZATION IN THE ECONOMY OF KOSOVO 
 The basic concept of the Kosovo’s economy in transition and its integration in the process of 

globalization, must be oriented in resolving of the paradigm (alternative model), which must be oriented 
into two directions: in a part which matches with economic and political reforms and which have been done 
so far in all countries in the eastern Europe and the second part of the reform must be adapted and reflect 
the reality and our specifics.  

The membership of Kosovo into two main Institutions of the United Nations: IMF (2009) and World 
Bank (2009) and European Bank for Recontruction and Development (2012) among other are big steps 
which necessarily shall affect for easier transition and comprehensive join in other institutions and 
organizations. The integration of the Kosovo’s economy in the course of the global changes is only a 
challenge and complex task. For small countries to avoid isolation and keep their authentic values, it is 
necessary to use integration and globalization benefits with positive smartness and at the same time to 
minimize possible negative effects of these processes. In this context of prosperity it is a necessary a 
pragmatic approach which shall enable an establishment of a model of market economy related to social 
policies and growth of society’s wellness. As a new born country the Kosovo’s state is now facing many 
socio-economic problems with war consequences as are collapse of the economy and in human including 
ineffective governing, ineffective judicial system and corruption. Aside from these, problems are 
deteriorated with global economic crisis which has affected direct foreign investments and remittances. Our 
economy still has structural problems which are accompanied with many maladjustments and increase of 

                                                      
1 Dr. Slavica Penev (2013). European and Economic Perspective for Western Balkan Countries. 

Westminster Foundation for Democracy.  
2 EBRD (2010). Transition in Crisis: Transition Report 2010. London: European Bank for Reconstruction 

and Development. 
3 EBRD (2012). Regional Economic Prospects in EBRD Countries of Operation: July 2012. London: 

European Bank for Reconstruction and Development. 
4 Sanjay, Kathuria (2008). Western Balkan Integration and the EU: The International Bank for 

Reconstruction and Development. The World Bank. 
<http://siteresources.worldbank.org/MACEDONIAEXTN/Resources/WesternBalkanintegrationandthe
EU.pdf>. 
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the aggregate demand only in a limited quantity may respond with production growth. It is still needed to 
strengthen financial discipline which enables the linkage of public expenses and their real realization.  

Kosovo in its way of development should strengthen its development capacities through productive 
cooperation with world, including here opened environment and exposition against strong influence of the 
knowledge, understanding of the changes which are manifested or they are to be manifested in environment 
of new factors which have effect in development through a sustainable transition and well oriented system.  
National strategies of the development should be based in a new development approach supported by 
respect of the market legitimacies and domination of the economy over policy1. 

Initially must be provided the application productive and human capital under conditions of the 
global market and afterwards shall promote a new profile of the development of the national economy, 
suitable to global conditions, taking into consideration need factors of development (knowledge and 
technology), expansion of national companies, foreign banks and companies of international reputation.  

These operations shall impact in acceleration of transition in an easier way, in a view to have easier 
consequences from this stage. So the transition is a transforming process of deep sizes of a social system. A 
system comes through a new structure, which provides higher efficiency and effectiveness. Some of the 
development indicators show that Kosovo is still ranked down comparing to countries in transition, but is 
still far away from the developed countries. In this way the index of the level of perception of corruption for 
2013, from 177 countries monitored, Kosovo was ranked as 112. Countries in region as: Albania, 
Montenegro, Serbia, Macedonia, Croatia, have a lower rate2. 

The index of human development as a measure of human life quality and standard based on the last 
report of the United Nations of November 2, 2011 a report which covers 185 countries ranks Kosovo as 
913. The index of doing business prepared by the World Bank for 2013 shows that Kosovo has made a 
considerable progress in improving of business environment. Now Kosovo is ranked as 86, comparing to 
2012, where it was 98. The World Bank since 2009 has ranked Kosovo in the list of the countries in 
transition and certainly in our country the transition process has started earlier than in other countries.  

The Kosovo still faces many challenges and of most important challenges are those of socio-
economic challenges. First of all, still needs to work hardly to improve the macro-economic environment 
through strengthening of the factors and institutions of the market economy, competitiveness, liberalization 
and regulation of some economic processes. Monetary, budgetary and fiscal policy represent important 
mechanisms because they determine the pyramid of the responsibilities and competences in governing of 
the financial course in Kosovo’s economy, having in regard strategic needs and demands of the economy, 
population and state. Building the fiscal system and establishment of the fiscal policies must be adapted to 
the economic course of the country. Now we are in the stage of the fiscal policies reform and we should 
continue with this course but we must be very careful in this way. These reforms should be adopted with 
fiscal practices of the other countries in region and with trends of reforms happening into the European 
Union.  

A specific attention must be paid to property rights. Property, property pluralism with domination of 
the private property, property assurance and protection of property must be respected and guaranteed as 
very important segment. The competition policy as a basement of every market economy is a criteria of 
strategic importance for development processes in Kosovo. The competition from the international and 
domestic market makes a continues pressure in restructuring of the economy under efficacy criteria. The 
competition in the domestic market of Kosovo must be encouraged through regulation natural monopols, 
public property ownership and regulation of the market from possible disorder. The reduce of the informal 
economy-non-legal economic sector in countries in transition has a considerable participation within the 
overall economic activity. According to the assessments this participation varies from 30-60% of the 
overall economic activity. There is a high level of the informal economy in Kosovo and that varies over 
40 %, which is highest than in other neighbouring countries. The fight against fiscal evasion and informal 
economy must not be a strategic priority only at central level, but in this must be involved the local 
governance as well and all other segments having impact in reducing the informal economy. These 
economic indicators and other indicators show that we must continue with structural reforms not only in the 
economy but must be included in the society as well, including legal made institutional reforms with the 

                                                      
1 Tranzition and Institutional Reforms in Kosovo (2002). Prishtinë. 
2 Overview. Transparency International. <http://www.transparency.org/research/cpi/overview>. 
3 Human Development. <http://hdr.undp.org/en>. 
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main strategic objective for democratization of the society and economic order always based legal and 
constitutional settlements and which are in compliance with European standards. Based on these laws we 
must accelerate reforms in economy and society in general as: reform of monetary system, fiscal and trade 
reform, reform of the social insurances and social policies, health system, police, courts, public prosecution, 
media, universities, local government, election system and many other reforms. These and other factors 
shall influence in the economic growth of the country, which shall contribute to a better standard of the 
population and mitigation of unemployment and social progress.  

 
CONCLUSION  
This paper shows that everything related to globalization starts and ends into market as a regulator of 

the economy and competition. For developing countries, the globalization may play a role of catalyst in 
generation of many benefits, which bring long-term growth and welfare of the society in general. Positive 
experiences of many countries with liberalization of the economy suggest that attempts to encourage the 
globalization shall be more successful when associated with supported reforms in other fields. A part from 
other negative aspects of globalization, this process must be seen as a challenge for chances that offers in 
development, economic growth and prosperity. The future of our economy depends on growth of 
competition and skills to achieve competitive progress in the market as a part of the global market. Only 
with a capable leadership and innovative access our economy shall be able to find a deserved place in this 
global process.  
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями.  

Співвідношення державного управління, права й економіки в різних соціальних системах 
виражається в домінуванні тих або інших правових, адміністративних, фінансово-економічних 
методів та прийомів. Для суспільств із адміністративно-командною системою державного 
регулювання економічної політики, перш за все, характерне централізоване регулювання. Для 
суспільств із ринковою системою державного регулювання, перш за все, властивий метод 
децентралізованого регулювання, за якого юридично значимою є поведінка самих господарюючих 
суб’єктів. Для суспільств із змішаною економікою більше характерна комбінація першого і другого 
методів, співвідношення між якими має свої особливості щодо кожної конкретної країни. При цьому 
важливою рисою є таке співвідношення права й економіки, за якого право враховує об’єктивні 
економічні закони, сприяє зростанню соціальної справедливості в суспільстві1.  

Визначений критерій (співвідношення економіки, права та держави у процесі формування 
економічної політики) може слугувати також і для іншого підходу до класифікації систем 
державного регулювання економічної політики, включаючи і міграційну політику. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної 
проблеми.  

Актуалізація проблем міграції населення і міграційної політики України після здобуття 
державної незалежності супроводжується появою великої кількості наукових публікацій, в яких 
розглядаються кількісні та якісні характеристики міграційних процесів. 

Пошуку ефективних способів державного управління складними міграційними процесами 
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присвячені наукові праці багатьох знаних вітчизняних учених, зокрема  М.Бублія, А.Гайдуцького, 
А.Загробської, Е.Лібанової, О.Малиновської,  В.Новіка, М. Романюка, С.Пирожкова, О. Піскуна, О. 
Позняка,  О. Хомри, С.Чеховича, О.Шевченка тощо. 

Більшість з названих дослідників розглядали окремі аспекти управління міграцією, вивчали 
соціально-демографічний, економічний, політичний виміри даного питання.  Ряд дослідників, 
зокрема В.Бодров,  І.Грицяк, Г.Дмитренко, О.Іваницька, І.Розпутенко, В.Юрчишин досліджують 
специфічні елементи фінансово-економічних механізмів державного управління, які були 
предметом наукових досліджень  у дотичних до міграційної сферах. 

Разом з тим, прогалини в системі адміністративно-правового та соціального регулювання 
міграційних процесів, що обумовлюють поширення неформальних (найчастіше негативних) практик 
в діях регіональних органів державної влади та муніципального управління, а також у діях 
роботодавців, так і не стали предметом наукових досліджень. 

У зв'язку з цим особливо актуальним видається аналіз нормативно-правової  та інституційно-
організаційної бази з питань міграції, тим більше що Україна на практиці зіткнулися з проблемою 
формування міграційного законодавства, адекватного новим умовам і відповідного нормам 
міжнародного права, що забезпечує її гармонійне включення в систему міжнародних міграцій. 

На сучасному етапі заходи, що приймаються для регулювання міграційних процесів на різних 
рівнях державного управління, часто не приносять належного результату, так як проводяться без 
серйозних концептуальних розробок, без комплексного врахування всіх чинників, задіяних у цій 
сфері. Звідси об'єктивна потреба постійного моніторингу міграційної ситуації, узагальнення 
результатів і коригування діяльності державних органів та громадських об'єднань. Вивчення 
світового та вітчизняного досвіду регулювання міграції 

Об'єктивною необхідністю є перегляд і критичне переосмислення правозастосовчої практики 
діючих нормативних документів. 

Метою статті є  визначення стану нормативно-правового та організаційно-інституційного 
забезпечення ефективного функціонування фінансово-економічних механізмів державного 
управління міграційними процесами. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У контексті реалізації державної економічної політики простежується тісна взаємодія права й 

економіки1. У цьому ракурсі, на нашу думку, можна виділити три групи взаємозв’язків2.     
І. Економіка як джерело права. У даному взаємозв’язку економіка розглядається як 

первинний чинник, що безпосередньо впливає на формування права, тобто право є наслідком сталих 
економічних відносин. У зв’язку з цим слід звернути увагу на такий феномен, як правовий звичай – 
правило поведінки, яке історично сформувалося через його багаторазове застосування і перебуває 
під охороною держави. Звичаї формуються в процесі життєдіяльності суспільства. Якщо вони 
дістають визнання держави і забезпечуються її примусовою силою, то стають правовими звичаями. 
Прикладами останніх можуть бути звичай у сфері торгового мореплавства.  

Відповідно до даного взаємозв’язку, законодавець повинен шукати право в самій дійсності, 
оскільки зміст норми, яку належить виразити в акті державної волі, законодавець повинен, перш за 
все, знайти у «правовій природі речей» і після цього перекласти її мовою закону.  

У багатьох випадках даний взаємозв’язок є досить точним віддзеркаленням процесів, що 
відбуваються в дійсності. В якості ілюстрації цього можна взяти страхування. Даний вид діяльності 
як бізнес виник стихійно, проте формувався протягом століть, а з часом утворив розгалужену 
систему законодавчих норм, які складають сьогодні самостійну галузь – страхове право.  

Іншим прикладом, який ще не набув належної законодавчої бази, можуть бути інформаційні 
технології, що в сьогоднішніх умовах досить бурхливо розвиваються. Наприклад, швидкий розвиток 
інтернет-торгівлі відбувається поки що без відповідного законодавчого регулювання. Проте 
практика рано чи пізно виробить стійкі прийоми, які й будуть покладені в основу її законодавчого 
оформлення.  

Однак детальний аналіз даної групи взаємозв’язків демонструє, що їх не можна 

                                                      
1 Валлерстайн, И. (2001). Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. Санкт-
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абсолютизувати. Вони не завжди здатні дати правильне уявлення про багато явищ, які відбуваються 
в реальній дійсності. Новітнє законодавство України, наприклад, про акціонерні товариства, про ціні 
папери, про захист прав споживачів тощо, просто не могло виникнути історично, оскільки в 
суспільстві повністю була відсутня така практика. Отже, дані взаємозв’язки не можуть бути 
абсолютними, хоча значна частина механізмів державного регулювання економіки виникла та 
функціонує сьогодні саме на їх основі.  

ІІ. Право як першооснова економічних відносин. У цьому взаємозв’язку право виступає 
вихідним чинником при формуванні економічних відносин. Слід підкреслити, що сам термін 
«правове регулювання» і є концентрованим вираженням даного підходу до співвідношення права й 
економіки.  

Досліджуючи даний взаємозв’язок, слід зазначити, що в цьому випадку, на наш погляд, можна 
виділити три принципово різні ситуації.  

1. Право може стимулювати розвиток економіки. Прикладом може бути надання 
податкових пільг окремим суб’єктам економічних відносин, відстрочення сплати бюджетних й 
інших платежів, регулювання строків повернення ПДВ, пільгове кредитування окремих видів 
діяльності й підприємств тощо.  

2. Право може гальмувати розвиток економіки. Встановлення високих процентних ставок, 
продаж стратегічних економічних об’єктів виробництва, необґрунтовані державні замовлення на 
окремі види продукції тощо.  

3. Право  може  деформувати  економіку. Так, законодавча невизначеність зовсім не 
заважала появі ринку землі в країні, лише через відсутність легального ринку його замінив 
напівпрозорий. Значна частина земель сільськогосподарського призначення переводиться в інший 
цільовий режим, в основному під будівництво приватних закладів тощо.  

Таким чином, вплив права на економіку може мати як кількісний (позитивний або 
негативний), так і якісний (структурний) характер.  

Розглядаючи дані взаємозв’язки, слід зазначити властиві їм недоліки: наприклад, в умовах 
українських реалій систематично доводиться стикатися з тим, що прийняті закони у багатьох 
випадках просто не працюють, оскільки не відповідають економічній дійсності. Окрім того, 
нестабільність правового регулювання теж є вагомим деформуючим чинником економіки.  

ІІІ. Взаємообумовленість права й економіки. До певної міри право формується на основі 
економічних відносин, у свою чергу й економіка породжується правом, тобто в дійсності можна 
спостерігати певний циклічний процес причинно-наслідкових зв’язків.  

Прикладом того, як розгортається даний процес у взаємодії права й економіки, є практика 
постійного внесення поправок у чинне законодавство:  

- видається закон, який формує певний фрагмент ринкової економіки;  
- потім економічна дійсність спонукає до вдосконалення норми права;  
- оновлена норма права коригує весь даний сегмент економічних відносин, і цикл 

починається знову.  
Розглядаючи процес причинно-наслідкових зв’язків у системі «право – економіка», зазначимо, 

що кожен цикл такої взаємодії обумовлюється також і суспільною свідомістю. Форми економічних 
відносин мають усвідомитися суспільством як предмет регулювання і, перш ніж з’являться 
відповідні правові норми, пройти «крізь» суспільну свідомість. Проте вказані норми формуються не 
лише як просте узагальнення явищ дійсності, а й виходячи з ідеальних уявлень суспільства, у тому 
числі й законодавця, про ті соціальні ідеали чи орієнтири, до яких ми хочемо наблизитися, 
встановлюючи певний законодавчий порядок. Інакше кажучи, на етапі реформ найбільш суттєвим 
каналом впливу економіки на зміст відповідних соціальних норм, а через них і на зміст права, є 
практика інших суспільств, прогресивніших у плані соціально-економічного розвитку, точніше, їх 
позитивний приклад1. 

У найзагальнішому вигляді управління можна визначити як комплекс необхідних засобів 
впливу на групу, суспільство або його окремі ланки з метою упорядкування, вдосконалення і 
розвитку2.  

                                                      
1 Бажал, Ю., Кілієвич, О., Мертенс, О. (2002). Ефективність державного управління. Київ: “К.І.С”. 
2 Князєв, В.М., Бакуменко, В.Д. (2002). Державне управління: Словн.-довідник. Київ: Вид-во 
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Під поняттям “управління міграційними процесами” ми розуміємо різновид державного 
управління, що повинно забезпечувати взаємодію міграційних служб як єдиного цілого, з метою 
виконання поставлених перед ними завдань у сфері міграції. 

Окреслення чіткої і цілісної картини системи компетенції та повноважень у сфері міграції 
органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій має певне теоретичне і практичне 
значення, є передумовою правильного розуміння та визначення їх ролі і місця серед державних та 
недержавних структур, вибору форм та методів роботи, а з боку суб’єкта пізнання можливість дати 
пропозиції та рекомендації щодо їх вдосконалення. 

Кабінет Міністрів України (КМУ) є вищим органом у системі органів виконавчої влади, а 
також одним із суб’єктів управління міграційними процесами, відповідальний перед Президентом 
України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених у ст.ст. 
85,87 Конституції України (частина перша та друга ст.113 Конституції України)1. 

Кабінет Міністрів України має наступні повноваження щодо реалізації державної міграційної 
політики: 

- Здійснювати контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян; 
встановлювати порядок ведення діловодства щодо звернень громадян. 

- Приймати рішення про встановлення відповідного порядку реалізації прав і свобод 
громадянами тих іноземних держав, які встановили обмеження щодо реалізації прав і свобод 
громадянами України на своїй території та встановлювати порядок пересування іноземців на 
території України. 

- Визначати порядок формування та встановлювати квоту імміграції на кожний календарний 
рік; визначати порядок провадження за заявами про скасування дозволів на імміграцію та виконання 
прийнятих рішень. 

- Затверджувати положення про посвідчення біженця, про проїзний документ біженця для 
виїзду за кордон, затверджувати зразок посвідчення на постійне проживання, правила та порядок її 
оформлення та видачі та інші необхідні документи. 

- Затверджувати порядок працевлаштування, навчання, надання медичної допомоги особам, 
щодо яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання 
статусу біженця, порядок виплати особам, яким надано статус біженців, грошової допомоги, пенсії, 
інших видів соціального забезпечення. 

- Встановлювати порядок видачі в’їзних віз членам сім’ї осіб, яким надано в Україні статус 
біженців. 

- Затверджувати правила в’їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду 
через її територію; затверджувати правила оформлення іноземцям віз. 

- Звітувати Верховній Раді України про стан демографічної ситуації в Україні, становище 
дітей та тенденції його змін у ході впровадження соціально-економічних перетворень.  

Перерахована система повноважень Кабінету Міністрів України з питань прав і свобод 
людини у сфері міграції має безпосередній вплив на реалізацію внутрішньої та зовнішньої політики 
держави.  

У перші роки державотворення, коли було створено Міністерство України у справах 
національностей та міграції (1993 р.), з метою економії державних коштів було поєднано функції 
забезпечення прав національних меншин, зв’язків з українською діаспорою за кордоном та 
регулювання міграційних процесів. Таке поєднання, однак, розглядалося як тимчасове, 
передбачалося, що з накопиченням необхідного досвіду, розробленням міграційного законодавства 
відповідні підрозділи Міністерства еволюціонують у повноцінну Державну міграційну службу. 
Однак у результаті численних реорганізацій Міністерство, а згодом Державний комітет лише 
втрачав свої повноваження у сфері міграції. 

