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КРЕАТИВНІСТЬ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 
Сучасне суспільство неможливо уявити без постійного руху 

та прогресу. Так трапилось, що консервативних людей у світі 

наявна велика кількість. Багато людей стикаються з певними 

проблемами, які не в змозі вирішити. Вони витрачають велику 

кількість часу, у них формується певне негативне відношення до 

окремих випадків, внаслідок чого створюється фрустраційне 

підґрунтя пасивного поводження у суспільстві. Серед усієї 

конформіської маси є і ті, які відрізняються певним нестандартним, 

зовсім неприйнятним зі сторони суспільства мисленням. 

Формуванню таких неординарних думок в інформаційний час 

допомагає властивість нашого мозку – креативність. Креативність – 

це можливість бачити нові зв'язки між певними речами і 

створювати щось нетривіальне із того, що наявне у власному 

розпорядженні. Креативність та вміння її застосовувати є тим 

ресурсом і водночас інструментом, що дозволяє створювати 

нематеріальні активи. Саме ці активи сьогодні є вирішальними для 

розвитку виробничого потенціалу підприємств, держав та регіонів. 

Тому питання виявлення і розвитку навички креативності є 

ключовим аспектом для розвитку конкурентоспроможної економіки 

та є актуальним. 

Питання розвитку навички креативності, як рушійного 

інструменту розвитку конкурентної економіки було предметом 

вивчення багатьох дослідників. Серед них варто виокремити 

дослідження В.М. Бредіхіна, І.М. Кукса [1],  А.А. Осаул [2], Т. О. 

Пєтухова, М.В. Чорну [3] тощо. Зокрема, багато питань щодо 
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розвитку навички креативності і формування «креативної 

економіки» є актуальними для вітчизняної економіки. Саме тому 

тема має потребу щодо подальшого розкриття та вивчення.  

UNCTAD надає визначення  креативних секторів як «цикли 

створення, виробництва та розподілу товарів і послуг, що 

використовують креативність і інтелектуальний капітал як основні 

зусилля. Вони складають комплекс заходів оснований на знаннях, 

потенційно зосереджений, але не обмежується мистецтвом 

отримання доходів від торгівлі та прав інтелектуальної власності. 

Вони включають в себе матеріальні та нематеріальні товари, 

креативні художні послуги, економічна цінність та маркетингові 

цілі [4]. 

Варто зазначити, що досить багато країн світу беруть активну 

участь у міжнародній торгівлі культурними благами. Особливу 

роль у русі «креативного продукту» відіграють провідні країни 

світу такі як США, Японія, Південна Корея, Канада, «країни-

локомотиви» ЄС, КНР. Так, «у 2009 р. експорт культурних благ 

країн ЄС перевищував показники імпорту на 1,9 млрд. євро. 

Основними предметами експорту/імпорту були книжки, витвори 

мистецтва (переважно картини). Найбільша доля в експортно-

імпортних операціях припадає на газети, журнали, періодичні 

видання. ЄС експортувало періодики в 4 рази більше за імпорт 

аналогічних видань» [2]. Варто також зазначити, що «на ринку 

США представлені організації з надання культурних послуг 

першого та другого порядку. Їхня діяльність спрямована на 

розповсюдження культури в масах, інвестиції в розвиток 

креативності (підсилення талантів та спільнот креативних 

особистостей)» [2].  

Особливо актуальним питання розвитку креативної 

економіки є саме для України. Наша країна має досить великий 

людський капітал, що є високоосвіченим і має величезний 

нереалізований потенціал раціональної креативності. Проте, для 

того, щоб вчасно стимулювати потенціал креативності необхідно 

визначити ключовий період його розквіту. Як зазначають багато 

аналітиків, психологів та експертів, що піковий розквіт процесу 

креативності відбувається саме у період молодості. В даний 

проміжок потрапляють і студентські роки. Студенти – це досвідчені 

учні, які пройшли початкову підготовку у школі і досі 

продовжують накопичувати певні знання. Зазвичай їхнє 
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нагромадження знань відбувається практично і за рахунок 

властивості про яку згадувалось вище. У багатьох випадках 

студенти навчаються несвідомо та примусово. Навчальні програми 

є досить перевантаженими додатковими дисциплінами, немає 

широкого та вільного вибору серед запропонованих предметів. 

Коли немає зацікавленості, тоді формується бажання скоріше 

завершити певний процес. Дана система дуже гарно допомагає 

генерувати нові ідеї стосовно її обходження. Це ніби хак певної 

бази даних або ж знаходження багу у системі керування. 

Колективна колаборація, схеми відволікання вчителів та 

невербальне передавання сигналів. Чого тільки коштують найвищі 

шедеври студентського мистецтва-шпаргалки. Даний перелік форм 

і видів настільки великий, що можна робити декілька окремих 

класифікацій. Традиційні методи навчання ніколи не забезпечать 

такий результат як дана гра. Залучаючись до неї, ти свідомо 

погоджуєшся з її принципами, а саме: зберігання конфіденційності 

інформації або її нерозголошення окремим особам; гнучкість при 

оцінці змін; здатність розуміти сутність завдання раніше деяких 

людей і оперативно пропонувати оригінальний варіант вирішення; 

паралельно формувати безлічі варіантів розв’язання проблеми; 

орієнтованість на результат і зацікавленість в успіху через велику 

колективну відповідальність. 

Все це допомагає сформувати якісні навички адаптування до 

будь-якого середовища, зрозуміти особливості командної гри, 

дозволяє в декілька разів підвищити власні креативні здібності й 

формує ключові навички для створення унікального 

інтелектуального продукту. Окрім того, розвиток навички 

креативності дозволяє успішно визначити певну проблему, не 

зважаючи, чи це проблема в організації виробничого процесу, чи 

макроекономічна проблема і блискавично швидко сформувати 

алгоритм для її ліквідації. 

Проте, так званий «студентський розвиток» є лише 

фундаментальним способом відпрацювання навичок 

нестандартного мислення. Існує багато напрямів для студентів, які 

не звикли працювати в колективі. Малювання та моделювання 

розраховані саме на таких людей. Вони зазвичай не сприймаються 

суспільством через їхню дивність та несхожість. Такі люди 

полюбляють зосереджуватись на власному внутрішньому світі, 

мають досить обмежену кількість друзів, їм складно знайти спільні 
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теми з іншими. Однак даний тип особистості володіє розвинутими 

навичками побудови ланцюга нестандартних думок. Серед усієї 

кількості студентів вони найчастіше генерують незвичайні 

розв'язки проблем, методи засвоєння інформації та ідеї, які зможуть 

стати у пригоді для всієї групи на підсумкових перевірках знань. 

Отже, існують багато типів студентів, які мають різні рівні 

розвитку креативного мислення. Проте, спільною ознакою для всіх 

них є те, що найбільший внесок у вдосконалення цих навичок 

відбувається саме у період навчального процесу. І для успішної 

реалізації їхніх навичок і забезпечення можливостей щодо 

створення ними інтелектуального продукту саме в Україні 

необхідно здійснити ряд заходів: 

– належне фінансування освітньої сфери, формування 

належної наукової інфраструктури у закладах середньої та вищої 

освіти за підтримки держави; 

– залучення інвестиційних коштів та грандів для розвитку 

творчого потенціалу молодих громадян; 

– спрощення процедури впровадження інтелектуальних 

креативних продуктів у виробничий процес; 

– зменшення міграційних потоків з України; 

– фінансова підтримка молодих вчених та винахідників; 

– формування технопарків та наукових кластерів. 

 

Література: 

1. Кукса І. М., Пєтухова Т. О. Креативна економіка як 

елемент інноваційної та стійкої стратегії розвитку України. 

Ефективна економіка. 2018. № 2. URL: http://www.economy.nayka. 

com.ua/index.php?op=1&z=6554. 

2. Осаул, А. О. Креативність як основа розвитку 

конкурентоспроможної національної економіки [Текст] / А. О. 

Осаул // Вісник Запорізького національного університету. 

Економічні науки. – 2012. – № 4. – С. 180-188. 

3. Чорна М.В., Бредіхін В.М. Місце креативної економіки в 

системі відтворення сучасних потреб суспільства. Економічна 

стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2016. 

Вип. 2(24). C. 60-74. 

4. UNCTAD, Creative Economy Outlook and Country Profiles: 

Trends in international trade in creative industries, 2015 URL: 



14 

 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webditcted2016d5_en.pdf (дата 

звернення: 10.04.2020). 

 

Бойко В.О., здобувач вищої освіти 

Науковий керівник: Чайка К.С., асистент  

Донецький національний університет економіки і торгівлі  
імені Михайла Туган-Барановського,  

м. Кривий Ріг, Україна 
 

РОЛЬ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ В 

ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

Національна економіка представляє собою узагальнений 

механізм функціонування фінансових потоків в межах країни та 

виступає фундаментом для подальшого розвитку держави. Дана 

категорія є основою для забезпечення соціально-економічної 

стабільності та поступового зростання рівня життя населення, що 

визначено одним з глобальних пріоритетів суспільства 21 століття. 

Вектор розвитку національної економіки, її стабільність та 

рівень залежності від впливу зовнішніх факторів значною мірою 

визначають місце країни на світовій арені, обумовлюють її 

можливості та розмах потенціалу, формуючи перспективи держави 

в майбутньому.  

Попри зростання, останнім часом, значення людських 

ресурсів у створенні якісного кінцевого продукту та оптимальних 

умов його формування, роль  науково-технічного фактору займає 

передові позиції. Загальновідомим є той факт, що науково-

технічний прогрес (НТП) продукує розвиток високотехнологічних 

галузей, які на сьогодні є перспективним напрямом вивчення, 

оскільки в майбутньому їх вплив на світову економіку тільки 

зростатиме. Тому вивчення можливостей НТП у процесі якісного 

оновлення національної економіки набуває масштабної 

актуальності.  

НТП можна охарактеризувати як безперервне вдосконалення 

науки та техніки, завдяки симбіозу яких можливе вирішення 

суспільних потреб, які набувають все більш глобального характеру. 

Так, НТП включає як постійне оновлення знань, так і динаміку змін 

у процесах суспільного життя, зокрема у виробничій діяльності [2]. 

В епоху технологічного розквіту науково-дослідна діяльність 

відіграє ключову роль, оскільки її практична реалізація виступає 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webditcted2016d5_en.pdf
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фактором прискореного розвитку цивілізації. Науково-технічний 

прогрес як явище, охоплює цілу низку напрямів: фундаментальні 

теоретичні та прикладні дослідження, конструкторські розробки, 

проектування зразків техніки «нового покоління», освоєння 

новітніх технологій та їх вдалу інтеграцію у промислові масштаби 

виробництва [1]. Тому, НТП здатний гарантувати стабільні 

переваги одних країн над іншими у процесі змін парадигми 

світового господарства. 

Сьогодні, НТП виконує дві функції: 

1) економічну, яка передбачає економію ресурсів в кордонах 

держави, що призводить до змін в національній економіці, 

необхідних для стимулювання зростання; 

2) соціальну, яка полягає у більш якісному задоволенні 

існуючих потреб людства та формуванні нового відношення до 

системи споживання [3]. 

На основі описаних функцій сформувалася ендогенна 

концепція НТП, яка визначає НТП головним внутрішнім фактором 

розвитку економічних процесів в окремій країні та загалом у світі 

[3]. Дана концепція розглядає НТП як причину зрушень у 

макроекономічному середовищі та наголошує на важливості 

врахування поточних та прогнозованих технологічних змін при 

розробці державної промислової політики. 

Основою представленої концепції є інноваційна теорія 

Й. Шумпетера, яка свідчить: зміни у техніко-технологічних 

напрямках призводять до порушення наявної економічної 

рівноваги, одночасно виступаючи поштовхом досягнення даної 

рівноваги на більш високому рівні фінансово-економічної системи. 

При цьому НТП має позитивний вплив на загальне економічне 

становище у будь-якій ситуації. У разі рецесії технологічний 

прогрес дозволяє забезпечити нормовані темпи зростання 

економіки без порушення її рівноваги. У період інфляційних 

процесів зміни техніко-технологічного характеру зумовлюють 

збільшення обсягів реального ВВП та певну стабілізацію цін [3]. 

Особливою формою науково-технічного прогресу 

виступають інновації у вигляді нових технологій, різновидів 

продукції, організаційно-технічних та управлінських рішень тощо. 

Інновації є кінцевим результатом впровадження в реальний сектор 

економіки відкриттів наукової сфери, на який опирається 
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досягнення певного економічного, соціального, екологічного чи 

іншого ефекту. 

Специфічною рисою інновацій є активна дифузія 

нововведень, за рахунок чого відбувається природне підвищення 

ефективності інноваційних процесів [2]. Інноваційний розвиток 

забезпечує: 

1) оновлення продукції, включаючи її якість та різноманіття; 

2) зменшення собівартості більшості товарів та послуг, що 

призводить до їх масової доступності та масового споживання; 

3) раціональний розподіл ресурсів та ефективне їх 

використання; 

4) високу продуктивність праці; 

5) створення системи безвідходного виробництво, що має 

позитивний вплив на економічну та екологічну систему;  

6) генерування альтернативних видів сировини без шкоди для 

довкілля; 

7) дієве вирішення швидкозростаючих потреб суспільства.  

Такі наслідки інноваційного розвитку обумовлюють 

реактивний запуск економічних процесів за рахунок зміни попиту 

та пропозиції окремих товарів, формуючи нову кон’юнктуру 

національного ринку. Завдяки технологічним перевагам можливе 

зменшення вартості певних категорій продукції, внаслідок чого 

відбувається нарощування обсягів споживання та виробництва, що 

призводить до активізації фінансових операцій всередині країни, 

ефективної «роботи» грошей.  

Результати наукової діяльності дозволяють отримувати 

додатковий прибуток компаніям, виражений технологічною  

рентою. Розмір такої ренти перевищує в 2-3 рази середній ступінь 

прибутку на капіталовкладення [1]. Зростання прибутковості 

діяльності стимулює розвиток бізнесу, забезпечуючи нові робочі 

місця та гідний рівень заробітної плати, та оптимальну 

конкуренцію. Таким чином, НТП допомагає сформувати відносно 

незалежну економічну екосистему, в якій фінансово «виграють» і 

виробники, і споживачі, і держава, оскільки відбувається 

перезавантаження наявного економічного механізму. 

Еволюція НТП значно залежить від ведення інвестиційної 

політики держави, адже забезпечення стійкого розвитку 

економічної системи на засадах інноваційної моделі вимагає 

збільшення обсягів інвестування. Сьогодні прогресивна економіка 
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не може існувати без сприятливого інвестиційного клімату, 

оскільки, базуючись на інтеграцію до науково-дослідної та 

виробничої сфери та піднесенні високотехнологічного 

виробництва, економічна система потребує значних фінансових 

ресурсів. Приток інвестицій, впливаючи на процес розширення 

ряду впроваджуваних інновацій, позитивно позначається на 

соціально-економічному розвитку держави, адже відбувається 

стимулювання економічного зростання за рахунок трансферту 

капіталу, технологій та інноваційних рішень. Тому розмір 

вкладених інвестицій в наукову та дослідно-конструкторську 

діяльність визначає темпи розвитку країни в довгостроковій 

перспективі. 

НТП та інноваційна політика є характеристиками 

інтенсивного шляху розвитку держави, яким користуються країни-

лідери. «Гігантом» в сфері інноваційного розвитку, на  

сьогоднішній день, визнають Китай, який останнім часом стабільно 

демонструє високі темпи росту інноваційної економіки. Так, Китай 

вже тривалий час випереджає весь світ за приростом патентів 

науково-технічної сфери, об’ємами інвестування в НДДКР та 

обсягами експортування високотехнологічної продукції. 

Технологічний бум Китаю, країн Азіатсько-Тихоокеанського 

регіону та деяких країн з перехідною економікою пояснюється 

інтенсивним акумулюванням науково-технічних знань. При цьому 

Європейський інформаційно-дослідницький центр стверджує, що 

вплив наукових розробок на загальний розвиток економіки 

починається після фінансування дослідницьких проектів на суму 

від 1,7% ВВП країни [1]. 

Таким чином, є всі підстави вважати, що науково-технічна 

складова відіграє чи не найважливішу роль у забезпеченні 

прогресивного розвитку національної економіки. 

Конкурентоспроможність національної економіки обумовлює НТП, 

включаючи створення наукових розробок та їх реалізацію на 

практиці. У процесі розвитку НТП активізує позитивні зрушення в 

структурі національної економіки шляхом раціонального 

використання фінансових ресурсів та вирішення гострих 

соціальних питань, пов’язаних з обмеженістю ресурсів та 

зростанням потреб. 
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СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «АДАПТИВНЕ 

УПРАВЛІННЯ ВІДТВОРЕННЯМ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ» 

 

Сучасний стан відтворення людського капіталу українських 

промислових підприємств характеризується комплексом проблем. 

Серед них – тривале відставання від світових рівнів витрат на 

робочу силу, що призводить до розриву у характеристиках 

людського капіталу, гіпертурбулентність середовища 

господарювання. Однією із причин такої ситуації є відсутність 

наукових досліджень в галузі адаптивного управління відтворенням 

людського капіталу, що посилює глибину існуючих практичних 

проблем і унеможливлює формування в країні інноваційної 

економіки.  

Опрацювання наукових здобутків, автори яких предметно 

досліджували сутність адаптивного управління, показало на 

відмінності у його характеристиках при різній деталізації подібних 

елементів. Це підтверджується різницею ключових ознак 

диференціації даного поняття у роботах [1-9]. 

Структурний аналіз поняття «адаптивне управління» загалом 

https://studme.com.ua/111411226894/ekonomika/vliyanie_nauchnotehnicheskih_resursov_ekonomicheskoe_razvitie.htm
https://studme.com.ua/111411226894/ekonomika/vliyanie_nauchnotehnicheskih_resursov_ekonomicheskoe_razvitie.htm
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свідчить, що основними його елементами виступають:  

– зміна умов господарювання (до нових або до невизначених, 

із поділом або без поділу на внутрішні і зовнішні); 

– управлінська дія, яка представлена або як загальний 

керований вплив або структурована як прийняття і реалізація 

управлінських рішень; 

– результат (або мета як кінцевий результат) адаптивного 

управління, який має як конкретизоване, так і «розмите» 

формулювання (досягнення цілі системи, бажаного стану, 

ефективного функціонування, внутрішньої стабільності), в 

результаті чого виникатиме проблема його формалізації. 

У представлених варіантах формулювання результатів 

простежуються лише наслідки пасивної адаптації з пристосуванням 

до умов, що змінюються, у тому числі через вдосконалення 

діяльності. Варіант результатів, коли система може впливати на 

середовище (активна адаптація), не розглядається.  

Окремо слід констатувати факт відсутності наукових 

досліджень щодо адаптивного управління відтворенням людського 

капіталу загалом та людського капіталу промислових підприємств 

зокрема. У такому разі здійснимо самостійне конструювання 

відповідного поняття з огляду на вище представлені результати 

структурного аналізу поняття «адаптивне управління» та з позиції 

системно-діяльністного підходу в контексті визначення системних 

характеристик такого управління як процесу (діяльності). 

Перш за все, у відомих визначеннях поняття «адаптивне 

управління» спільним елементом, який присутній у більшості з них 

явно або простежується за подібністю змісту, є елемент «зміна». 

Останній означає перетворення, заміну чогось і т. п. [2] і 

розглядається вченими, як відправний момент в управлінні. Однак 

дослідження лише за точністю виміряних змін у процесах і явищах 

упускає важливість точності визначення (вимірювання) їх стану в 

певний момент часу (початковий, кінцевий тощо). 

У зв’язку з цим передбачається, що вихідним моментом в 

адаптивному управлінні має стати встановлення сигналу про стан 

об’єкту управління, оскільки термін «сигнал» має управлінський 

контекст [2]. У досліджуваній предметній галузі він може бути 

визначений наступним чином. Сигнал – це значення показника, яке 

відображає характеристики людського капіталу і стан його 

відтворення і яке слугує інформацією для наступної його 
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ідентифікації задля розробки управлінських рішень і передачі 

команди щодо їх виконання. Сигнали мають встановлюватися через 

процедуру вимірювання, в ході якої формалізується опис процесу 

відтворення людського капіталу промислових підприємств і 

встановлюються числові значення відповідних показників. 

Елемент «зміна» доцільно розглядати двояко: через зміну 

умов господарювання і через зміну елементів системи управління 

відтворенням людського капіталу промислових підприємств. В 

першому йдеться про зафіксоване певним чином відхилення у 

значеннях параметрів, які визначають фактори загального 

середовища здійснення господарської діяльності промислових 

підприємств, що впливають на умови, завдання і результати 

відтворення людського капіталу. У другому випадку матимемо 

встановлені відхилення у характеристиках людського капіталу за 

рахунок дії факторів загального середовища та визначені наслідки 

його відтворення для забезпечення розвитку підприємств і 

утримання конкурентної позиції.  

Зміни визначатимуться через процедуру оцінювання 

людського капіталу та ефективності управління його відтворенням, 

яка реалізується на основі порівняння результатів вимірювання за 

різними підходами, критеріями тощо. В результаті оцінювання 

власне відбувається ідентифікація сигналів щодо характеристик 

людського капіталу та стану його відтворення, визначаються 

основні джерела відтворення і наслідки для розвитку підприємств. 

За змінами ідентифікується відповідність процесу відтворення 

людського капіталу факторам середовища господарювання 

промислових підприємств як середовища умов і завдань даного 

процесу, встановлюється його відповідність цілям розвитку 

підприємств, визначається потенціал відтворення. 

Наступним важливим елементом, який має бути включений у 

розуміння адаптивного управління відтворенням людського 

капіталу промислових підприємств і який зустрічається у багатьох 

визначеннях адаптивного управління загалом, є управлінський 

цикл. Він у загальному вигляді характеризується як «сукупність 

управлінських дій…, які забезпечують досягнення цілі 

управлінської діяльності» [2]. 

Багато науковців розглядають управлінський цикл як 

упорядковану сукупність функцій. Вони погоджуються з тим, що 

основними функціями управління слід вважати такі: планування, За 

охопленнямхарактеристик 

ентів 
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організація, мотивація і контроль, які виступають як окремі види 

професійної діяльності [10,11]. 

В контексті даного дослідження погоджуємося з думкою 

автора роботи [12], який управлінський цикл поділяв на наступні 

етапи: вимірювання, оцінювання, планування і контроль. У такій 

послідовності спочатку готується інформація щодо стану об’єкту 

дослідження, потім проводиться її порівняння зі встановленими 

нормами, за результатами порівняння визначаються проблеми 

господарювання, які у подальшому виступають основою для 

розробки планів та їх контролю. Таке бачення управлінського 

циклу оперує з головними функціями, якими є планування і 

контроль, реалізація яких посилюється через операції вимірювання 

та оцінювання, які виокремлюються як самостійні етапи. За цих 

умов не відбувається нехтування функціями організації і мотивації, 

які розглядаються як ті, що забезпечують реалізацію планових 

завдань. 