Становлення та розвиток виконавчих структур, які займаються реалізацією державної 
міграційної політики протягом короткого часу свого існування пройшли шлях від міністерства до 
державного комітету: Міністерство у справах національностей та міграцій (25 квітня 1993 року); 
Міністерство України у справах національностей, міграцій та культів (25 липня 1994 року); 
Міністерство України у справах національностей та міграцій (26 грудня 1995 року); Державний 

                                                      
1 Конституція України (1996) Офіційний сайт Верховної Ради України. 

<http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?find=6> (2016, вересень, 03). 
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комітет України у справах національностей та міграцій (26 липня 1996 року). 
Таке нічим невиправдане реформування міграційного органу говорить про те, що Кабінет 

Міністрів України з одної сторони ще не у повній мірі усвідомлював міграційні відносини та 
пов’язані з ними деструктивні процеси, з другої – концептуально не визначився з місцем даного 
суб’єкту виконавчої влади в регулюванні цих важливих суспільних відносин. 

Під час чергової реорганізації у листопаді 2006 р. на базі Державного комітету у справах 
національностей та міграції та Державного департаменту у справах релігії було створено Державний 
комітет України у справах національностей та релігій. Таким чином у структурі виконавчої влади 
зникла єдина установа, назва якої містила слово «міграція». Положенням про реорганізований 
комітет повноваження останнього у сфері міграції було підтверджено лише щодо процедури 
визначення статусу біженця. 

Натомість все ширше коло міграційних питань поступово концентрувалося в компетенції 
Міністерства внутрішніх справ України. Саме на нього покладено виконання законодавства про 
імміграцію та про громадянство України. У його структурі 2002 р. було створено Державний 
департамент у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, що мав статус 
урядового органу державного управління (тобто вищий, ніж просто підрозділ міністерства). Крім 
питань імміграції та натуралізації департамент займався контролем за дотриманням іноземцями 
правил перебування в Україні, їх реєстрацією, боротьбою з нелегальною міграцією, оформленням 
документів громадян України для виїзду за кордон. 

Міністерство закордонних справ України крім організації видачі віз, консульської роботи, 
реєстрації громадян, які проживають за кордоном, захисту їхніх прав, має повноваження відповідно 
до низки міграційних законів. Зокрема, дипломатичні представництва України за кордоном 
приймають від іноземців документи для отримання дозволу на імміграцію та набуття громадянства, 
забезпечують органи міграційної служби інформацією про ситуацію в країнах походження біженців 
тощо. 

Реалізацію політики щодо трудової міграції покладено на Міністерство праці та соціальної 
політики України. Воно має ліцензувати господарську діяльність щодо працевлаштування за 
кордоном, забезпечувати контроль за додержанням ліцензійних умов, брати участь у підготовці та 
укладанні міжнародних договорів у сфері трудової міграції, здійснювати моніторинг трудової 
міграції та замовляти наукові дослідження цього явища. 

Державна прикордонна служба України здійснює пропуск через державний кордон осіб та 
транспортних засобів, протидіє нелегальній міграції, реєструє іноземних громадян, які в’їжджають 
до країни. Вона також приймає заяви про набуття статусу біженця в Україні, якщо шукач притулку 
був затриманий за спробу нелегального перетину кордону1. 

Як випливає із зазначеного вище, до сьогодні управління міграціями перебувало в компетенції 
кількох міністерств та відомств, і підвищення його ефективності в подальшому пов’язано з 
централізацією цих функцій.  

Перші спроби створення єдиного органу з управління міграціями датувалися ще 1996 р. 
Численні рішення з цього питання було ветовано Президентом України або ж визнано 
неконституційними. І нарешті у квітні 2011 року вийшов в світ Указ Президента України «Питання 
Державної міграційної служби України»2, а згодом і постанова КМУ «Про утворення 
територіальних органів Державної міграційної служби»3. Відповідно до Положення про Державну 
міграційну службу України цей орган став центральним органом виконавчої влади, діяльність якого 
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ 
України. До повноважень Державної міграційної служби України було передано функції 
Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства культури України, Державного комітету 
України у справах національностей та релігій стосовно державного регулювання міграції.  

                                                      
1 Малиновська, О.А. (2010). Міграційна політика України: стан і перспективи розвитку. Київ: 

НІСД. 
2 Указ про питання Державної міграційної служби України 2011 (Президент України).  Офіційний 
сайт Верховної ради України. <http:/zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nre%=405%2F> 
(2016, вересень, 07). 

3 Постанова про утворення територіальних органів Державної міграційної служби України 2011 
(Кабінет Міністрів України). Офіційний сайт Верховної ради України. 
<http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg =658-2011-%EF> (2016, серпень, 21). 
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Державна міграційна служба (ДМС) України входить до системи органів виконавчої влади та 
створено для реалізації державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі 
протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та 
інших визначених законодавством категорій мігрантів.  

ДМС України вносить у встановленому порядку пропозиції щодо формування державної 
політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) 
міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших категорій мігрантів, реалізовує 
цю політику, здійснює управління у зазначеній сфері, а також функціональне  регулювання питань, 
віднесених до його відання1. 

Основними завданнями ДМС України є: проведення аналізу міграційної ситуації в Україні, 
проблем біженців та інших категорій мігрантів, розробка поточних та довгострокових прогнозів із 
зазначених питань, прийняття відповідно до законодавства рішень про встановлення належності до 
громадянства України, оформлення набуття громадянства України та їх скасування, підготовка 
пропозицій щодо визначення квоти імміграції на календарний рік, прийняття рішення про надання 
дозволу на імміграцію, відмову в його наданні та скасування такого дозволу, бере участь у межах, 
визначених законодавством, у вирішенні питань трудової міграції та питань, пов'язаних із навчанням 
в Україні іноземців та осіб без громадянства, здійснює оформлення і видачу громадянам України, які 
постійно проживають в Україні, документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство, 
приймає рішення про надання, втрату, позбавлення і скасування статусу біженця та інших форм 
захисту в Україні, вживає у межах компетенції заходів зі сприяння реалізації прав біженців та інших 
категорій мігрантів, забезпечує функціонування пунктів тимчасового розміщення біженців та 
пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в 
Україні, здійснює відповідно до закону заходи щодо запобігання та протидії нелегальній 
(незаконній) міграції, іншим порушенням міграційного законодавства, здійснює міжнародне 
співробітництво, бере участь у розробленні проектів та укладенні міжнародних договорів України з 
питань громадянства, міграції, біженців, осіб, які потребують інших форм захисту, реєстрації 
фізичних осіб та реадмісії, забезпечує в межах своїх повноважень виконання укладених 
міжнародних договорів України, здійснює відповідно до закону державний контроль за дотриманням 
законодавства у сфері міграції (імміграції та еміграції), у випадках, передбачених законодавством, 
притягає порушників до адміністративної відповідальності. ДМС України є замовником робіт зі 
створення Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх 
документування. 

Міграційна служба узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до 
його компетенції, розробляє та подає на розгляд КМУ пропозиції щодо вдосконалення законодавства 
із зазначених питань.  

До складу ДМС України входять такі структурні підрозділи: 
- Департаменти: з питань громадянства, реєстрації та роботи з громадянами з тимчасово 

окупованої території України; інформатизації, телекомунікацій та захисту інформації; у справах 
іноземців та осіб без громадянства; 

- Управління: ресурсно-господарського забезпечення; забезпечення діяльності керівництва 
Державної міграційної служби та зв’язків з громадкістю; фінансового забезпечення та 
бухгалтерської служби; правового забезпечення; кадрового забезпечення та антикорупційного 
моніторингу; документального забезпечення, роботи зі зверненнями громадян та запитами на 
інформацію. 

- Відділ міжнародного співробітництва; 
- Режимно-секретний сектор та сектор внутрішнього аудиту; 
- Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи. 
Безпосередньо питаннями реалізації міграційної політики займається Департамент у справах 

біженців та іноземців, який складається з відділу з питань тимчасового та постійного проживання 
 іноземців і осіб без громадянства, відділу з питань ідентифікації та реадмісії, відділу протидії 
нелегальній міграції, відділ організації діяльності пунктів тимчасового розміщення біженців та 
пунктів тимчасового перебування іноземців, відділу по роботі з шукачами захисту, сектору з питань 
документування та обліку осіб, які отримали захист в Україні, сектору соціальної інтеграції. 

                                                      
1 Офіційний сайт Державної міграційної служби України. <http:/dmsu.gov.ua> (2016, вересень, 02). 
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Основними завданнями Департаменту визначені наступні: вносити пропозиції щодо 
формування та реалізації державної політики у сфері біженців, осіб, які потребують додаткового або 
тимчасового захисту, а також реадмісії, імміграції, створення для іноземців та осіб без громадянства 
умов для свободи пересування, вільного вибору місця проживання, вільного залишення території 
України, за винятком обмежень, що встановлені законом; організовувати роботу з надання дозволу 
на імміграцію, відмову в його наданні та скасування такого дозволу, оформлення та видачі 
іноземним громадянам посвідки на постійне або тимчасове проживання в Україні; забезпечувати 
функціонування, організацію та контроль за діяльністю пунктів тимчасового розміщення біженців, 
пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в 
Україні; організовувати роботу щодо виконання угод про реадмісію осіб, проводити роботу з їх 
укладання. 

Державна міграційна служба України здійснює свої повноваження безпосередньо та через 
територіальні органи. Постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2011 р. N 658 було 
утворено 27 територіальних органів Державної міграційної служби України, у структурі яких 
функціонують 679 територіальних підрозділів. Крім того, у системі ДМС України функціонують 
два пункти тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають 
в Україні (Чернігівський та Волинський), а також три пункти тимчасового розміщення біженців 
(Закарпатська область, м.Одеса, м.Яготин Київської области). 

Висновки. Наведений виклад матеріалу засвідчив недостатнє наукове осмислення впливу 
фінансово-економічних механізмів на міграційні процеси в українському суспільстві, а також вади в 
адміністративному та соціальному управлінні ними вкупі з іншими обставинами обумовили ряд 
несприятливих наслідків. 

По-перше, слабо використовується потенціал зовнішньої і внутрішньої міграції населення з 
метою поліпшення інвестиційної та соціальної ситуації в Україні. 

По-друге, найчастіше стихійний характер міграції, в якій до теперішнього часу чималу частку 
становлять нелегальні мігранти, прогнозовано призведе до погіршення міжетнічних і 
міжконфесійних відносин, сприятиме зростанню соціальної напруженості і загостренню 
криміногенної ситуації в регіонах та місцях їх розселення. 

По-третє, прогалини в системі адміністративно-правового та соціального регулювання 
міграційних процесів обумовлюють поширення неформальних (найчастіше негативних, 
корупційних) практик в діях регіональних органів державної влади та муніципального управління, а 
також у діях працедавців. 

По-четверте, переважання в засобах масової інформації публікацій, що не дають реальної 
картини всієї мозаїки національних загроз, яку на практиці відчуває ЄС, формують у громадській 
думці нейтральне ставлення до цих процесів. 

Відповідно до глобальних геополітичних і геоекономічних змін, необхідно вжити термінові 
заходи щодо заповнення прогалин в українському міграційному законодавстві, нерозробленість 
якого, на нашу думку, стане головною причиною виникнення проблем. 

 На сьогодні в Україні концептуально визначено принципи, стратегічні завдання, поточні 
цілі державної міграційної політики, стандарти захисту міграційних прав людини, що упродовж 
довгого часу залишалося першочерговим питанням у сфері державного регулювання міграції.  

Обґрунтовуючи об'єктивну необхідність розробки системних підходів до аналізу міграційних 
явищ, в статті доводиться доцільність їх регулювання правовими, економічними, а не 
адміністративними методами, орієнтація на які в минулі роки породжувала великі розриви між 
об'єктивно обумовленої і об'єктивно необумовленої міграцією населення і відбуваються на їх основі 
численні конфліктні ситуації та соціальні напруги у світі та Україні. 
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SPECIFICS OF MONETARY REGULATION IN UKRAINE 

In the paper main aspects of implementation monetary regulation by the National Bank 
of  Ukraine  are  considered  and  analyzed.  The  practical  aspects  of  application  of  basic 
instruments of realization of monetary policy, such as open market operations, change 
the  rules  of  required  reserves,  change  of  discount  rate,  transactions  in  the  foreign 
exchange market  (interbank)  in  the  conditions  of  destabilization  of  financial  sector  of 
economy are characterized. Were singled out main deficiencies in their implementation 
and  consequences  for  the  economy  of  Ukraine.  We  suggested  specific  methods  of 
improvement  the  instruments  of  monetary  policy.  Analytical  study  of  the  main 
indicators of the national monetary market is conducted. In addition, the paper analyzed 
the  possibility  of  achieving  objectives  of  monetary  policy  that  was  declared  by  the 
National Bank of Ukraine and described the best modes of targeting for our country. 
Key words: monetary  regulation,  open market operations,  the discount  rate,  required 
reserves, the National Bank of Ukraine, targeting. 

Світові тенденції розвитку економік окремих країн та економічні, політичні та воєнні 
зрушення в Україні призвели й до суттєвих змін у здійсненні грошово-кредитного регулювання 
Національним банком України (НБУ). Зокрема суттєвими чинниками на міжнародному рівні, які 
посприяли таким змінам, є зміни у визначенні та формуванні валютних курсів, лібералізація процесу 
міжнародного переміщення грошових ресурсів, виникнення нових фінансових інструментів. На 
національному рівні слід відмітити недолуге керівництво грошово-кредитної системою Голови 
НБУ, невчасні та недоречні зміни умов діяльності вітчизняних банківських установ, незрозуміла 
курсова політика регулятора, що спричиняє суттєві інфляційні процеси у країні тощо. 

Водночас, саме банківський сектор мав би виступати тим основним локатором, що б мав 
«запустити» економіку України, відновити реальний сектор та стабілізувати економічну, а через неї 
й соціальну ситуацію. В цьому контексті особливої актуальності набуває питання ефективного 
грошово-кредитного регулювання, яке здатне не лише протистояти глобальним ризикам, а й через 
внутрішні механізми забезпечити нормальні умови функціонування як банківських установ, так і 
суб’єктів господарювання й населення. 

Розпочнемо наше дослідження із порівняння стратегічної цілі монетарної політики НБУ, а 
також визначимо, чи дотримався НБУ задекларованої стратегічної цілі своєї діяльності. 

Так, парадоксом для вітчизняної банківської системи  є відсутність офіційного документу, 
який би  містив основні засади грошово-кредитної політики на 2016 рік. Наразі діють лише 
пропозиції до такої діяльності, де, зокрема відзначено, що «Національний банк досягатиме цінової 
стабільності шляхом дотримання кількісних цілей щодо інфляції»1. 

Водночас, в Осинових засадах грошово-кредитної політики на 2015 рік вказано, що 
«…Національний банк має виходити із пріоритетності досягнення та підтримки цінової стабільності 
в державі. Це передбачає збереження купівельної спроможності національної валюти шляхом 
підтримання у середньостроковій перспективі (від 3 до 5 років) низьких, стабільних темпів інфляції, 
забезпечення цінової передбачуваності у здійсненні довгострокового планування та прийнятті 

                                                      
1 Офіційний портал Верховної ради України. <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0541500-15> 

(2016, вересень, 21). 
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управлінських рішень щодо економічного та соціального розвитку. Завданням грошово-кредитної 
політики у середньостроковій перспективі є зниження темпів інфляції до 5% на рік із допустимим 
відхиленням ±1 процентний пункт»1.  

Якщо ж проаналізувати рівень інфляції в Україні та показник знецінення національної валюти, 
стає очевидним не лише недотримання цілі діяльності українським регулятором, а й здійснення ряду 
заходів, які й спричинила власне таку ситуацію. 

Аналізуючи зарубіжний досвід, слід відмітити, що, до прикладу, в США на 2016 рік 
передбачені наступні основні цілі грошово-кредитної політики - сприяння підтримки максимальної 
зайнятості, стабільності цін та помірних довгострокових процентних ставок2. У Канаді - сприяння 
сталого  створення робочих місць і підвищенню рівня життя населення через збереження вартості 
грошей за рахунок низької, стабільної і передбачуваної інфляції3; в ЄС- підтримка цінової 
стабільності та збереження темпів інфляції до 2% в середньостроковій перспективі4 

Отже цінова стабільність виступає основною ціллю центральних банків провідних країн світу, 
що, водночас, не може бути прийнятним в Україні в силу нестійкості економічного розвитку 
держави. Звичайно, якщо в країні стійка політично-економічна ситуація то центральний банк цілком 
може підтримувати цінову стабільність та тим самим стимулювати активність господарюючих 
суб’єктів. 

Таким чином в кризових умовах підтримка цінової стабільності є не настільки актуальним та 
ефективним параметром, адже в такий період набагато важливіше стримати рівень безробіття та 
стимулювати економічний розвиток. Зазвичай це досягається проведенням експансійної грошово-
кредитної політики з метою підвищення кількості грошей в обігу та втриманні процентних ставок. 

Однак, основною проблемою центрального банку України є те, що він не має змоги в повній 
мірі впливати на задекларовані ним стратегічні цілі наявними інструментами грошово-кредитної 
політики. Це зумовлено і тим, що інфляція в Україні має здебільшого немонетарний характер, а 
відтак НБУ не в значній мірі може сприяти ціновій стабілізації. Таким чином, доцільним виступає 
перегляд стратегічних цілей монетарної політики на ті, які можуть бути досягнуті центробанком 
України. 

Загалом НБУ має в своєму арсеналі наступні інструменти для досягнення своїх цілей: операції 
на відкритому ринку, зміна норми обов’язкового резервування, збільшення чи зниження облікової 
ставки, операції на валютному ринку (міжбанківському), а відтак актуальним постає питання 
обрання адекватного показника, на який мав би найбільший вплив НБУ.  

Виділяють наступні види таких показників: монетарне, інфляційне та валютне таргетування. 
Слід зазначити що в більшості країн світу перевагу надають саме інфляційному таргетуванню, що 
було обрано й в Україні. Проте на наш погляд доцільнішим було б обрання валютного таргетування 
в силу того, що економіка України є надто залежною від експортно-імпортних операцій та від курсу 
іноземної валюти. І хоча НБУ уже давно не впливає на інфляцію, він водночас перестав і впливати 
на валютний курс. Крім того, нестабільність валютного курсу та значна девальвація гривні ставлять 
в критичні умови як банківську систему країни так і її економіку. 

Таким чином НБУ доцільно було збільшити свої операції на міжбанківському валютному 
ринку з метою зниження спекулятивних операцій комерційними банками, що значною мірою 
впливає на курс національної валюти. Крім того, слід було посилити відповідальність за цільове 
використання ними кредитів рефінансування, які використовувались банками для купівлі іноземної 
валюти та знову ж таки сприяло девальвації гривні. 

Отже, перехід до гнучкого курсоутворення було передчасним та не до кінця продуманим 
рішенням, що спричинило значні негативні наслідки для економіки України. 

Зазначимо, що через значні інфляційні очікування господарюючих суб’єктів, зумовлених 
значною нестабільністю курсу гривні не дає можливості центральному банку України досягати 
стабільності цін за допомогою процентної політики, а саме за допомогою короткострокової 

                                                      
1 Офіційний сайт Національного банку України. <http://www.bank.gov.ua> (2016, вересень, 15). 
2 Офіційний сайт Федеральної резервної системи США. 

<http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/ reservereq.htm> (2016, вересень, 15). 
3 Офіційний сайт центрального банку Канади. <http://www.bankofcanada.ca/core-functions/monetary-

policy/> (2016, вересень, 20). 
4 Офіційний сайт Європейського центрального банку. 

<https://www.ecb.europa.eu/mopo/html/index.en.html. > (2016, вересень, 15). 
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процентної ставки, адже існує велика невизначеність у майбутньому.  
В глосарії банківської термінології можемо знайти наступне визначення процентної політики 

НБУ - один із інструментів грошово-кредитної політики Національного банку України, який 
використовується з метою регулювання попиту та пропозиції на грошові кошти шляхом зміни 
процентних ставок за своїми операціями та шляхом надання рекомендацій щодо встановлення 
процентних ставок за активними та пасивними операціями банків (індикативні ставки) з метою 
впливу на процентні ставки суб’єк-тів грошово-кредитного ринку та дохідність фінансових 
операцій1 

Власне зміна процентної ставки впливає на ціну грошей, на кредитні можливості банків та на 
ціни кредитних продуктів, значну роль в чому відіграє облікова ставка, яка виступає індикатором 
грошово-кредитного ринку, своєрідним сигналом зміни інших процентних ставок банків2 

Зазначимо, що облікова ставка виступає одним із найбільш застосовуваних інструментів 
грошово-кредитної політики розвинутих країн світу, що, на наш погляд, здебільшого обумовлене 
легкістю  виміру ефекту від її зміни (шляхом аналізу показників процентних ставок за кредитами та 
депозитами комерційних банків, а також простотою та оперативністю застосування.  

В більшості країн станом на початок 2014 року показник облікової ставки коливався в межах 
0-3 % (рис. 1), тоді як в Україні - 6,5%. Слід зазначити, що в таких країнах як Швейцарія та Швеція 
показник є мінусовим та становив станом на 01.12. 2015 р. -0,75% та -0,35% відповідно, в Латвії – 
0,05%, Японії – 0,1%.  

 

 
Рис. 1. Облікова ставка країн світу за 2014-2015 рр.3 
 
Зараз рівень облікової ставки є порівняно досить високим – 15,5% (липень 2016 р.), що 

виступає одним із найвищих показників у Європі. 
Аналіз даного показника в окремих країнах світу дав змогу констатувати, що в основному 

зміна облікової ставки коливалася в них в межах 0,1-3%, тоді коли в Україні розрив міг становити й 
22% (рис. 2). Відмітимо, що саме в 2015 році її рівень значно зріс – до 30% (станом на березень 
2015 р.), з поступовим зниженням до 22% у вересні 2015 р. Таке підвищення було зумовлене 
необхідністю стабілізації ситуації на грошово-кредитному ринку, проте наслідки були кардинально 

                                                      
1 Офіційний сайт Національного банку України. <http://www.bank.gov.ua> (2016, вересень, 15). 
2 Прийдун, Л.М. (2013). Оптимізація регулятивного впливу Національного банку України на 

банківські кредитні операції. Економічний часопис –ХХІ, 5-6, 34-37. 
3 Офіційний сайт Європейського центрального банку. 

<https://www.ecb.europa.eu/mopo/html/index.en.html> (2016, вересень, 15). 
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протилежними.  
Зауважимо, що такий значний рівень облікової ставки негативно впливає на кредитну 

діяльність банків, а відтак і на забезпечення фінансовими ресурсами суб’єктів господарювання, що 
негативно впливає й на економічний розвиток країни, суттєво нівелюючи дію процентного каналу. 
Таке значне зростання ключового процентного показника  є надзвичайно жорстоким методом 
регулювання, який абсолютно не направлений на стабілізацію економічної ситуації в країні та на 
зняття панічних настроїв суб’єктів економіки. 

 

 
Рис. 2. Зміна облікової ставки НБУ за 2008-2015 рр.1 
 
На думку Шелудько С. таке підвищення облікової ставки та високий рівень її показника 

обумовлений необхідністю компенсації НБУ втрат за операціями рефінансування, що був 
обумовлений значним рівнем інфляції в Україні2 з чим важко не погодитись. Однак така політика 
НБУ сприяє зниженню економічного розвитку країни, що є неприпустимим в умовах сьогодення. 

Водночас, в 2011-2014 рр. в Україні простежувалась динаміка зменшення рівня ціни на 
кредити рефінансування (рис. 3). До прикладу, середньозважена ставка рефінансування з 16,7% у 
2010 р. знизилась до 7,1% у 2014 р., тобто на 9,6%, за тендерними кредитами ставка зменшилась на 
13,8% - з 20,6% до 6,8%, кредити овернайт здешевіли на 10,5% - з 18,1% до 7,6% , що, однак не в 
значній мірі позначилось на ставках кредитування банків. Так, якщо  в 2010 р. ціна банківського 
кредиту коливалась в межах 20,9%, то вже у 2014 р. – 17,7%, що, порівняно із змінами ставок 
рефінансування є досить невеликим показником – зниження становило всього 3,2%. 

Аналіз ситуації 2015 року вказує на різке підвищення як ставок рефінансування, так і та 
проценту за банківський кредит, що безумовно було обумовлено з одного боку суттєвим 
підвищенням  рівня облікової ставки, а з іншого - проблемами в банківській системі України й 
суттєвими ризиками, які несли банківські установи внаслідок діяльності НБУ. Так, станом на 
01.01.2015 р. середньозважена ставка рефінансування становила 18,0%, а ставка кредитування в 
національній валюті – 22,4%. 

Здійснений аналіз зміни проценту за банківськими кредитами, а також простеження 
процентних ставок за кредитами рефінансування, наданих НБУ, дав змогу стверджувати, що 
відбувалось суттєве завищення цін на кредитні операції баків відносно динаміки зміни кредитів 
рефінансування. 

                                                      
1 Офіційний сайт Національного банку України. <http://www.bank.gov.ua> (2016, вересень, 15). 
2 Шелудько, С. (2015). Облікова ставка центрального банку як інструмент валютного регулювання. 
Регіональна економіка та управління, 4, 118-122. 
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Таку ситуацію, на нашу думку, можна пояснити тим, що банківські установи несли значні 
ризики, пов’язані із кредитною діяльністю внаслідок неплатоспроможності багатьох позичальників, 
що спричинило включення в процентну ставку за кредит й компенсацію таких ризиків. Це 
обумовлює необхідність в підвищенні взаємозв’язку процентної політики НБУ та відсотків за 
банківськими кредитами й інших ключових показників, що має здійснюватись в площині зменшення 
неринкових чинників впливу на ставки1. 

 

Рис.3. Динаміка процентних ставок рефінансування НБУ та відсотка за банківськими кредитами 
за 2007-2015 рр.2 

 
Наступним інструментом виступає проведення валютної політики. Власне на сайті НБУ 

подано досить вичерпне та комплексне трактування даного  визначення й зазначено мету реалізації 
валютної політики - сукупність економічних, правових та організаційних заходів, що здійснюються 
центральним банком та іншими органами державного регулювання щодо діючих у державі 
валютних взаємовідносин між суб’єктами господарювання, домашніми господарствами та органами 
державного управління. Метою розробки та реалізації валютної політики. є підтримка 
макроекономічної рівноваги в країні, забезпечення стійкого економічного зростання, підтримка 
цінової стабільності, рівноваги платіжного балансу тощо3 

Очевидно, взявши за основу таке визначення та вказуючи мету здійснення валютної політики, 
центральний банк мав би цього дотримуватись. Проте, як показує економічна ситуація в нашій 
державі, ні макроекономічної рівноваги, ні стійкого економічного зростання, ні підтримки цінової 
стабільності, ні рівноваги платіжного балансу в Україні уже як пару років н спостерігається. 

Так, проводячи валютну політику, центральний банк, в основному, зобов’язаний регулювати 
курс гривні до інших валют. Проте слід зауважити, що на сьогодні це НБУ не дуже вдається, про що 
яскраво засвідчує значна девальвація гривні. 

Неефективною ця політика була і скоріше, адже саме центробанк в свій час створив 
передумови для доларизації вітчизняної економіки, що спричинило розвиток валютного 
кредитування, та спричинило ситуацію, коли майже половина виданих кредитів в докризовий період 
були у валюті, що в умовах значної девальвації гривні призвело до неможливості більшості 
підприємств погасити кредити, значна частка яких стала проблемними (рис. 4). 

Так, в докризові 2006-2008 рр. частка кредитів в іноземній валюті від наданих банківською 
системою кредитів складала 40-55%. Лише з 2009 р. вона набула тенденцію до зниження – з 54,7% в 
2009 р. до 33,8% в 2014 р. Однак вже станом на початок 2015 р. різко підвищилась до 47%.  

                                                      
1 Дзюблюк, О.В., Прийдун, Л.М. (2015). Кредитний ризик і ефективність діяльності банку. 

Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 150. 
2 Офіційний сайт Національного банку України. <http://www.bank.gov.ua> (2016, вересень, 15). 
3 Офіційний сайт Національного банку України. <http://www.bank.gov.ua> (2016, вересень, 15). 
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Водночас частка кредитів в іноземній валюті  наданих банками недепозитним корпораціям від 
загального обсягу наданих кредитів в іноземній валюті з початку 2010р. з 51,7%  зросла практично 
на 26% - до 77,4% в 2015р. При цьому якщо частка проблемних кредитів від наданих кредитів 2008 
р. становила 1,3-2,3%, то з 2009р. різко піднялась до 9,3%, а у 2015р. – до 13,5%.  

В першу чергу такий стан речей був обумовлений неготовністю та неможливістю 
позичальників банківських установ покривати наявні курсові ризики, зумовлені значною 
девальвацією національної валюти (рис. 5). Адже практична відсутність доходів в іноземній валюті 
обумовила необхідність погашення таких кредитів методом конвертації гривні в іноземну валюту. 

 

 
Рис. 4  Динаміка частки кредитів в іноземній валюті до проблемних кредитів1 
 

 
Рис.5. Офіцінйий курс гривні до долара США за 2008-2016 рр.2 
 
Значна девальвація гривні в 2014 році була обумовлена в  основному через перехід до 

механізму вільного курсоутворення, адже маючи зобов’язання перед МВФ центральний банк країни 

                                                      
1 Офіційний сайт Національного банку України. <http://www.bank.gov.ua> (2016, вересень, 15). 
2 Офіційний сайт Національного банку України. <http://www.bank.gov.ua> (2016, вересень, 15). 
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не зміг відстояти недоцільність зміни політки курсоутворення в Україні, яка знаходилась в умовах 
кризи. Слід підкреслити, що знецінення гривні в значній мірі знаходиться на відповідальності НБУ, 
адже саме він в 2013-2014 рр. не лише почав здійснювати адресні інтервенції за пільговим курсом, а 
й значно спростив доступ до кредитів рефінансування, які надавались в значних обсягах в цей 
період, кошти від яких спрямовувались на валютний ринок (вкінець 2013 р. – 39,1 млрд. дол., січень 
2014 р. – 45,1 млрд. дол.). Лише у лютому 2015 року курс національної валюти до долара США 
знизився на 71,8%.  

В цей період внаслідок непродуманих дій НБУ, який намагався наслідки своєї політики 
перенести на плечі населення, суб’єктів господарювання та банки, були встановлені жорсткі 
обмежувальні заходи щодо купівлі-продажу іноземної валюти – обов’язків продаж валютної 
виручки, добові ліміти на продаж іноземної валюти громадянам та на її отримання через каси банків 
тощо.  

Така ситуація зумовила значний відплив вкладень з банківських установ (лише в 2014 році 
відтік валютних депозитів з банків склав 2,4 млрд. грн.), «втечу» інвестиційного капіталу за межі 
країни (за даними Державної служби статистики України 13 млрд. дол.), значне скорочення 
ліквідності банків та значну втрату довіри до банківської системи. 

НБУ кинувся спасати комерційні банки, активно роздаючи кредити рефінансування – так, 
якщо в 2013 році їх обсяг станови 71,5 млрд. грн., то вже у 2014 р. – 222,3 млрд. грн., тобто обсяг 
наданих кредитів зріс практично в 3 рази. Водночас, не контролюючи цільове направлення наданих 
кредитів, кошти від яких спрямовувались на валютний ринок (про що свідчать відповідні падіння 
курсу національної валюти),  НБУ ще більше загострив економічну ситуацію країни, адже ці 
фінансові ресурси мали б потрапити у реальний сектор, що надало значну підтримку суб’єктам 
господарювання. 

Наступним інструментом в арсеналі НБУ є встановлення норм резервування, метою яких є 
вплив  на обсяг залучених ресурсів комерційних банків. Встановлення норми резервування 
відбувається у відповідності до економічної ситуації, стану банківської системи та валютного ринку, 
Аналізуючи зарубіжний досвід, зазначимо, що даний вид інструменту грошово-кредитної політики 
застосовується досить в рідких випадках, адже він виступає достатньо жорстким методом впливу. А 
до прикладу, в таких країнах як Австралія, Китай, Великобританія, Канада тощо, його не 
використовують взагалі. В Польщі його показник встановлений на рівні 3,5%1, в США – залежно від 
залученої депозитними корпораціями суми - від 12,4-79,5 млн. дол. відрахування становлять 3%, 
більше 79,5 млн. – 10%2. Центральний банк Молдови від вкладів в національній валюті стягує 1,5%, 
від вкладів  в неконвертованій валюті - 14%. В Казахстані по внутрішніх зобов’язаннях до 1 року – 
2,5%, більше 1 року – 0%, по зовнішніх короткострокових вкладах – 6%, довгострокових – 2,5%3.  

Таким чином, незалежно від мети та цілей використання норми резервування, найбільш 
ефективним є диференційований підхід. Ціллю його застосування є обмеження притоку 
короткострокового спекулятивного капіталу, розвиток ринку довгострокових банківських 
інструментів та зниження тиску на валютний ринок4. 

Якщо проаналізувати динаміку зміни даного інструменту, то в цілому його регулювання було 
спрямоване на зменшення ризиків банківських установ, а також спекулятивних операцій з валютою, 
оскільки починаючи з 2008 року НБУ залишив вимогу щодо резервування лише із залучених коштів 
в іноземній валюті, вплинувши таким чином на валютне кредитування, яке було досить ризиковим, 
а відтак обмежив вихід банків на міжнародні фінансові ринки.  

В Україні до кінця 2014 року встановлені норми резервування диференціювались відповідно 
до валюти та терміну вкладу. Так, станом на кінець 2014 р. за короткостроковими вкладами 
юридичних та фізичних осіб в іноземній валюті відрахування становили 10%, за довгостроковими – 
7%; за поточними коштами домогосподарств – 15%, нефінансових корпорацій – 10%; від коштів, 

                                                      
1 Офіційний сайт національного банку Польщі. <http://www.nbp.pl/homen.aspx?f=/en/onbp/informacje 

/polityka_pieniezna.html> (2016, вересень, 20). 
2 Офіційний сайт Федеральної резервної системи США. 

<http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/ reservereq.htm> (2016, вересень, 15). 
3 Офіційний сайт національного банку Республіки Казахстан. 

<http://www.nationalbank.kz/?docid=1022> (2016, вересень, 20). 
4 Прийдун, Л.М. (2013). Оптимізація регулятивного впливу Національного банку України на 

банківські кредитні операції. Економічний часопис –ХХІ, 5-6, 34-37. 
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залучених від банків-нерезидентів – 5% (табл.1). Однак уже з 01.01.2015 р. НБУ суттєво 
переформатував диференціацію норм резервування – тепер за строковими депозитами відрахування 
становлять 3%, за коштами на поточних рахунках – 6,5%. Слід зауважити, що часта зміна норми 
резервування негативно впливає на банківську діяльність, адже не дозволяє здійснювати продуману 
довгострокову стратегію функціонування. Так, підвищення в 2011р. резервних вимог до депозитів в 
іноземній валюті в Україні призвело до зниження ставки за кредитами на 2,2% та депозитами 3,7% в 
іноземній валюті. Водночас, ставка за депозитами в національній валюті, які виявились для банків 
більш дешевшими, мала тенденцію до зростання. Це призвело до підвищення ставки за кредитами, 
наданими в національний валюті, що, відповідно збільшило частку проблемної заборгованості, адже 
позичальники стали не в змозі оплатити таку значну вартість запозичених коштів. 

Таблиця 1 
Зміна нормативів обов’язкового резервування  

для формування банками обов’язкових резервів 1 
Нормативи обов’язкового резервування для формування банками обов’язкових 

резервів, % 
за строковими депозитами 
нефінансових корпорацій  
та домашніх господарств 

за коштами на поточних 
рахунках та депозитами на 

вимогу нефінансових корпорацій 
та домашніх господарств 

за коштами, залученими 
іншими депозитними 

корпораціями від 
депозитних корпорацій-

нерезидентів 
в іноземній 

валюті 
в іноземній валюті

Період дії 

у 
націонал

ьній 
валюті 

коротко-
строкові 

довго-
строкові

у 
національні

й валюті нефінанс
ові 

корпорац
ії 

домашні 
господарс

тва 

у націо-
нальній 
валюті 

в 
іноземній 

валюті 
(крім рос. 

рублів) 

у 
росій-
ських 

рублях

01.07.2013-
29.09.2013 

0 10 5 0 10 15 0 5 0 

30.09.2013-
18.08.2014 

0 10 7 0 10 15 0 5 0 

19.08.2014-
30.12.2014 

0 10 7 0 10 15 0 5 5 

за строковими депозитами за коштами на поточних рахунках з 31.12.2014 
3 6,5 

 
Здійснюючи операції на відкритому ринку, НБУ впливає на ліквідність банків та їх кредитний 

потенціал шляхом зміни проценту на купівлю-продаж цінних паперів. Аналіз застосування даного 
інструменту в Україні дає змогу стверджувати, що на відкритому ринку переважають операції з 
ОВДП, які, починаючи з 2012 року номінуються ще й в доларах США.  

Втім, спрямування коштів в більш дохідні облігації держави обмежує їх вкладення в реальний 
сектор економіки. Саме тому доцільно обмежити участь НБУ в купівлі-продажі ОВДП (динаміка 
розподілу ОВДП, що знаходяться в обігу розглянута в табл. 2, зменшити дохідність таких облігації 
(динаміку процентних ставок за ОВДП, міжбанківських та банківських кредитів й депозитів подано 
на рис. 6) та залучати інших учасників до операцій з ними.  

Так, якщо проаналізувати розподіл ОВДП, що знаходяться в обігу, то можна помітити чітку 
тенденцію до збільшення частки НБУ та зниження частки банківських установ в їх утриманні. Якщо 
в 2009 р. у розпорядженні регулятора знаходилось 48,5% від загальної суми випущених ОВДП, то 
вже в 2015 р. – 69,5%, тобто збільшення становило 21%. Тоді як комерційні банки знизили частку їх 
купівлі з майже 60% у 2008 р. до 20,4% в 2015 р., тобто скоротили практично на 40%.  

Загалом же, лише за 2014 р. НБУ придбав ОВДП на суму  149 млрд. грн., водночас 97 млрд. 
грн. – ОВДП, призначене для  покриття дефіциту НАК "Нафтогаз". Така значна сума емісії свідчить, 
на наш погляд, про суттєве зниження незалежності Національного банку України, адже гроші були 
випущені в обіг на покриття урядових витрат.  