На цій підставі вважаємо доцільним визначити управлінський 

цикл в системі адаптивного управління відтворенням людського 

капіталу промислових підприємств наступним чином. Він є 

сукупністю управлінських дій, яка послідовно характеризує 

отримання сигналів про характеристики людського капіталу і стан 

його відтворення, їх ідентифікацію з визначенням джерел 

утворення і наслідків, використання результатів ідентифікації для 

визначення мети, завдань і засобів доцільних змін у відтворенні та 

забезпечення супроводу реалізації планових дій і моніторингу змін. 

При цьому етапи такого управлінського циклу та зміст їх завдань 

слід представити наступним чином: 

Етап 1. Вимірювання людського капіталу і його відтворення: 

встановлення сигналів щодо характеристик людського капіталу та 

стану його відтворення.  

Етап 2. Оцінювання людського капіталу та ефективності 

управління його відтворенням: ідентифікація сигналів, визначення 

джерел їх утворення і наслідків. 

Етап 3. Планування напрямків трансформації процесів 

відтворення людського капіталу: мета, завдання і засоби доцільних 

змін у відтворенні елементів людського капіталу.  

Етап 4. Контроль відтворення людського капіталу і 

моніторинг середовища його завдань: супровід реалізації планових 

дій і моніторинг змін.  
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Заключним елементом поняття «адаптивне управління 

відтворенням людського капіталу промислових підприємств» є 

результат даного процесу. Виходячи із загального розуміння 

терміну «результат» як «остаточного, кінцевого підсумку якої-

небудь діяльності, розвитку і т. ін.» [13] та попередньо визначеної 

множини результатів адаптації було сформовано поняття 

результату досліджуваного управлінського процесу. Він 

визначений як кінцевий підсумок відтворювального процесу, який 

характеризується сукупною трансформацією характеристик 

людського капіталу, за якої забезпечується вирішення стратегічних 

завдань ефективного функціонування промислових підприємств. 

Отже, на підставі виці зазначеного можна зробити висновок, 

що адаптивне управління відтворенням людського капіталу 

промислових підприємств – це управління, яке базується на 

встановленні та ідентифікації сигналів щодо характеристик 

людського капіталу та стану його відтворення, визначенні джерел і 

наслідків змін та їх врахуванні при розробці і реалізації 

управлінських рішень, які формуються з використанням 

аналітичних технологій та економічних моделей і результатом яких 

є така трансформація сукупних характеристик людського капіталу, 

за якої забезпечується вирішення стратегічних завдань ефективного 

функціонування промислових підприємств, спрямованих на 

досягнення ними актуальних економічних цілей та цілей людського 

розвитку. 
Таким чином, приймаючи до уваги значний науковий інтерес 

до проблематики адаптивного управління підприємствами і 

водночас відсутність відповідних досліджень у галузі управління 

відтворенням людського капіталу було вирішене завдання 

визначення змісту поняття «адаптивне управління відтворенням 

людського капіталу промислових підприємств». 

Воно визначене як управління, що базується на встановленні 

та ідентифікації сигналів щодо характеристик людського капіталу 

та стану його відтворення, визначенні джерел і наслідків змін та їх 

врахуванні при розробці і реалізації управлінських рішень. Ці 

рішення формуються з використанням аналітичних технологій та 

економічних моделей і результатом яких є така трансформація 

сукупних характеристик людського капіталу, за якої забезпечується 

вирішення стратегічних завдань ефективного функціонування 

промислових підприємств, спрямованих на досягнення ними 
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актуальних економічних цілей та цілей людського розвитку. 

 

Література: 

1. Старикова М.С. Теория и методология адаптивного 

управления  промышленной  корпорацией на основе  эффективных  

деловых  взаимодействий.  Белгород, 2015. 46 с. 

2. Словари и энциклопедии на Академике. URL: http:// 

dic.academic.ru. 

3. Гринько Т.В.  Концепция адаптивного управления  

инновационным  развитием  промышленного  предприятия. 

Економіка промисловості. 2010. №4. С. 113-119.  

4. Друкер П. Эффективное  управление. М.: Вильямс, 2008. 

224 с.  

5. Эфендиев Б.А. Разработка и функционирование  

адаптивных систем управления  организацией. Российское  

предпринимательство. 2008. № 11–2. С. 21-25. 

6. Багриновский К.А. О методах адаптивного управления в 

переходной  экономике. Экономическая наука современной  России. 

1999. №2. С. 30-39.  

7. Тихомирова О.Г. Адаптивное  управление  

предпринимательскими структурами как  открытыми  

динамическими системами. Фундаментальные  исследования. 

Экономические науки. 2012. № 9. Ч. 2. С. 495-499. 

8. Ждаміров Є.Ю. Сутність адаптації управління 

функціонуванням підприємств. Вісник Сумського національного 

аграрного ун-ту. Серія «Економіка і менеджмент». 2010. №6/1(41). С. 

93-101.  

9. Цибизов А.А. Информационная компонента процесса 

адаптивного управления  современного  предприятия. Известия 

КБНЦ РАН. 2009. №3. С. 34-39.  

10. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы  менеджмента.  

М.: Диалектика-Вильямс, 2019. 672 с. 

11. ХмільФ.І. Основи менеджменту. К.: Академвидав, 2003. 

608 с. 

12. Синк Д.С. Управлени е производительностью: 

планирование, измерение и оценка, контроль и повышение. М.: 

Прогресс, 1989. 528 с. 

13. Академічний тлумачний словник. URL: 

http://sum.in.ua/s/socialjnyj (дата звернення: 10.04.2020). 

http://sum.in.ua/s/socialjnyj


24 

 

Котковський В.С., д. е. н., доцент 

Гаврилюк М. Ю., здобувач другого рівня вищої освіти 

Криворізький факультет Національного університету 
«Одеська юридична академія», 

 м. Кривий Ріг, Україна 

 

ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ: ЗАБОРОНА ЧИ 

ПРЕСПЕКТИВНИЙ РОЗВИТОК 
 

У всьому світі гральний бізнес є високоприбуткової сферою 

діяльності. При цьому його правове регулювання у різних країнах 

відрізняється найрадикальнішим чином – від повної заборони або 

значних обмежень до повної його легалізації та детального 

правового регулювання. Тому питання правового регулювання в 

нашій країні діяльності з організації та ведення грального бізнесу 

набувають особливої актуальності. 

Проблем протидії цьому негативному явищу з позицій різних 

наук, у тому числі і кримінально-правового блоку, торкалися у 

своїх працях такі вчені, як М.О. Бондаренко, О.І. Гуров, В.Т. Дзюба, 

В. М. Дорогих, В. Д. Леготкін, Г. Ф. Лук’яниця, Н.О. Петричко, 

А.В. Савченко, М.І. Хавронюк та інші. Проте залишається багато 

невирішених питань стосовно заборони незаконного грального 

бізнесу, незважаючи на значний науковий доробок досліджень у цій 

сфері. 

Як вже відмічалось, одним з найсильніших та 

найприбутковіших джерел фінансування організованих злочинних 

угрупувань завжди був гральний бізнес. Верховною Радою України 

15 травня 2009 року було прийнято Закон України «Про заборону 

грального бізнесу в Україні». Та навіть прийняття цього закону не 

змінило ситуації з розвитком грального бізнесу на території нашої 

держави. Цей вид злочину є одним з найбільш латентних в Україні, 

а стрімкий розвиток технологій тільки сприяє збільшенню його 

масштабів.  

Згідно Закону України «Про заборону грального бізнесу в 

Україні», гральний бізнес – це діяльність, пов’язана з організацією, 

проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у 

казино, на гральних автоматах, комп’ютерних симуляторах, у 

букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному 

(віртуальному) казино незалежно від місця розташування 
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сервера [1].  

Стаття 203-2 Кримінального кодексу України передбачає 

кримінальну відповідальність за зайняття таким видом діяльності 

[2]. Об’єктом злочину за ст. 203-2 Кримінального кодексу України є 

суспільні відносини у сфері господарської діяльності [3]. 

Об’єктивна сторона виражається у зайняття гральним бізнесом. 

Ознаками суб’єктивної сторони є умисел, який характеризується 

тим, що винна особа усвідомлює заборону здійснення нею 

незаконної господарської діяльності та має за мету отримання 

прибутку [3]. Суб’єктом виступає особа, яка досягла 16-річного 

віку і фактично виступає організатором зайняття гральним бізнесом 

[3]. Окрім цього, визнається винною особа, якщо вона була раніше 

судимою за зайняття гральним бізнесом [2].  

Згідно Кримінального кодексу України, за зайняття гральним 

бізнесом передбачено тільки один вид покарання – штраф. Але 

застосування цього покарання, навіть у найбільшому розмірі не 

завжди може бути достатнім для виправлення особи та для 

попередження вчинення подібних злочинів.  

Якщо вести мову про кримінологічні ознаки грального 

бізнесу, варто звернути увагу на те, що основним є територіальне 

поширення, способи, знаряддя, прийоми та місце вчинення 

злочину. Гральний бізнес розвинутий у тих регіонах України, де 

найбільш сконцентрований фінансовий та виробничий потенціал 

держави, і переважає більша частина населення України, – зазвичай 

це східні регіони України. 

Основним способом вчинення злочину за ст. 203-2 

Кримінального кодексу України є організація закладів де будуть 

поводитися азартні ігри. Зазвичай до таких закладів належать 

ресторани, кафе, бари, комп’ютерні клуби, нежитлові приміщення, 

що перероблені під гральні клуби. 

Знаряддям вчинення злочину є гральні автомати, саме вони 

переважають в організації грального бізнесу. Також, до знарядь 

можна віднести комп’ютерну техніку, яка здебільшого знаходиться 

у комп’ютерних клубах, а також гральні столи та рулетки.  

Однією з найважливіших проблем у кримінологічній науці є 

вивчення особистості злочинця. Значення таких досліджень важко 

перебільшити, оскільки саме через призму особливостей 

особистості людини, яка безпосередньо вчинила злочинне діяння, в 

значній мірі пізнаються характерні риси детермінант певного виду 
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злочину, з урахуванням таких особливостей, створюються 

ефективні заходи запобігання [4]. 

Зазвичай гральним бізнесом у більшості випадків займаються 

особи чоловічої статі у віці від 25 до 50 років. Приблизно у цьому 

віці особи відчувають підвищену потребу у своїх матеріальних 

бажаннях [4]. Більшість злочинців мають повну середньою або 

базову освіту, а їх рід занять тісно пов’язаний з рівнем їх освіти. 

Значна кількість осіб, які займаються гральним бізнесом раніше 

притягувалися до відповідальності за різні злочини [4]. 

Досить великий негативний вплив мають азартні ігри на 

малолітніх та неповнолітніх осіб. Вони, через особливості 

психічного розвитку та інші притаманні цій категорії риси, 

зазвичай стають легкою жертвою грального бізнесу, в них виникає 

залежність. Якщо вони виграють, тоді азартні ігри створюють до 

них ілюзію швидкого та легкого заробітку, що впливає на втрату 

інтересу до розвитку та навчання. 

20 грудня 2019 року Кабінет Міністрів України заборонив 

займатися гральним бізнесом під виглядом державних лотерей [5]. 

Згідно цього нормативного документа, заклади з гральними 

автоматами не зможуть нелегально працювати під виглядом 

державних лотерей, прикриваючись договорами передорученими на 

розповсюдження державних миттєвих лотерей. Наразі, загалом у 

державі припинено діяльність 5300 гральних закладів. З початку 

відпрацювання у правопорушників вилучено 4400 одиниць 

грального обладнання. Приблизна вартість вилученого становить 

51,3 млн. грн. [6].  

На сьогоднішній день Верховна Рада України ухвалила 

законопроект про державне регулювання грального бізнесу. У 

майбутньому планується створити окремий державний орган, 

підзвітний уряду, який буде регулювати азартний бізнес. А також 

проект передбачає створення системи онлайн-моніторингу азартних 

ігор, що буде адмініструватися податківцями [7].  

Таким чином, на фоні дискусій про те, яким має бути гральне 

законодавство України, починає втрачатися початкова мета 

легалізації. Зокрема, при легалізації грального бізнесу збільшаться 

податкові надходження до бюджету, почнуть розвиватися суміжні 

галузі, наприклад туристичний напрямок. Досить важливим для 

країни є створення індустрією азартних ігор нових робочих місць: 

мова йде не тільки про кар’єрне зростання, а й про гідний рівень 
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заробітної платні. Також, запроваджується система он-лайн 

моніторингу, що дозволить здійснювати державний контроль за 

діяльністю організаторів азартних ігор шляхом отримання даних від 

грального обладнання організаторів азартних ігор, які підключені 

до єдиної системи. 

Легалізація – однозначно правильний європейський підхід. 

Вона дозволить вирішити питання нелегального ринку азартних 

ігор та захистити гравців від недобросовісних організаторів ігор. 
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СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПДВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 
Податок на додану вартість (ПДВ) - це непрямий податок, 

який входить до ціни товарів (робіт, послуг) і сплачується 

покупцем, але його облік та перерахування до державного бюджету 

здійснює продавець (податковий агент) [12]. 

Основним нормативно-правовим документом, що регулює 

відносини у сфері справляння ПДВ є Податковий кодекс України 

[11]. Загальні положення Податкового кодексу України визначають 

ПДВ як непрямий податок, який нараховується та сплачується 

відповідно до норм розділу V цього кодексу [11]. 

В наукових публікаціях вчених зустрічаються різні думки 

щодо змісту даного податку та приводяться різні його визначення, 

які в більшості випадків дублюються за тлумаченням ПКУ і 

підтверджується його економічний зміст [13]. 

На думку Науменко М.А., податок на додану вартість – це 

найбільш складна форма універсальних акцизів. Це наймолодший 

універсальний акциз, однак на сьогодні цей податок є дуже 

поширеним і справляється більше ніж у 135 державах світу. 

Платниками ПДВ, як й інших універсальних акцизів, є продавці 

товарів (послуг), які повинні збільшити ціну товару на суму 

податку, отримати від покупця гроші та перерахувати ПДВ до 

бюджету. Податок стягується багаторазово на всіх етапах 

просування продукції до споживача, але об’єктом оподаткування є 

не обсяг продажу, а додана вартість [7, с. 10]. 

Заслуговує на увагу думка Оксенюк О.І., яка пропонує у 

Податковому кодексі визначити ПДВ як податок на споживання, 

який стягується із доданої вартості, що створюється на кожному 

етапі виробництва, сплачується кінцевим споживачем та вноситься 

до бюджету продавцем, за винятком випадків здійснення операцій 

за участі нерезидентів [8, с. 5]. 

Вдалим є трактування змісту ПДВ як обліково-аналітичного 

поняття Білобровенко Т. В., яка зазначає «… ПДВ представляє 
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собою непрямий податок, що надходить у складі виручки від 

реалізованої продукції, товарів (робіт, послуг) чи сплачується при 

придбанні продукції, товарів (робіт, послуг) постачальникам. Сума 

ПДВ підлягає сплаті до бюджету при позитивній різниці між 

податковими зобов’язаннями (вхідне ПДВ) і податковим кредитом 

(вихідне ПДВ) та відшкодуванню з бюджету – в разі від’ємного 

результату» [2, с. 50]. 

С. Г. Пепеляєв визначає податок на додану вартість як 

багатоступінчастий податок, який справляється на всіх стадіях 

виробництва та реалізації товарів (робіт, послуг) [6, с. 42]. 

Податок на додану вартість є одним з найбільш важливих 

фундаментів функціонування держави, зокрема податок на додану 

вартість суттєво розширює межі міжнародної торгівлі. Так, 

практика використання нульової ставки ПДВ для експортних 

операцій, визнана в усьому світі, позитивно впливає на баланс 

зовнішньої торгівлі. Нульова ставка ПДВ є тим механізмом, що дає 

змогу реалізувати норми Світової організації торгівлі, які 

підтримують «вирівнювання» оподаткування і, як наслідок, – цін на 

вітчизняні та імпортовані товари [1]. В Україні також 

використовують нульову ставку для експортованих товарів, тому 

цей податок, з одного боку, можна вважати певним важелем 

підтримки країною міжнародної співпраці, з іншого – 

законодавство вимагає компенсації вхідного ПДВ для фірм-

експортерів [4]. 

Роль ПДВ як фіскального засобу в доходах Державного 

бюджету України є визначальною. Ця форма оподаткування 

перетворилася у вагоме джерело формування державних доходів. 

Проте, ПДВ не приносить такого ж ефективного результату 

платникам податку, як державі. Виступаючи, по суті, податком на 

кінцеве споживання, який покладено на громадян та бюджетну 

сферу, він, за доволі високої ставки і стрімкої інфляції стає одним із 

факторів, що стримують розвиток виробництва [9]. 

Враховуючи пріоритетне фіскальне значення ПДВ, відмова 

від нього на сучасному етапі стає неможливою. ПДВ є необхідним 

для України у зв’язку з двома основними причинами: вагомою для 

країни умовою вступу до ЄС, що полягає в досягненні подібності 

податкової системи до податкових систем країн учасниць, у яких 

ПДВ є невід’ємним, та висока вірогідність зниження податкових 

надходжень до бюджету в результаті відмови від ПДВ [4]. 
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Якщо розглядати розвиток ПДВ в Україні, то його можна 

умовно поділити на три етапи. 

Перший етап розпочався прийняттям Закону України «Про 

податок на добавлену вартість» від 20.12.1991 року, до якого 

декілька разів вносились зміни. Закон вступив в дію 1 січня 1992 

року, і діяв лише до червня 1993 року. На зміну йому прийшов 

декрет Кабінету Міністрів «Про податок на добавлену вартість» від 

26 грудня 1992 р, який діяв до 1997 року [3]. 

З початку 1992 року розпочалося становлення оподаткування 

ПДВ в Україні. Вибір ПДВ як інструменту акумулювання доходів 

бюджету мав велике значення для становлення економіки 

незалежної держави, тому що був запозичений із європейської 

практики його ефективного використання [5]. 

Другий етап розпочався 3 квітня 1997 року, коли було 

прийнято Закон України «Про податок на додану вартість». Цей 

закон втратив чинність на підставі нового Податкового Кодексу 

України від 02.12.2010 року [3]. 

Введенням в дію Податкового Кодексу України розпочався 

третій етап розвитку ПДВ в Україні [3]. 

У зв’язку із набранням чинності законами України від 5 

грудня 2019 року № 344-IX «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо створення сприятливих умов для діяльності 

підприємств та організацій, заснованих громадськими 

об’єднаннями осіб з інвалідністю» і від 20 грудня 2019 року № 425-

IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку із 

вдосконаленням процедури проведення фінансової 

реструктуризації та щодо вдосконалення оподаткування операцій 

фінансового лізингу», відбулися зміни в частині оподаткування 

ПДВ [10]. 

Отже, ПДВ може використовуватися для зменшення 

податкового тягаря на споживачів. Так, зменшення ставки ПДВ 

позитивно вплине на купівельну спроможність населення країни в 

період кризи. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА 

ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ 

 

Вивчаючи питання оподаткування податком на прибуток 

підприємств, зустрічаємо зовсім іншу назву – «корпоративний 

податок», адже його платниками є корпорації, тобто юридичні 

особи. 

Однією з головних причин виникнення податку на прибуток 

підприємств були світові кризи 1907 р., які почалися з Англії та 

США, криза 1914 р., яка вибухнула напередодні Першої світової 

війни і поступово перейшла у післявоєнну кризу 1920 – 1922 рр. 

Наступним періодом стала криза, що в історію увійшла під назвою 

Велика депресія 1929 –1933 рр., за якою ще були кризи 1973 та 

1987 рр. Саме цей період і став початком впровадження в податкові 

світові системи такого виду прямого податку, як податок на 

прибуток підприємств (корпоративний податок) [6, с. 115]. 

У розвинутих зарубіжних країнах податок на прибуток 

підприємств активно використовується як регулятор соціально-

економічних відносин, який дозволяє здійснювати вплив на обсяги 

виробництва, конкурентоспроможність вітчизняних підприємств, 

інвестиційний клімат та економіку країни в цілому. Водночас, 

вітчизняний досвід оподаткування прибутку підприємств 

демонструє, в основному, фокусування на фіскальній ефективності 

податку на прибуток, а не на його регулюючому потенціалі. Так, в 

нашій країні податок на прибуток підприємств у структурі доходів 

державного бюджету займає друге місце після податку на додану 

вартість з питомою вагою в межах 15-17%. Для порівняння: у США 

податок на прибуток в доходах федерального бюджету займає третє 

місце з питомою вагою в межах до 11%, а на рівні штатів взагалі 

шосте з питомою вагою до 4% [5, с. 114]. 

Досліджуючи питання реалізації регулюючої функції податку 

на прибуток в Україні, О. Дубовик та Л. Генна [2] цитують Д. 

Макаренко [3], який зазначає, що у США основна ставка 

оподаткування - 39,2% %, але також передбачено, що за перші 50 
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тис. дол. прибутку використовується податкова ставка на рівні 15 

%; при 50-70 тис. дол. – 25 %; при 75 тис. – 10 млн. дол. – 34 %; а 

вже при річному обсязі прибутку понад 10 млн. дол. – 35 %. Такий 

підхід дає можливість розширення виробництва, розвитку 

інновацій, пожвавлення інвестицій та, одне з найголовніших, 

зростання рівня зайнятості населення [2, с. 71].  

У США справляється альтернативний мінімальний податок 

(АМП) з метою запобігання заниженню платниками з високим 

рівнем доходів податкових зобов’язань шляхом зловживання 

пільгами, знижками і кредитами, передбаченими для податку на 

прибуток корпорацій (тобто легалізованого ухилення від податків). 

Якщо АМП, нарахований на дохід корпорації, перевищує суми 

звичайних зобов’язань по корпоративному податку, то платник має 

сплатити саме альтернативний податок за ставкою 20%. 

Альтернативний мінімальний податок використовується як примус 

для тих, хто має право на численні пільги, платити хоч що-небудь 

[1, с. 222]. 