                                                      
1 Офіційний сайт Національного банку України. <http://www.bank.gov.ua> (2016, вересень, 15).. 
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Таблиця 2 
Розподіл ОВДП, що знаходяться в обігу за 2008-2015 рр, % 1 

Рік\показник НБУ Банки Інші Нерезиденти Всього 

01.01.2008 0,00 59,88 16,52 23,61 100% 

01.01.2009 48,55 30,51 18,06 2,89 100% 

01.01.2010 59,69 27,05 12,56 0,70 100% 

01.01.2011 46,50 40,16 5,07 8,27 100% 

01.01.2012 53,77 36,63 6,78 2,83 100% 

01.01.2013 56,81 35,55 4,71 2,93 100% 

01.01.2014 58,27 32,11 4,88 4,74 100% 

01.01.2015 69,51 20,42 5,36 4,71 100% 

 
Проаналізувавши дані рис. 6 можна констатувати, що процентна ставка по ОВДП майже за всі 

аналізовані роки (крім 2010 р.) є вищою за дохідність міжбанківських кредитів. Так, різниця між 
ними складала від 2% до 8%. Природно, що банківські установи спрямовуватимуть ресурси туди, де 
існує більша вигода. Тому склалась така ситуація, що комерційним банкам було більш вигідні 
операції з  ОВДП, аніж спрямування ресурсів на міжбанківський ринок.  

 

 
Рис. 6. Динаміка процентних ставок за ОВДП в розрізі термінів, міжбанківських кредитів та 

банківських кредитах за 2007-2015 рр.2 
 
Загалом, аналіз дохідності ОВДП та проценту за надані банками  кредити дав змогу виявити, 

що процент за банківські кредитні операції є вищим – розрив становив від 2,5% у 2008 р. до 10,5% у 
2010 р. В 2011-2014 рр. різниця склала 3,0-6,5% та станом на початок 2015 р. – 5,7%. Водночас, в 
Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні державними цінним паперам 
присвоєно нульовий рівень ризику, на відміну від кредитування юридичних чи фізичних осіб. 
Вочевидь, за таких обставин Національний банк України ставить комерційні банки в такі умови, що 
їм вигідніше вкладати грошові кошти у ОВДП, ніж в розвиток реального сектору економіки. 

Відтак, з метою забезпечення більшого ефекту від операцій з державними цінними паперами 
для економічного розвитку країни слід налагодити механізм випуску ОВДП під цільові інвестиційні 
програми, що сприятиме розвитку стратегічних галузей промисловості та ключових секторів 

                                                      
1 Офіційний сайт Національного банку України. <http://www.bank.gov.ua> (2016, вересень, 15). 
2Офіційний сайт Національного банку України. <http://www.bank.gov.ua> (2016, вересень, 15). 
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економіки. 
Таким чином, для підвищення впливу грошово-кредитного регулювання на економічні 

процеси та на банківську систему України, слід здійснити ряд заходів, зокрема: налагодити 
ефективний механізм взаємодії процентної політики НБУ та грошово-кредитного ринку, встановити 
адекватний можливостям НБУ цільовий орієнтир грошово-кредитної політики, впровадити 
цілеспрямований курс на зниження реальної інфляції, а також встановити чіткі межі коливання 
курсу національної валюти тощо. 
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IMPROVEMENT OF RELATIONS BETWEEN SME AND BANKS 

The article outlines the directions of interaction of SMEs with banks, attention is focused 
on  mutually  beneficial  cooperation  of  entities  market  economy  because  of  the 
interdependence of their relationship. 
It is confirmed that the interaction between SMEs and banks in the process of financial 
intermediation  is  carried  out  by  mutual  influence  that  happens  within  the  existing 
communications and is accompanied by the exchange of resources and their obligations 
based on operational needs and financial capabilities and economic feasibility.  
For effective  collaboration and  interaction between SMEs and banks  it  is necessary  to 
implement the motivational principles at the regional level through the development of 
market  infrastructure.  On  the  first  phase  should  be  solved  the  problem  of  matching 
supply and demand of credit resources, mainly through refinancing of banks according 
to the needs of SMEs. 
The next phase requires implementation of customer‐oriented strategy of SMEs’ needs 
on the part of banks by systematization and standardization of banking products.  Ideal 
variants  for meeting  the  needs  of  SME  banking  products  ‐  are  special  loan  programs, 
which are clustered approaches indeed. 
It  is proved  that  the  interaction of  SMEs and banks  is  carried out by mutual  influence 
between  them  in  the  process  of  sharing  resources  and  obligations  within  financial 
contracts.  Such  interaction  is  based  on  operational  needs  and  financial  possibilities, 
economic expediency. 
Key  words:  relationships,  interaction,  small  and  medium  enterprises  (SME),  banks, 
credits. 

Постановка проблеми. Віддаючи належне високому рівні наукових робіт зазначених вище 
авторів, слід відмітити, що дослідження теоретичних та практичних аспектів взаємовідносин МСП 
та банків мають фрагментарний характер. Крім цього, на сьогодні, відсутній аналіз дієвості таких 
взаємовідносин стосовно ефективної діяльності як самих МСП так і банків. 

Аналіз дослідження проблеми. Значний вклад у розвитку та вирішення складних проблем 
фінансово-кредитної підтримки розвитку малих та середніх підприємств в період ринкових 
перетворень внесли такі вітчизняні вчені як О.Д. Василик, І.О. Луніна, А.М. Мороз, М.І. Савлук, 
А.К. Соколовська, С.Ю. Юрій та інші а також зарубіжні науковці: Ш. Блакарт, В. Князєв, 
О.І. Лаврушин, М.А. Пессель, Дж.Ю. Стігліц. 

Метою статті є окреслення напрямків взаємодії малих та середніх підприємств на 
взаємовигідній, мотиваційній основі – виробничій необхідності, фінансовій можливості та 
економічній ефективності для утримання конкурентних позицій та розвитку даних економічних 
агентів. 

Виклад основного матеріалу 
Наслідки фінансової кризи в різних країнах світу засвідчують, що менш уразлива є економіка 

в яких сектор малого та середнього підприємництва має значну питому вагу, високі показники 
розвитку та забезпечений підтримкою держави. За рахунок своїх можливостей МСП створюють 
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своєрідний буфер в економіці країни, що дозволяє встояти в умовах зовнішніх та внутрішніх 
потрясінь, кризових явищ, адже вони створюють значні надходження до бюджетів всіх рівнів, 
зберігають та збільшують робочі місця, розробляють та впроваджують прогресивні технології та 
інновації, які сприяють збільшенню капіталізації економіки. 

Враховуючи загальний стан вітчизняної економіки та значний дефіцит державного бюджету, 
єдиним реальним зовнішнім джерелом фінансування МСП є банківський кредит. Банківська система 
є важливим інститутом який забезпечує стабільність та безпеку розвитку економіки. Сучасні 
теоретичні розробки засновані на тому, що у відносно не розвинених економіках банки 
представляють, по суті, всі організовані фінансові ринки. В трансформаційних економіках ринки 
акцій і облігацій не відіграють значної ролі. В наукових публікаціях1  сформувалися декілька 
підходів до визначення фінансового посередництва, до складу якого включають: характеристики 
учасників, особливості трансферу фондів та функціональні сектори контрагентів. Вітчизняне 
законодавство не містить прямого визначення фінансового посередництва, однак визначає   
фінансову установу, яка надає одну або декілька фінансових послуг і внесена до відповідного 
реєстру. До фінансових установ відносяться: банки, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові 
та інвестиційні компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання 
фінансових послуг . Отже , банки є фінансовими посередниками де основним принципом їх 
діяльності – випуск власних зобов’язань для запозичення кредитних ресурсів у вкладників та 
передача коштів інвесторам взамін на їх прямі зобов’язання2. З практичної точки зору важливою 
особливістю банків як фінансових посередників є те, що вони повинні виступати як посередники 
переливу вже існуючих капіталів, перерозподіляти наявні грошові засоби, тобто формувати пасиви і 
активи у формі привабливій для зберігачів капіталів, оптимальній щодо інвесторів. Виходячи з 
цього, взаємодія МСП і банків в процесі фінансового посередництва здійснюється взаємним 
впливом, що відбувається в межах існуючого механізму зв’язку та супроводжується обміном 
ресурсів і зобов’язань серед його учасників. Тому, взаємодія між МСП та банками повинна 
будуватися на мотиваційній основі : виробничій необхідності, фінансовій можливості та 
економічній доцільності для обох учасників економічних відносин. 

Для фінансування малого та середнього бізнесу в прагматичній площині, необхідно 
налагоджувати та розвивати взаємовигідне його співробітництво з банківським сектором. Однією із 
причин слабкого розвитку економіки є важко доступність кредитної підтримки. Основними 
причинами такої ситуації є : 

1. недостатня поінформованість суб'єктів МСБ про наявні банківські продукти та можливість 
їх використання; 

2. недосконалість банківських процедур, щодо надання кредитів та високі проценти по них; 
3. недоступність кредитів для новостворених підприємств; 
4. відсутність альтернативних кредитних джерел фінансування бізнесу  
Як засвідчують статистичні дані НБУ у докризовий період кредитування носило спотворений 

характер. Вітчизняні банки надавали перевагу у кредитуванні споживчих потреб, допускаючи 
формальні процедури оцінки потенційних боржників, а кредитування малих і середніх підприємств 
зосереджувалося на підприємствах торгівлі, будівництва та сфері послуг, тому підприємства 
реального сектору економіки, від яких залежить економічна та фінансова стабільність, не 
доотримували кредитних ресурсів. Така ситуація обумовлена, перш за все недосконалістю 
ринкового механізму перерозподілу коштів, відсутністю державного регулювання даного процесу, 
мотиваційністю малих банків в кредитуванні МСП реального сектору економіки. Слід зазначити, що 
у після кризовий період відновлюється кредитування банками юридичних осіб. За 2011 рік 
банківський портфель коштів юридичним особам зріс на 14,9%, при цьому зростання майже 
повністю відбулося за рахунок короткострокових позик. У 2012 році великі банки починають 
збільшувати частку ринку, зробивши ставки на консультування позичальників та адаптації до 
сегменту на сам перед фізичних осіб – підприємців та мікробізнес, роздрібних технологій за рахунок 
невеликих кредитів на базі скорингових систем. 

                                                      
1 Загородній, А.І., Вознюк, І.Л. (2008). Ринок фінансових послуг: термінологічний словник. Львів: 

Бескид.; Корнєєв, В.В. (2002). Фінансові посередники: інституціональна роль та інструментарій. 
Фінанси України.; Татарін, Ю.М. (ред.). (1997). Словник фондового ринку. Київ-Кіровоград. 

2 Канаєв, А.С. (2006). Банковская деятельность в сфере теории финансового 
посредничества:традиции и инновации. Весник СПбГУ. сер. 5, вып. 2. 
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Як наслідок фінансові установи за 2012 рік збільшили портфель позик юридичним особам на 
39,70 млрд. грн. Таке зростання могло б бути і більшим якби не перебої із ліквідністю банківської 
системи у другому півріччі 2012 року і на цьому тлі зміцнення пріоритетів кредитування сегменту 
великого бізнесу. З 2013 року при послабленні монетарної політики НБУ відновилося і пожвавилося 
банківське кредитування. Причинами такого пожвавлення був надлишок ресурсів, за які необхідно 
сплачувати доволі високу ціну – ціну залучених депозитів, тому для покриття цих витрат 
необхідністю є кредитування клієнтів і, як правило, малих та середніх підприємств.(8) Темпи 
кредитування сектору малих та середніх підприємств знижувалися в середньому на 1-2 % за рік. За 
підсумками 2012 р. кредитному портфелі банків становила приблизно 17%. Такі тренди збереглися і 
у 2013 році. У посткризовий період банки кредитували купівлю комерційних автомобілів, 
комерційної нерухомості, обладнання, поновлення оборотних засобів та надавали мікрокредити. За 
зазначений період знизилася частка кредитів на інвестиційні цілі. Серед галузей економіки 
найбільшу цікавість щодо кредитування банки приділяють сфері послуг, торгівлі, легкій 
промисловості, обмежуючи кредитування будівельної галузі, автодиллерів, дивелоперів та проектів 
у будівництві. У господарському секторі кредитування здійснюють три-п’ять банків. 

Для ефективної співпраця та взаємодії МСП і банків необхідно на практиці втілювати 
принципи мотиваційності на регіональному рівні шляхом розвитку ринкової інфраструктури. Така 
співпраця повинна здійснюватися поетапно, задіюючи як самих суб’єктів взаємовідносин так і 
державні та місцеві органи влади. На першому етапі слід здійснити інституційні перетворення 
взаємодії МСП і банків. Основною метою таких перетворень є формування гнучкої і ефективно 
працюючої  системи взаємовідносин МСП і банків, яка дозволяє встановити відповідність між 
розмірами необхідних та наявних кредитно-інвестиційних ресурсів. Проблема відповідності попиту 
і пропозиції кредитних ресурсів полягає в тому, що ,з одного боку, великі банки, які є основними 
акумуляторами грошових ресурсів не в змозі організувати повноцінну діяльність з великою 
кількістю малих та середніх підприємств, які потребують і кредитів і інвестицій, а з іншого – малим 
та середнім  підприємствам досить складно знайти партнерів серед малих та середніх банків. Тому 
вони зацікавлені у співпраці з великими фінансовими установами, які в змозі запропонувати їм 
більш вигідні умови. У зв’язку з цим виникає проблема використання малих та середніх банків для 
кредитування МСП.  Важливою умовою вдосконалення взаємовідносин між МСП і банками є 
сприяння на урядовому рівні системи рефінансування НБУ банків та спрямування на конкурсній 
основі цих коштів регіональним банкам по типу співпраці  німецько-українського фонду (НУФ). 

Наступний етап у реалізації взаємовідносин між МСП і банками передбачає 
клієнтоорієнтовану стратегію їх щодо потреб клієнтів. Особливо гостро постає питання щодо 
банківських процедур у сфері кредитування. Адже, по-перше, підтверджуючи свої наміри щодо 
кредитування МСП, банки застосовують у своїй роботі традиційні підходи як до корпоративного та 
роздрібного бізнесу. Проте, такі «класичні» підходи щодо кредитування МСП не є ефективними, з 
огляду на суми та мотиви отримання позик, багатопрофільності роботи підприємств і відповідно 
потреб, відсутністю ліквідної застави тощо. По-друге, у кожному банку існують свої  межі 
визначення малих та середніх підприємств , виходячи :або із річного обсягу обороту, або суми 
необхідного кредиту, або розміру самого банку (у великих банках вона вища, у малих та середніх, 
навпаки, нижча). По-третє, малі та середні підприємства кредитують, в основному, великі системні 
банки, в яких питома вага кредитів даному сектору економіки в загальному кредитному портфелі 
досягає 30%1. Тому, реалістична стратегія співробітництва вимагає в практичній площині того 
сегменту МСП, які для банку будуть цільовими клієнтами, вибираючи при цьому систему 
обслуговування (масове чи індивідуальне) і ,відповідно, розробляючи для них продуктову 
пропозицію. 

Необхідно в законодавчому плані закріпити новітні технології. Які використовуються при 
кредитуванні МСП. Так, закордонні банки спільно із «Європейським банком реконструкції і 
розвитку» (ЄБРР) розробили спеціальні технології спрощеної системи оцінки діяльності МСП, яка 
адаптована саме для ведення малого бізнесу. Вона дозволяє приймати експертне  рішення про 
видачу кредитів за 14 днів, на противагу вітчизняним банкам (термін розгляду заявок 1 до 3 місяців і 
до того ж вимагають безліч документів). Дана технологія основана на тому, що спеціально 

                                                      
1 Лисициан, Л. Кредиты малому и среднему бизнесу глазами банкира. 

<http//www.Prostobiz.com.ua>. 
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призначені експерти виїжджають на місця ведення бізнесу і за своїми критеріями оцінюють 
фінансовий стан боржника на безоплатній основі. Від клієнта не вимагають навіть бізнес-плану. На 
велике здивування спеціалістів ЄБРР, вітчизняні банки охоче кредитують МСП за рахунок коштів, 
які виділяють ЄБРР, але не добавляючи жодної гривні власних коштів на реалізацію цих програм. 

На сьогодні, більшість банків тільки наближається до систематизації та стандартизації 
кредитних продуктів для МСП. Очевидно, що систематизація та розробка таких банківських 
продуктів повинна відповідати напрямкам та сферам діяльності МСП, зокрема: кредити на 
створення та розвиток бізнесу, які носять інвестиційний характер; кредити орієнтовані на потреби 
МСП різних галузей за цілями, строками (термінові або експрес-кредити) , забезпеченням ; 
гарантійні операції (гарантії за експортно-імпортними операціями, контрактами внутрішнього 
ринку; непокриті акредитиви). 

Наявність актуальних кредитних продуктів є основою, базою та фундаментом для корегування 
продуктового ряду та формування нових продуктів в тому числі пакетних чи нішових програм, які 
максимально задовольняють поточний ринковий попит. Критерієм оцінки клієнтського попиту на 
продукт є: якість банківської послуги, її ціна, рівень обслуговування, інфраструктура надання 
банківської послуги, імідж банку. Поліпшенню ситуації на кредитному ринку сприятиме тісна 
співпраця банків та підприємців: перегляд обома сторонами ставлення одних до інших, пошук 
компромісних рішень, участь держави у вирішенні складних питань, підтримка державою як банків, 
так і підприємців. Отже, для того щоб виникла позитивна взаємодія між банківською установою та 
підприємцем - необхідно щоб при виборі суб'єктів кредитування щільно взаємодіяли всі вище 
вказані чинники.  

Налагодження активізації діяльності банківських установ щодо кредитування малого та 
середнього бізнесу дотягнеться дотриманням наступних напрямів. Перший - переорієнтація 
багатьох фінансових установ на малий бізнес, що є пріоритетним не тільки для великих банків із 
розвинутою філіальною мережею, а й для середніх, які також готові активно працювати з малим та 
середнім бізнесом. Другим напрямом збільшення частки кредитів суб'єктам малого бізнесу у 
кредитних портфелях банків є зростання попиту на відносно невеликі за розмірами позики. Тобто за 
такої ситуації невеликий розмір кредитів при їх значній кількості дає банку змогу диверсифікувати 
кредитні ризики. Третій - швидкість оформлення кредиту та потреба малих підприємств у "швидких 
грошах". 

Враховуючи особливості функціонування як банків так і малих та середніх підприємств при 
моделюванні їх взаємовідносин, слід акцентувати увагу на сукупність певних критеріїв, якими 
повинен володіти банк для опанування, завоювання ринку у секторі малого та середнього 
підприємництва. Головною ціллю співпраці банків та МСП є не стільки фінансовий результат, 
скільки процес розвитку МСП, тобто прогнозування в перспективі можливості розвитку 
конкретного суб'єкту, його результат, ринкову нішу, а звідси і власний прибуток, що набуває 
стратегічного характеру. Цільова функція моделі відображатиме проміжну динамічну точку, яка 
охоплює критерії розвитку МСП та власний дохід банку. Критеріями функціонування банку у 
співпраці із МСП повинні виступати:  

- пристосування банківського менеджменту, маркетингу, асортименту банківських продуктів 
та послуг до потреб МСП; 

- створення окремих  банківських спеціалізованих структур для обслуговування даного 
економічного сектору; 

- розширення спектру інформаційної допомоги суб'єктам МСП в сферах аналізу становища 
регіону, галузі, ризиковості діяльності, перспектив розвитку відповідних ринків; 

- індивідуалізація роботи з клієнтами МСП; 
- розширення, розробка та впровадження комп'ютерних банківських прикладних програм для 

обслуговування суб'єктів МСП; 
- спрощення процедур та зменшення переліку документів та терміну опрацювання кредитних 

заявок; 
- створення умов для активізації ділових відносин с поміж клієнтів МСП та отримання 

прибутків від збільшення чисельності трансакцій. 
Разом з цим банківський сектор дуже перспективно дивиться на розвиток кредитування 

малого бізнесу, тому що вбачає великі фінансові ресурси та можливості, приховані в тіньовій 
економіці, і намагаються залучити цей великий сектор економіки через розробку та надання 
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відповідних банківських продуктів. 
Щодо інших операцій банків, які надаються клієнтам МСП, зокрема, депозитів, консультацій, 

обмінних операцій, управління грошовими коштами і капіталом, інкасації виручки, то за 
експертними оцінками вони займають незначну питому вагу порівняно із розрахунковими і 
кредитними операціями. Тому очевидно, що банківські продукти повинні бути спрямованими на 
клієнтів МСП з огляду на їх попит, тобто бути клієнтоорієнтованими. 

Наступний етап формуванні взаємодії МСП і банків – використання комплексних фінансових 
інструментів, які дозволять знизити реальну ставку відсотків за кредит шляхом оптимальної 
комбінації наявних в розпорядженні банку фінансових продуктів. Проте, для фінансування банками 
суб'єктів МСП за нижчими процентними ставками необхідно вирішити три проблеми: по-перше, 
необхідна підтримка та компенсація частини витрат банків державою; по- друге, виділення в окрему 
модель обслуговування МСП з метою мінімізації затрат і по-третє, оптимізація ризиковості 
кредитування через страхування кредитних ризиків та моніторингу кредитного портфеля банку. 
Щодо відсутності кредитної підтримки новостворених підприємств, то в цій сфері, на нашу думку, 
необхідна участь та підтримка держави. 

Основним, з точки зору стимулювання розвитку МСП, є етап, метою якого є забезпечення 
участі банків у стимулюванні їх інноваційно-інвестиційної діяльності регіональної спрямованості. 

Акцентування уваги на регіональному інноваційно-інвестиційному розвитку зумовлюється 
такими обставинами: 

5. по-перше, регіональна інноваційна діяльність у кінцевому результаті вигідна не тільки 
підприємцю, який впроваджує новітні технології, а й регіону загалом. Ефективний розвиток 
місцевого товаровиробника дасть змогу розвивати регіональний бізнес, підвищити його 
конкурентоспроможність, зайнятість, рівень життя населення. Держава також є зацікавленою 
стороною, адже, одержуючи податки та відрахування, вона виграє від економічного розвитку своїх 
суб'єктів та їх конкурентоспроможності; 

6. по-друге, регіональна орієнтація інноваційно-інвестиційної активності дасть змогу 
повніше й ефективніше використовувати можливості, закладені на місцях. Більш того, вступ 
України до COT і поглиблення міжнародної конкуренції внаслідок глобалізації потребують 
повнішого використання всього наявного потенціалу; 

7. по-третє, регіон передусім зацікавлений у пріоритетному розвитку інновацій і залученні 
інвестицій на свою територію, адже це безпосередньо впливає на рівень життя населення, стан 
регіонального бюджету та загальні перспективи розвитку; 

по-четверте, безперечна вигода від розробки та впровадження новітніх технологій та 
залучення інвестицій є у товаровиробників з огляду на потребу прискореного розвитку, посилення 
своїх ринкових та фінансових можливостей. 

Для реального впровадження інноваційно-інвестиційних проектів на загальнодержавному і 
регіональному рівнях існує система забезпечення, яка, перш за все, складається із фінансового, 
кредитного, венчурного, страхового, лізингового, податкового механізмів. Якщо фінансовий та 
кредитний механізми задіяні на початковій стадії здійснення інноваційно-інвестиційних процесів, то 
венчурний і лізинговий механізми при реалізації або впровадженні проектів. Найбільш активним і 
водночас ефективним способом інноваційного розвитку є венчурний бізнес, під яким розуміють вид 
бізнесу, орієнтований на практичне використання технічних та технологічних новинок, результатів 
наукових досліджень, ще не апробованих на практиці. Венчурний бізнес є досить ризиковим, хоча і 
передбачає, можливо, більш високий ступінь віддачі й ефективності. 

Враховуючи те, що будь-яка інноваційна діяльність супроводжується певним рівнем ризику, 
видача кредиту на такі цілі потребує певних гарантій повернення. Очевидно, що таким запобіжним 
засобом може виступати страхова система. Зарубіжна практика взаємодії та інтеграції банківського і 
страхового бізнесу зводиться до трьох напрямів: 

8. на основі угоди про співробітництво без створення юридичної особи - при цьому інтереси 
банків полягають у залученні коштів страхової компанії на депозити, а відповідно, страхової 
компанії - страхування кредитних ризиків клієнтів банку; 

на основі спільних акціонерів банку та страхової компанії, що дає змогу диверсифікувати 
вкладення капіталу в найбільш прибутковий бізнес; 

9. створення правлінням комерційного банку страхової структури (володінням контрольним 
пакетом акцій), яка здійснює страхування різних ризиків клієнтів банку. 
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Кожна із наведених форм потребує розробки та реалізації загальних фінансових програм, в 
яких визначаються напрями взаємодії, нові фінансові продукти, пропоновані клієнтам, умови їх 
реалізації тощо. 

Взявши за основу типи співробітництва між банками та страховими компаніями, регіональна 
адміністрація може виступати ініціатором та організатором розвитку інноваційних процесів. 

Дієвим механізмом активізації інвестиційної діяльності на регіональному рівні має стати 
створення механізму венчурного фінансування та залучення до його функціонування страхових 
компаній і регіональних банків. 

Очевидно, що муніципальні банки не обов'язково мусять бути великими, адже їхня основна 
функція - обслуговування середнього та дрібного бізнесу. Як показує вітчизняна і зарубіжна 
практика, саме венчурна та інноваційна системи найбільш ефективні в сучасних умовах реалізації 
регіональної інноваційно-інвестиційної стратегії щодо середніх та малих підприємств. Більш того, 
наявність малих і середніх місцевих банків значно зменшить монополізм великих банків в 
обслуговуванні регіональних клієнтів. Дійсно, якщо проаналізувати концентрацію банківських 
активів, то близько 50% їх сконцентровано у великих банках та столичному регіоні . Така 
концентрація і є джерелом системних ризиків у банківській системі. Виправити таку ситуацію 
означає повернути хоча би частину фінансових потоків до їх регіональних джерел, що певною 
мірою дасть місцевим банкам можливість економічного зростання за обсягами активів і за обсягами 
капіталу. Створення регіональних (місцевих) банків має відбуватися за участю місцевих органів 
влади, а їх оптимальну кількість визначатиме ринок банківських послуг.  

Основною ознакою мотиваційності взаємовідносин МСП і банків є їх доцільність, яка для 
банків, з точки зору кредитування, означає повернення виданих кредитів у зазначений в угоді термін 
та сплатою відсотків за користування ним. 

 Якщо перша мета пов'язана з ефективністю використання кредиту боржником то друга - з 
економічно обґрунтованою ціною кредиту, з одного боку, та фінансовим станом боржника, 
рентабельністю його власного капіталу -  з іншого. Ідеальним для представників МСП є банк, який 
має в асортименті фінансових послуг спеціалізовані програми кредитування МСП. Така 
стандартизація продуктів МСП та кредитного процесу значно спрощує процедуру 
кредитоспроможності боржників, знищує затрати кредитування. Напрямки стандартизації повинні 
охоплювати як організацію кредитного процесу, ризик-менеджменту, системи продаж так і 
автоматизацію процесу кредитування. Тому, стандартизовані кредити мають ряд переваг порівняно 
з іншими банківськими кредитами, зокрема і нижчі процентні ставки, та оперативні терміни 
розгляду заявок, розширення переліку забезпечення кредитів, можливості дострокового погашення 
або відстрочення по валюті основного боргу.  

До різновиду стандартизації відносять і кластерний підхід до кредитування МСП, що 
базується на формування груп (кластерів) підприємств, які об’єднані за регіональним або 
економічними ознаками. Основною метою кластерного кредитування є зниження ринкового 
кредитування та забезпечити доступ до кредитування, зменшити витрати на оформлення кредиту та 
спростити процедуру його надання. Банки у співпраці з підприємницькими кластерами знаходить 
постійних клієнтів, які займаються одним видом діяльності, що спрощує роботу менеджерів банку. 
Тому НБУ доцільно розглянути можливість вивчення та застосування технологій кластерного 
кредитування у сфері реалізації пріоритетних програм. 
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THE TYPOLOGY OF ORGANIZING, ECONOMIC  
AND INSTITUTIONAL FACTORS TO INTRODUCE  
THE CONCEPT OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY 
PRODUCTION IN AGROINDUSTRIAL SPHERE 

The  article  represented  actual  condition  of  development  of  Ukrainian  agroindustrial 
sphere. The models of anthropogenic activity in agroindustrial sphere were defined. The 
necessity  of  introduction  of  environmentally  friendly  production  in  Ukrainian 
agroindustrial  sphere  was  grounded.  Existing  problems  concerning  introduction  of 
environmentally friendly production concept  in agroindustrial sphere was founded. We 
also defined prospects of agroindustrial sphere development  in case of  introduction of 
environmentally  friendly  production.  Application  of  economic‐organizing  and 
institutional  factors  for  introduction of environmentally  friendly production  concept  in 
agroindustrial  sphere  was  grounded.  The  typology  of  economic‐organizing  and 
institutional  factors  for  introduction of environmentally  friendly production conception 
in agroindustrial sphere was considered. 
Key  words:  agroindustrial  sphere,  agroindustrial  complex,  environmentally  friendly 
production, economic‐organizing factors, institutional factors. 

Актуальність теми дослідження. Геополітичне становище України в купі з кризовою 
проблематикою в межах її суверенітету, накладають вагомий відбиток на динаміку та перспективи 
розвитку всього національного економічного середовища. Враховуючи значне зниження покупної 
спроможності національної валюти в умовах незначного зростання середнього рівня оплати праці, 
помножене на негативні флуктуаційні коливання національної валюти (в межах 05.10.2015 року - 
13.09.2016 року:  -10,71% (відносно долара США)  та -11,46% (відносно Евро)) кризове 
адміністрування економічних відносин держави повинно зосереджуватись навколо «секторів 
високої біфуркаційної стабільності»1. Агропромислова сфера для України є найбільш 
перспективним сектором економічної активності навколо якого варто будувати основу позитивної 
економічної динаміки на майбутнє. У зв’язку з цим, особливої актуальної набувають наукові 
дослідження щодо впровадження екологічно – чистого виробництва, як такого, що створить 
конкурентоздатний імідж національному агропромисловому продукту на внутрішніх та зовнішніх 
ринках його збуту. 

 Ступінь наукової розробки теми. Питання типології організаційно – економічних та 
інституційних важелів впровадження концепції екологічно - чистого виробництва в 
агропромисловій сфері не набули достатнього ступеню дослідження в науковому середовищі. Разом 
з тим, окремі аспекти даної проблематики висвітлено у працях таких визначних науковців, як Н.М. 
Андрєєва, Б.В. Буркинський, Л.В. Жарова, О.І. Котикова, В.В. Оскольський, С.К. Харічков, та інші 

                                                      
1 Курс валют банков в Украине. Информационный портал i.ua. < http://finance.i.ua/ > (2016, 

вересень, 20) 
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науковці. 
 Мета статті. Мета даної статті полягає у визначенні, обґрунтуванні та типології 

інструментарію, що активізує результативне впровадження концепції екологічно – чистого 
виробництва в агропромислову сферу. 

 Виклад матеріалу. Екстенсивне зменшення посівної площі та процеси «згортання» 
національного ринку не призвели, попри існуючі прогнози, до стагнації в сфері АПК, яка показала 
незначний рівень сукупного зростання індексів с/г виробництва (+0,5% у с/г підприємствах та +0,1% 
у господарствах населення в період з січня по липень 2016 року відносно аналогічного періоду 2015 
року)1. Експортне середовище АПК України також набуває суттєвих трансформаційних змін 
ініційованих нестабільними торгівельними відносинами з одним з найбільших споживачів 
вторинної харчово-промислової продукції – Російською Федерацією. Звуження російського ринку 
національним сегментом АПК було сприйнято диверсифікаційними зміщеннями як в середині 
галузі, так і за її межами. Тенденційність подібних перетворень без адекватного адміністрування 
держави має превалююче негативну перспективу з огляду на наростаючу в межах національного 
АПК тенденцію до іррегулярного вигляду внутрішньої структури (з посиленням динаміки та 
розриву між активними – Одеська та Тернопільська області, та депресивними регіонами – 
Закарпатська та Чернівецька області) і у зв’язку зі зміщенням пріоритету з вторинної переробки 
продукції АПК, що має високу додаткову вартість, на торгівлю первинною продукцією (подібна 
уніфікація експортної одиниці вкрай негативно впливає на інвестиційній привабливості 
промислового сегменту АПК). Виробництво алкогольних напоїв (скорочення на -15,7%) та 
консервованих овочів та фруктів (скорочення на 6,8%) за 7 місяців 2016 року показали найбільш 
разючу від’ємну динаміку і подали потужний сигнал до замороження чи згортання подібного 
виробництва в Україні2.  

 Системне зниження попиту на вторинну продукцію національного комплексу АПК з точку 
зору експорту потребує активного пошуку аналогічного чи перспективного ринку для збуту. З точки 
зору аналогії в України перспектив не так багато: північна Африка на чолі з Тунісом за умов вдалої 
конкуренції зі Францією та Азія на чолі з Тайландом, «глибина» харчового ринку вже вичерпана і 
тенденцій до його зростання немає (і все це з урахуванням критичного стану перспектив торгівлі з 
головним імпортером української пшениці Єгипту, який з 7 вересня 2016 року включив Україну до 
списку країн, яким заборонена торгівля пшеницею на їх ринку)3. Перспективним ринком для 
України постає ринок Європейського Союзу, але інтервенція на нього далека від схеми з ринками 
«аналогіями» і потребує значного нарощення сегменту екологічної якості та відповідної 
стандартизації кінцевої продукції.  

 Обрання концептуальних засад розбудови моделі впровадження екологічно чистого 
виробництва в АПК України нерозривно пов’язано з визначенням загального напряму статусу 
антропогенної активності в межах існуючих біогеоценозів. До існуючих моделей взаємодії варто 
віднести: 

1) Biologically inert (з англ. «біологічно інертна») – специфічна модель антропогенної 
активності відносно екології в межах АПК, що полягає в, превалюючи, пасивній поведінці відносно 
біотичних процесів в середині природи. Втручання з боку людини допускається виключно як 
відповідь на запобігання непереборним природним критичним станам. Біологічно інертна модель 
взаємодії є прообразом взаємодії з первинних часів розвитку людства, що набуває нової 

                                                      
1 Стан АПК за січень – липень 2016 року. Офіційний сайт Міністерства аграрної політики та 
продовольства України.  <http://minagro.gov.ua/system/files/%D0%A1%D1%82%D0%B 
0%D0%BD% 
20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%20%D0%90%D0%9F%D0%9A%207%20%D0
%BC%D1%96%D1%81%D1%8F%D1%86%D1%96%D0%B2%202016.pdf> (2016, вересень, 20) 

2 Стан АПК за січень – липень 2016 року. Офіційний сайт Міністерства аграрної політики та 
продовольства України.  
<http://minagro.gov.ua/system/files/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D1%81%D0%BF%
D1%80%D0%B0%D0%B2%20%D0%90%D0%9F%D0%9A%207%20%D0%BC%D1%96%D1%81
%D1%8F%D1%86%D1%96%D0%B2%202016.pdf> (2016, вересень, 20) 

3 Татьяна Рясная Украина лишилась ключевого покупателя пшеницы. Какие последствия? Деловой 
информационно – новостной портал Delo.ua. < http://delo.ua/business/ukraina-lishilas-kljuchevogo-
pokupatelja-pshenicy-kakie-posledst-322335/> (2016, вересень, 22) 
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технологічної перспективи в межах сучасності за рахунок передових можливостей в створенні 
штучних екосистем та біологічних парків. Сучасна практика, в тім, говорить про позиціонування 
«інертності», як фактору відокремленості штучної екосистеми від природи, проте, ігнорує фактори 
практичної інфраструктурної взаємодії; 

2) Ecocentric safety (з англ. «екоцентрична безпека») – сформована навколо принципу 
домінуючої ролі збереження резистентності біотичних систем в АПК за рахунок превентивної та 
відновлювальної антропогенної діяльності. З точки зору даної концепції агресивний антропогенний 
вплив на екологію повинен бути локалізований та нівельований з боку людини. На сучасному етапі 
часу подібний інструментарій створює найбільший сконцентрований ефект в межах відновлення 
депресивних систем; 

3) Economized nature (з англ. «економізована природа») – найбільш поширена модель 
взаємодії соціуму та природи, побудована на підґрунті домінування людських інтересів над 
інтересами довкілля. З принципової точки зору, в сфері АПК, ця модель надає широкі можливості в 
коросткотривалому нарощенні екстенсивно сформованого валового продукту за рахунок суттєвого 
усічення перспектив розвитку в майбутньому, аж до деградаційних процесів;  

4)  Eco resource expansion (з англ. екологічно-ресурсна експансія) – найбільш руйнівний та 
агресивний вид господарювання відносно природних ресурсів в сфері АПК, переважно 
впроваджуваний в межах територій зі слабким чи знівельованим адміністративним впливом з боку 
держави. В основній масі практикується як модель господарювання іноземних громадян в межах 
орендованих земельних ділянок при  відсутності екологічного контролю з боку держави. 
Сконцентрована навколо принципів максимізації прибутку за рахунок повної деградації носія 
біологічної складової, подібна модель завжди призводить до незворотних змін в біотичних системах 
повністю руйнуючи перспективи до їх відновлення; 

5) Environmentally friendly production (з англ. «екологічно чисте виробництво») – обрана за 
перспективну Україною модель взаємодії, котру розбудовано навколо двох «кіл тяжіння»: 
екологічної безпеки виробництва в сфері АПК та відповідності кінцевого продукту нормам та 
стандартам відносно біодоступності та біоактивності. Важливо відрізняти модель «Environmentally 
friendly production» від моделі «Clean production» (з англ. «чиста продукція»), яка базується на 
головному елементі – кінцевому товарі, та його наближенні до природного/первинного складу та 
наповнення. Екологічно чисте виробництво будується за принципами самообмеження антропогенної 
активності за рахунок побудови синтетичних критеріїв оцінки допустимості діяльності в сфері АПК. 
Самообмеження в межах екологічно чистого виробництва не є абсолютизованим, тому ця модель 
дозволяє широко використовувати надбання біогеоценології у вигляді, наприклад, побудови 
агробіоценозів, які дозволяють значно підвищити якість та врожайність сільськогосподарської 
продукції.  

 Головний суб’єкт, що адмініструє національний сектор аграрних відносин у векторі 
окресленої вище моделі прийняв за точки таргетування два основоположних нормативи: 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1437-р «Про схвалення 
Концепції Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 
року» (далі - «Концепція»)1 та стратегію розвитку аграрного сектору «3+5. Strategy of prosperous 
country» (далі – «Стратегія») за авторством Міністерства аграрної політики та продовольства 
України.2 Якщо систематизувати нормотворчість  головного регулятора аграрних відносин в 
Україні, то можна формалізувати наступні висновки за двома напрямами: 

1) Існуюча проблематика: 
а) Низька платоспроможність вітчизняних споживачів в сучасних економічних умовах; 
б) Надмірна залежність вітчизняного виробника сільскогосподарської та харчової продукції 

від зарубіжних експортних ринків; 
в) Незавершені процеси адаптації нормативів та виробництва до Європейських вимог; 
                                                      
1 Розпорядження про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку аграрного 
сектору економіки на період до 2020 року 2015 (Кабінет Міністрів України). Урядовий кур՚єр, 60. 