Прикладом для вітчизняної практики, на думку Яреми Я.Р, є 

досвід Словаччини. Словаччина – країна, яка мала слабку 

економіку (дефіцит платіжного балансу сягав 9%, дефіцит 

державних фінансів – 6%) та корупцію (підприємства 

приватизувалися переважно на користь пов’язаних з урядом 

підприємців). Однак вчасно проведені ефективні реформи вивели 

економіку країни з кризи, і сьогодні Словаччина є досить 

розвиненою країною із стабільною економікою. Внаслідок 

проведеної податкової реформи ставка податку на прибуток 

незалежно від доходу до 2016 року становила 22%, а у 2017-2018 

рр. – 21%. Зокрема, було збільшено розмір неоподатковуваного 

доходу в 2,5 разу, внаслідок чого ефективна ставка податку 

зменшилася для найбідніших, залишаючись прогресивною: 

найбідніші не платять нічого, багаті платять за ставкою 21% [7, с. 

323]. 

В Німеччині згідно закону «Про корпоративний податок» 

встановлені дві ставки: на нерозподілений прибуток – 45 %, а для 

розподіленого прибутку встановлена пільга у розмірі 15 % від суми 

цієї частини прибутку. Отже, ставка податку на розподілений 

прибуток складає 30 %. Ця пільга надається для того, щоб податок 

на прибуток відповідав принципу нейтральності. І це є зрозумілим, 

оскільки при нерозподіленому прибутку підлягають оподаткуванню 
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ще й дивіденди [2, с. 72].  

З метою підтримки суб’єктів малого та середнього бізнесу в 

умовах посткризової економіки, Португалія в 2009 році ввела нову 

ставку корпоративного податку в розмірі 12,5% для 

оподатковуваного прибутку, що не перевищує 12 500 євро та 

зменшила кількість авансових платежів з даного податку. Крім 

того, було запроваджено податкові пільги для інвестицій — 

вирахування з оподатковуваного прибутку і звільнення від сплати 

комунального податку на нерухомість, муніципальної нерухомості, 

податку з продажу і гербового збору. У 2010 році відбулося 

розширення пільг для платників податку на прибуток. Спеціальні 

суми передоплати по цьому податку скоротилися з 1250 євро до 

1000 євро, що відповідає 1% від обороту компанії. В той же час 

скорочено граничний розмір пільг з податку на прибуток, тобто 

сума сплаченого податку не може бути нижчою ніж 75% (раніше 

60%) від податку на прибуток визначеного за умов, при яких пільги 

не враховуються. Уряд Португалії ввів додатковий державний 

прибутковий податок у розмірі 2,5% від доходів, що підлягають 

корпоративному оподаткуванню з щорічним об’єктом 

оподаткування понад 2 мільйони євро. Надходження від податку 

збільшились на 0,1% ВВП у 2010, очікуване збільшення 

надходжень у 2011 році становить 0,2% ВВП [4, с. 53-54]. 

У багатьох країнах світу відбувається розширення 

можливостей застосування прискореного методу амортизації. Адже 

амортизаційні відрахування – це найдоступніші грошові ресурси, 

які не залежать від зовнішніх чинників. До того ж вони звільняють 

власника від необхідності залучення кредитів у разі дефіциту 

власних обігових коштів. По суті, прискорена амортизація є 

субсидією на інвестиційну діяльність за рахунок державного 

бюджету. В Німеччині, наприклад, прискорена амортизація 

дозволяє за перший рік використання придбаного обладнання до 50 

% вартості списати на амортизацію, а якщо брати перші три роки – 

близько 80 %. Держава, застосовуючи таку амортизаційну політику, 

дає стимул німецьким підприємцям щорічно створювати сотні 

нових підприємств за рік. [2, с. 72]. 

Отже, для України цікавим є досвід США, адже в цій країні 

використовують прогресивну ставку податку на прибуток, тобто 

платники з більшою платоспроможністю, мають платити більше 

ніж платники з меншою платоспроможність. Інакше кажучи, чим 
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більший прибуток, тим більша ставка податку. Це дає можливість 

розвиватись малому бізнесу, адже вертикальне оподаткування є 

більш сприятливим для нашого суспільства. Актуальним досвідом 

для країни є також можливість використання прискореного методу 

амортизації. Окрім зазначеного, за рахунок ставки податку на 

прибуток можна стимулювати інноваційний розвиток підприємств. 
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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ В УМОВАХ  

СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ 

 

У сучасних світогосподарських відносинах кожне 

підприємство повинно формувати стратегії своєї життєдіяльності 

таким чином, щоб вони відповідали загальній спрямованості 

розвитку світового та національного ринку з урахуванням власних 

можливостей. Реальним дієвим шляхом успішної реалізації 

визначених задач є використання інструментів та механізмів, які 

одночасно впливають на усі сфери життя суспільства, допомагають 

формувати та реалізовувати якісну систему менеджменту, 

стимулювати економічний та суспільний розвиток, розвивати 

соціальну та духовну культуру громадян. Саме соціальна 

відповідальність є комплексною системою, яка охоплює усіх 

суб’єктів соціальних відносин, а також формує таку усвідомлену 

поведінку, яка об’єднує відносини у суспільстві, державі та бізнесі. 

Поширеною практикою у сучасній розвиненій ринковій 

економіці є соціально відповідальна діяльність бізнесу, якої 

дотримується значна кількість великих, середніх і навіть малих 

підприємств. Вона належить до сфери особливої уваги органів 

державної влади багатьох країн світу та провідних міжнародних 

організацій. Вважається, що соціально відповідальна поведінка 

сьогодні є обов’язковим елементом успішного підприємництва та 

формує його вищу адаптивність і конкурентні переваги, оскільки 

забезпечує зростання якості системи управління всіма ресурсами, 

підвищує рівень легітимізації діяльності в очах громадськості та 

формує привабливість для інвесторів. 

В Україні, як і в інших країнах, що розвиваються відсутні 

стійкі традиції ідеології соціальної відповідальності, існує 

недостатня прозорість у формуванні соціальної політики на 

державному та регіональному рівнях, значний розрив між бізнесом 

і суспільством у визначенні пріоритетів соціальної 

відповідальності. Це пов’язано з тим, що поява даного явища 

припадає лише на кінець 90-х років ХХ ст., а переклад і сприйняття 
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були та в окремих випадках і залишаються лише у напрямі 

соціальних заходів (звужується до благодійності та меценатства), на 

відміну від відповідальності бізнесу перед суспільством. Таке 

розуміння та сприйняття не є помилковим, але воно свідчить лише 

про базову відповідальність бізнесу. Хоча відомо, що 

відповідальність включає в себе економічні, моральні, культурні, 

психологічні та інші аспекти діяльності та поведінки. 

Згідно класичної позиції А. Керролла, розкритої у 1991 р. 

соціальна відповідальність бізнесу є багаторівневою та її можна 

представити у вигляді піраміди (ієрархії) відповідальності, щаблі 

якої включають: економічну; правову; етичну; філантропічну (на 

самій вершині піраміди) відповідальності [1]. Відповідно 

застосування окремих чи сукупності заходів соціальної 

відповідальності свідчить про моральність власників і 

менеджменту, їх рівень відповідальної поведінки та сприйняття 

бізнесу суспільством. 

Поширення сьогодні кризових явищ у світовій та 

національній економіці, що були спричинені COVID-19 та 

карантинними заходами вносять нові виклики та дискусії щодо 

пріоритетів бізнесу та його соціально відповідальних дій. Думки 

експертів та прогнози світових організацій (International Monetary 

Fund, The World Bank, Deloitte Touche Tohmatsu Limited, McKinsey 

& Company та ін.) свідчать про великі загрози у виживанні багатьох 

підприємницьких структур, які мають бути підтримані урядами, 

інакше їх можливості щодо функціонування після карантину будуть 

під питанням.  

В умовах сучасного високого рівня невизначеності, який є 

найбільшим за останні десятиліття, вважається, що значна частина 

малого та середнього бізнесу без суттєвої підтримки держави не 

витримає дані виклики й буде не здатна до функціонування в 

подальшому. У розвинених країнах національні уряди вдаються до 

значних заходів підтримки своєї економіки, зокрема через 

стимулювання економічної активності малих та середніх 

підприємств. Вони здійснюють значні фінансові вливання в 

економіку своїх країн. В Україні також робляться спроби знизити 

тиск ситуації на економіку, проте підтримка стосується переважно 

відстрочки окремих платежів і пільг у сплаті податків.  

Відповідно в умовах кризи, начебто з’являється можливість 

(або навіть необхідність) обмежити відповідальність бізнесу лише 
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сплатою податків, виробництвом чи / або продажем товарів і 

послуг. Однак, розвиток бізнесу йде в тісному сполученні з усіма 

зацікавленими сторонами, тобто стейкхолдерами (споживачі, 

співробітники, конкуренти, постачальники, місцеве співтовариство, 

в якому функціонує бізнес). Практика соціальної відповідальності 

дозволяє вибудувати стійкі стосунки з усіма членами спільноти і 

досягти довгострокових конкурентних переваг, які працюють на 

користь бізнесу. Тому у кризовий період бізнесу необхідно 

вибудовувати ці конкурентні переваги разом зі стейкхолдерами, або 

хоча б намагатися не втрачати їх довіру. 

Безперечно, що рівень соціальної відповідальності бізнесу 

проявляється та змінюється у залежності від поширення та 

сприйняття у суспільстві й інших видів відповідальності (держави; 

соціальної групи, класу, колективу; особистої відповідальності). 

Зокрема, в Україні бізнес у більшості випадків не може переконати 

соціум у щирості своїх задумів, який розглядає переважно його дії 

як піар, спосіб уникнути регулювання з боку державних і 

міжнародних органів тощо. Немало суб’єктів громадянського 

суспільства наголошує на тому, що соціальна відповідальність за 

домінуючих реалій сьогодення переслідує намагання завуалювати 

справжні цілі і водночас уникнути звинувачень у своїй неетичній та 

асоціальній поведінці [2]. Частково це виправдано, оскільки 

порівняльні ефекти від користі та шкоди багатьох компаній 

неспівставні. Крім того, і серед представників бізнесу також немає 

єдності у розумінні природи, джерел і наслідків соціально 

відповідальної діяльності. 

Не випадково соціальна відповідальність бізнесу не 

сприймається однозначно у суспільстві. На думку ідеолога 

лібералізму М. Фрідмана, соціальна відповідальність бізнесу 

полягає в тому, щоб за допомогою наявних ресурсів максимізувати 

прибуток, дотримуючись при цьому встановлених «правил гри». 

Тобто соціальна відповідальність прирівнюється до виконання 

соціальних зобов’язань, що запропоновані бізнесу державою 

(своєчасна сплата податків, виплата заробітної плати, високі 

виплати власникам компанії, виконання інших зобов’язань, 

передбачених законом), а соціальні проблеми є прерогативою 

держави [3]. Про корпоративну благодійну діяльність негативно 

відгукувався і відомий вчений з проблем конкурентоспроможності 

М. Портер [4], який радив бізнесу відходити від захисних заходів 
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щодо інтеграції соціальних ініціатив у конкурентну стратегію 

бізнесу, що дозволить для суспільства в майбутньому отримати 

більше вигід.  

Сучасні виклики вказують на необхідності тимчасового 

коригування практики соціальної відповідальності, яка має бути 

обґрунтовано жорсткішою порівняно з більш стабільними умовами 

функціонування. Однак, оскільки держава йде на поступки бізнесу, 

то він також має бути більш обачливішим до свого персоналу та 

своєї суспільної поведінки через оптимізацію власних бізнес-

процесів. У нашому суспільстві, де значною мірою характерна 

розрізненість і триває девальвація морально-духовних цінностей, 

соціальну відповідальність потрібно поступово і наполегливо 

формувати державі, бізнесу та громадськості. 

Безперечно, що сьогодні основні висновки щодо ролі і 

функцій бізнесу зводяться переважно до концентрації на своїх 

бізнес-процесах, оптимізації власних ресурсів, у т.ч. персоналу та 

соціально відповідальної поведінки. Проте є також підтвердженою 

практика суспільної єдності і консолідації бізнесу у важких умовах 

щодо вирішення складних проблем. Тому кожен бізнес має вести 

системну роботу всередині себе і, навіть маючи в своєму 

розпорядженні найскромніші ресурси, відбудувати ту модель, яка б 

дозволяла досягати поліпшення показників здоров’я, праці, 

безпеки, комфортності умов, розвитку співробітників. Це сьогодні 

не мегаважливе питання, але при його нівелюванні зміниться і 

відношення стейкхолдерів до бізнесу та можливостей його 

розвитку. 
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ФІНАНСОВІ ТА СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Будь-яка корпорація являє собою відкриту систему, що є 

чутливою до впливу факторів мінливого внутрішнього та 

зовнішнього середовища функціонування. Існує об’єктивна 

сукупність умов діяльності корпорації, на яку вплинути неможливо, 

проте можна прогнозувати її зміни, пристосовуватись до них, 

враховуючи у стратегічних планах та тактиці корпорації [1]. Відтак 

питання щодо фінансових та соціальних аспектів розвитку 

корпоративного управління є актуальними у сучасних умовах. 

На етапі формування національної моделі корпоративного 

управління ідея соціалізації бізнесу набуває все більшу 

популярність. Це пояснюється тим, що однією з найважливіших 

умов стабільного розвитку економічної системи є гармонізація 

відносин бізнесу, держави й суспільства. Корпоративному сектору 

необхідні чіткі правила гри на ринку: стабільне й достатнє 

законодавство, передбачувані ставки податків і зборів, 

довгострокова програма розвитку економіки. У свою чергу, 

держава й суспільство вимагають від бізнесу відповідальної 

поведінки, прозорості ведення справ, урахування інтересів 

стейкхолдерів у процесі прийняття управлінських рішень і участі у 

вирішенні соціальних проблем як на мікро-, так і на макрорівні. 

Така парадигма корпоративних відносин проста й вигідна для всіх 

суб’єктів, але дотепер не реалізована в Україні. 

Процеси інтеграції України в ЄС призвели до появи низки 

проблем, з якими національні корпорації раніше не стикалися – 

необхідність брати на себе певні соціальні зобов’язання, 

дотримання міжнародних вимог щодо етичного ведення бізнесу й 

жорсткі умови європейських інвесторів щодо екологічного аудита 

проектів. Таким чином, формування національної моделі 

корпоративної соціальної відповідальності – це один із ключових 
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напрямків у системі корпоративних відносин [2]. 

Корпоративне управління поєднує в собі норми 

законодавства, нормативних положень і практику господарювання 

в приватному секторі, що дозволяє товариствам залучати фінансові 

й людські ресурси, ефективно здійснювати господарську діяльність 

і, таким чином, продовжувати своє функціонування, накопичуючи 

довгострокову економічну вартість шляхом підвищення вартості 

акцій і дотримуючись при цьому інтересів всіх осіб, які беруть 

участь у товаристві й суспільства в цілому [3]. 

Управління фінансами корпорацій складається з процедур 

різного рівня складності й відповідальності. Перший рівень – 

ухвалення фінансових рішень з перспектив розвитку і поточної 

діяльності акціонерного товариства, з обсягів і напрямків 

капітальних і фінансових інвестицій, з розподілу прибутку, 

формування грошових фондів компанії, залучення додаткових 

джерел фінансування. Це завдання вищого рівня складності і 

відповідальності, вони перебувають у компетенції вищих 

керівників акціонерного товариства  і лише частково можуть бути 

делегованими більш низьким ланкам управління [4]. 

Взаємовідносини, що виникають у процесі функціонування 

корпорації наведено на рисунку 1. 

 

 
Рис. 1 Місце корпоративного управління в системі 

управління корпорацією 

Джерело: скадено на основі [5;6] 
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З рисунка 1 видно, що система управління діяльністю 

корпорації включає три ключові групи учасників: власники; 

менеджмент компанії та працівники корпорації.Саме тому процес 

управління корпорацією передбачає наступні взаємовідносини [3; 

7]:  

1. Власники інвестують свої капітали в підприємство й 

делегують ряд повноважень з управління й розпорядження своєю 

власністю апарату управління корпорацією (Раді директорів і 

менеджерам). При цьому їм зовсім не обов’язково знати, як 

управляти корпорацією і як дане підприємство виробляє додаткову 

вартість (зокрема технологію виробництва, механізми 

ціноутворення та ін.). Натомість власники вимагають від 

менеджменту компанії, з одного боку, повної, правдивої й 

вичерпної інформації про результати використання їх об’єднаного 

капіталу. З іншого боку, власники капіталу вимагають виконання 

споконвічного завдання інвестування – одержання доходу у вигляді 

дивідендних виплат (або як варіант – зростання курсової вартості 

цінних паперів корпорації й одержання доходу у вигляді курсової 

різниці від продажу акцій на фондовому ринку). 

2. Члени Ради директорів і менеджмент компанії, як правило, 

не є власниками корпорації, їм довіряють свої капітали фізичні та 

юридичні особи. При цьому вони не виробляють додаткової 

вартості, але їх грамотні дії сприяють її створенню й максимізації. 

Менеджерові також не обов’язково знати технологічні тонкощі 

процесу виробництва, але він повинен володіти вичерпною 

первинною інформацією для прийняття управлінських рішень і 

забезпечення безперервності відтворювального процесу. 

3. Працівники корпорації не є власниками підприємства (за 

рідкісним винятком, який пояснюється особливостями приватизації 

в Україні). Саме вони створюють додаткову вартість, але 

абсолютно не знають, як управляти компанією й не мають такої 

можливості.  

Отже, можна виділити два основних типи взаємовідносин 

між суб’єктами:  

– по-перше, взаємини й інформаційні потоки, що виникають 

між менеджментом корпорації й трудовим колективом. Це досить 

зрозумілий і добре вивчений в економічній теорії тип відносин, 

який прийнято називати фінансовим менеджментом. Цей тип 

відносин є цікавим з погляду управління діяльністю підприємства, 
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але не є корпоративним управлінням;  

– по-друге, взаємини й інформаційні потоки, що виникають 

між власниками й менеджментом корпорації. Тобто виникає 

ситуація, коли власники не управляють своєю власністю й можуть 

судити про стан справ тільки за інформацією, одержуваною від 

менеджерів або за рівнем виплачуваних дивідендів і курсової 

вартості акцій на ринку цінних паперів. 

Таким чином, корпоративне управління – це комплекс 

взаємовідносин між менеджментом корпорації, радою директорів, 

акціонерами й іншими зацікавленими особами (стейкхолдерами) з 

приводу управління діяльністю корпорації для досягнення її 

стратегічних цілей [3]. 

Розглянемо систему фінансових потоків корпорації (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 Система фінансових потоків корпорації 

Джерело: скадено на основі [3;6] 

 

З рисунку 2 бачимо, що можливо виділити такі основні 

напрями фінансових потоків корпорації [3]: 

1. Інвестування капіталів і заощаджень власників. 

2. Одержання кредитів і позик. 

3. Державне фінансування у вигляді субвенцій. 

4. Фінансування витрат на виробництво. 

5. Інвестування коштів у корпоративні права. 

6. Виплата дивідендів. 

7. Повернення кредитів і позик та сплата відсотків за ними. 



44 

 

8. Податки, збори й інші обов'язкові платежі. 

9. Виручка від реалізації продукції й надходження від 

продажу непотрібного майна. 

Виходячи з цього, корпоративні фінанси – це система 

економічних відносин, що виникають між власниками, 

менеджментом корпорації, радою директорів, державою й іншими 

зацікавленими особами із приводу формування, розподілу й 

використання фондів грошових коштів корпорації. 

В сучасних умовах розвитку економіки країни управління 

фінансовою діяльністю корпорації є однією з найбільш актуальних 

проблем, вирішення якої передбачає потребу у дослідженні впливу 

поведінкових факторів. Це обумовлюється й невизначеністю 

понятійного апарату щодо поведінкових аспектів управління, 

мінливістю зовнішнього середовища функціонування корпорацій та 

характерними умовами господарювання окремих підприємств. 

Управління фінансовою діяльністю  як систему відносин 

варто розглядати крізь призму економіки та психології. Так, з точки 

зору економіки, управління фінансовою діяльністю – це 

цілеспрямований процес перерозподілу фінансових ресурсів між 

різними економічними суб’єктами фінансової системи; діяльність 

по залученню та ефективному використанню фінансових ресурсів. 

З точки зору психології, управління фінансовою діяльністю – це 

кардинально інше, коли індивідуум діє не як раціональний суб’єкт, 

який враховує свої вигоди та не піддається емоціям, а дуже часто 

діє нераціонально, приймаючи необґрунтовані та спонтанні 

рішення під впливом поведінкових чинників таких як: прагнення до 

переваги, агресивність, егоїзм, нетактовність, невиконання даної 

обіцянки тощо. Впливу різноманітних поведінкових факторів 

суб’єктивного характеру піддаються всі учасники корпоративних 

відносин незалежно від професійної підготовки та досвіду роботи. 

Тому врахування поведінкових факторів уможливить підвищити 

ефективність управління фінансовою діяльністю корпорації в 

умовах динамічного зовнішнього середовища [8]. 

В Україні нині відбувається процес формування 

національної моделі корпоративних відносин. Ключова роль у цій 

системі належить підсистемі корпоративного управління. 

Дослідження показали, що в сучасній економічній науці не 

приділяється достатньої уваги питанням методології й теорії 

розвитку корпоративних відносин у цілому та корпоративного 
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управління зокрема. Дотепер в Україні відсутнє чітке визначення 

базових понять корпоративних відносин, що негативно 

позначається на процесах формування національної системи 

корпоративного управління. Таким чином, розглянуті соціальні та 

фінансові аспекти даної наукової проблеми дозволяють створити 

основу для здійснення подальшої корпоратизації національної 

економіки й проведення досліджень у цій області. 
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КОНВЕРГЕНЦІЯ VS ДИВЕРГЕНЦІЯ:  

СУПЕРЕЧНОСТІ ГЛОБАЛЬНОЇ ІНТЕГРАТИВНОСТІ 

 

Масштабні зміни, які відбуваються у світовому просторі, 

змушують по-новому поглянути на проблеми трансформації 

економічних систем. Конвергентні зміни, що відбулися у минулому 

і зберігаються донині, створили стійкі ідеологічні орієнтири, які 

сьогодні втілюються у масових дивергентних рухах. На перший 

погляд, інтеграція й глобалізація вказують на переважання ідей 

конвергенції, оскільки в рамках інтернаціоналізації дійсно 

стирається специфіка національних економік й відбувається 

зближення економік різних країн в загальному для всіх 

глобальному економічному просторі. Однак актуальною 

залишається і проблема рівня економічного розвитку країн, що є 

учасниками глобального економічного простору — рівня, що 

визначає здатність адаптуватися до динаміки розвитку науково-

технічного прогресу, наявності необхідних ресурсів для 

модернізації та переозброєння виробництва, здатність протистояти 

структурним кризам капіталізму, гнучкість поведінки та швидкість 

реакції на структурні зміни на світових ринках. Виникає ситуація 

поглиблення взаємодії між системами та виникає закономірне 

питання про саму можливість стирання принципових відмінностей 

капіталістичної й соціалістичної системи, відповідних суспільно-

економічних формацій, їх суспільно-політичних та ідеологічних 

підстав в процесі еволюційного розвитку суспільства. Теорія 

конвергенції розроблялася в різних варіантах представниками 

інституціоналізму (П. Сорокіним, У. Ростоу, Дж.К. Гелбрейтом, Р. 