2 Стратегія розвитку аграрного сектору «3+5. Strategy of prosperous country» (Міністерство аграрної 
політики та продовольства України). Офіційний сайт Міністерства аграрної політики та 
продовольства України.   
<http://minagro.gov.ua/system/files/3%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%205.pdf> (2016, 
вересень, 22) 
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г) Спорадичні коливання імпортних поставок стратегічних, для АПК, товарів (мінеральних 
добрив, інсектицидів, тощо); 

ґ) Негативна динаміка конкурентної привабливості національного продукту сфери АПК в 
межах іноземних ринків; 

д) Техніко-технологічна стагнація національного сфери АПК; 
е) Висока питома вага невідновлювальних ресурсів в сегменті собівартості національної 

продукції АПК; 
є) Критично низька резистентність до кліматичних (посуха, ливні, і т.п.) та біотичних 

(епізоотії, ензоотії, тощо) загроз національного сегменту АПК;  
ж) Згортання національного фінансового ринку і, як результат, унеможливлення доступу 

виробників в сфері АПК до відновлювального джерела коштів; 
з) Недостатність державної економічної участі в динаміці розвитку національної сфери АПК. 
2) Перспективи розвитку: 
а) Динамічний розвиток дрібного фермерства; 
б) Структурована та розгалужена земельна реформа; 
в) Інтенсивне нарощення ринків збуту продукції АПК за межами України; 
г) Органічне виробництво (відмова від синтетичних добрив та домішок); 
ґ) Нішева переорієнтація АПК (доволі складний та системний процес переходу на нішеві для 

України продукти АПК (гірчиця, лен, нут і т.п.) з метою адаптації до кризових коливань та 
відкриття нових меж рентабельності, в тому числі в межах національного ринку; 

д) Поглиблення географічної спеціалізації та кооперації між всіма суб’єктами національного 
АПК; 

е) Налаштування режиму «харчової безпеки» та адаптації існуючого поля АПК; 
є) Розвиток інструментарію аграрної біржі. 
 Інструментарій впровадження екологічно чистого виробництва в агропромисловій сфері 

України є доволі широким та має численну кількість складових, але увагу слід приділити двом 
комплексним векторам розвитку, котрі зосереджені в межах: організаційно-економічних та 
інституційних важелів (з огляду на: їх системність та комплексність; високу питому вагу 
потенційних перетворень від їх адаптації та впровадження; пріоретизацію цих напрямів розвитку з 
боку держави, виходячи з аспектів викладених в нормативах; тощо). Ґрунтуючи аналіз на принципах 
типологічного розмежування, організаційно-економічні та інституційні важелі впровадження 
екологічно чистого виробництва в агропромисловій сфері України розгалужуються наступним 
чином: 

1) Організаційно-економічні важелі: 
а) Стандартаційна оптимізація та інтенсифікація – нарощення масиву організаційно-технічної 

документації, регламентів та вимог з одночасним усуненням колізій та протиріч в сфері первинної 
обробки та вторинного виробництва в сфері АПК; 

б) Формування дієвої матеріально гарантованої (за рахунок страхування) системи розрахунку 
ризиковості в межах харчової та переробної галузей на період адаптації до вимог екологічно чистого 
виробництва за принципами HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points (з агнл. аналіз 
загроз та контроль критичних маркерів); 

в) Лібералізація фіскального навантаження в сферах впровадження екологічно чистого 
виробництва в АПК; 

г) Наповнення теоретичним (конкретні програми, бізнес пропозиції, тощо) та економічним 
(пряме та опосередковане фінансування) змістом індикативного інструментарію держави на теренах 
впровадження екологічно чистого виробництва; 

ґ) Активізація прогнозованої та економічно обґрунтованої державної інтервенції на 
національні ринки АПК з високою питомою вагою впроваджених екологічних новацій (за рахунок 
державних агентів);  

д) Протидія та згортання програм та тенденцій, що обмежують вільний розвиток ринку АПК. 
Антимонопольна діяльність – як протидія порушенню вільного руху коштів, необхідних до 
впровадження екологічних новацій; 

е) Налагодження режиму «максимального сприяння та доступності» в сфері заємних коштів 
під програми екологізованого розвитку АПК; 

є) Формування національної лізингової (хайрингової, рентної) бази виробничих ресурсів 
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побудованих за передовими екологічними тенденціями в сфері АПК; 
ж) Формування та постійна актуалізація національної племінної та насіннєвої бази; 
з) Презентація та матеріальна підтримка розвитку координованих проектів з глибинної 

переробки відходів АПК; 
и) Компенсаційне матеріальне стимулювання впровадження енергоощадних технологій в 

АПК; 
і) Широкого залучення інструментарію державно-приватного партнерства, як фактору 

значного зниженням «стартового» навантаження на комерційні структури та додаткового 
розподілення комерційних ризиків в межах екологічних інновацій в АПК; 

2) Інституційні важелі: 
а) Формування координаційної агенції з обробки інформації та оперативного корегування в 

сферах регулювання: Державного агентства земельних ресурсів України, Державного агентства 
лісових ресурсів України, Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження 
України, Державного агентства водних ресурсів України, Державного агентства рибного 
господарства України; 

б) Запуск кредитної біржі для АПК з обов’язковою коригуючою інтервенцією з боку держави; 
в) Створення центру оперативного контролю за станом земель сільськогосподарського 

призначення та динамікою перетворень в них; 
г) Перезапуск аграрної біржі України з вирішенням проблем: експорту товарів через біржовий 

простір; надмірного адміністративного тиску з боку держави; міжнародник екологічних маркерів 
для продукції АПК на біржі; міжнародно-правової гарантії угод, укладених на теренах України; 
завищеної брокерської ставки (до 45% від суми угоди); 

ґ) Ініціація національного аграрного технополісу, як консолідованого осередка апробації і 
дослідження опосередкованих та інтегрованих з АПК елементів наукового середовища. Первинна 
ініціація з боку держави передбачає потужну маркетингову, матеріальну та інноваційну індикацію в 
купі з вирішенням первинних питань матеріального та технічного аспектів запуску проекту;  

д) Якісне завершення проектів з владної децентралізації в частині аспектів управління 
сегментами АПК на регіональному рівні як на стратегічному рівні, так і в оперативному режимі. 
Передбачена на порядку денному децентралізація влади в Україні, перспективно, повинна створити 
нові інституційні осередки управління сферою АПК в регіонах, які за рахунок глибинної інтеграції в 
триваючі процеси в регіоні зможуть більш якісно реагувати на секторальні тенденції. Разом з тим, 
надмірна децентралізація в сегменті АПК може бути шкідливою на рівні сукупної та зовнішньої 
тенденції розвитку галузі; 

е) Динамічний розвиток та упереджуюча регламентація з боку держави інституту 
недиверсифікованих інвестиційних фондів в секторі венчурного інвестування у межах тенденцій 
щодо впровадження екологічно чистого виробництва в АПК. Недиверсифіковані інвестиційні 
фонди, на відміну від диверсифікованих, надають більшу ширину економічного маневру в аспектах 
формування портфелю фондів (їх однорідності, перш за все) та аспектах динамізації прибутковості, 
що є вкрай важливим в умовах економічної кризи та умовах необхідності значних матеріальних 
інвестицій в екологізаційні процеси; 

є) Впровадження прогресивної системи національного екологічного зонінгу з акцентуванням 
адміністративної регуляторної дії на сферах: перманентного екологічного гомеостазу в сфері АПК 
(гoмеостаз у даному випадку є відносним і виражає не постійність стану біотичних складових у 
кожен конкретний момент часу, а відповідно нейтральну чи прогресивну динаміку); 
агропромислової «зеленої» кооперації (поєднання виробничих потужностей різних, за 
адміністративним розташуванням, підприємств АПК на принципах оптимізації витрат в процесі 
впровадження екологічно чистого виробництва); тощо;  

ж) Інтеграція в національну систему АПК інституту центрів замкненої циклічної повної 
переробки відходів органічного чи неорганічного походження. Ефективність впровадження та 
діяльності окресленого інституту в значній мірі залежить від якості державного менеджменту; 

з) Адаптація національного інституту аналітики та дослідження (лабораторного) до 
Європейських стандартів та вимог екологізованої якості продуктів АПК. Стандартизація 
результуючої складової екологічних досліджень дозволяє в значній мірі оптимізувати відносини з 
експортування національного продукту АПК та відстоювання інтересів національних експортерів в 
міжнародних правозахисних інстанціях (наприклад: Центр ресурсоефективного та чистого 
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виробництва, який створено в рамках проекту UNIDO (Організації індустріального розвитку 
Організації об’єднаних націй) – на даний момент проект фінансується Швейцарською 
Конфедерацією та Республікою Австрія); 

и) Створення інституту консолідованої інформаційної екологічно орієнтованої платформи за 
моделлю «The regional knowledge management system on Resource Efficient and Cleaner Production in 
the EECCA region» (з англ. «Регіональна система менеджменту інноваційної інформації з 
ефективного та екологічно чистого виробництва в Східноєвропейському та Центральноазійському 
регіонах»). Подібний інститут відкриває доступ широкого загалу представників комерційного 
сектору АПК до новітньої інформації з розвитку екологізованих технологій та тенденцій Світового 
ринку і попиту в його межах на відповідні продукти; 

і) Налагодження ефективної роботи інституту екологічного санкціонування, як сфери 
прикладання адміністративної регламентації відносин в сфері АПК за рахунок: екологічного 
нормування, екологічного ліцензування, екологічного лімітування, тощо. 

Представлена в межах даного дослідження типологія організаційно - економічних та 
інституційних важелів впровадження концепції екологічно - чистого виробництва в 
агропромисловій сфері не є сталою та потребує постійного оновлення з огляду на перманентні зміни 
навколо політичної та еколого – економічної ситуації даного сектору господарювання.  

Висновки. Економічна ситуація, що склалась в агропромисловій сфері України потребує 
запровадження зваженої політики просування національного агропромислового продукту на 
внутрішньому та зовнішніх ринках його збуту. Аналіз векторів антропогенної активності дозволяє 
стверджувати, що у якості основоположного базису такої політики має бути впровадження та 
поширення концепції екологічно – чистого виробництва, що з одного боку переслідує за мету  
екологічну безпеку виробництва, а з іншого – прагне досягти відповідності кінцевого продукту 
нормам та стандартам відносно біодоступності та біоактивності. Основним інструментарієм 
впровадження екологічно – чистого виробництва мають стати організаційно – економічні та 
інституційні важелі, типологія яких візуалізована на рис. 1. 
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DETERMINATION OF THE MAIN DEVELOPMENT TRENDS  
OF THE OIL AND FAT INDUSTRY OF UKRAINE: 
MARKETING ASPECTS 

This  article  examined  the  main  trends  of  oil  and  fat  industry  as  one  of  the  strategic 
sectors of Ukraine's economy. This is stipulated by the fact that enterprise of this branch 
can  provide  food  security  and  lead  to  economic  growth  in  general.  It  was  discovered 
current condition of oil and fat industry of Ukraine, its structure and influence of major 
global  trends  on  it.  The  author  highlighted  four  groups  of  factors  that  negatively  or 
positively affect business activity of this branch of economy.  It was considered essence 
of  each  group  of  factors  and  fields  of  cooperation  between  producers  of  oil  and  fat 
industry with  them  to  neutralize  negative  influence  or  reinforce  a  positive  impact  on 
their  activities.  It  was  analyzed  the  feasibility  and  attractiveness  of  this  sector  of  the 
economy to domestic entrepreneurs. 
Key words: agro‐food industry, oil and fat industry, marketing, marketing tools 

Постановка проблеми. Агропродовольча сфера економіки України динамічно розвивається 
та стає дедалі перспективнішою. Про це говорить значна частка у вітчизняному експорті, а саме 8,65 
% від усієї експортованої продукції 1. Олійні культури виступають  однією із найважливіших 
експортних груп та є стратегічно важливими для української економіки.  

Дана сфера української економіки має значний експортний потенціал, але для виходу на 
міжнародний ринок та утримання на ньому конкурентних позицій, вітчизняним товаровиробникам  
необхідно підвищувати свою конкурентоспроможність. Цього можна досягти шляхом активного 
використання маркетингового інструментарію для вивчення основних тенденцій, виявлення слабких 
та сильних сторін фірми, конкурентних переваг та адаптації діяльності підприємства до вимог 
ринку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням тенденцій та різних економічних 
аспектів функціонування олійно-жирової галузі України займається велика кількість вітчизняних 
учених. Різні концепції, програми розвитку відображено у наукових працях О.М.Алимова, П.І. 
Гайдуцького, В. Д. Гончарова, Ю. П. Лебединського, П.Т.Саблука,  Л.Г.Чернюк та ін.2. 
Конкурентоспроможність даної сфери вивчали такі науковці як П.С. Вишнівський, О.О Митченок , 
Д. В.Нагернюк3. Дослідженням кон’юнктури займались О.В. Бронін , І.В.Драган, В.П.Галушко, Л.С. 
Денисенко та інші4.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на активний 

                                                      
1 Державна служба статистики України. <http://www.ukrstat.gov.ua> (2016, вересень, 25). 
2 Шевцов, Д.В. (2013). Діагностика сучаcного стану та аналіз динаміки розвитку оліє жирового 

підкомплексу. БІЗНЕС-НАВІГАТОР, 1, 52-55. 
3 Нагернюк, Д.В. (2012). Тенденції розвитку виробництва олійних культур. Наукові праці 
Полтавської державної аграрної академії, вип. 2 (5),  Т.2. Полтава: ПДАА, 184-190. 

4 Денисенко, Л.С. (2015). Формування пропозиції на ринку продукції олійних культур: автореф. дис. 
на здобуття наук.ступеня канд. екон. yаук. Київ. 
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інтерес вітчизняних вчених до олійно-жирової галузі, необхідно відмітити, що у своїх роботах 
науковці перш за все аналізували стан галузі із погляду теми власного дослідження, однак лише 
незначна кількість проводили комплексний аналіз проблем, які присутні у даній сфері. Недостатню 
увагу приділялось напрямкам розвитку  підприємств олійно-жирової галузі та їх перспектив на 
міжнародному ринку. 

Мета статті. Основною метою даної статті є визначення тенденцій ринку олійно-жирової 
продукції, факторів, які впливають на функціонування підприємств цієї галузі, а також виявлення 
перспективних напрямків їх розвитку за допомогою застосування маркетингового інструментарію. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Агропродовольча сфера набуває дедалі більшого 
значення у світовій економіці. Це призводить до розвитку галузей, що входять до її складу. Однією з 
них є олійно-жирова галузь. У зв’язку зі швидкими темпами pоcту кількості населення, значно 
зpоcла світова потреба у виробництві олійних культур – на 73,65 млн. тонн або на 16 % протягом 
п’яти досліджуваних років (2010-2015) 1. 

 

 
Рис. 1 Структура світового виробництва олійного насіння  
 
На світовому ринку найбільшу частку в структурі виробництва олійного насіння займає 

виробництво соєвих бобів ( понад 60%). Друге місце посідає виробництво ріпаку ( 12%) та 
соняшнику ( 8%) (рис. 1).  

Однак ситуація на вітчизняному ринку кардинально відрізняється від світових тенденцій. 
Основою вітчизняного виробництва олійних культур є насіння соняшнику. Його частка у 
загальному виробництві цієї групи культур становить майже дві третини. Упродовж останніх років в 
Україні спостерігалася тенденція до збільшення виробництва насіння соняшнику. Якщо у 2005 році 
врожай цієї культури становив 4,7 млн. т, то у 2015-му очікується близько 11 млн. т. 2. Це 
відображається в структурі виробництва рослинних олій та тваринних жирів (рис. 2). 

Як бачимо з рис. 2, абсолютну більшість продукції олійно-жирової галузі складає 
виробництво соняшникової олії ( рафінованої та нерафінованої). В той час як виробництво олії 
ріпаку та сої займає по 3 % від загального обсягу.  

За підсумками 2014-2015 маркетингового року (МР) Україна в черговий раз стала світовим 
лідером з виробництва соняшникової олії (4,26 млн. т) цього продукту та лідером світового 
експорту з обсягом 3,86 млн. т. Загалом у світовому експорті соняшникової олії частка України 
становить 53%3. Однак таку вигідну конкурентну позицію на міжнародному ринку необхідно 

                                                      
1 Денисенко, Л.С. (2015). Формування пропозиції на ринку продукції олійних культур: автореф. дис. 

на здобуття наук.ступеня канд. екон. yаук. Київ, 60. 
2 Денисенко, Л.С. (2015). Формування пропозиції на ринку продукції олійних культур: автореф. дис. 

на здобуття наук.ступеня канд. екон. yаук. Київ. 
3 Маслак, О. (2015). Привабливість олійних культур. Економічний гектар. <http://www.agro-

business.com.ua/ekonomichnyi-gektar/4125-pryvablyvist-oliinykh-kultur.html>(2016, вересень, 25). 
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підтримувати та розвивати. Для цього важливо виділити фактори, що впливають на галузь, 
проблеми, які вони можуть викликати та напрямки їх подолання.  

 

 
Рис. 2 Структура виробництва олійно-жирової галузі України 
 
На основі проведеного аналізу, можна виділити 4 основні групи факторів: зовнішні, 

внутрішні, галузеві та конкурентні( рис. 3). 
 

 
Рис. 3 Фактори, що впливають на функціонування галузей економіки 
 
Розглянемо, що включає кожна з груп факторів та як він відображається на вітчизняних 

олійно-жирових підприємствах: 
- зовнішні – обумовлені зовнішніми чинниками, такими як природні умови, економічна та 

політична ситуація в країні. До них можна віднести можливість продовольчої кризи, неврожай 
олійних культур і т.д. 

- галузеві – обумовлені особливістю галузі в певній країні. Для України це висока 
рентабельність виробництва, незначна кількість виробників, наявність інтеграційних відносин з 
виробниками насіння, невисокі бар'єри входження в галузь, експортне мито на насіння соняшнику, 
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розвиток технологій екстракції тощо.1 
- конкурентні – особливо важливі при виході підприємства на міжнародний ринок. 

Передбачає рівень розвитку конкурентів, їх поведінку на ринку, ступінь задоволення ними потреб 
споживачів і т.д. 

- внутрішні –включають фактори, пов’язані із самим виробником, а саме рівень 
технічного забезпечення, якість продукції, ефективність маркетингової, фінансової та управлінської 
діяльності. 

Для кожного підприємства дуже важливим є постійний моніторинг кожної із виділених груп 
факторів, а також розробка програми заходів із мінімізації їх негативного впливу. Розглянемо на 
прикладі олійно-жирової галузі основні негативні тенденції за кожною з групою факторів та 
виявимо можливі шляхи їх подолання. 

У табл. 1 наведено деякі складові основних груп факторів, що впливають на підприємства 
олійно-жирової галузі України.  

Як бачимо, якщо підприємства олійно-жирової галузі будуть мінімізувати негативний впливу 
виділених напрямків та максимально ефективно використовуватимуть позитивні фактори, що 
впливають на їх функціонування, це дозволить підвищити їх конкурентоспроможність як на 
вітчизняному так і на міжнародних ринках. Однак для найбільш ефективного реагування на зміни 
тенденцій галузі слід постійно їх вивчати та у відповідності до них корегувати діяльність 
підприємства ( організаційну, виробничу, маркетингову і т.д.) та робити це краще ніж конкуренти. 
Саме це дозволить підприємствам олійно-жирової галузі отримати максимально можливий 
прибуток та задовольнити потреби споживачів у повному обсязі.  

Розглянемо як впливає сучасний стан кожної групи факторів на функціонування підприємств 
олійно-жирової галузі 

− зовнішні фактори мають великий вплив на функціонування підприємства. Це 
обумовлюється ситуацією в країні, яка характеризується політичною та соціально-економічною 
кризою. Прискорення падіння реального ВВП починаючи з другої половини 2012 року, яке за 
підсумками І кв. 2015 р. досягло вже -17,2% у річному вимірі, відображає системний та структурний 
характер кризи, в якій перебуває національна економіка2. Щоб забезпечити виживання фірми в 
таких умовах необхідно розробити план заходів з адаптації до нових умов середовища на основі 
його ретельного дослідження; 

− галузеві фактори такі як невелика кількість учасників, переорієнтація на міжнародний 
ринок,  необхідність часткової модернізації галузі для забезпечення відповідності міжнародним 
стандартам також важливо враховувати для збереження своїх конкурентних позицій та їх 
посилення, а також при виході на міжнародні ринки.  

− конкурентні фактори значно впливають на діяльність підприємств олійно-жирової галузі. На 
вітчизняному ринку конкуренція не досить гостра (в силу невеликої кількості учасників) однак на 
міжнародному ринку українським підприємствам необхідно боротися за вигідні конкуренті позиції. 
Для цього необхідно просувати свою продукцію на міжнародні ринки, підвищувати її якість та 
знайти свою нішу на них. Дуже перспективною є ніша органічної продукції. Приріст виробництва 
органічних харчових продуктів у деяких країнах ЄС сягає 10% на рік. При цьому попит на органіку 
в країнах — найбільших її споживачах (Німеччині, Франції, Італії, Швейцарії, Австрії) перевищує 
пропозицію 3. 

− слід також  враховувати внутрішні фактори - технологічний рівень виробництва, якість 
продукції, ефективність маркетингової, фінансової, управлінської діяльності. Це необхідно так як 
підприємства, які роблять це найбільш ефективно зможуть збільшити свою частку на вітчизняному 
ринку та конкурувати із товаровиробниками інших країн, рівень яких значно вищий за український. 

                                                      
1 Суббота, М.В. (2011). Зовнішні чинники розвитку олійно-жирової галузі. Економічний аналіз, 
випуск 1, 80-87. 

2 Базилюк, О.С., Власюк, Я.Б., Давиденко, С.В. (2014). Ризики і загрози економічній безпеці 
України у 2015-2016 рр. та механізми їх мінімізації. Аналітична записка. 
<http://www.niss.gov.ua/articles/1886/>(2016, вересень, 25) 

3 Остафійчук, Я., Шпильова, Ю. (2016). Органічне виробництво: модний тренд сьогодення чи 
стратегічні перспективи вітчизняного агросектора? Економіст.<http://ua-ekonomist.com/11997-
organchne-virobnictvo-modniy-trend-sogodennya-chi-strategchn-perspektivi-vtchiznyanogo-
agrosektora.html>(2016, вересень, 25) 
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Таблиця 1 
Напрямки взаємодії із факторами впливу в олійно-жировій галузі України 

Група 
факторів 

Складові Напрямки взаємодії 

Зовнішні −  нестабільна 
політична ситуація; 
−  соціально-
економічна криза; 
−  можливість 
неврожаю; 
−  нестабільність 
державної валюти. 

− постійне дослідження зовнішнього середовища; 
− виявлення ступеня ризику та рівня негативного 
впливу на діяльність підприємства; 
− розробка заходів із адаптації діяльності 
підприємства до нових умов середовища; 
− розробка заходів для попередження негативного 
впливу інших можливих факторів; 
− виявлення сприятливих факторів та максимальне їх 
використання. 

Галузеві −  незначна кількість 
виробників; 
− розвиток 
технологій екстракції; 
−  більшість 
виробників 
переорієнтовуються на 
зовнішній ринок. 

− через незначну кількість виробників не дуже 
складно вийти на ринок; 
− постійно розвиваються технології екстракції олії і 
необхідно слідкувати за тенденціями галуз; 
− так як внутрішній ринок майже повністю 
заповнений вітчизняною продукцією необхідно шукати 
виходи на міжнародний ринок. 

Конкурентні − рівень конкуренції 
в галузі; 
− діяльність 
конкурентів; 
− конкурентні 
позиції, які займає 
підприємство на 
вітчизняному та 
міжнародному ринку. 

− необхідно постійно досліджувати ринок олійно-
жирової продукції та аналізувати діяльність конкурентів 
для збереження своїх конкурентних позицій; 
− виявити свої конкурентні переваги та максимально 
використовувати їх у процесі діяльності; 
− для виходу на міжнародний ринок необхідно знайти 
свою нішу на ньому ( наприклад, виробництво органічної 
продукції). 

Внутрішні − технологічний 
рівень виробництва; 
− якість продукції; 
− ефективність 
маркетингової 
діяльності тощо. 

− необхідно слідкувати за новітніми технологіями та 
впроваджувати їх в своє виробництво; 
− підтримувати рівень якості, якого вимагають 
споживачі; 
− при виході на міжнародний ринок дуже важливо 
випускати продукцію яка відповідає міжнародним 
нормам і стандартам (імплементувати їх у виробничу 
діяльність); 
− здійснювати постійний контроль за виконанням 
планових показників у маркетинговій, фінансовій 
діяльності та оптимізувати їх у відповідності до 
результатів контролю. 

 
Таким чином перед підприємством стоїть питання вибору інструментів, які дозволять його 

керівництву отримувати інформацію про зміни у факторах, що впливають на діяльність їх фірми, а 
також для розробки плану заходів для ефективної взаємодії з ними. Для досягнення цих цілей може 
бути застосовано маркетинговий інструментарій. Слід зазначити, що для кожної з виділеної груп 
факторів він відрізнятиметься. Розглянемо більше детально, які маркетингові інструменти можуть 
застосовуватися для кожної групи факторів, що впливають на діяльність підприємств олійно-
жирової галузі (табл. 2). 

З наведеної вище таблиці бачимо, що маркетинговий інструментарій для дослідження 
факторів впливу на функціонування підприємств галузі є досить широким і дозволяє розглядати їх з 
декількох сторін. Це дозволить керівництву прийняти найбільш оптимальне рішення щодо системи 
заходів із адаптації діяльності підприємства до тенденцій ринку, потреб споживачів та ефективно 
реагувати на дії конкурентів. 
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Таблиця 2 
Застосування маркетингових інструментів для взаємодії  

із факторами впливу на підприємства галузі1 
Маркетинговий інструментарій 

Група факторів Метод 
дослідження 

Сутність 

SWOT полягає у виявленні факторів внутрішнього і зовнішнього 
середовища організації і поділі їх на чотири категорії: сильні 
сторони, слабкі сторони, можливості і загрози; 

STEP опис чотирьох груп факторів: соціальних, технологічних, 
економічних та політичних; 

Зовнішні 

SPACE включає оцінку зовнішніх (стабільність зовнішнього 
середовища та привабливість ринку) та внутрішніх факторів ( 
конкурентні переваги та фінансову стійкість); 

Галузеві 

Маркетингові 
дослідження 
галузі 

Можуть включати: 
 метод експертних оцінок ( для виявлення думки 
експертів щодо основних тенденцій галузі та найсильніших 
фірм на ньому); 
 кабінетні дослідження (збір інформації з доступних 
джерел вторинної інформації: державна статистика, 
матеріали, опубліковані виробниками, ЗМІ і т.д.); 
 проведення власного маркетингового дослідження 
галузі для отримання первинної інформації щодо основних 
тенденції, найсильніших конкурентів та їх діяльності; 

Матриця 
Ансофа 

матриця є інструментом маркетингового планування, який 
допомагає підприємству визначити стратегію розвитку 
продукту і зростання ринку; 

Модель Портера передбачає аналіз загрози появи продуктів-замінників та 
нових гравців; аналіз ринкової влади постачальників та 
споживачів; аналіз рівня конкурентної боротьби; 

Матриця БКГ ця модель дозволяє визначити місце підприємства на ринку 
відносно основних конкурентів; матриця будується на основі 
2 показників – відносній частці ринку та темпі росту ринку; 

Матриця Мак 
Кінзі 

матриця складається с 9 сегментів; розподіл відбувається за 2 
показниками –«конкурентоспроможність підприємства» та  
«привабливість галузі (ринку)»;  

Конкурентні 

Shell/DPM матриця розміром 3x3; показники конкурентоспроможність 
бізнесу, перспективи галузі бізнесу; 

Анкетування опитування респондентів здійснюється по заздалегідь 
розробленій анкеті методом самозаповнення або методом 
інтерв’ю - інтерв'юер зачитує респондентові питання й 
записує його відповіді; 

Метод фокус-
груп 

спеціально організована компетентним ведучим 
(модератором) групова дискусія, мета якої полягає у виявленні 
мотивів поведінки й особливостей сприйняття споживачами 
рекламної чи іншої інформації, що розповсюджує виробник 
(продавець) товару; 

Внутрішні 

Аналіз 
ефективності 
маркетингової 
діяльності 

Розрахунок основних показників ефективності маркетингової 
діяльності підприємства: рентабельність маркетингових 
заходів, збільшення обсягів продажу та обсягу прибутку до 
маркетингових заходів і після і т.д. 

                                                      
1 Розроблено за матеріалами: Андрєєва, Н.М., Зіньковська, Д.В. (2016). Використання методів 

маркетингового аудиту при прийнятті стратегічних рішень на підприємствах. Вісник ОНУ імені 
І.І. Мечнікова. Серія: Економіка, випуск 21, 50-55. 
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Висновки. Стратегічний характер агропродовольчої сфери призводить до необхідності її 
розвитку та підвищення конкурентоспроможності підприємств, які працюють у цьому напрямку. 
Однією із найбільш перспективних галузей цієї сфери є олійно-жирова. Це обумовлено збільшенням 
споживання олійних культур у світі в цілому.  

Розвиток даної галузі може забезпечити ріст економіки України в цілому, однак для цього 
підприємствам, що займаються виробництвом олійно-жирової продукції необхідно оптимізувати 
свою діяльність та підвищити свою конкурентоспроможність на вітчизняному та міжнародних 
ринках. Для цього  необхідно враховувати та ефективно реагувати на фактори, що впливають на 
функціонування  підприємств цієї галузі, а саме зовнішні, галузеві, конкурентні та внутрішні 
фактори. В Україні кожна з груп факторів має значний вплив на діяльність товаровиробників 
олійно-жирової галузі, що вимагає від підприємств постійного їх вивчення та розробки програм 
взаємодії з ними для мінімізації негативного впливу та максимального використання позитивних 
змін зовнішнього середовища. Для досягнення цих цілей доцільно використовувати маркетинговий 
інструментарій, який має бути обраний окремо для кожної групи факторів впливу. 
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CONCEPT OF COMPETITIVNESS AND ITS PECULIARITIES  
IN EDUCATIONAL SERVICES 

The  article  discusses  the  issue  of  the  various  approaches  to  the  definition  of 
competitiveness. Attention is paid to the problems of the definition of competitiveness 
of  educational  services. Described  competitiveness  of  educational  services  in  terms of 
competitive  advantage.  Thesis  there  is  determined  competitive  advantage  of 
educational services and their impact on macro and micro levels. 
Key  words:  concept  of  competitiveness,  the  competitiveness  of  educational  services, 
competitive advantage, high education, educational services. 

Постановка проблеми. В умовах стрімкого розвитку глобалізації важливою складовою 
соціального життя є здобуття вищої освіти. Саме вона виступає стратегічним ресурсом, оскільки має 
вагомий вплив на розвиток економіки країни. Проте протягом останніх років дані фактори не 
враховувалися та не отримали належної уваги. Економічна криза, нестабільність у державі не 
стимулюють розвиток освітніх послуг у сфері вищої освіти. Це і є однією з причин незадовільного 
становища та загрозою перейти у ряд країн з нерозвиненою економікою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми освітнього маркетингу висвітлили такі 
вчені як Портер М., Забєлін П.В., Моїсеєва Н.К., Книш М. І., Фасхієв Х. А., Попова Є. В.,  

Дана проблема знайшла своє відображення у дослідженнях таких українських вчених: 
Балабанова Л.В., Мiщенко В. Я., Алексєєв С. Б., Воронін Г. О., Воронкова А. Е., Калюжна Н. Г., 
Оленко В. І., Рибакова О. В., Василенко В. О., Василенко В. О., Карпюк О.А. 

Проте поняття «конкурентоспроможності освітніх послуг» залишається малодослідженим та 
потребує більш детального вивчення, зокрема, з позиції конкурентних переваг. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Багатогранність категорії 
«конкурентоспроможність» пояснюється різноманітністю підходів до її вивчення. Розглянемо 
детальніше твердження вчених. 

У своїй книзі Портер М. характеризує конкурентоспроможність як «властивість товару виступати 
на ринку з присутніми там аналогічними товарами»1.  

На думку Балабанової Л. В.: «Конкурентоспроможність – це перевага на ринку, сприяюча 
успішному його збуту в умовах конкуренції» 2. 

У розрізі прибутку Забєлін П.В., Моїсеєва Н.К. розглядають дане поняття як здатність 
приносити прибуток у короткостроковому періоді не нижче заданого, або перевищення над 
середнім прибутком3.  

З позиції привабливості Книш М. І. під «конкурентоспроможністю» розуміє ступінь 
привабливості даного продукту, для здійснюючого реальну покупку споживача 4. 

У науковій роботі Мiщенко В. Я. під конкурентоспроможністю технічної продукції розуміє її 

                                                      
1 Портер, М. (1993). Международная конкуренция. Mосква: Международныеотношения, 480. 
2 Балабанова, Л.В. (2002). Маркетинг. Донецьк, 322. 
3 Забелин, П.В., Моисеева, Н.К. (1998). Основы стратегического управления: учеб. пособ. Москва: 

Информационно внедренческий центр, «Маркетинг», 195. 
4 Кныш, М.И. (2000). Конкурентные стратегии: Учеб. пособие. Санкт-Петербург, 10. 
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спроможність знаходити збут за наявності на ринку виробів-аналогів 1. 
Про оцінку послуг йдеться у визначенні Фасхієва Х. А. Автор стверджує, що 

конкурентоспроможність – це оцінена споживачем властивість об’єкта перевершувати в певний 
момент часу без шкоди виробнику за якісними і ціновими характеристиками аналогів в конкретному 
сегменті ринку 2. 

У своєму визначенні Алексєєв С. Б. вказує на зовнішній та внутрішній ринки. Автор 
характеризує конкурентоспроможність як економічну категорію, яка дозволяє в умовах конкуренції 
представити на внутрішній і зовнішній ринок продукцію, яка з точки зору конкурентних переваг 
сприймається споживачем як краща за аналогічну продукцію конкурентів та дозволяє підприємству 
отримувати плановий дохід, реалізовувати стратегії конкурентної боротьби й забезпечувати 
виживання і бажане положення на ринку у довгостроковій перспективі 3.  

Багатогранним є визначення Вороніна Г., який вважає, що конкурентоспроможність включає в 
себе не тільки якісні та цінові параметри промислової продукції, але й залежить від рівня 
менеджменту, управління фінансовими потоками, інвестиційної та інноваційної складової в 
діяльності підприємства 4.  

Досліджуючи дану проблему маркетингу, Воронкова А. Е. стверджує, що 
конкурентоспроможність є специфічною ознакою суб’єкта ринкових відносин, що виявляється в 
процесі конкуренції та що дозволяє зайняти свою нішу в ринковому господарстві для забезпечення 
розширеного відтворювання, яке передбачає покриття всіх витрат виробництва й отримання 
прибутку від господарської діяльності. Таким чином, конкурентоспроможність підприємства 
становить узагальнюючий підсумковий показник його стійкої роботи, який вбирає в себе результати 
діяльності самих різних виробничих, допоміжних і управлінських підрозділів, підсистем і залучених 
ресурсів 5. 

Більш глобальне стверджує Рибакова О. В., що конкурентоспроможність (тобто здатність 
(спроможність) підприємства вести суперництво у базовій галузі, на міжгалузевому та світових 
ринках) – це комплексна категорія, її переваги остаточно реалізуються через торгівлю, але базис 
конкурентних переваг створюється на всіх ланках суспільного виробництва, у тому числі значною 
мірою за рахунок структурної перебудови та дійової економічної політики 6. 

Василенко В. О. має ряд визначень поняття «конкурентоспроможність», а саме: 
– здатність організації домагатися своїх цілей в умовах ринку, на якому з аналогічними цілями 

діють інші підприємства; 
– здатність комерційної організації робити і продавати конкурентоспроможний продукт, 

перевага даної конкретної організації стосовно інших організацій конкурентів у даній галузі бізнесу;  
– можливість ефективної господарської діяльності підприємства та її практичної реалізації в 

умовах конкурентного ринку 7.  
У наведених вище означеннях категорії «конкурентоспроможність» спостерігаємо спільні 

риси, а саме: 
– реалізація в умовах конкуренції; 
– отримання достатній дохід; 
– задоволення потреб споживачів; 
– досягнення поставлених цілей. 
Також вважаємо за необхідне виділити складність визначення категорії 

«конкурентоспроможність» – суб’єкт, до якого здійснюється прив’язка: продукція, суб’єкт 

                                                      
1Мiщенко, В.Я. (1995). Економiка виpобничо-пiдпpиємницької дiяльностi. Київ: IСДО, 115. 
2Фасхиев, Х.А., Попова, Е.В. (2003). Как измерить конкурентоспособность предприятия? 
Маркетинг в России и за рубежом, No. 4 (36), 53-68. 

3Алексеев, С.Б. (2004). Теоретические аспекты конкурентоспособности предприятий 
Дніпропетровськ: ДНУ: Економіка: проблеми теорії та практики,Вип. 191 : в 4 т. Т. ІІ, 614-619. 

4Воронін, Г.О. (2004). Конкурентоспроможність промислових підприємств. Економіст,  6, 18. 
5Воронкова, А.Е., Калюжна, Н.Г., Оленко, В.І. (2008). Управлінські рішення в забезпеченні 
конкурентоспроможності підприємства: організаційний аспект: монографія. Харків: ВД „ІН-
ЖЕК”, 512. 

6Рибакова, О.В. Конкуренція і конкурентоспроможність: економічна суть та фактори підвищення. 
<http://archive.nbuv.gov.ua>. 

7Василенко, В.О. (2003). Стратегічне управління. Київ: ЦУЛ, 396. 
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господарської діяльності, що у свою чергу розглядає конкурентоспроможність на різних рівнях. 
Ознайомившись з вищенаведеними трактуваннями науковців, ми дійшли до висновку, що 

конкурентоспроможність – це складна економічна категорія, що характеризує можливість досягати 
власних цілей, в тому числі отримання доходу, через задоволення потреб споживача в умовах 
конкурентного ринку у певний проміжок часу. 

Вважаємо за необхідне виділити часову характеристику, оскільки на даному етапі розвитку 
економіки та науково-технічного прогресу, певна конкурентна перевага може бути актуальною 
сьогодні, та застарілою вже протягом року. 

Тепер пропонуємо перейти до огляду економічної категорії «конкурентоспроможність 
освітніх послуг».  

Дане поняття немає належного наукового обґрунтування у зв’язку з малим його вивченням. 
Саме це стало однією із причин вибору даної теми для нашого дослідження. 

Український дослідник О.А. Карпюк стверджує, що конкурентоспроможність освітніх послуг 
є порівняльною характеристикою її споживчих та вартісних параметрів у порівнянні з послугами 
освітніх закладів-конкурентів 1. 

Науковець пропонує розглядати конкурентоспроможність освітніх послуг через призму 
конкурентоспроможності вищого навчального закладу, який її надає та пропонує на ринку вищої 
освіти. 