Ароном) й за допомогою економетричних моделей                             

(Я. Тінбергена, А. Флехтхаймом, Д. Шельскі). Один з варіантів 

теорії конвергенції належить академіку А. Сахарову [1].  

Тривале протистояння капіталістичної та соціалістичної 

систем суспільних відносин стало одним з основних чинників 

появи теорій, які пропонували розв'язання проблеми подолання 

істотних суперечностей між цими суспільно-економічними 
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формаціями. Діалог між капіталізмом і соціалізмом, продиктований 

об'єктивною необхідністю, обумовлював появу ідеї конвергенції 

ряду соціальних, політичних, економічних факторів розвитку 

суспільства. Основою цієї ідеї можна вважати реальне розуміння і 

сприйняття загроз не тільки техногенної катастрофи або загибелі 

людської цивілізації, але необхідність побудови майбутнього з 

урахуванням всіх наявних ідеологій суспільного розвитку. Варіант, 

запропонований теорією конвергенції, припускав наявність 

подібності капіталізму і соціалізму, попри суспільно-політичне та 

ідеологічне протистояння систем. Саме на основі передбачуваної 

подібності цих протистоять систем одна одній, вбачався певний 

прогрес у накопиченні схожих рис, затверджувалася можливість 

конвергенції капіталізму й соціалізму [2]. 

Тенденція соціалізації, що історично розвивається всередині 

капіталу, разом з реальним усуспільненням виробництва 

реалізувалася в недостатньо економічно підготовлених для цього 

країнах і утворила особливу історичну лінію розвитку у вигляді 

особливого економічного ладу, що протистоїть капіталізму і 

конкурує з ним. Але, разом з тим, ця зовнішня соціалізація кинула 

виклик капіталізму, і він змушений був модернізуватися з її 

урахуванням, що прискорило внутрішню соціалізацію, яка 

розвивається разом з капіталом і втілюється в зростанні людського 

фактора в самому виробничому процесі [3, с. 194]. 

З точки зору політичної економії повне злиття 

капіталістичної й соціалістичної систем у тому вигляді, в якому 

таке з'єднання представлено в рамках теорії конвергенції, фактично 

неможливо. Одна із систем має бути зруйнована, позбавлена своєї 

сутнісної основи, що дозволить іншій системі поглинути розрізнені 

та нічим не утримувані елементи, і, увібравши їх в себе, відтворити 

власну подібність. Інакше антагонізм форм власності на засоби 

виробництва, які є основною, сутнісною основою капіталістичної та 

соціалістичної систем, не може бути знятий. Виникає проблема 

нетиповості системи, в якій передбачається саме можливість 

стирання принципових відмінностей між системами і їх подальше 

на цій основі злиття, яка, проте, зберігає основний принцип 

антагоністичного протистояння даної конкретної системи з іншими 

системами. Розв'язання цього питання пов'язане з відходом від 

орієнтації, властивої теорії конвергенції, на формальне, зовнішню 

схожість об'єктивних умов, тенденцій і характеристик розвитку 
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капіталістичної й соціалістичної суспільно-економічних систем, що 

припускає ігнорування їх соціально-економічної природи й 

сутності, і залишає поза увагою змістовний аспект розвитку кожної 

з систем, соціально-економічні особливості та наслідки їх 

функціонування. 

Дійсно, початковим поштовхом для інтеграції послужила 

економічна ситуація у світі, коли кожна країна окремо поступово 

втрачала здатність ефективно розвивати свою економіку, 

спираючись тільки на власний економічний потенціал. Як наслідок, 

створювалися умови для укрупнення капіталу в розвинених 

країнах, зрощування його з політичною й державною владою з 

метою забезпечення необхідного "оперативного" простору для 

досягнення економічних переваг, у який з точки зору геополітики 

та геоекономіки перетворився світ. Ряд об'єктивних умов і 

тенденцій суспільного розвитку, який підсилювався суб'єктивними 

передумовами інтеграції, сприяв прагненню окремих розвинених 

країн світу об'єднатися в єдине ціле для досягнення конкретних 

економічних переваг. Передумови інтеграції відбивалися у 

формуванні необхідної політичної платформи, здійсненні 

інтеграційних кроків вже не стільки на основі зняття суперечностей 

й зменшення гостроти ідеологічного протистояння капіталістичної 

й соціалістичної суспільно-економічних систем, скільки на основі 

досягнення компромісу у вирішенні міжнародних суперечок. 

Формування протилежної конвергенції позиції — дивергенції 

передбачає здатність системи не просто до саморозвитку, але саме 

до розвитку у взаємодії з іншими системами на основі прийняття й 

адаптації елементів схожості, що закладена в самій системі 

еволюційної здатності до інваріантності. 

Результатом конвергенції в рамках інтеграції та глобалізації 

виступає посилення розриву між розвиненими, що розвиваються і 

нерозвиненими країнами, тобто фактично дивергенція. 

Ліберальна економічна думка намагається пояснити й 

виправдати можливість конвергенції, акцентуючи увагу переважно 

на історичній трансформації соціальних інститутів, взятих поза 

конкретного типу суспільних відносин. Відзначимо, що 

глобалізація належить до тих наукових проблем, які дають 

можливість системно осмислити й зрозуміти процеси конвергенції 

на новому рівні, коли сучасна мегасистема створює той необхідний 

контекст, в рамках якого формуються специфічні риси й 
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властивості нової економічної системи. Обмежена рамками 

капіталістичної системи сучасна глобалізація «має свій власний 

набір економічних правил, які базуються на відкритості, дерегуляції 

національних економік з метою зміцнення їх 

конкурентоспроможності й більшої привабливості для іноземного 

капіталу» [4]. Політична економія повинна неодмінно відповісти на 

питання, парадоксом або закономірністю в ґенезі теорії 

конвергенції є глобальна інтегративність, що виникла в ході 

інтенсивних процесів силової глобалізації капіталізму, глобальної 

економічної трансформації й глобалізації розвитку. 
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Глобальные политические и институциональные процессы, 

глобальная дипломатия ХХІ века – это тренд современного 
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глобализированного мира. Несмотря на выполнение всех 

требований глобализации – унификацию и институциональную 

адаптацию национальных пространств под зачастую 

несвойственную им среду, сегодняшний полицентричный мир не 

становится более гомогенным, а взаимоотношения между 

государствами более гармоничными.  

Глобализация, как бы предполагавшая выравнивание 

возможностей стран и паритетность отношений, наоборот, 

провоцирует усиление разрыва в уровнях политико-

дипломатического, социокультурного, социального и 

экономического развития. Естественно, возникает вопрос об 

изъянах парадигмы глобализации, просчётах теоретиков и 

идеологов, предсказывающих ей успех [1, c. 269-280]. 

Глобализация оказывает непосредственное влияние на 

институционализацию, модернизацию и трансформацию 

государственно-правовых институтов, экономических систем, норм 

и отношений на всех уровнях: всемирном, национальном и 

региональных уровнях, способствует усилению тенденций 

универсализации в различных сферах общественно-политической, 

социокультурной и политико-дипломатической жизни социума 

(экономика, туризм, культура, искусство, образование, политика, 

дипломатия, международные отношения, религия, спорт и т.д.). 

В изменившихся международно-политических условиях 

полицентричного (многополярного) мира ХХI века многим 

государствам предстоит достаточно инициативно и эффективно 

обеспечить реализацию институциональных реформ и 

модернизацию норм, институтов и процедур в сфере 

международного правопорядка, экономики и мироустройства. 

В сфере межгосударственного и политико-дипломатического 

общения в настоящее время усиливается главная тенденция в 

эволюции международных отношений, политики, дипломатии, 

экономики и права – всё большее превалирование международного 

правового регулирования на те направления, которые ранее 

подпадали исключительно под национальную юрисдикцию 

отдельных государств в итоге границы между различными 

областями международного-правового регулирования всё чаще и во 

всё большей мере стираются и универсализируются (например, 

международная экономика). 
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«Силовые поля» политического, институционального, 

дипломатического, экономического и иного влияния распределены 

в современном мире как никогда равномерно, и этот процесс лишь 

набирает обороты. Как туго натянутая сеть, эти поля препятствуют 

чрезмерному усилению того или иного претендента на особый 

статус, усовершенствуя постоянно дипломатический 

инструментарий (экономическая дипломатия). 

После краха биполярной системы, в начале XXI века 

человечество оказалось в более знакомой для себя ситуации 

существования различных центров силы/центров влияния. В обиход 

вошло понятие многополярности (полицентричности) [2, c. 26-29].  

Необходимо отметить, что аналогов ей в историческом 

прошлом не было; предшественниками в XIX – начале XX вв. были 

различные «концерты держав», в частности «система европейского 

концерта», закреплённая на Венском конгрессе. Полицентричный 

мир, утверждающийся на наших глазах, становится уникальным 

продуктом беспрецедентной стадии глобализации, которой она 

достигла к настоящему времени. 

Уникальность полицентричности состоит в том, что в 

отличие от эпох империй, концертов держав или сверхдержав низка 

вероятность появления новых гегемонов вместо старых, даже на 

региональном уровне, не говоря уже о трансрегиональном или 

глобальном [3].  

В этом направлении одним из объединяющих 

институциональных векторов в мировой политике являются 

национальные экономики в условиях глобализации 

(мондиализации). Персонифицированным фактором и одним из 

существенных показателей степени развития глобализации является 

такой компонент производства, как рабочая сила.  

Подобно остальным факторам производства, рабочая сила 

также издавна перемещается, мигрирует в границах 

общепланетарного хозяйства. Но объёмы перемещений, 

интенсивность миграционных потоков между странами, их 

динамизм свидетельствует о том, что этот процесс с конца ХХ века 

приобрёл глобальные масштабы [4, р. 26-36]. 

Если в эпоху раннего Нового времени (XVII-XVIII вв.) 15 

млн африканцев были в качестве рабов вывезены в Бразилию, 

Карибские острова и Северную Америку, то сейчас по данным 

МОТ около 210 млн человек работают за пределами своих 
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государств. Ещё более 20 млн находятся за рубежом как беженцы 

или политэмигранты, около 1,5 млн человек ежегодно эмигрируют 

и почти 1 млн находят временное прибежище в других странах. 

Упомянутый глобализационный фактор – один из наиболее 

парадоксальных в системе современного мирового экономического 

развития. Так отмечается активизация эмиграционных процессов и 

повышение степени влияния иностранной рабочей силы на 

экономический подъём отдельных стран и регионов. 

В современном полицентричном мире ХХI века 

материальным воплощением глобальных форм экономического 

развития является формирование совокупности глобальных сетей – 

стоимостных, производственных, инновационных, корпоративных, 

регуляторных, потребительских и т.п., что свидетельствует о новом 

качестве мирохозяйственных связей, образующихся в начале ХХI 

века. 

Ключевыми тенденциями глобального экономического 

развития, раскрывающими его характер, особенности и векторную 

направленность, является институционализация, 

транснационализация и регионализация национальных 

экономических систем.  

В международной экономике разграничиваются понятия 

транснационализации на уровне бизнесовой среды и 

транснационализации на уровне национальных экономических 

систем. 

Транснационализация национальных экономических систем 

ведёт своё институциональное историческое начало от зарождения 

капиталистического способа производства и первоначально 

затрагивала сферу обмена, приобретя форму международной 

торговли. 

Однако окончательное её оформление или, другими словами, 

достижение ею относительно высокого уровня развития состоялось 

только в конце XIX века, когда транснационализация постепенно 

начала эволюционировать в более зрелые свои формы и 

становиться основой интернационализации производства и 

международного обобществления труда. С её углублением 

транснациональный сектор начал играть всё более существенную 

роль в формировании международных экономических отношений, 

обеспечивать экономическое взаимодействие между странами мира 

и регулировать различные сферы мирового хозяйства. 
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Транснационализация национальных экономических систем 

эволюционировала от простейшей обменной модели (которая 

характеризовалась взаимосвязью, опосредованной в основном 

сферой обмена между национальными экономиками стран мира) до 

производственно-инвестиционной модели (на основе связей 

производственной кооперации между хозяйствующими субъектами 

разной национальной принадлежности и превалирующего значения 

непосредственного взаимодействия между отдельными звеньями 

интернационального производства общественного продукта) с 

последующим её переходом к транснациональной модели 

распределения и потребления глобального общественного 

продукта. 

Ключевой тенденцией в её девелопментизации на 

протяжении последних десятилетий стало динамическое развитие 

такой институциональной формы международного бизнеса, как 

транснациональные корпорации, которые по своей сути являются 

её материальными носителями, связывая во едино мировые 

торговые потоки, прямые иностранные инвестиции, технологии, 

финансовые ресурсы и принимая на себя таким образом ключевую 

роль в экономическом росте стран. 

Углублению транснационализации национальных 

экономических систем стран мира в значительной мере 

способствует интеграция их национальных финансовых систем, 

которая происходит по каналам трансграничного владения 

финансовыми активами, притока и оттока иностранного 

инвестиционного и кредитного капитала, накопления внешних 

активов и пассивов стран и др. 

Глобальные преобразования, происходящие сейчас в 

полицентричном мире в мировом хозяйстве, существенно влияют 

на участие государств в международной торговле, определённым 

образом трансформируя сферу обмена. 

Усиление транснациональной природы воспроизводства 

общественного продукта – закономерное следствие современных 

глобальных трансформаций, охвативших все подсистемы и 

институциональные структурные компоненты мирового хозяйства. 

В формируемой сейчас глобальной (мондиальной) модели 

мирового хозяйства существенно усиливается роль прежде всего 

классических региональных интеграционных блоков, таких как 

Европейский Союз (ЕС), Североамериканское соглашение о 
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свободной торговле (НАФТА), Азиатско-Тихоокеанское 

экономическое сотрудничество (АТЭС), Общий рынок стран 

Южной Америки (МЕРКОСУР), Ассоциация государств Юго-

Восточной Азии (АСЕАН) и др. Они представлены деятельностью 

мощных коалиций стран, которые, имея общие экономические 

интересы, объединяют свои усилия с целью обеспечения наиболее 

благоприятных условий для реализации международного 

сотрудничества в региональном масштабе. 

Обострение глобальной конкуренции не оставляет 

альтернативы объединению стран на региональной основе, которое 

позволяет им реализовывать общие экономические и политические 

интересы и укреплять конкурентные преимущества на мировых 

рынках. 

Современный экономический регионализм служит базой 

глобальной экономической интеграции на основе углубления 

связей между участниками мировой экономики и создания 

предпосылок для максимального использования ими выгод для 

национального экономического развития и особенной 

миграционной экономической политики. 

На всех стадиях своего движения – от производства до 

конечного потребления – общественный продукт постепенно 

утрачивает национальные признаки, становясь универсальным и 

способным с точки зрения потребительских качеств удовлетворять 

потребности субъектов любого государства [5]. 

Транснационализация, будучи высшей формой 

интернационализации национальных экономик и экономическим 

базисом их растущего единства и взаимозависимости, определяет 

характер взаимодействия государств с мировым хозяйством и 

реализуется через их внешнеэкономические связи.  

Она служит материальной основой мирового рынка, 

международной торговли и движения факторов производства, 

экономического сотрудничества между государствами и народами. 

В то же время транснационализации присущи внутренние 

противоречия развития, которые вытекают из асимметричности 

международных экономических отношений и неоднородности 

стран-участниц международного разделения труда [6]. 

Таким образом, институционализация, транснационализация 

и регионализация экономических процессов в современном 

полицентричном мире полностью вписывается в логику 
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современного понимания процесса развития, которому присущи 

синтез линейного и нелинейного (эмерджентного) процессов, 

сложная циклическая природа с широкой амплитудой колебаний 

прогрессивной и регрессивной динамики, соединением этапов 

продолжительного устойчивого развития с периодами деградации.  

При этом само глобальное экономическое развитие с точки 

зрения причинно-следственной зависимости является процессом 

формирования качественно новой системы, которая представляет 

собой ранее не существовавшую целостность отдельных подсистем 

и компонент. При этом отмирание одной компоненты 

одновременно приводит к формированию институционально новой. 

Наиболее ярко эта тенденция проявляется на уровне 

интеграционных объединений, в рамках которых одновременно 

происходят интеграционные и дезинтеграционные процессы, а 

также формирование новых образований субрегионального типа. 

Все эти факторы являются составляющими элементами 

формирования парадигмы глобального экономического развития в 

полицентричном мире ХХI века.  

В условиях неустойчивого глобального развития особенно 

актуализируется вопрос о необходимости формирования для 

каждой страны системы экономической безопасности, наиболее 

эффективным ответом на который становится её участие в 

коллективных системах безопасности, инновационных 

институциях, интеграционных блоках и союзах. 
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СЕКЦІЯ 2. МАКРОЕКОНОМІЧНА ДИНАМІКА: 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 

 

Борисова В. В., здобувач вищої освіти  

Науковий керівник: Атаманчук З. А., к.е.н.,  

Донецький національний університет  імені Василя Стуса,  
м. Вінниця, Україна 

 

ВВП УКРАЇНИ: ДИНАМІКА ТА ТЕНДЕНЦІЇ 

 

Актуальність теми та наявність проблеми. Стан 

національної економіки характеризується сукупністю ряду 

макроекономічних показників, статистичний аналіз яких дає 

можливість дати оцінку спрямованості та тенденціям розвитку 

держави, сприяє удосконаленню планування та прогнозування її 

економічного розвитку. До ключових макроекономічних 

показників, що визначають соціально-економічний розвиток країни 

належать: валовий внутрішній продукт, валовий національний 

продукт, характеристики національного доходу, показник інфляції, 

рівень безробіття, зовнішній та внутрішній державний борг, обсяг 

іноземних інвестицій та ін. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження 

макроекономічних показників є об’єктом наукового пошуку як 

зарубіжних, так і вітчизняних вчених,  зокрема:   М. Бернхілл,  В. 

Базилевича,   В. Геєця,   А. Гальчинського,  О. Дзюблюка, І. 

Манцурова, М. Савлука, В. Юрчишина та ін.  

Цілі роботи полягають у здійсненні оцінки динаміки ВВП 

України, дослідження макроекономічних процесів, які мають 

значний вплив на економічний розвиток держави. 

Виклад основного матеріалу. Згідно з визначенням 

державної служби статистики України Валовий внутрішній продукт 

(ВВП) – це інтегрований показник економічного розвитку країни, 

який характеризує результат виробничої діяльності резидентів у 

межах економічної території країни та вимірюється сукупною 

вартістю товарів та послуг, виготовлених ними для кінцевого 

використання. ВВП розраховується у фактичних цінах 

(номінальний ВВП) і постійних цінах (реальний ВВП). Чим більше 

значення ВВП, тим більше рівень розвитку держави [1]. 
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Динаміку ВВП України за 2010-2019 роки представлено в 

табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Динаміка ВВП України, 2010-2019 рр.  

Роки 
млрд 

грн 

У постійних цінах 2010 

року, % до відповідного 

періоду попереднього 

року 

Номінальний 

ВВП  

(у фактичних 

цінах) 

Реальний ВВП 

 (у цінах 

попереднього 

року) Зміна  

обсягу 

Зміна 

дефлятора 

1 2 3 4 5 6 

2010 1079,3 4,1 13,7 1079346 949619 

2011 1300,0 5,5 14,2 1299991 1138338 

2012 1404,7 0,2 7,8 1404669 1303094 

2013 1465,2 0,0 4,3 1465198 1404293 

2014 1586,9 -6,6 15,9 1586915 1369190 

2015 1988,5 -9,8 38,9 1988544 1431826 

2016 2385,4 2,4 17,1 2385367 2037084 

2017 2983,9 2,5 22,1 2983882 2444191 

2018 3560,6 3,4 15,4 3560596 3085492 

2019      

I 

квартал 
807,8 2,5 11,7 

815123 766150 

II 

квартал 
927,8 4,6 9,4 

932677 875733 

IІI 

квартал 
1105,5 4,1 6,8 

1111862 1050095 

Джерело: складено автором за даними [1] 

 

Як це відображено в табл. 1, спостерігається зростання 

реального ВВП у період 2010-2013 рр. Після деякого зниження 

даного показника у наступному 2014 р., викликаного кризовими 

явищами в економіці, ситуація покращилась у наступні роки [2]. 

На виробничо-господарську діяльність країни кризового 

періоду суттєво вплинули: негативні політико-економічні фактори, 

значна заборгованість, військовий конфлікт, недостатній рівень 

інвестиційної привабливості, високий ступінь корупції, негативні 

оцінки світових рейтингових агентств щодо перспектив розвитку 
економіки України.  

У IІI кварталі 2019 р. ВВП України збільшився на 4,1 % 

порівняно з аналогічним періодом минулого року. Збільшення ВВП 
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України відбулося в основному за рахунок сфери будівництва, 

сільського господарства, торгівлі, промисловості, транспорту, як це 

показано на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1 – Структура валової доданої вартості за IІI квартал 

2019 р., %  

Джерело: складено автором за даними: [1] 
 

Як бачимо з рис. 1, на зростання ВВП найбільше вплинули 

промисловість –  

21,6 %, сільське господарство – 17,1 % та торгівля – 14,7 %.  

Важливим показником соціально-економічного розвитку 

держави та рівня добробуту громадян країни вважається ВВП на 

душу населення. Рівень реального ВВП на душу населення в країні 

дозволяє робити зіставлення з іншими країнами та виявити, до якої 

категорії вони належать. 

Сьогодні ВВП України на душу населення за паритетом 

купівельної спроможності майже втричі нижчий, ніж у 

Польщі.  Найбільший ВВП на одну особу зафіксований в Києві 

(238,6 тис. грн), що у 3,4 рази більше, ніж в цілому по країні 

(70,2 тис. грн) [3].  

Показник ВВП передбачає вивчення рівня соціально-

економічного розвитку держави. Дослідження його динаміки в 

Україні, у комбінації з іншими макроекономічними показниками, 

дає можливість зробити висновки, що вітчизняна економіка 
знаходиться в стадії занепаду.  