Ми пропонуємо розглядати конкурентоспроможність освітніх послуг з позиції конкурентних 
переваг, до яких ми можемо віднести наступне (рис. 1): 

1. Наявність додаткових освітніх послуг. 
2. Можливість бути учасником студентського обміну у країні та закордоном. 
3. Практична значущість. 
4. Допомога з працевлаштуванням. 
5. Належна матеріально-технічна база. 
6. Інше. 
Вважаємо за доцільне охарактеризувати кожну конкурентну перевагу як на макрорівні, так і 

на мікрорівні. Під макрорівнем ми розуміємо освітні послуги, які пропонує Україна на світовому 
освітньому ринку вищих шкіл. Мікрорівень – це різноманітність освітніх послуг, які зосереджені 
всередині в країні, тим самим породжуючи конкуренцію між вищими навчальними закладами, які їх 
пропонують. 

До додаткових освітніх послуг відносять: 
1. Навчання студентів, курсантів для здобуття другої вищої освіти; 
2. Викладання здобувачам вищої освіти однієї чи кількох дисциплін (предметів) 

англійською та/або іншими іноземними мовами поряд з викладанням відповідно до навчального 
плану зазначеної дисципліни (предмету) державною мовою, крім випадків, коли таке викладання 
передбачене навчальними планами; 

3. Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів, навчання для здобуття 
громадянами післядипломної освіти понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу; 

4. Підготовка до вступу до вищих навчальних закладів та до зовнішнього незалежного 
оцінювання; 

5. Прийом кандидатських іспитів, видання та розповсюдження авторефератів, 
дисертацій, стенографування під час захисту дисертацій, організація, підготовка до захисту 
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) та його проведення 
для осіб, які навчаються (навчалися) відповідно до договорів, укладених з фізичними або 
юридичними особами, у тому числі для осіб, які не навчаються (не навчалися) у відповідному 
навчальному закладі або науковій установі (крім оплати часу проведення засідання членам 
спеціалізованої вченої ради та оплати часу участі в таких засіданнях офіційних опонентів); 

6. Проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з видачею або без 
видачі відповідних документів про освіту тренінгів, курсів, занять у гуртках, факультативів, 

                                                      
1Карпюк, О.А. (2014). Проблеми оцінки якості освітніх послуг у системі освітнього менеджменту. 

Наукові праці Національного університету харчових технологій, Т. 20, No2, 146-152. 
<http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnukht_2014_20_2_19>. 
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семінарів, практикумів та інші 1. 
Даний перелік подано на основі Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та 
закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності»2, проте він не 
вичерпний. Звісно, не всі з вище названих послуг надаються на платній основі і перелік у 
законодавстві містить ще додаткові пропозиції. 

 

Рис. 1. Конкурентоспроможність освітніх послуг з позиції конкурентних переваг 
 
 
                                                      
1 Постанова про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними 
закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і 
комунальної форми власності 2010 (Кабінет Міністрів України). Офіційний веб-сайт Верховної 
Ради України. <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/796-2010-%D0%BF>. 

2 Постанова про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними 
закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і 
комунальної форми власності 2010 (Кабінет Міністрів України). Офіційний веб-сайт Верховної 
Ради України. <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/796-2010-%D0%BF>. 
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Деякі з послуг мають свою окрему значущість на макрорівні, наприклад, надання послуг 
англійською мовою або іншою іноземною мовою, якщо це передбачено у процесі навчання. Ця 
перевага є безсумнівною, оскільки у свою чергу притягує іноземних студентів, що у свою чергу 
популяризує Україну на світовому ринку освітніх послуг. Також не можна оминути роботу зі 
здобувачами наукового ступеня. Особливо важливу роль це відіграє, коли тематика стосується 
інноваційних досліджень. Звернемо увагу на проведення тренінгів, семінарів та лекцій за участю 
доповідачів зі світовим іменем. 

Щодо мікрорівня, то сюди ми можемо зарахувати всі вище викладені позиції. Для прикладу, 
отримання другої вищої світи чи перекваліфікації позитивно сприяє на попит освітніх послуг. 
Викладання іноземною мовою розширює професійні та мовні знання студента, що підвищує його як 
результат освітніх послуг після закінчення навчання на ринку праці. Підготовка до вступних іспитів 
та зовнішнього незалежного тестування  позитивно сприяє притоку споживачів, особливо, коли це 
стосується творчих конкурсів та іспитів з фізичної підготовки, оскільки зразу орієнтує на ті вимоги 
при здачі, які вважаються основними. Проведення відкритих та закритих лекторіумів за участю 
відомих діячів, бізнесменів та науковців притягує відвідувачів та позитивно відображається на 
іміджі вищого закладу, який їх проводить і на загальних освітніх послугах зокрема. 

Наступним до розгляду ми пропонуємо можливість споживача освітніх послуг бути 
учасником міжнародних студентських обмінів та стажувань. За допомогою таких заходів студенти 
обмінюються досвідом, який, у свою чергу, згодом можна адаптувати та реалізувати у своїй країні 
та регіоні. Також такого роду заходи сприяють розвитку міжнародної співпраці та спільним 
науковим дослідженням. 

Практична значущість чи не найголовніша конкурентна перевага, котра впливає на рішення 
абітурієнта при виборі освітньої послуги та закладу, який буде її надавати. Адже саме вона є 
результуючою після завершення навчального процесу. На жаль, на нашу думку, у багатьох освітніх 
послугах України практичність отриманих знань не співвідноситься з часом та актуальністю їх 
отримання. Часто протягом навчання пропонують до уваги методики і методології, програмне 
забезпечення, котрі застаріли в часі та вже не часто використовуваними у сучасному світі.  

Одна із проблем, з якою стикається випускник – проблема працевлаштування. Це пов’язано з 
рядом причин, серед яких відсутність досвіду з однієї сторони та небажанням навчати – зі сторони 
працедавця. Ще однією, ми вважаємо, є перенасиченість ринку тими чи іншими фахівцями. До 
таких відносять представників економічного, юридичного факультетів та міжнародних відносин1. 
Внаслідок цього багато молодих фахівців обирають працювати не за спеціальністю, оскільки попит 
на ринку менший за пропозицію. Натомість, підсилюючим ефектом може виступати ряд заходів, які 
полегшують процес пошуку роботи для студента та випускника, а саме: проведення днів кар’єри, де 
компанії можуть представляти себе та закривати відкриті вакансії молодими спеціалістами; 
проведення змагань та конкурсів суб’єктами господарювання з можливим подальшим 
працевлаштуванням; проведення днів відкритих дверей у рамках навчального процесу, де споживач 
освітньої послуги має можливість ознайомитися безпосередньо з реальним процесом роботи. Не 
можна оминути також роботу відділів працевлаштування, які можуть вести тісну співпрацю з 
підприємствами та установами, полегшуючи процес пошуку роботи. Також такі служби можуть 
надавати ряд додаткових послуг: персональне консультування з метою визначення особистих 
навичок та вмінь студента, підбір вакантних пропозицій та складення привабливих для роботодавця 
резюме та проведення підготовки до співбесіди. 

Ще однією вагомою конкурентною перевагою виступає матеріально-технічна база. В Законі 
України «Про освіту» у п. 1 ст. 63 написано: «Матеріально-технічна база навчальних закладів та 
установ, організацій, підприємств системи освіти включає будівлі, споруди, землю, комунікації, 
обладнання, транспортні засоби, службове житло та інші цінності» 2. Проте це визначення подано з 
позиції навчального закладу. Якщо ж розглядати з точку зору освітньої послуги, то ми можемо 
виокремити: новітні навчальні плани, повне забезпечення підручниками та посібниками, достатня 
кількість комп’ютерних класів з відповідним сучасним комп’ютерним забезпеченням, необхідним 

                                                      
1Які професії в Україні найпопулярніші? Урядовий кур’єр,23 листопада 

2015.<http://ukurier.gov.ua/uk/news/yaki-profesiyi-v-ukrayini-najpopulyarnishi/>. 
2Закон про освіту 1991 (Верхова Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 
України.<http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ru/1060-12/page3>. 
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для отримання відповідних знань та відпрацювання навичок, високошвидкісний доступ до мережі 
Інтернет, оснащення лабораторій для можливості проведення дослідів, а також забезпечення 
реактивами та хімікатами. 

На нашу думку, конкурентоспроможність освітньої послуги – це здатність задовольняти 
потреби суб’єктів освітньої послуги, а також  її адаптація до результатів науково-технічного 
прогресу та спроможність брати участь у конкурентній боротьбі на зовнішньому та внутрішньому 
ринку освітніх послуг у певний період часу. 

Висновки. Опираючись на вище проведений аналіз, ми бачимо, що питання 
конкурентоспроможності є широко вивченим українськими та зарубіжними вченими впродовж 
останнього століття. Її характеризують з основними спільними рисами: реалізація в умовах 
конкуренції; отримання достатній дохід; задоволення потреб споживачів; досягнення поставлених 
цілей. 
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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 
посилання згідно вимог ДСТУ 

(для порівняння) 

Приклад оформлення посилання 
згідно вимог АРА, які прийняті 

в журналі 

При посиланні на книгу цілком: 

Noland M. Industrial Policies and Growth: Lessons from 
International Experience / M. NoIand, H. Pack. – 
Santiago : Central Bank of Chile, 2002. – 85 p. 

NoIand, M., Pack, H. (2002). Industrial Policies and 
Growth: Lessons from International Experience. Santiago: 
Central Bank of Chile. 

При посиланні на окремі сторінки книжкових та періодичних видань: 

Noland M. Industrial Policies and Growth: Lessons from 
International Experience / M. NoIand, H. Pack. – 
Santiago : Central Bank of Chile, 2002. – P. 51. 

NoIand, M., Pack, H. (2002). Industrial Policies and 
Growth: Lessons from International Experience. Santiago: 
Central Bank of Chile, 51. 

Brada J.C. Industrial Policy in Hungary: Lessons for 
America / J.C. Brada // Cato Journal. – 1984. –Vol. 4. – 
№2. – P. 485-487. 

Brada, J.C. (1984). Industrial Policy in Hungary: Lessons 
for America. Cato Journal, Vol. 4, 2, 485-487. 

Rodrik D. Development Strategies for the Next Century / 
D. Rodrik // Annual Bank Conference on Development 
Economics / Preprint – 2000. – April 18-20. – 
Washington, D.C. 

Rodrik, D. (2000). Development Strategies for the Next 
Century. Annual Bank Conference on Development 
Economics. Preprint. April 18-20. – Washington, D.C. 

Dash M. Granger Causality and the Capital Asset Pricing 
Model / M. Dash // Journal of Applied Management and 
Investments. – 2014. – Vol. 3. – No. 2. – P. 68-73. 

Dash, M. (2014). Granger Causality and the Capital Asset 
Pricing Model. Journal of Applied Management and 
Investments, Vol. 3, 2, 68-73. 

Shah R. GDP Nos. Dance in Tune With FII Play / 
R. Shaf // The Economic Times. – 2012, May 7. – P. 1. 

Shah, R. (2012, May 7). GDP Nos. Dance in Tune With FII 
Play. The Economic Times, 1. 

Allegret J. P. Current accounts and oil price fluctuations 
in oil-exporting countries: The role of financial 
development / J. P. Allegret, Couharde C., D. Coulibaly, 
V. Mignon // Journal of International Money and 
Finance. – 2013. – Vol. 47. – P. 185-201. 

Allegret, J.P., Couharde, C., Coulibaly, D., Mignon, V. 
(2013). Current accounts and oil price fluctuations in oil-
exporting countries: The role of financial development. 
Journal of International Money and Finance, Vol. 47, 185-
201. 

Sulphey M. M. Orientation towards Finances: Testing of 
ORTOFIN Scale in the Indian Context / M. M. Sulphey, 
S. Nisa // Journal of Applied Management and 
Investments. – 2014. – Vol. 3. – No. 4. – P. 257-264. 

Sulphey, M.M., and Nisa, S. (2014). Orientation towards 
Finances: Testing of ORTOFIN Scale in the Indian Context. 
Journal of Applied Management and Investments, Vol. 3, 4, 
257-264. 

Goncharuk A. G. About the Efficiency of Meat 
Production in Ukraine / A. G. Goncharuk, O. V. 
Pogorelova // Journal of Applied Management and 
Investments. – 2012. – Vol. 1. – No. 2. – P. 202-204. 

Goncharuk, A.G.,Pogorelova, O.V. (2012). About the 
Efficiency of Meat Production in Ukraine. Journal of 
Applied Management and Investments, Vol. 1, 2, 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 
Analysis: Four Recommendations for Getting the Most 
From Your Analysis / A. Costello, J. Osborne // Practical 
Assessment, Research and Evaluation. – 2005. – Vol. 10. 
– No. 7. Available at: http://pareonline.net/pdf/v10n7.pdf 
(accessed January 5 2015). 

Costello, A. Osborne, J. (2005). Best Practices in 
Exploratory Factor Analysis: Four Recommendations for 
Getting the Most From Your Analysis. Practical 
Assessment, Research and Evaluation, Vol. 10, 7. 
<http://pareonline.net/pdf/v10n7.pdf> (2015, January, 5). 

Akram M. Do crude oil price changes affect economic 
growth of India Pakistan and Bangladesh? / M. Akram, 
R. Mortazavi. Available at: http://www.diva-

Akram, M., Mortazavi, R. (2011). Do crude oil price 
changes affect economic growth of India Pakistan and 
Bangladesh? Digitala Venenskapliga Arkivet. 
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portal.org/smash/get/diva2:551295/FULLTEXT02 
(accessed January 2 2015). 

<http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:551295/FULLTEXT02> (2015, 
January, 2). 

CACSS // Le plus petit cirque du monde. – Centre des 
Arts du Cirque Sud-de-Seine, 2008. Available at: 
http://www.lepluspetitcirquedumonde.fr/articles/categori
e/num/48/ (accessed July 1 2012) 

CACSS (2008). Le plus petit cirque du monde. Centre des 
Arts du Cirque Sud-de-Seine. 
<http://www.lepluspetitcirquedumonde.fr/articles/categorie/
num/48/> (2012, July, 1). 

  
 Посилання на законодавчі акти та правові документи: 

Угоди:  
International Covenant on Civil and Political Rights (adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 1976) 
999 UNTS 171 (ICCPR). <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-
English.pdf> (2013, листопад, 21), 
Международный пакт о гражданских и политических правах (принят 16 декабря 1966 года, вступил в силу 23 
марта 1976 года) 999 Сборник договоров ООН (МПГПП). 
<http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml> (2013, листопад, 21) 
  
При посиланні на статтю Конвенції: 
International Covenant on Civil and Political Rights (adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 1976) 
999 UNTS 171 (ICCPR) art 2. <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-
English.pdf> (2013, ноябрь, 21) 
Резолюція 2061 (ухвалена 25 липня 2012 року) РБ ООН. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_k87> (2013, 
листопад, 21) 
  
Двосторонні угоди: 
Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі 
авіаційного пошуку і рятування (Угоду затверджено Постановою КМ № 1094 від 28.11.2012) (прийнята 28 
листопада 2012 року, набрала чинності для України 18 лютого 2013 року). Офіційний вісник України, 29, 130. 
Agreement Concerning the Sojourn of Refugees within the Meaning of the Convention Relating to the Status of 
Refugees (Geneva Convention of 28 July 1951 and Protocol Relating to the Status of Refugees of 31  January 1967) 
(France – Austria) (adopted 21 October 1974, entered into force 24 July 1975) 985 UNTS 303. 
  
Рекомендації СОП: 
МОТ Рекомендация № 195 (О развитии людских ресурсов: образование, подготовка кадров и непрерывное 
обучение) (92 сессия Генеральной конференции МОТ, 17 июня 2004 года). Офіційний сайт Верховної Ради 
України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532> (2013, листопад, 21). 
  
Документи ООН 
Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам, ГА ООН Резолюция 1514 
(XV) (14 декабря 1960 года) 
UNGA Res 51/210 (17 December 1996) UN Doc A/RES/51/210. 
<http://www.un.org/documents/ga/res/51/a51r210.htm> (2013, листопад, 21) 
  
Документи судів 
Документи Міжнародного суду 
Land, Island and Maritime Frontier Case (El Salvador/Honduras, Nicaragua intervening) (Application for 
Intervention) [1990] ICJ Rep 92 <http://www.icj-
cij.org/docket/index.php?sum=390&code=sh&p1=3&p2=3&case=75&k=0e&p3=5> (21 липня 2013). 
Legal Consequences of the Construction of a Wall (Advisory Opinion) 2004 <http://www.icj-
cij.org/icjwww/idocket/imwp/imwpframe.htm> (21 липня 2013). 
Case Concerning the Vienna Convention on Consular Relations (Germany v USA) (Request for the Indication of 
Provisional Measures: Order) General List No 104 [1999] ICJ 1. 
  
Закони та законодавчі акти тощо 
Закон про виконавче провадження 1999 (Верховна Рада України). Офіційний вісник України, 19, 194. 
Закон про виконавче провадження 1999 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/606-14> (2013, листопад, 21). 
Цивільний кодекс 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page5> (2013, листопад, 21). 
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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-eu-
creating-court-for-kosovo-war-crimes/> 

 
Монтескье Ш. Избранные произведения. О духе законов. Электронная библиотека bookZ.ru. 

<http://bookz.ru/authors/montesk_e-6arl_-lui/montes01/1-montes01.html> (21. listopadu 2013).  
 
8.  Odkazy na právní předpisy a právní dokumenty:  
 
Dohody:  
International Covenant on Civil and Political Rights (adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 

1976) 999 UNTS 171 (ICCPR). <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-
English.pdf> (21. listopadu 2013); 
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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-I-
14668-English.pdf> (21. listopadu 2013).  

Резолюція 2061 (ухвалена 25 липня 2012 року) РБ ООН. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_k87> (21. 
listopadu 2013).  

 
Dvoustranné dohody:   
(Dohoda mezi  Vládou Ukrajiny a Vládou  Ruské federace o spolupráci v  oblasti hledání v letectví a záchránění. 

(Dohoda je schválená usnesením Kabinerz Ministrů  Ukrajiny № 1094 ode dne 28.11.2012) (je přijaté dne 28. 
listopadu 2012, vstoupila v platnost pro Ukrajinu 18-ho února 2013). Офіційний вісник України, 29, 130. ) 

Agreement Concerning the Sojourn of Refugees within the Meaning of the Convention Relating to the Status of 
Refugees (Geneva Convention of 28 July 1951 and Protocol Relating to the Status of Refugees of 31  January 1967) 
(France – Austria) (adopted 21 October 1974, entered into force 24 July 1975) 985 UNTS 303. 

 
Doporučení  СОП (Služba  uspořádání dopravy): 
МОТ Рекомендация № 195 (О развитии людских ресурсов: образование, подготовка кадров и непрерывное 

обучение) (92 сессия Генеральной конференции МОТ, 17 июня 2004 года). Офіційний сайт Верховної Ради 
України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532> (2013, листопад, 21). 

МОТ Рекомендация № 195 (О развитии людских ресурсов: образование, подготовка кадров и непрерывное 
обучение) (92 сессия Генеральной конференции МОТ, 17 июня 2004 года). Oficiální  webová stránka Nejvyšší 
rady Ukrajiny <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532> (21. listopadu 2013). 

 
Dokumenty OSN:   
Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам, ГА ООН Резолюция 1514 

(XV) (14 декабря 1960 года)  
UNGA Res 51/210 (17 December 1996) UN Doc A/RES/51/210. 

<http://www.un.org/documents/ga/res/51/a51r210.htm> (21. listopadu 2013)  
 
Dokumenty soudů 
 
Dokumenty Mezinárodního soudu:  
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