Висновки. Показник ВВП в Україні продовжує залишатися 

на низькому рівні, що вважається суттєвою проблемою, подолання 

https://www.rbc.ua/ukr/news/gosstat-opredelil-samye-bogatye-regiony-ukrainy-1553874618.html
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якої є стратегічним завданням держави. Україна зобов'язана 

збільшити свій рівень виробництва та експорту готової продукції, 

що в майбутньому сприятиме економічному зростанню. З метою 

подолання існуючих проблем потрібно провести ефективні 

реформи, які можуть допомогти досягти продуктивності у 

майбутньому, дозволять вивести економіку України з кризового 

стану та покращити рівень соціально-економічного розвитку 

держави. 
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Блащук-Дев’яткіна Н.З., к.е.н., доцент 

Петрович А.З., здобувач вищої освіти 
Педченко І.І., здобувач вищої освіти 

Львівський національний університет ім. Івана Франка 

м. Львів, Україна 
 

КАПІТАЛІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ У СУЧАСНИХ 

УМОВАХ 

На сьогоднішній день надійна банківська система є 

важливою умовою економічного зростання держави. Банки, як 

головні фінансові посередники, мають бути ефективним 

інструментом для забезпечення економічного розвитку. Роль 

банківської системи в розвитку економіки України значною мірою 

залежить від її фінансової стійкості. Найбільш важливим 

показником, який характеризує фінансову стійкість окремих банків 

і банківської системи загалом, є банківський капітал. Тому 

важливим є забезпечення надійного способу формування, 

управління, використання капіталу банку та дотримання 

необхідного його розміру для забезпечення розвитку банківської 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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системи загалом. Також актуальним питанням є ризики, пов’язані з 

капіталом, а саме: зменшення імовірності їх настання. 

Ми вважаємо, що найбільш точним та загальним показником 

рівня забезпеченості капіталом як окремого банку, так і всієї 

банківської системи, є рівень капіталізації. Науковці по-різному 

тлумачать поняття «капіталізація». Проте, на нашу думку, найбільш 

вдале визначення поняття «капіталізація» запропоноване В. 

Коваленко та К. Черкащиною [1], які вважають це комплексом дій, 

спрямованих на реальне збільшення обсягу капіталу банку шляхом 

реінвестування отриманого прибутку, залучення грошових коштів 

та їх еквівалентів ззовні, а також завдяки консолідації та 

концентрації. 

Для розуміння процесів, які очікуються у сфері капіталізації 

банківського сектору України, важливо проаналізувати 

найістотніші зрушення в нинішньому розвитку банківського 

бізнесу (Табл. 1). 

 

Таблиця 1. - Основні показники діяльності банків України за 

2017-2020 рр. 
Показник 01.02.17р. 01.02.18р. 01.02.19р. 01.02.20р. 

Кількість банків, які мають 

банківську ліцензію 

93 82 77 75 

З них: з іноземним 

капіталом 

38 39 37 35 

Зокрема, зі 100% іноземним 

капіталом 

17 18 23 23 

Джерело: Складено самостійно за даними [2]. 

 
  Виходячи з даних таблиці 1, упродовж 2017–2020 рр. 

кількість банків в Україні, які мають ліцензію знизилася на 18 

установ. Протягом 2017–2020 рр. спостерігається також зменшення 

кількості банків з іноземним капіталом на 3 установ. Також 

спостерігається збільшення кількості банків зі 100%-м іноземним 

капіталом, які на початок 2017 р. склали лише 17 установ, а вже на 

початок 2020р. стало 23 установи. 

Важливим показником, який дозволяє оцінити достатність 
власного капіталу для здійснення активних операцій є 

співвідношення обсягів капіталу до наданих кредитів, що 

продемонстровано у таблиці 2. Упродовж 2017–2020 рр. 
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співвідношення власного капіталу і наданих кредитів збільшилось 

на 7,8%. Ця тенденція є позитивною і свідчить про достатню участь 

банківського капіталу у формуванні кредитного портфеля. 

Відповідно до цього спостерігаємо збільшення співвідношення 

власного капіталу і зобов’язань на 4,8%. Це означає, що банки 

повільнішими темпами нарощують обсяги капіталу, ніж 

зобов’язань. Ми вважаємо, що абсолютний розмір власного 

капіталу є найголовнішим окремо взяти. 

 

Таблиця 2 - Динаміка обсягів власного капіталу, наданих 

кредитів та зобов’язань комерційних банків України за 2017–

2020 рр., млн грн* 
Показники 01.01.17р. 01.01.18р. 01.01.19р. 01.01.20р. 

Власний капітал 123 784 163 597 162 491 208 533 

Надані кредити 1 005 923 1 042 798 1 105 954 1 038 136 

Зобов’язання 1 132 515 1 172 761 1 197 507 1 324 139 

Співвідношення власного 

капіталу і кредитів, % 

12,3 15,7 14,7 20,1 

Співвідношення власного 

капіталу і зобов’язань, % 

10,9 13,9 13,6 15,7 

 Джерело: Розраховано самостійно за даними [2]. 

 

Ключовими можливими шляхами підвищення рівня 

капіталізації банків України є [3]: 

1. Збільшення капіталу завдяки розміщенню акцій власної 

емісії – однак з часом це може призвести до знецінення акцій та 

зменшення показника рентабельності капіталу. 

2. Збільшення капіталу за допомогою випуску депозитних 

сертифікатів, банківських облігацій та єврооблігацій – проблема 

цього шляху є в тому, що інвестори не мають впевненості в тому 

що банк зможе повернути запозичені йому кошти, тому держава 

повинна розробляти стратегію щодо стимулювання вітчизняних 

інвесторів вкладати кошти в банківську сферу. 

3. Збільшення капіталу за рахунок прибутку – проте не кожен 

банк зможе використовувати цей спосіб підвищення капіталізації, 

оскільки банківська система України за останні роки несе збиток. 

Зменшення обсягів ризикових активів. 
У тих обставинах, в яких на даний момент перебуває 

банківська система України, найкращими шляхами підвищення 

рівня капіталізації банків є посилення показника адекватності 
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капіталу через консолідацію банківської системи України. Даний 

шлях припускає формування банківських об’єднань та злиття 

банків. Варто відзначити, що у світовій практиці стимулювання 

процесів злиття та поглинання дуже розповсюджене, особливо в 

кризових умовах. Це дало б змогу посилити стійкість усієї 

банківської системи. Збільшення рівня капіталізації вітчизняних 

банків підсилить їх конкурентоспроможність на світовому 

фінансовому ринку і забезпечить фінансову сталість всієї економіки 

України на дорозі інтеграції у світове господарство. 

Отже, якісно новий рівень капіталізації банків може бути 

досягнутий за рахунок наступних кардинальної зміни 

загальноекономічних факторів: легалізації капіталу; суттєвої зміни 

рівня корпоративного управління; створення привабливих 

податкових та фінансових умов для інвестицій у банківський сектор 

економіки; зниження рівня діючих в Україні ризиків; підвищення 

рейтингу України. Загалом, капіталізація банків реально може 

відбуватися за рахунок: нормативного врегулювання НБУ вимог до 

капіталізації банківських установ; нарощування прибутку банків; 

зменшення витрат вітчизняних комерційних банків ; випуску 

фінансових інструментів капіталізації банків (депозитних 

сертифікатів, облігацій, єврооблігацій, привілейованих акцій); 

збільшення капіталу державних банків або їх корпоратизації; 

створення ресурсної бази для нарощування інвестицій у фінансові 

інструменти банківської системи; збалансованості та стабільності 

дивідендної політики; злиття та поглинання, проте цей напрям 

потрібно застосовувати обережно та зважено, не допускаючи 

процесів монополізації у банківському секторі. 
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МІЖНАРОДНІ РЕЗЕРВИ УКРАЇНИ 

 
Формування та управління золотовалютними резервами 

будь-якої країни є важливою складової валютної, грошово-

кредитної та економічної політики держави. 

На думку Левченка золотовалютні резерви – це частина 

національного багатства країни, що перебуває під контролем 

органів грошово-кредитного управління (центральних банків), 

складається з міжнародних резервних активів і призначена для 

прямого та непрямого регулювання платіжного дисбалансу шляхом 

проведення валютних інтервенцій та (або) інших цілей  [1].  

Відповідно до чинного законодавства золотовалютні (міжнародні) 

резерви України складаються з таких активів: монетарне золото, 

спеціальні права запозичення, резервна позиція в МВФ, іноземна 

валюта, цінні папери (крім акцій), будь-які інші міжнародно визнані 

активи за умови їх надійності та ліквідності. Зберігачем золотих 

запасів, дорогоцінних каменів, металів та коштовностей в Україні є 

Національний банк [2]. 

З точки зору Черкашиной управління золотовалютними 

резервами ( далі ЗВР) – це діяльність спрямована на забезпечення 

максимальної ефективності при формуванні і використанні 

міжнародних ліквідних засобів у процесі реалізації тактичних і 

стратегічних завдань валютної політики [3]. 

В Україні існує монополізм Національного банку щодо 

визначення обсягу, розміщення та використання ЗВР. Тобто лише 

Правління центрального банку приймає рішення щодо 

мінімального обсягу золотовалютних резервів, здійснює управління 

ними та регулює обсяги експорту на імпорту капіталу [2]. Варто 

зауважити, що в усіх розвинених країнах право власності на ЗВР 

мають не лише держава, а й суспільство. Жоден центральний банк 

не може посягати на повне право володіння даним видом 

національного багатства. 



65 

 

Для дослідження динаміки змін ЗВР поведемо аналіз 

статистичних даних обсягів резервів за 1999-2019 рр. (табл. 1) [4]. 

На 31 грудня 1999 р. обсяги золотовалютних резервів 

становили 1 212 млн дол. США. До 2008 включно відбувалося їх 

зростання до 32 479,06 млн дол. або в 32 рази. У відсотковому 

відношенні найкращими роками були 2001 (90,1 %), 2005 р (99,6%), 

2015 р. (76,5 %). Максимум обсягів золотовалютних резервів було 

досягнуто в 2008 р. – 31 543,20 млн дол. та в 2010 р. – 34576,40 млн. 

дол Падіння річних показників вперше було зафіксовано у 2008 р., 

що, в першу чергу, було пов’язано з фінансовою кризою, яка 

розпочалася восени. Найбільше падіння обсягів золотовалютного 

резерву відбулося у 2012 р. і становило за відносним показником – 

22,8 % зменшення в порівнянні з обсягами 2011 року. Падіння 

резервів НБУ в даному році у значній мірі пов'язане з бажанням 

втримати курс гривні напередодні парламентських виборів 2012 

року. У наступні 2013–2014 рр. стійка динаміка до зниження 

золотовалютних резервів продовжувалася, досягши позначки 

7 533,33млн. дол. станом на 31 січня 2014 р. Основна причина 

зниження резервів за цей період – погашення кредитів МВФ, 

вихідна валютний ринок з інтервенціями, виплати за облігаціями 

державної позики. У 2015 р. почалося зростання рівня ЗВР: до 

13 299,99 млн. дол. Надалі  тенденція до зростання зберігалася. 

За підсумками 2019 року міжнародні резерви України зросли 

на 22% і на 01 січня 2020 року сягнули 25,3 млрд дол. США (в 

еквіваленті). Такий обсяг резервів сягнув семирічного максимуму – 

востаннє більший від вищезазначеного обсяг було зафіксовано ще у 

грудні 2012 року.  

Упродовж року пропозиція валюти на міжбанківському 

ринку значно переважала попит. Високий рівень пропозиції 

забезпечували українські компанії-експортери, насамперед аграрії, 

які, навіть попри певне погіршення умов торгівлі на світових 

ринках, нарощували обсяги продажів, а також іноземні інвестори, 

які продали 4,3 млрд дол. США для купівлі гривневих державних 

облігацій (ОВДП). За підсумками року чиста купівля валюти 

Національним банком сягнула 7,9 млрд дол. США, що є найвищим 

показником за останні 14 років [5]. 
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Таблиця 1. - Динаміка золотовалютних резервів з 1999 року по 

2019 рік на кінець періоду 

Дата Обсяг ЗВР, млн. дол 
Відносне відхилення, 

% 

1999 1 212,00 - 

2000 1 628,00 34,3 

2001 3 095,00 90,1 

2002 4 469,00 45,8 

2003 6 943,00 55,4 

2004 9 714,78 39,9 

2005 19 390,58 99,6 

2006 22 358,10 15,3 

2007 32 479,06 45,3 

2008 31 543,20 -2,9 

2009 26 505,11 -16 

2010 34 576,40 30,5 

2011 31 794,61 -8,04 

2012 24 546,00  -22,8 

2013 20 415,71 -16,8 

2014 7 533,33 -63,1 

2015 13 299,99 76,5 

2016 15 539,33 16,8 

2017 18 808,45 21 

2018 20 820,43 10,7 

2019 25 302,16 21,5 

 

Щодо структури золотовалютних резервів України, то 

найбільшу їх частину становлять державні облігації країн з 

найвищим кредитним рейтингом, особливо облігації державного 

боргу США. Їх частка складає 84,2%. Готівка та кошти на 

депозитних рахунках та інших рахунках у центральних банках 

інших країн займає 11%. Золото та інші дорогоцінні метали 

становлять 4,8% золотовалютних резервів [6]. 

Основні принципи управління золотовалютними резервами: 

надійність, ліквідність, дохідність. Дотримуючись їх Національний 

банк України забезпечує стабільність гривні. Наростивши резерви 

за сприятливої ситуації на ринку центральний банк зможе 

продавати їх задля стримування різких стрибків курсу валют. 
Висновок: управління міжнародними резервами є одним з 

ключових елементів механізму реалізації грошово-кредитної та 

валютної політики, функціонування банківської системи. Обсяг 

міжнародних резервів є головним показником зовнішньої 



67 

 

ліквідності країни та індикатором її зовнішньої та боргової 

стійкості. Слід проаналізувати чинне законодавство щодо 

формування, розміщення та використання золотовалютних резервів 

держави, щоб цей вид власності не використовувався в 

безконтрольному режимі керівництвом Національного банку. 

Вкрай важливо налагодити узгоджену взаємодію та чітке 

розмежування цілей, функцій та відповідальності Центрального 

банку та Уряду, адже міжнародні резерви є інструментом 

здійснення міжнародних розрахунків і платежів, покриття дефіциту 

платіжного балансу, стабілізації курсу національної валюти на 

міжнародних ринках тощо. 
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УКРАИНА НА ПУТИ К ПОСТРОЕНИЮ ЭКОНОМИКИ 

ЗНАНИЙ 

 

Перспективный вектор развития мировой экономической 

системы направлен на интеграцию науки, образования и 

производства, благодаря чему создаются новые инновационные 

подходы, продукты, технологии, методы управления и рабочие 

места, которые в своей совокупности являются двигателем научно-

технического прогресса, общественного и социального развития, 

условием достижения страной конкурентных преимуществ на 

региональном, национальном, международном и мировом уровнях. 

При этом наблюдается постепенная трансформация основной идеи 

развития мировой экономической системы от увеличения объемов 

материальных ресурсов к непрерывному накоплению и наиболее 

полному использованию наивысшей ценности – знаний человека. 

Особенно актуальным видится данный тезис в современных 

условиях пандемии COVID-19, когда от того, насколько быстро 

человечество сможет произвести вакцину от коронавирусной 

инфекции, будет зависеть экономическое и финансовое развитие 

всех без исключения стран мира, возможность минимизировать 

смертность и заболеваемость на планете от этого вируса, выход из 

карантинных ограничений и возврат к обычной жизни. То есть 

сегодня, когда траектория дальнейшего мирового развития зависит 

от результативности исследований в этой области науки, ценность 

знаний и предметных разработок вирусологов мира резко 

повысилась и оценивается в миллионы долларов. Одновременно 

растет и стоимость человеческого капитала медицинского 

персонала, региональных и национальных органов власти, которые 

должны в условиях ограниченных ресурсов быстро принимать 

верные решения и при этом не имеют права на ошибку. 

Глобальная деятельность человека оказывает губительное 

влияние на природу, и даже временный переход на карантинную 

форму существования позволил снизить уровень загрязнения 

окружающей среды во многих странах мира, что способствовало 
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возвращению в среду обитания человека различных видов 

животных, рыб и птиц, сокращению смога и снижению отходов 

жизнедеятельности. При этом бездумное освоение человеком 

природы существенно сокращает качество и продолжительность 

его жизни на планете, ведет к раннему развитию патологий и 

распространению хронических заболеваний. Выходом из 

сложившейся ситуации может стать переход на сберегающие и 

возобновляемые технологии производства, в основе разработки 

которых лежат инновации и передовые знания человека, 

добровольный переход крупных промышленных предприятий на 

принципы корпоративной социальной ответственности. Для этого 

ведущие корпорации привлекают талантливых людей из разных 

сфер деятельности со всего мира, тем самым аккумулируя 

новейшие знания и направляя их на благо человека, что 

характеризует в действии один из ведущих инструментов 

экономики знаний.  

Исходя из общепринятого понимания сущности экономики 

знаний, ее достижение базируется на ценности трех 

основополагающих компонентов – образование, наука и 

информационно-коммуникационные технологии (далее – ИКТ). От 

того, насколько в стране развита каждая из выделенных сфер, какой 

механизм их практического взаимодействия создан, зависит 

уровень социально-экономического развития национальной 

экономики и возможность построения экономики знаний. 

Фундаментом для этого является ориентация национальной 

политики на результаты научных исследований ведущих 

европейских, американских и азиатских ученых, которые не только 

обосновали целесообразность движения мировой экономики в 

сторону накопления новейших знаний, но и разработали 

действенные инструменты превращения явных и неявных знаний 

человека в готовый инновационный продукт, эффективную 

технологию управления. 

Для того, чтобы объективно оценить потенциальные 

возможности Украины в построении в обозримом будущем 

экономики знаний было проведено сравнительное исследование, в 

основу которого была положена динамика показателей, 

количественно характеризующих три выделенных компонента 

экономики знаний. В качестве базы для сравнения были выбраны 

две соседние для Украины страны – Беларусь и Польша, уровень 
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экономического развития которых является более высоким. Так, в 

2017 г. по уровню ВВП на душу населения в постоянных ценах 

2010 г. Польша занимала 48 позицию, Беларусь – 89, а Украина – 

только 123 место среди 192 стран мира [1].  

В основе достаточно большого отставания Украины и 

Беларуси от Польши лежат причины различного характера, одной 

из которых является и недостаточный уровень трансформации 

инновационных знаний.  

С целью обеспечения сопоставимости данных для трех стран 

сравнение было проведено на основе информации, представленной 

в системе World Data Atlas [1]. Для этого было выбрано двенадцать 

показателей, оценка значений которых в динамике должна 

позволить получить целостную картину предпосылок 

формирования экономики знаний в стране.  

По каждому показателю для компонентов экономики знаний 

при помощи цветовой идентификации было осуществлено 

ранжирование стран по достигнутым в 2018 г. уровням значений, 

табл. 1 [2]. Для каждого показателя также приведен предельный 

диапазон изменения значений в интервале 1992-2018 гг.  

Комплексная количественная оценка позволила сделать 

вывод, что в Украине основные видимые усилия в направлении 

достижения экономики знаний сфокусированы в сфере высшего 

образования и науки, тогда как в Беларуси – в образовании и ИКТ. 

Было также установлено, что Польша по количественным 

показателям в высшем образовании значительно отстает от 

Беларуси и Украины, однако, это только кажущееся отставание, так 

как основной упор в польской системе высшего образования сделан 

не на количество, а на качество, что и привлекает студентов и 

слушателей из Украины и Республики Беларусь. При этом 

достигается качество образовательного процесса, в первую очередь, 

высокими требованиями к профессорско-преподавательскому 

составу, показатели работы которого должны иметь постоянную 

качественную динамику по многим критериям.  

Вместе с тем, следует также отметить, что характерный для 

Польши ежегодный рост ВВП на душу населения, средний размер 

которого за исследуемый период составлял 4,2% в год, стал 

возможным среди прочего и благодаря высокому уровню 

наукоемкости и инновационности экономики, перспективному 

развитию инструментов ИКТ и их проникновению во все сферы 

https://knoema.com/atlas
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жизнедеятельности человека. Именно такой подход должен быть 

выбран в качестве ориентира при трансформации государственной 

стратегии оздоровления экономики Украины.  

 

Таблица 1 – Оценка уровня развития Украины, Беларуси и 

Польши по значению показателей, достигнутых в отчетном 

периоде и диапазон их значений за период 1992-2018 гг. 
Показатель Украина Беларусь Польша 

Компонента «образование» 

Валовой показатель охвата высшим 

образованием, % 
45,4-82,3 43,9-88,9 21,5-71,2 

Ожидаемая продолжительность 

обучения высшего образования, лет 
2,3-3,9 2,2-4,0 1,1-3,4 

Исходящая мобильность высшего 

образования, % 
0,8-1,8 1,7-6,4 1,3-1,2 

Входящая мобильность высшего 

образования, % 
1,1-2,8 0,7-2,9 0,4-1,5 

Расходы на одного студента в высшем 

образовании, % 
37,2-43,9 27,0-15,4 18,0-21,3 

Расходы на высшее образование и 

текущие расходы на образование, % 
4,6-5,8 5,1-4,9 4,2-4,7 

Компонента «наука» 

Расходы на НИОКР, % 1,1-0,6 0,7-0,5 0,7-1,0 

Экспорт высокотехнологичных 

товаров, % 

3,9-7,3 3,8-4,7 2,9-8,5 

Заявки на торговые марки, ед. 
1223-

36068 

10- 

7213 

18082- 

16984 

Компонента «ИКТ» 

Количество интернет пользователей, 

% 

0,7-52,5 1,9-71,1 7,3-73,3 

Количество пользователей 

стационарного интернет, чел./100 чел. 
0,3-12,2 0-32,4 2,5-19,2 

Число защищенных интернет 

серверов, шт. 

12,4- 

3948,3 

5,1- 

2257,6 

155,0- 

6534,8 

Условные обозначения: 

 – высокий 

уровень; 

 – средний 

уровень; 

 – низкий уровень 

 

Таким образом, степень реальности построения экономики 

знаний в Украине будет зависеть от заинтересованности 

украинских властей на всех уровнях управления в кардинальной 

трансформации парадигмы регионального и национального 
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развития экономики в направлении существенного повышения 

ценности инновационных знаний и их полного использования. 
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ТИПОВІ СХЕМИ УЧАСТІ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ У 

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ДОХОДІВ ОТРИМАНИХ ЗЛОЧИННИМ 

ШЛЯХОМ 
 

Легалізація (відмивання) доходів отриманих злочинним 

шляхом становить серйозну загрозу для всіх країн світу, завдає 

величезної шкоди національним економікам та сприяє зростанню 

корупції. Сучасні економічні та фінансові можливості, нові 

фінансові технології і засоби зв’язку надають широкі можливості 

для приховування походження коштів, отриманих у результаті 

незаконної діяльності. За даними опублікованого щорічного 

рейтингу «Індекс сприйняття корупції-2019», що укладається 

організацією Transparency International та визначає рівень 

корумпованості країн світу, Україна посіла 126 місце серед 180 

країн, що свідчить про досить високий рівень корупції в країні [4]. 

За дослідженнями Київського міжнародного інституту соціології 

рівень тіньової економіки України у 2018 році склав 47,2 % від 

загального обсягу ВВП, тобто майже половина економіки країни 

знаходиться в тіні. Одним з найнебезпечніших наслідків розвитку 

тіньової економіки є підвищення уразливості фінансової системи до 

використання її злочинцями для відмивання «брудних» коштів.  
Легалізація доходів отриманих злочинним шляхом – 

складний процес, що включає безліч різних операцій, що 

здійснюються різноманітними незаконними методами, які постійно 

https://knoema.com/atlas
https://knoema.com/atlas/topics
https://knoema.com/atlas/topics/Economy
https://knoema.com/atlas/topics/Economy#National-Accounts-Gross-Domestic-Product
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96_%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BB
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=897&page=1
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удосконалюються. Не зважаючи на величезне різноманіття 

механізмів і схем легалізації, в їх основі лежить по суті одна 

технологія, яка базується на перетворенні незаконно отриманих 

грошей, у готівковій та/або безготівковій формі, в легальні доходи, 

тобто в такі, що не викликають підозр з точки зору законності 

походження. 

Для вироблення ефективних заходів протидії даному процесу 

необхідно більш детально розглянути схеми використання 

фінансових посередників, а особливо банків, як ключових гравців 

фінансового ринку, в процесі легалізації злочинних доходів. 

Національним банком України у процесі моніторингу 

банківської діяльності з питань дотримання вимог законодавства, 

що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, виявлені 

наступні типові схеми відмивання коштів за участю банків та інших 

фінансових посередників: 

– фіктивні (транзитні) операції; 

– незаконне зняття готівки; 

– незаконне виведення капіталу; 

– фіктивне формування доходів від продажу цінних 

паперів для подальшого декларування та легалізації доходів; 

– виведення мільярдів у тіньовий сектор економіки з 

використанням послуг банків; 

– отримання інвестиційного прибутку. 

За даними Національного банку України обсяги виявлених 

схемних операцій за результатами 2017-2018 року склали 38,66 

млрд грн, зокрема незаконне виведення капіталу – 0,96 млрд грн, 

транзитні операції – 23,76 млрд грн, незаконне зняття готівки – 

13,94 млрд грн [1]. 

Протягом 2019 році Національним банком України 

застосовано до фінансових установ заходи впливу за порушення 

законодавства у сфері фінансового моніторингу у вигляді 

попереджень та штрафних санкцій на суму 51 млрд грн., що в тричі 

менше порівняно з попереднім роком. У переважній більшості, 

підставою накладання штрафів є проведення банками ризикових 

фінансових операцій з видачі готівкових коштів групі фізичних 

осіб-клієнтів банку, характер та наслідки таких фінансових 

операцій дають підстави вважати, що вони можуть бути пов’язані, 

зокрема, з легалізацією кримінальних доходів, переведенням 
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безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного 

підприємництва, уникненням оподаткування тощо.  

Можливості страхового ринку також активно 

використовуються для проведення схемних операцій, які 

спрямовуються на мінімізацію оподаткування суб’єктів 

господарювання, виведення грошових коштів з обороту та 

перерахування за кордон або одержання інших економічних 

переваг як страховиками, так і третіми особами. Більшість 

повідомлень про підозрілі фінансові операції від небанківських 

установ було зафіксовано саме страховими компаніями. Основними 

інструментами на страховому ринку, в схемах відмивання 

злочинних доходів, є:  

– укладання договорів страхування за малоймовірними 

ризиками; 

– фіктивні документи щодо настання страхового випадку;  

– укладання агентських договорів із завищеною комісією;  

– перестрахування у компаній з незадовільним фінансовим 

станом;  

– «сміттєві» цінні папери (акції, векселі, інвестиційні 

сертифікати); конвертування коштів у готівку. 

За 2019 рік Державна служба фінансового моніторингу 

України підготувала і направила в різні силові, фіскальні та 

антикорупційні органи понад 1,1 тис матеріалів, пов’язаних з 

відмиванням «брудних» грошей,  на загальну суму понад 134 млрд 

грн [3]. 

Отже, зважаючи на сформовану тенденцію органам 

державного регулювання та контролю варто сьогодні посилювати 

увагу щодо запобігання використанню національної фінансової 

системи з метою відмивання доходів, отриманих злочинним 

шляхом. Зокрема, політика сучасних фінансових установ повинна 

бути націлена на запобігання використання його продуктів в 

злочинних цілях, шляхом здійснення превентивних заходів щодо 

виявлених потенційних ризиків та недопущення залучення 

фінансової установи у сумнівні схеми. 

Дослідження виконане у рамках держбюджетної науково-

дослідної роботи 0120U100473 «Формування інструментарію 
детінізації економіки України на основі каузального моделювання 

траєкторій взаємодії фінансових посередників». 
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СУЧАСНИЙ СТАН БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ В 

УКРАЇНІ 

 

Основною операцією банківських установ в Україні є 

надання кредитів та проведеннякредитної політики в країні, а отже, 

основну частину своїх доходів банки отримують саме від 

кредитних операцій.  

Зважаючи на значне скорочення кількості функціонуючих 

банків, обсяг їх капіталу також зменшувався впродовж 2015-2016 

років, однак у 2017-2019 роках українським банкам нарешті 

вдалося досягнути позитивної динаміки обсягів капіталу (рис. 1). 

Частка непрацюючих кредитів, починаючи із 2016 року, 

поступово почала знижуватися після досягнення історичного 

максимуму. З таблиці 1 видно, що у 2019 році цей показник 

становив 48,4% від загального кредитного портфеля. Для 

порівняння у ІІ/ІІІ кварталах 2017 року частка непрацюючих 

кредитів у Білорусі становила 13,7%, у Польщі - 4,1% [2]. 

  

https://bank.gov.ua/
https://www.nfp.gov.ua/
https://www.nfp.gov.ua/
https://www.nfp.gov.ua/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96_%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BB
https://www.transparency.org/cpi2019?/news/feature/cpi-2019
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Рис. 1. Динаміка капіталу (пасивів) банків України за 

2013-2019 роки, млрд. грн. 

Джерело: складено автором за даними [1]. 
  

Найбільш суттєвими наслідками будь-якої кризи для 

банківського сектору є зростання обсягів та частки проблемних 

активів і, в першу чергу, наданих кредитів.  Проведемо оцінку 

якості кредитних операцій банків України (табл. 1). 

 

Таблиця 1 - Динаміка кредитних операцій та частки 

непрацюючих кредитів банків України у 2016-2019 роках 

Показник 
2016  

рік 

2017  

рік 

2018 

 рік 

2019 

 рік 

Зміна за 

4 роки 

1 2 3 4 5 6 

Кредитні операції, млрд. 

грн.: 
1029,0 1090,9 1193,6 1097,6 +68,6 

непрацюючі кредити, 

млрд. грн. 
572,5 595,1 630,8 530,8 -41,7 

частка непрацюючих 

кредитів, % 
55,6 54,6 52,8 48,4 -7,2 в.п. 

Кредити корпоративному 

сектору, млрд. грн. 
847,1 892,9 959,6 847,3 +0,2 

непрацюючі кредити, 

млрд. грн. 
472,7 500,3 535,8 456,1 -16,6 

частка непрацюючих 

кредитів, % 
55,8 56,0 55,8 53,8 -2,0 в.п. 

Кредити фізичним особам 

(включно із фізичними 

особами-підприємцями), 

млрд. грн. 

157,4 174,4 202,2 214,3 +56,8 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 5 6 

непрацюючі кредити, 

млрд. грн. 
98,5 93,4 93,1 73,1 -25,4 

частка непрацюючих 

кредитів, % 
62,6 53,5 46,0 34,1 -28,5 в.п. 

Міжбанківські кредити, 

депозити (за виключенням 

коррахунків), млрд. грн. 

23,1 22,0 28,9 31,4 +8,3 

непрацюючі кредити, 

млрд. грн. 
1,3 1,4 1,1 0,9 -0,4 

частка непрацюючих 

кредитів, % 
5,6 6,2 3,7 3,0 -2,6 в.п. 

Кредити органам державної 

влади та місцевого 

самоврядування, млрд. грн. 

1,4 1,5 2,9 4,7 +3,1 

непрацюючі кредити, 

млрд. грн. 
0,01 0,01 0,8 0,7 +0,69 

частка непрацюючих 

кредитів, % 
0,7 0,7 29,2 14,5 13,8 в.п. 

Джерело: складено автором за даними [1]. 

 

Найбільш помітно підвищилася якість кредитів наданих 

фізичним особам завдяки розгортанню нового кредитування. 

Стосовно кредитів корпоративному сектору, то обслуговування 

більшості непрацюючих кредитів вже ніколи не відновиться, банки 

мають прискорити розчистку балансів шляхом продажу та списання 

непрацюючих кредитів.  

Перспективи покращення якості кредитного портфеля банків 

України переважна більшість фахівців пов’язувала із подальшим 

економічним зростанням та розширенням кредитування, однак 

карантинні заходи, вжиті урядом України, ставлять під сумнів 

такий сценарій розвитку банківського сектору. До того ж рівень 

кредитної експансії в Україні є надзвичайно низьким (рис. 2). 

І хоча розвиток кредитування приватного сектору може 

сприяти економічному зростанню, проте вважаємо, що надмірна 

кредитна експансія здатна призвести до істотного розбалансування 

економіки та настання кризи.  
Досить часто відбувається неефективне розміщення 

кредитних ресурсів через некоректну оцінку якості інвестиційного 

проекту, що кредитується. Особливо небезпечною є практика 
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отримання нових позик для обслуговування чи погашення раніше 

одержаних. Крім того, спрощення процедур визначення 

кредитоспроможності позичальників під час кредитного буму 

значно підвищує ризик неплатоспроможності та настання дефолту. 

Банкрутство позичальників приватного сектору економіки та 

спричинена цим збитковість фінансового сектору матимуть 

серйозні негативні наслідки для формування надходжень до 

централізованих фондів країни та ставитиме під сумнів можливості 

виконання державою своїх функцій у повному обсязі. 

 
Рис. 2. Динаміка кредитів, наданих суб’єктам 

господарювання та фізичним особам в Україні, за 2013-2019 

роки, % ВВП 

Джерело: складено автором за даними [1]. 

 

Водночас, низький рівень кредитної активності ставить під 

загрозу можливості розвитку економіки. Порушення стабільності 

діяльності суб’єктів господарювання через недостатність власних 

коштів та обмеженість кредитування зумовлює скорочення їх 

ділової активності, втрату ринків збуту. Як наслідок, виникають 

проблеми із забезпеченням зайнятості й створенням нових робочих 

місць, що зрештою призводить до підвищення соціальної напруги. 

Низька ефективність діяльності економічних суб’єктів 

безпосередньо впливає на обсяги бюджетних ресурсів держави. 

Отже, вітчизняній банківській системі необхідне розширення 

кредитної активності за рахунок підвищення доступності та 

прозорості надання кредитів, а також зниження їх вартості. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 

 

Фінансування агропромислового комплексу в сучасних 

реаліях суспільного розвитку України має стратегічне значення, 

зважаючи на найбільші потенційні можливості серед галузей 

економіки та зростаючу світову потребу у продуктах харчування. 

Водночас, є суттєві проблеми щодо фінансової підтримки 

господарюючих структур агропромислового комплексу,  що 

актуалізує тематику дослідження. Завданнями дослідження є: 

з’ясування особливостей фінансового забезпечення розвитку 

агропромислового комплексу; виявлення джерел фінансування; 

порівняння особливостей цього забезпечення в Україні та інших 

країнах. 

Подамо перелік можливих джерел його фінансування. 

1.  Внутрішні.   

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України, Міністерство інфраструктури України та 

Міністерство розвитку громад та територій України, які надають 

бюджетні кошти згідно нормативних актів; 

агенції, фонди, громадські організації, фінансовий ресурс 

яких може бути безкоштовним або на умовах часткового 

фінансування; 
банки та кредитні спілки, які надають кошти на платній 

основі; 

http://www.democracyhouse.com.ua/ua/2018/reforma-bankivskogo-sektoru-2014-2018-osnov/
http://www.democracyhouse.com.ua/ua/2018/reforma-bankivskogo-sektoru-2014-2018-osnov/
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інші господарюючі структури чи фізичні особи, які 

виступають інвесторами, надаючи кошти на власних умовах; 

територіальні громади, які можуть фінансувати окремі 

проекти розвитку структур агропромислового комплексу  на 

власних умовах; 

кооперативи та фермери, які фінансують свої  господарства 

за рахунок власних коштів. 

2. Зовнішні.  

 Фінансування окремих проектів зарубіжними урядами та 

профільними міністерствами  на  безкоштовній або частково 

оплачуваній основі; 

спільні двосторонні проекти, в яких бере участь українська 

сторона, де  фінансування здійснюється на безоплатній основі; 

міжнародні організації (приватні, корпоративні, ФАО), які 

допомагають безкоштовно на умовах, визначених грантами; 

органи місцевого самоврядування, які надають фінансування 

на певних, ними визначених умовах; 

банки, які надають кошти на платній основі; 

організації спеціального статусу, які допомагають на певних 

умовах. 

Оскільки одними із  найбільш значимих у фінансовому 

значенні є власні кошти господарюючих структур, банківські 

кредити та бюджетне фінансування з’ясуємо їх особливості.  

Власні кошти господарюючих структур. Передусім 

зазначимо, що Україна станом на кінець 2018 р.  мала  60,3 млн га 

земель, тобто 6%  від усієї території Європи. Площа сільгоспугідь – 

42,7 млн га (70% території України), а ріллі – 32,5 млн га 

(78,4% усіх сільськогосподарських угідь), із них  чорноземів  

17,4 млн га, тобто 8% всіх світових запасів. За цей час земельні 

відносини в Україні сформувалися у вигляді оренди земель 

(короткострокової у 7-10 років) та довгострокової – емфітевзису 

(49 років і більше). Державна земля — 10,4 млн га: 3,2 млн га – у 

постійному користуванні державних підприємств; 5 млн га – землі 

запасу; 1,5 млн га землі передано об’єднаним територіальним 

громадам. Загальна кількість власників паїв – 6,9 млн осіб [1]. 

Отже, наявні земельні ресурси формують потенціал отримання 

фінансових ресурсів. Одним із перспективних шляхів фінансового 

забезпечення є збільшення експортних поставок, тому 

проаналізуємо їх структуру (рис.1). 
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Рис. 1 Топ-10 продуктів продовольчого експорту, 2018 р, млрд 

дол. США 
Джерело: складено автором за даними: [2]. 

 

Оцінюючи цю структуру, зазначимо, що переважна частина 

експортованих продуктів складається із олії соняшникової, 

кукурудзи та пшениці. Водночас, вирощування кукурудзи та 

соняшника  без дотримання сівозмін є доволі виснажливим   для 

грунтів, тому для збільшення фінансових ресурсів доцільно 

збільшувати експорт переробленої  сільськогосподарської 

сировини.  

Нині в Україні реалізується земельна реформа, яка має 

обумовлювати відповідний рух фінансових ресурсів. Визначимо, 

наскільки ці умови України відповідають світовим. 

Згідно із чинним законодавством в Україні існує поняття 

«нормативна грошова оцінка земельних ділянок». Так, за даними 

Держгеокадастру станом на 1 січні 2019 р. нормативна грошова 

оцінка одного гектару ріллі у розрізі регіонів країни становила: від 

21,4 тис. грн (667 євро) у Житомирській області до 33,6 тис. грн. 

(1048 євро) у Черкаській області [3]. За приблизними оцінками 

Офісу Президента України  після відкриття ринку землі, 

вартість 1 га на першому етапі коливатиметься в межах від $1 тис. 

до $2,5-3 тис [4]. 

З’ясуємо ситуацію із вартістю  земель у окремих країнах 

Європи (рис.2).
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Ліва вісь – євро/га; права вісь – зростання вартості 1 га протягом 
семи років (2011-2017) 

 

Рис. 2  Вартість ріллі у окремих країнах Європейського Союзу 
Джерело: складено автором за даними: [5]. 

 

Як свідчать дані, вартість продажу землі значно варіюється, і 

окрім цього,  зростає в ціні. Досліджуючи структуру земельного 

фонду США, слід зазначити, що майже 60% земель 

сільськогосподарського призначення перебувають у приватній 

власності, а 40% — у власності держави (з яких 85% — федеральна 

власність, 15% — власність уряду штатів). Згідно зі статтею 207 

закону Сполучених Штатів Америки «Про національне управління 

земельними ресурсами» № 94—579 від 21.10.1976 р., набувати 

право власності на земельну ділянку сільськогосподарського 

призначення мають виключно громадяни країни. Іноземним 

громадянам, фізичним та юридичним особам — нерезидентам 

США набувати право власності на земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення, що продаються з державної 

власності, заборонено[6]. Отже, можна зробити висновок, що 
фінансова політика у процесі земельної реформи має відповідати 

зарубіжним тенденціям, зокрема вартість продажу землі має бути 

значно більшою. 
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Банківські кредити. Структури агропромислового комплексу 

можуть скористатись банківським кредитами, проте рівень 

банківських ставок на рівні 18 -  20 % є несприйнятливим для 

більшості цих суб’єктів. Саме тому у Державному бюджеті на 2020 

рік для фінансування програми «Доступні кредити 5-7-9%» 

передбачено 2 млрд грн. Міністерство фінансів планує у 2020 році 

видати в межах програми 50 тис позик. Однак, за даними Мінфіну, 

до 2 березня за програмою було видано 97 кредитів на загальну 

суму 66,11 млн грн. При цьому кількість заявок 26 лютого 

перевищила 15 тис. За оцінками Міністерства фінансів, взяти 

участь у програмі «Доступні кредити 5-7-9%» у 2020 році зможуть 

близько 50 тис позичальників.  Також у міністерстві очікують, що 

програма сприятиме зростанню рівня зайнятості в Україні, розвитку 

інноваційних та ефективних підприємств, а відтак розширюватиме 

податкову базу та збільшуватиме доходи до державного бюджету 

[7]. Оцінюючи оптимальність цих кредитів, зазначимо, що це є 

певна допомога, проте вона не  вирішує проблем достатнього 

фінансового забезпечення, оскільки не торкається новостворених 

структур а також  обсяги кредитних ресурсів є недостатніми. Саме 

тому ця підтримка має бути значно збільшена. 

Бюджетне фінансування. Проаналізуємо рівень підтримки 

агропромислових структур із Державного бюджету. 

Згідно офіційних даних на підтримку агропромислового 

комплексу у     2019 р. із Державного бюджету України  було 

заплановано 5.9 млрд грн, а станом на 1 грудня перераховано лише 

2.8 млрд грн [8].  

 На 2020 р. заплановано 4.3 млрд грн,  зокрема, дотації для 

аграріїв передбачено за програмами: 

державну   підтримку   розвитку    тваринництва   (1 млрд 

грн);     часткову  компенсацію вартості сільськогосподарської 

техніки та обладнання вітчизняного виробництва  (1 млрд);  

фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі 

шляхом здешевлення кредитів (1,2 млрд грн); фінансову підтримку 

розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства     (400 млн 

грн);  урядова програма підтримки розвитку фермерських 

господарств    (400 млн грн); часткова компенсація витрат, 

пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими 

послугами; фінансова підтримка сільськогосподарських 

кооперативів; часткова компенсація витрат, пов’язаних із 

https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/24/656262/
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сертифікацією органічного виробництва;  бюджетна дотація на 

голову молочного ВРХ (для сімейного фермерського господарства 

[9]. 

Це практично дуже мало, беручи до уваги, що  у 2018 р. було 

використано державної підтримки, в тому числі і із фондів ЄС 

(млрд євро):  Франція – 7,4, Німеччина – 5,0, Іспанія – 4.9, 

Великобританія –3.6, Польща – 3.1, Румунія – 1,9, Чехія – 0.9, 

Болгарія – 0.8 [10]. Отже, існуючі форми підтримки 

агропромислового комплексу в Україні мають свої особливості, 

проте їх необхідно суттєво змінювати, зважаючи на  потенційно 

зростаючу світову потребу у продуктах харчування, зокрема по 

причинам, пов’язаних із подоланням проблем коронавірусу за 

такими напрямами: 

значного збільшення обсягів бюджетної підтримки та 

розширення переліку господарюючих структур, яким ця підтримка 

надається; 

створення сприятливих умов, зокрема митних, для експорту 

сільськогосподарської сировини та переробленої продукції; 

подальше удосконалення земельного законодавства; 

суттєве здешевлення банківських кредитів. 
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НАСЛІДКИ ВПЛИВУ ПАНДЕМІЇ COVID -19 НА 

НАЦІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІКИ КРАЇН СВІТУ ТА УКРАЇНИ 

Глобальний розвиток людства характеризується низкою, як 

позитивних так і негативних факторів. Так, під час проведення 

Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ-2020) у Давосі в 

контексті перспектив та проблем глобалізації світової економіки, 
було розглянуто найактуальніші проблеми людства в таких 

напрямах, як: економіка, технології, суспільство, промисловість, 

геополітика та екологія [4].  
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Поряд з необхідністю вирішення низки глобальних проблем 

та забезпечення сталого розвитку існують фактори 

неконтрольованого характеру, які мають миттєвий вплив та 

довгострокові наслідки й такі, що потребують оперативного 

вирішення. Яскравим прикладом такого фактору є пандемія 21 

століття.  
Так, у січні 2020 року, в ході опитування світових 

респондентів, проблема виникнення інфекційної хвороби, що 

здатна суттєво вплинути на економічний сектор була поставлена на 

8-ме місце у топ 10 основних довготривалих загроз людства і як 

зазначилося «звичайні інфекції, які зараз вважаються такими, що 

легко піддаються лікуванню та деякі поширені хвороби знову 

можуть перерости в ті, які несуть масштабну загрозу людству» [4]. 

За приблизними оцінками експертів, втрати від впливу 

хвороб різного виду можуть коштувати світовій економіці 

приблизно в 47 трлн. доларів США (на лікування та втрату 

продуктивності праці) роки [4]. З огляду на це, важливим є 

проведення аналізу основних причин та наслідків пандемії на 

економіки країн світу та України на прикладі пандемії COVID-19. 

Розглядаючи економічну ситуацію різних країн світу, за 

даних обставин, можна побачити негативну тенденцію. Так, в Китаї 

частка промислового виробництва зменшилася майже на 20%, 

роздрібна торгівля - більш ніж 20%, приток інвестицій - на 24%. В 

США спостерігається падіння промислового виробництва на 12,5%, 

і очікується загальне скорочення національного ВВП - від 3% і 

більше, вже очевидно, що економічний занепад буде значно 

глибший, а наслідки - гірші, ніж це можна спрогнозувати, різними 

методами аналізу. Пандемія коронавірусу матиме серйозні наслідки 

для економіки Франції. Наразі в уряді виходять з оцінок падіння 

ВВП у 2020 році на рівні 1% [5]. За оцінкою німецької 

дослідницької компанії Statista, в першому кварталі 2020 року ВВП 

Італії під впливом коронавірусу втратив 3%, а за підсумками 

другого кварталу 2020 року зниження ВВП може скласти вже 5%. 

Але найбільший удар коронавірус в Італії завдав саме сфері 

туризму, яка приносила країні щорічно десятки мільярдів євро і 

формувала приблизно 12-13% її ВВП [6]. При цьому негативний 

ефект від раптового припинення діяльності готелів відчувають 

багато інших галузей, які прямо або побічно були залучені в 

обслуговування гостей.  
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За останні 3 місяці, станом на квітень місяць 2020 року, 

вплив пандемії на різні сфери має величезні збитки для всіх країн 

світу. Відтік інвестиційних портфелів з ринків країн що 

розвиваються, склав приблизно 100 млрд. доларів США. Закриття 

середнього та малого бізнесу призвело до звільнення робітників з 

робочих місць, що в свою чергу збільшило відсоток безробітних в 

світі. Також, пандемія коронавірусу завдала сильного збитку 

функціонуванню експортно-імпортних відносин у світі. Зокрема, 

багато дослідників наголошують на стрімкому зменшенні експорту 

та імпорту товару з причин закриття кордонів до інших країн. 

Іншою загрозою, що спричинена впливом пандемії на країни 

світу є зростання рівня безробіття. За закликом міжнародної 

організації праці, урядам країн світу потрібно розробити термінові 

заходи, щоб не допустити масовості безробіття в зв’язку з 

коронавірусом. Якщо країни не запровадять відповідних заходів, то 

за підрахунками міжнародної організації праці близько 25 млн. осіб 

можуть залишитися без роботи через пандемію. 

Падіння зайнятості призведе до великих втрат доходу для 

працівників (до кінця 2020 року вони складуть від 860 млрд до 3,4 

трлн дол. США) та зростання рівня бідності (від 8,8 до 35 мільйонів 

людей будуть страждати від злиднів у всьому світі). Це призведе до 

зниження споживання товарів і послуг, що, в свою чергу, вплине на 

перспективи бізнесу та економіки [2]. 

Загально світові загрози та наслідки пандемії впливають на 

Україну. Першою і найголовнішою загрозою яка спричинила 

пандемія стало питання загострення соціальної напруги та 

безробіття.  Проблемою безробіття в Україні постає в тому, що 

наразі на правовому рівні опинилися відносини щодо дистанційної 

праці робітників, що ставить під загрозу належне здійснення та 

захист прав працівників та роботодавців під час карантину. На 

розгляді Верховної Ради перебуває низка законопроектів про 

працю, жоден із яких не пропонує комплексного вирішення 

існуючої проблеми. Для вирішення питання про працю необхідно 

розробити та внести відповідні зміни до чинного трудового 

законодавства. Окрім того, до України повернулися трудові 

мігранти з країн ЄС і, тим самим, внесли диспропорційні зміни до 

структури вітчизняного ринку праці. 

Іншим проблемним аспектом для економіки України є 

порушення експортно-імпортних зв’язків через закриття кордонів. 
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Найбільший удар COVID-19 завдає українським експортерам, 

підприємцям, що задіяні у сфері послуг.  

Крім того Україні доцільно звернути увагу та ретельно 

вивчити загально світовий досвід, зокрема таких країн світу як 

Китай, США, Франція, Італія, щодо  подолання негативних 

наслідків спричинених пандемією COVID-19. Основними заходами 

щодо подолання в країнах світу є: 

1. Розвинені країни намагаються відновити свою економіку 

насамперед шляхом мобілізації суттєвих фінансових ресурсів, 

запровадженням масштабних програм з підтримки виробників та 

податкових послаблень. 

2. Країни, що розвиваються, через слабку фінансову 

систему, або взагалі не запроваджують програм економічної 

підтримки, або запроваджують лише тимчасові 

зовнішньоторговельні обмеження, щоб уникнути дефіциту 

продукції на внутрішньому ринку. 

3. Основні економічні інтеграційні угрупування на кшталт 

Європейського Союзу (ЄС) та Євразійського економічного союзу 

(ЄАЕС) також демонструють цілком різні підходи, щодо підтримки 

своїх членів. Якщо ЄС мобілізував значні фінансові резерви для 

підтримки як своїх членів, так й інших країн, ЄАЕС обмежився 

лише запровадженням заборони на експорт окремих видів 

продовольчих товарів [2]. 

Серед перелічених заходів, що застосовується більшістю 

країн світу, Україні доцільно впровадити наступне: 

1) перехід до безготівкових розрахунків; 

2) запровадження норм «важливих» і утримання від 

«неважливих» пересувань, при тому, що поїздки на роботу є 

«важливими» за умови надання працедавцем підтвердження 

важливості перебування співробітника в офісі та забезпечення 

санітарно-епідеміологічних норм роботи; 

3) запровадження нових санітарно-епідеміологічних норм 

для підприємств, закладів торгівлі, громадського транспорту, 

поширення і жорсткий контроль за дотриманням правил 

соціального дистанціювання; 

4) створення антикризового штабу при КМУ для 

опрацювання протягом декількох днів плану заходів економічної 



89 

 

модернізації та максимального запровадження електронних послуг 

з боку держави та підприємств [1]. 

Для подолання наслідків пандемії урядом України вже 

затверджено порядок направлення коштів «фонду боротьби з 

гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 

коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками» на відповідні 

напрями економічного і соціального розвитку. Фінансування 

фонду, відповідно до закону «Про державний бюджет України на 

2020 рік», складає 64,7 млрд грн [3]. 

Кошти фонд будуть розподілені, на такі напрямки: 

1) надання грошової допомоги громадянам, зокрема особам 

похилого віку, у зв’язку із негативними наслідками поширення на 

території України COVID-19; 

2) надання одноразової грошової допомоги членам сімей 

медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я, які 

загинули від COVID-19; 

3) заходи, спрямовані на запобігання виникненню та 

поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та 

пандемій COVID-19 [3]. 

Для стабілізації макроекономічного становища, фінансові 

організації готові надавати комплексну фінансову допомогу всім 

країнам світу, включаючи Україну, МВФ готовий використати свої 

фінансові ресурси, щоб видати кредити на суму 1 трлн. доларів 

США для надання допомоги своїм 189 країнам-учасницям. МВФ 

готовий надати понад 100 млрд. дол. США в фонд екстреної 

допомоги для боротьби з пандемією. Також, МВФ буде розроблена 

програма підтримки загальноекономічних пріоритетів – скорочення 

безробіття, мінімізації банкрутств та відновлення економік країн 

світу.  

Світовий банк на 2 млрд доларів США збільшив фонд 

швидкого фінансування на боротьбу з коронавірусом – до 14 млрд. 

доларів США. За попередніми розрахунками банку передбачається, 

що 8 млрд. доларів США будуть використані для підтримки 

приватних компаній які найбільше постраждають від наслідків 

пандемії.  
Отже, явище пандемії можна охарактеризувати, як негативне. 

В першу чергу через те, що воно має негативний характер впливу 

на національні економіки країн світу. Таким чином, варто 

наголосити на необхідності впровадження дієвих інструментів 
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щодо ефективної боротьби з коронавірусом, який має передбачати 

комплекс короткотермінових заходів економічного регулювання та 

стабілізації. 
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затвердження Наказу МОН від 16.03.2020 року № 406 «Про 

організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу 

COVID-19» [3], рішень місцевих органів влади про обмеження 

пасажирських перевезень в окремих населених пунктах та інших 

нормативно-правових актів створили умови, за яких частина 

працездатного населення України змушена була перейти на 

віддалену форму роботи, дистанційну працю, роботу з дому тощо. 

Вищезазначені державницькі рішення необхідно проаналізувати з 

точки зору переваг та недоліків таких форм роботи для працівників, 

роботодавців та держави загалом.  

Формулювання цілей. Метою даної статті є дослідження 

переваг та недоліків віддаленої роботи в Україні в умовах 

карантину. 

Обґрунтування наукових результатів. Віддалена робота 

може мати як переваги, так і недоліки для найманих працівників. 

Зокрема, виділяють наступні позитивні моменти при переході на 

дистанційну роботу [4]: 

1. Можливість працювати за індивідуальним графіком, в 

особистому режимі. Віддалено працююча людина може 

самостійно визначати, який час для роботи є оптимальним, 

встановлювати графіки роботи, планувати перерви та вільний час. 

За таких умов є можливість займатися саморозвитком, хобі, 

відвідувати різні заходи. Однак, варто зазначити, що в умовах 

жорсткого карантину відвідування спортивних секцій, іноземних 

курсів чи інших заходів переходить в режим онлайн.  

2. Людина, яка працює дистанційно, заощаджує час та 

кошти на проїзд. Щодня люди, збираючись на роботу, витрачають 

час. Також витрачається час на проїзд до місця праці. Залежно від 

розміщення роботи ці витрати часу для різних людей є різними. В 

процесі їзди робітники витрачають також кошти на проїзд (і 

громадським транспортом, і особистим). Тому, віддалено 

працююча людина може ці час і кошти витрачати на задоволення 

інших своїх потреб.  

3. Віддалені умови праці сприяють появі більшої кількості 
часу на сім’ю, близьких та друзів. У сучасних умовах спілкування з 

близькими людьми має важливе значення для комфортного життя 

людей. Робітники, які багато часу витрачають на переїзд до роботи, 

мають менше можливостей проводити час із сім’єю. Тому 

дистанційна робота створює передумови для вільного планування 
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робочого графіка і відповідно появі більшої кількості часу для 

спілкування з близькими людьми.  

4. Можливість створити комфортні та продуктивні умови 
праці. Вдома робітник може самостійно обрати все необхідне для 

роботи, облаштувати робоче місце (комп’ютер, стілець, інтер’єр). 

Такі умови праці налаштовують робітника на підвищення 

продуктивності праці, оскільки так значно легше сконцентруватися 

на посадових обов’язках, не відволікають колеги, зменшується 

кількість стресових ситуацій, обумовлених колективними 

інтересами. 

5. Підвищується мобільність найманих працівників. Маючи 

доступ до якісного Інтернету, працювати можна в будь-якому місці. 

За умов карантину, це переважно власна оселя, але за умов 

нормального функціонування держави робочим місцем може бути 

будь-яке місце: кафе, парк, дача тощо і навіть закордон. 

Поширеним явищем є фріланс, коли людина виконує певні 

професійні обов’язки на відстані, залежно від поставлених задач 

різними роботодавцями.  

Поряд із цим, переваги формують і недоліки віддаленої 

роботи для найманого працівника. Серед основних [4]: 

1. Проблеми самоорганізації та зниження продуктивності 
праці. Частина найманих працівників не здатні самостійно 

організовувати свій робочий час та здійснювати самоконтроль. За 

таких умов знижуються продуктивність праці, робітник може часто 

відволікатися на перекуси, соціальні мережі, розваги та інші 

неробочі моменти.  

2. Відсутність особистого робочого простору. Якщо 

співробітник проживає в невеликій квартирі, має сім’ю і домашніх 

тварин, це створює додаткові проблеми для виконання службових 

обов’язків. Зокрема, постійне перебування поряд рідних створює 

додаткові перешкоди для концентрації на виконанні робочих 

завдань.  

3. Нестача соціалізації та службових комунікацій. Наявність 

різних онлайн-систем комунікації з колегами та керівництвом 

компанії допомагає вирішувати робочі ситуації та приймати 

рішення, однак, часто більш продуктивними є особисті зустрічі, 

технології мозкового штурму та різні колективні службові наради, 

що створюють умови для більш ефективного прийняття рішень, 

розв’язання складних робочих завдань.  
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4. Неможливість кар’єрного зростання. Як правило, 

працюючи вдома, найманий працівник втрачає можливість 

отримувати підвищення, розвивати кар’єру, професійно зростати. 

Здебільшого на керівні посади ставлять співробітників, які 

працюють в офісі, знаходяться безпосередньо на робочому місці та 

мають можливість контролювати ситуацію зсередини компанії. 

5. Фізична форма та стан здоров’я. Робота з дому 

призводить до психологічного розслаблення співробітника, яким 

може перестати доглядати за собою, втрачає мотивацію 

підтримувати гарну фізичну форму, погіршується загалом його стан 

здоров’я.  

Здебільшого переваги та недоліки віддаленої роботи для 

найманого працівника є взаємопов’язаними. Якщо для однієї 

людини це перевага, для іншої – може бути суттєвим недоліком і 

навпаки. Крім того, переваги та недоліки може мати також 

роботодавець.  

Основними перевагами використання дистанційної праці для 

роботодавця є: можливість створити лояльні умови для 

співробітників, тим само підвищувати їх продуктивність праці 

через вплив на довіру та відповідальність; зниження витрат 

компанії (оренда офісу, робоче обладнання, обіди тощо); 

можливість залучати до роботи професіоналів з різних регіонів 

країни та з закордону тощо.  

Відповідно, поряд із цим є низка недоліків: неможливість 

контролю за роботою співробітників, можливість відлинювання та 

зниження продуктивності праці, опортуністична поведінка 

співробітників, відсутність робочої комунікації при вирішенні 

стратегічних задач, складність оцінки особистого внеску кожного 

співробітника в роботу компанії тощо. Крім того, деякі види робіт 

неможливо організувати дистанційно, наприклад, робота на заводі, 

виробничі цехи, транспортні послуги, робота органів державної 

влади, спеціальних підрозділів, медицина тощо. 

Загалом, у мовах жорсткого карантину, запровадженого 

органами державної влади, саме держава зацікавлена в 

максимальному переході найманих працівників на віддалену форму 

роботи, створення умов дотримання карантинних заходів, 

лояльності роботодавців до працівників тощо. Саме тому, держава 

також може мати переваги та певні проблеми від дистанційної 

праці населення. 
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По-перше, в умовах загальносвітової пандемії, введення 

карантину та переведення частини зайнятого населення на 

віддалену форму роботи держава може досягнути певного 

позитивного соціального ефекту. За умов, що населення 

знаходиться на самоізоляції, зменшуються темпи поширення 

інфекції, лікарні працюють у планово-контрольованому режимі, не 

зростає навантаження на фонд соціального страхування. За таких 

умов працівники не потребують виплати лікарняних, окрім хіба що 

випадків госпіталізації.  

По-друге, держава має можливість адаптуватися до нових 

викликів і продовжувати функціонування економічної системи з 

найменшими втратами. Таким чином, досягається економічний 

ефект, коли та частина працездатного населення, яка може 

працювати дистанційно, виконує свої професійні обов’язки, 

створює продукти діяльності, надає послуги тощо. Підприємства 

працюють у нових умовах, однак не зупиняють свою діяльність, 

отримують доходи, сплачують податки, тобто забезпечують 

наповнення бюджету.  

По-третє, позитивним моментом для держави є забезпечення 

мотиваційного ефекту. В умовах появи реальної загрози у вигляді 

пандемії, спільне подолання цих загроз може згуртовувати 

населення, створювати передумови для стратегічного вирішення 

проблем, допомоги усім, хто її потребує, виходу з проблемної 

ситуації. За таких умов підвищується суспільна свідомість, 

формується нова якість громадянського суспільства та 

визначаються майбутні пріоритети розвитку держави.  

У той же час, неефективно організовані карантинні заходи, 

проблеми в реалізації державної політики за різними напрямами 

може створювати напруження в суспільстві, проблеми у сфері 

зайнятості. Вже зараз частина населення, яка не мала змоги перейти 

на віддалену роботу, втратила свої робочі місця. За умов тривалого 

карантину серед працюючих людей можуть наростати 

невдоволення умовами праці, оплатою праці (відсутність премій та 

надбавок, переведення на неповний робочий день), психологічні 

напруження та стресові ситуації. Відсутність гарантій з боку 

держави створює додаткові фактори посилення соціального 

напруження, недовіри до органів державної влади, нерозуміння 

щодо необхідності тих чи інших заходів тощо.  
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Висновки. Отже, віддалена робота може мати як позитивні 

моменти, так і негативні для найманих працівників, роботодавців та 

держави. Важливим є узгодження особистих та суспільних 

інтересів з метою недопущення соціального напруження та 

економічних проблем. За таких умов держава повинна надавати 

населенню достовірну інформацію про перебіг подій, пояснювати, 

які вигоди отримують громадяни дотримуючись карантину, чому 

віддалена робота є необхідною умовою забезпечення економічного 

розвитку країни.  
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СЕКЦІЯ 3. РОЛЬ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

В АКТИВІЗАЦІЇ ЧИННИКІВ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 

ТА СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Бадіца А.В., здобувач вищої освіти  

Науковий керівник: Зиза О.О., к.е.н., доцент 

Донецький національний університет економіки і торгівлі  

імені Михайла Туган- Барановського,  
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТЮТЮНОВОЇ ГАЛУЗІ 

УКРАЇНИ ТА ЙОГО НАСЛІДКИ 

 

Тютюнова галузь відноситься до галузей зі швидкою 

оборотністю коштів. Тому інвестиційна привабливість підприємств 

на даному ринку порівняно висока і, починаючи з 1993 року, 

основними гравцями цього ринку є іноземні ТНК, які у результаті 

приватизації стали власниками тютюнових фабрик. Таким чином 

цей ринок належить до приватного сектору економіки.  

Слід зазначити, що основна продукція галузі, а саме 

різноманітні тютюнові вироби, є неоднозначною з точки зору 

охорони здоров`я. Тому в окремих джерелах тютюн та тютюнові 

вироби називають недостойними благами, екологічно 

небезпечними для здоров’я. Тому і регулювання державою цієї 

галузі специфічне.  

Враховуючи це, державне регулювання ринку тютюнової 

продукції здійснюється за такими напрямками, що представлені у 

табл. 1. 

Представлені в таблиці 1 заходи і цілі здійснення державного 

регулювання досліджуваної галузі частково реалізуються, як от 

збільшення експорту тютюнової продукції, впровадження 

захисного тарифного та ліцензійного обмеження тощо. Проте 

практично не застосовуються важелі для забезпечення 

зорієнтованості суб’єктів даного виду економічної діяльності на 

вітчизняну сировину і виробничі потужності задля використання 

виробничого потенціалу країни. Тому що вихід на такі ринки 

іноземних інвесторів, пов’язано більше з мінімізацією митних 

відрахувань та отримання інших прерогатив, а не опікою про 

зростання економіки, в яку інвестується капітал [5]. 



97 

 

Таблиця 1 - Державне регулювання тютюнового ринку 
Заходи державного 

регулювання 

тютюнової галузі 

Цілі регулювання тютюнової галузі 

1. Сертифікація 

2. Ліцензування 

3.  Акцизи 

4.  Ввізні мита  

–  створення рівних умов для діяльності всіх 

суб’єктів господарювання; 

– дотримання міжгалузевої збалансованості; 

– зорієнтованість на вітчизняну сировину і 

виробничі потужності задля використання 

виробничого потенціалу країни; 

– впровадження захисного тарифного обмеження 

та ліцензування; 

– збільшення обсягу виробництва якісної 

тютюнової продукції шляхом зміни ставки 

акцизного податку (на якісний товар – менше, 

неякісний товар – високе оподаткування в ціні 

реалізації); 

– перехід на внутрішні джерела фінансування за 

рахунок доходності; 

–  впровадження ресурсозберігаючих технологій; 

– створення умов для поєднання банківського, 

торговельного та промислового капіталів через 

діяльність агропромислово-фінансових і 

промислово-фінансових груп; 

– оновлення матеріально-технічної бази галузі; 

– стимулювання та захист експорту продукції. 

Джерело: складено автором за даними [2, с. 45]. 
 

У таблиці 2 представлено динаміку переділу часток ринку 

тютюнових виробів між основними його гравцями. У таблиці 2 

продемонстровано збільшення з 2012 по 2017 рр. кількості 

виробників тютюнової продукції. Така тенденція обумовлена 

входом на ринок міжнародних транснаціональних тютюнових 

корпорацій, що об’єдналися з державними підприємствами. 

Статистичний аналіз розвитку тютюнової галузі показав, що 

підприємства ПрАТ "АТ Тютюнова компанія «В.А.Т.-Прилуки», 

ПрАТ«Філіп Морріс Україна», ПАТ «Джей ті Інтернешнл Україна», 

ПрАТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» займають найбільшу 

частку на українському ринку тютюнової продукції та стабільно 

утримують позицію протягом 2012–2017 років. Вони виробляють 

на 0,5% більше від загального обсягу тютюнової продукції по 

Україні. Проте, тютюнові фабрики як «Перша приватна 
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Мануфактура (ТЗОВ «Львівська тютюнова фабрика»), ООО 

«Феодосійська тютюнова фабрика», ДЧ «Тютюнова кампанія 

«Хамадей» у 2012–2016 рр. виробляють лише 0,5 % від загальної 

кількості тютюнової продукції по Україні. 

 

Таблиця 2 - Частка підприємств на ринку тютюнових виробів 

України за 2012 –2017 рр. 
Фабрики 

 

к-ть   

виробників 

 

                                                       

Роки 

2012 

 

       

 10 

2013 

 

       

 11 

2014 

 

 

11 

2015 

 

 

9 

2016 

 

 

13 

2017 

 

 

15 

1. ПрАТ "А/Т Тютюнова 

компанія "В.А.Т.-

ПРИЛУКИ" 

Бритіш Американ 

Тобакко Україна British 

American Tobacco 

(Велика Британія), % 

19,23 20,22 20,25 20,50 26,75 24,77 

2. ПрАТ "ФІЛІП 

МОРРІС УКРАЇНА" (у 

2014 р. ПАТ, далі з 2016 

– PMU) PhilipMorris 

(Швейцарія), % 

33,34 31,52 29,85 32,27 32,35 21,02 

3. ПАТ "ДЖЕЙ ТІ 

ІНТЕРНЕШНЛ 

УКРАЇНА" (до 2014 р.-

ПрАТ), % 

26,07 31,33 30,72 28,87 25,53 21,72 

4. ПрАТ "ІМПЕРІАЛ 

ТОБАККО 

ПРОДАКШН Україна" 

(у 2014 ПАТ, з 2015 

ПрАТ), % 

19,51 18,03 18,29 18,12 14,64 15,89 

Загальний обсяг 

виробництва на 

території Україні, 

млрд.шт. 

93,9 86,132 86,019 92,9 98,2 92,1 

Капітальні інвестиції 

(%) 
106,5 99,5 88,9 75,9 118,0 122,1 

           Джерело: підраховано автором за даними  [1,3,6,7].  

 

http://www.bat.ua/
http://www.bat.ua/
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Станом на 2017 рік доля компаній на українському ринку 

змінилася: ПрАТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» – 

зменшилась на 3,6%, ПрАТ «Філіп Морріс Україна» – зменшилась 

на 12,3%, ПАТ "Джей ті  Інтернешнл Україна" – зменшилася на 

4,4%, British American Tobacco – збільшилась на 5,5%. Тобто в 

процесі конкурентної боротьби між основними гравцями ринку, які 

займають ті ж позиції і на світовому ринку, відбувається переділ 

влади.  

На ринку з’являються нові гравці. Такі компанії як ТОВ 

"Винниківська тютюнова фабрика", ТОВ «Діана-АС», ТОВ 

«Компанія "Кафрун» (з 2015 р.), ТОВ «Вікторія Ленд», ТОВ 

«Султан Табак», ТОВ «Глобал Тобако Інтернешнл», ТОВ 

«Ферментаційний завод № 1»(з 2016 р.), ТОВ «Юнайтед Табако», 

ТОВ «Спектрум Єропа», ТОВ «Амарен» (з 2017 р.), ТОВ 

«Охтирська тютюнова компанія» (з 2018 р.) порівняно нещодавно 

розпочали виробництво незначного обсягу тютюнової продукції. 

Проте, вважати їх повноцінними конкурентами існуючих лідерів 

ринку іще не доцільно. 

Загалом аналіз ринку тютюнових виробів, відповідно до 

статистичних показників, проілюстрував збільшення попиту на 

продукцію з 2012 року при зниженні доходів і чисельності 

населення.  

Основним із заходів державного регулювання, що впливає на 

ринок тютюнових виробів, є акцизи. На початку 2016 року 

підвищення акцизів на алкогольні і тютюнові вироби зумовило 

зниження обсягів реалізації і виробництва основних видів цієї 

категорії товарів. Збільшення акцизного податку, призвело до 

підвищення роздрібної ціни тютюнових виробів і зростання 

надходжень до бюджету країни. Частка податків (у тому числі 

акцизного податку) у ціні реалізації сигарет в Україні є досить 

високою. Надходження від тютюнових акцизів у 2017 році, за 

даними Державної казначейської служби України, на 20% більше, 

ніж у 2016 році у зв’язку з підвищенням акцизу на тютюнові вироби 

з 1 січня 2017 року. Проте, низький, порівняно з країнами ЄС, 

абсолютний рівень податку на тютюнову продукцію в Україні 

пояснюється, головним чином, низькою базою оподаткування. На 

думку фінансистів, збалансованість акцизних надходжень 

оптимізує обсяги податкових надходжень. Гармонізація ставок 

акцизного податку надасть можливість спростити управління ними, 
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зменшить диференціацію цін на тютюнові вироби та зменшить 

споживання дешевого тютюну. Роздрібна ціна реалізації сигарет в 

Україні є значно нижчою (в 2–6 разів) у порівнянні з країнами 

Європейського союзу. Це обумовлено соціальним становищем – 

низьким рівнем доходу населення та максимальною роздрібною 

ціною продажу тютюнових виробів. За статистичними 

показниками, з пачки сигарет українці сплачували в 2017 році – 8,9 

грн. акцизу, у 2018 році сплачують –15,46 грн., 2019 р. –18,55 грн., 

а в 2024 р. акциз зросте до 46,17 грн.  

До основних тенденцій, які притаманні українському ринку 

тютюнової продукції через невиважену податкову політику щодо 

обкладання акцизом, слід віднести також зменшення обсягів 

вітчизняного виробництва і зростання частки тіньового сектору. За 

даними Державної служби статистики України обсяг виробництва 

тютюнової продукції (сигарет, що містять тютюн або суміш із 

замінниками тютюну) в Україні у 2017 році зменшився на 6,2 %, 

ніж у 2016 році. Також, обсяг виробництва тютюнової продукції у 

2018 році  склав 19,8 мільярда штук, що в порівнянні з січнем-

квітнем 2017 року зменшилося на 29,2 %. Проте, загальний обсяг 

тютюнової продукції  в порівнянні з 2012 роком у 2016 році 

збільшився на 4,4 млрд. од. та зменшився у 2017 році в порівнянні з 

2016 роком на 6,1 млрд. од.  

Слід зазначити, що з точки зору соціальної відповідальності 

бізнесу посилене державне втручання досліджуваного елементу 

приватного сектору ефективне. Адже, як зазначалося вище тютюн 

та тютюнові вироби відносяться до недостойних благ, бо 

викликають залежність і наносять шкоду здоров’ю не лише 

безпосередніх споживачів, але й оточуючих. Дослідники реалізації 

політики контролю над тютюном зазначають, що саме «цінові й 

податкові заходи є ефективним і важливим засобом скорочення 

споживання тютюну різними групами населення, особливо 

молоддю» [4, c. 24]. А тенденції до скорочення виробництва 

тютюнових виробів це підтверджують. 

Отже, аналіз тенденцій розвитку тютюнових підприємств 

доводить дієвість і необхідність інструментів його державного 

регулювання приватного сектору України. Як результат – 

конкурентноздатний та регульований ринок тютюнових виробів в 

Україні, який розвивається у загальноєвропейських тенденціях.  
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КРАЇНОВІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ 

МІКРОФІНАНСУВАННЯ ЯК ІННОВАЦІЙНОГО 

ІНСТРУМЕНТУ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

ДЕРЖАВИ 

 

Відповідно до даних ООН, сьогодні мікрофінансування 

виступає важливим інструментом реалізації економічної політики 

держави (структурно-галузевої, інвестиційної, цінової, 
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конкурентної та антимонопольної, бюджетної, податкової, 

грошово-кредитної, валютної, зовнішньоекономічної, 

амортизаційної політики, а також політики інституційних 

перетворень). Динамічний розвиток мікрофінансування в Україні та 

світі, різновекторність ефектів його розвитку в різних країнах світу 

зумовлюють науковий та практичний інтерес до даного 

інструменту реалізації економічної політики держави.  

Поняття мікрофінансування як різновид фінансових послуг 

агрегує у собі велику кількість найрізноманітніших послуг: 

мікрокредитування, мікрозаощадження, мікрострахування, 

мікролізинг, грошові мікроперекази, мікроплатежі тощо [2-4]. 

Найбільш розвиненим видом мікрофінансування є 

мікрокредитування.  

Мікрокредитування – полегшена (практично відсутні вимоги 

до позичальника) передача у тимчасове користування невеликої 

суми грошових коштів (не більше 300% ВВП на душу населення) 

на умовах повернення, терміновості, платності та цільового 

характеру використання. 

Мікрокредитування набуло активного розвитку не лише у 

відсталих країнах, країнах, що розвиваються, країнах із високою 

часткою бідного та найбіднішого населення, але й розвинених 

країнах.  

За оцінками ООН, загалом у світі нараховується майже 13 

млн осіб, які залучили мікрокредити, величина непогашених 

кредитів становить 7 млрд дол [9]. Потенціальними споживачами 

мікрокредитів є 19 млн осіб [9]. 

Контент-аналіз джерел [4-8] свідчить, що: 

У 2014-2018 рр. фіксується збільшення валового обсягу 

мікрокредитування  майже на 27% - із 87349.8 млн дол у 2014 році 

до 111568.3 млн дол у 2018 р. 

Найбільша кількість провайдерів мікрофінансових послуг 

зосереджена у країнах Латинської Америки та Карибського 

басейну, Південній Азії. При чому країни Південної Азії 

виступають не лише як місце зосередження найбільшої кількості 

провайдерів мікрофінансових послуг, але й як єдиний регіональний 

центр, у межах якого фіксується збільшення зазначених структур. 

Регіональні особливості розподілу провайдерів 

мікрофінансових послуг в світі логічно позначаються на кількості 

структурних підрозділів провайдерів мікрофінансових фінансових 
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послуг у різних регіонах світу. Регіонами-лідерами за кількістю 

структурних підрозділів провайдерів мікрофінансових фінансових 

послуг є Південна Азія, а також Латинська Америка та Кариби. На 

зазначені регіони припадає в середньому майже 50% та 20,6% 

загальної кількості структурних підрозділів провайдерів 

мікрофінансових фінансових у світі. У 2014-2017 рр. практично по 

всіх регіонах фіксується зменшення кількості структурних 

підрозділів мікрофінансових фінансових послуг. Виключення 

становлять лише країни Східної Азії та Тихого океану, а також 

країни Південної Азії, де у зазначений період фіксується 

збільшення кількості зазначених структур на 805 та 595 одиниць 

відповідно. 

Регіоном-лідером за кількістю позичальників є Південна 

Азія. Так, у зазначеному регіоні у 2017 р. було зафіксовано 71 млн 

позичальників. Для порівняння, у Латинській Америці та Карибах – 

20,7 млн, у країнах Африки – 5,4 млн позичальників. На фоні 

загальносвітового тренду до збільшення кількості позичальників їх 

зменшення фіксується у країнах Східної Європи та Середньої Азії, 

Латинської Америки та Карибського басейну. Так, за період, що 

аналізується, кількість позичальників у країнах Східної Європи та 

Середньої Азії зменшилася на 1483,7 тис., в країнах Латинської 

Америки та Карибського басейну – на 970,9 тис.  

Кількісні зміни, які фіксувалися у кількості позичальників за 

регіонами світу, практично не позначилися на ранжуванні регіонів 

за часткою позичальників. Так, у 2017-2018 рр., як і у 2014-2015 рр. 

регіоном-лідером кількістю позичальників є Південна Азія – на 

частку зазначеного регіону  припадає більше 50% споживачів 

мікрокредитів у світі. 

Регіоном-лідером за валовими обсягами мікрокредитування є 

Латинська Америка та Південна Азія. Так, валовий обсяг 

мікрокредитування у зазначених регіонах у 2017 р. становив 

відповідно 45,2 млрд дол та 31,6 млрд дол. 

На частку Латинської Америки та країн Карибського басейну 

припадає більша частина світового валового обсягу 

мікрокредитування, на країни Близького Сходу та Північної 

Африки – найменша частка. 

Країнами-лідерами як за кількістю позичальників, так і за 

загальним обсягом наданих позик є Індія, Бангладеш, В’єтнам, 

Мексика, Перу тощо. 
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У 2014-2017 рр. основними споживачами мікрокредитів були 

сільські мешканці (в середньому 55,3% позичальників в світі), 

однак фіксуються суттєві асиметрії між країнами за локацією 

позичальників. Так, у країнах Африки співвідношення сільських та 

міських позичальників становить 62,5 %/37,5 %, країнах Східної 

Азії та Тихого океану – 70,3/29,7, країнах Східної Європи та 

Середньої Азії – 60,3%/39,7%, країнах Латинської Америки та 

Карибського басейну – 28,5%/71,5%, країнах Близького Сходу та 

Північної Африки – 45,5%/54,5%, країнах Південної Азії – 

64,8%/35,2%. Таким чином, Латинська Америка та Кариби, а також 

Близький Схід та Північна Африка – це лише 2 регіони, де 

основними споживачами мікрокредитів виступають міські, а не 

сільські мешканці. Протягом періоду, що аналізується, збільшення 

частки міських мешканців серед споживачів мікрокредитів 

фіксується у Африці (+1%), Країни Східної Азії та Тихого океану 

(+1%), Латинської Америки та Карибського басейну (+4%), 

зменшення – країнах Східної Європи та Середньої Азії (-4%), 

Близького Сходу та Північної Африки (-2), Південної Азії (-16%). 

Основними споживачами мікрокредитів у всьому світі є 

жінки (у середньому більше 60%), однак регіони світу досить 

сильно варіюються за часткою жінок серед позичальників. Регіоном 

із найбільшої часткою жінок серед позичальників є Східна Азія та 

Тихоокеанський регіон (частка жінок в середньому 80,8%) та 

Південна Азія (91,3%). 

У глобальному вимірі основними споживачами 

мікрокредитів є мікропідприємства, домашні господарства та малий 

та середній бізнес, на їх частку припадає в середньому 56,9%, 24,7% 

та 14%  споживачів мікрокредитів в світі відповідно, однак 

фіксуються суттєві регіональні особливості споживання 

мікрокредитів. 

Найбільша кількість позичальників на одну установу, що 

надає мікрокредити, фіксується у країнах Південної Азії та країнах 

Східної Азії та Тихого океану; найбільше значення валового обсяг 

мікрокредитування на одного споживача – країнах Латинської 

Америки та Карибського басейну, Східної Європи та Середньої 

Азії; найвищий рівень ризикованості – країнах Африки та Східної 

Європи та Середньої Азії. 
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Отже, ринок мікрофінансування, у т.ч. мікрокредитування 

динамічно розвивається та характеризується галузевою та 

регіональною диспропорційністю та асиметричністю. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПОСЛУГ УКРАЇНИ В 

УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

В сучасних умовах постіндустріального розвитку світової 

економіки  підвищується роль ринку послуг, однієї з 

найперспективніших галузей економіки країни, що постійно 

зростає. Він є важливим чинником, що впливає на рівень 

національного розвитку та визначає місце країни у міжнародному 

середовищі. Для більшості держав, зокрема і для України, ринок 

послуг здатен створити сприятливі можливості для добробуту 

громадян, конкурентоспроможності країни та її економічного 

зростання.  

Метою даної роботи є дослідження стану міжнародної 

торгівлі послугами, проведення структурного аналізу експортних 

операцій України в розрізі послуг, визначити перспективи 

розширення участі нашої держави в міжнародному обміні 

послугами. 

Наукові результати. Сучасний етап розвитку суспільства 

характеризується поступовим зниженням частки матеріального 

виробництва та зростанням ролі сфери послуг в економіці.  

Водночас зростання обсягів послуг безпосередньо пов'язане зі 

зростанням якості життя і випереджаючою пропозицією 

різноманітних інноваційних послуг для споживачів. Дані тенденції 

обумовлені поступовим переходом значної частини країн світу на 

постіндустріальну стадію розвитку, яка відрізняється 

високоефективним інноваційним виробництвом і збільшенням ролі 

третинного сектору в економіці, який і представляє по своїй суті 

досліджувану сферу. 

Міжнародний ринок послуг має розгалужену систему, що 

представлена багатьма спеціалізованими ринками: ліцензійним, 

ноу-хау, інженерно-консультаційним, туристичним, транспортним 

та ін. Для сучасного світового господарства характерним є 

динамічний розвиток ринку послуг, який складає близько 70 % 
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світового валового продукту і є зумовленим глобалізацією світових 

економічних процесів [1, с. 81].  

Зростання ролі сфери послуг у світовій економіці 

проявляється в її пришвидшених темпах розвитку порівняно з 

матеріальним виробництвом. Як наслідок, міжнародний експорт 

послуг зростає швидшими темпами, ніж  міжнародний експорт 

товарів, починаючи з середини 1970-х рр., коли відбувся перехід 

господарств на постіндустріальну стадію розвитку.  

На сьогоднішній день ця тенденція зберігається (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Темпи приросту світового експорту товарів і 

послуг за 2013-2018 рр. (у % до попереднього року) 

Показник 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Світовий 

експорт 

товарів 

1,4 2,25 0,47 -12,94 -3,14 10,75 

Світовий 

експорт 

послуг 

2,83 6,39 6,43 -4,18 1,04 7,35 

  Джерело: складено автором за даними: [2] 

 

Частка України в сумарному експорті послуг протягом 

останнього десятиліття істотно не змінювалась, а у 2018 р. склала 

0,3 % [2]. За підсумками 2018 р. Україна посіла лише 52 місце у 

списку країн експортерів послуг, значно поступившись своїм 

сусідам: Росії (14 місце), Польщі (23 місце), Угорщині (34 місце) 

[3]. Серед країн СНД Україна є другою державою за експортом 

послуг, загальних обсяг яких у 2018 р. склав 10714,37 млн. дол. 

CША [2]. 

Для аналізу стану зовнішньоекономічної діяльності України 

у сфері надання послуг розглянемо та проаналізуємо її реальний 

стан. Для аналізу потрібно враховувати: динаміку розвитку 

експортних операцій з надання послуг; структуру міжнародних 

операцій з надання послуг. Структура міжнародної торгівлі 

послугами розглядають з двох сторін: товарної і географічної. 

Динаміка та товарна структура експорту послуг України 

представлена у табл. 2. 
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Таблиця 2. – Динаміка та структура експорту послуг України за 

2014-2018 рр. 

Види послуг 

згідно із 

КЗЕП 

2014 2015 2016 2017 2018 

млн.  

дол. 

США 

% 

млн.  

дол. 

США 

% 

млн.  

дол. 

США 

% 

млн.  

дол. 

США 

% 

млн.  

дол. 

США 

% 

Послуги з 

переробки 

матеріальних 

ресурсів 

1334,39 11,6 1078,34 11,1 1125,71 11,4 1419,72 13,3 2084,2 17,6 

Послуги з 

ремонту 
298,25 2,6 192,22 2,0 231,86 2,4 243,97 2,3 241,46 2,0 

Транспортні 

послуги 
6101,92 53,0 5263,15 54,0 5300,55 53,7 5861,41 54,7 5823,7 49,1 

Подорожі 228,05 2,0 200,94 2,1 205,24 2,1 242,75 2,3 286,62 2,4 

Послуги з 

будівництва 
231,96 2,0 291,64 3 389,26 3,9 102,26 0,9 146,56 1,2 

Страхові 

послуги 
44,81 0,4 46,11 0,5 53,75 0,5 39,80 0,37 44,6 0,4 

Фінансові 

послуги 
222,10 1,9 190,84 2,0 83,14 0,8 74,21 0,7 107,14 0,9 

Роялті та 

ліцензійні 

послуги 

97,50 0,9 50,96 0,5 29,37 0,3 29,08 0,3 41,48 0,4 

Комп’ютерні 

і 

інформаційні 

послуги 

1675,55 14,5 1585,57 16,3 1644,09 16,7 1760,79 16,4 2044,17 17,2 

Ділові 

послуги 
1250,40 10,9 816,70 8,4 790,62 8,0 921,84 8,6 1012,21 8,5 

Послуги 

приватним 

особам у 

галузі 

культури та 

відпочинку 

31,30 0,3 15,82 0,2 10,83 0,1 14,74 0,14 17,32 0,2 

Державні та 

урядові 

послуги 

4,61 0,1 4,34 0,1 3,58 0,1 3,81 0,04 5,22 0,04 

Всього 11520,85 100 9736,65 100 9868,0 100 10714,37 100 11854,7 100 

        Джерело: складено автором за даними [4] 

 

Як бачимо, протягом останніх п’яти років частка експорту 

послуг у загальному обсязі істотно не змінювалася, а в 2018 р. 

становила близько 17 %. Найвищі обсяги експорту послуг були у 

2014 і 2018 роках. Спад експорту послуг спостерігався з 2013 до 

2015 р., що пов’язано з нестабільним економічним та політичним 

становищем у країні.  

У 2018 р., можна спостерігати тенденцію зростання 

показника питомої ваги послуг з переробки матеріальних ресурсів 

до 17,6 %. Відбувається також зростання частки експорту роялті, 

фінансових і комп’ютерних послуг, а також зменшення відсотку в 
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таких сферах послуг, як послуги з ремонту – до 2,04 %, транспортні 

– до 49,12 %, ділові – до 8,54 % (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Товарна структура експорту послуг України у 2014-

2018 рр. 

Джерело: складено автором за даними [4] 

 

Варто зазначити, що Україна має вигідне транзитне 

розташування, що забезпечує досить високий рівень експорту 

транспортних послуг у світовій торгівлі. Саме вони складають 

близько 50 % експорту, зокрема транспортування природного газу і 

нафти. У світових продажах транспортних послуг частка України 

становить 0,8 % [2]. 

Не менш важливим аспектом аналізу зовнішньої торгівлі 

послугами є дослідження географічної структури експорту. У 

2017 р. найбільшу частку в географічній структурі експорту 

займали країни Європи, друге місце – країни СНД. За даними 

Державної служби статистики, найбільшими споживачами послуг 

серед країн Європейського Союзу є: Німеччина (14,93 %), Велика 

Британія (14,29 %), Польща (8,8 %), Кіпр (8,04 %), Австрія і 

Угорщина (5,04 %) [4]. Це пов’язано в першу чергу з тим, що 

основним пріоритетом зовнішньополітичної та економічної 

діяльності України є процес європейської інтеграції.  

Висновки. Перспективами України на світовому ринку послуг 

є поглиблення співпраці з іноземними країнами, підвищення 

привабливості регіону, розширення асортименту послуг. Доцільно 

надалі нарощувати регіональний експорт послуг за допомогою 

розвитку тих сегментів ринку, які мають вплив на процес 

формування конкурентоспроможної економіки. Це ІТ-індустрія, 

послуги аутсорсингу, ділові послуги, послуги із наукових 

досліджень та розробок. Перспективним напрямком для України є 

також туризм. 
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Для розширення участі нашої держави в міжнародному 

обміні послугами необхідним є укрупнення суб’єктів у 

банківському, страховому, будівельному, туристичному секторах з 

наступним стимулюванням їх розвитку на регіональні ринки ЄС, 

СНД, азійських країн.  
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ЩОДО РОЛІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В 

АКТИВІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ МІСТА 

 

Згідно Указу Президента України від 30 вересня 2019 року № 

722/2019, забезпечення безпеки, життєстійкості й екологічної 

стійкості міст виступає однією з  Цілей сталого розвитку України 

на період до 2030 року [1]. Зазначена спрямованість 

Загальнонаціональної державної політики знайшла відображення у 

проєкті Державної стратегії регіонального розвитку на період до 

2027 року, одним із завдань першої стратегічної цілі якої 

«Формування згуртованої країни в соціальному, економічному, 

екологічному та просторовому вимірах» виступає екологічно 

відповідальне використання простору міст [2]. Це визначає 

об'єктивну необхідність практичної реалізації у регіонах та містах 

України з урахуванням їх місцевих особливостей принципів 

концепції сталого розвитку, базисом якої є синтез трьох 

https://www.wto.org/index.htm
https://unctad.org/en/Pages/statistics.aspx
http://www.ukrstat.gov.ua/
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компонентів (складових): економічного, соціального та 

екологічного. 

При цьому одне з провідних місць в системі цих складових 

посідає саме екологічний чинник, що потребує наразі особливої 

уваги як з боку представників органів влади всіх рівнів, так і 

наукової спільноти. Адже в даний час, на жаль, в результаті 

стрімкого розвитку науково-технічного прогресу, підвищення рівня 

антропогенного та техногенного навантаження на довкілля, в 

Україні переважатимуть екологічні чинники негативного впливу на 

сталий розвиток, основними серед яких виступають істотні обсяги 

викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 

промислових підприємств, накопичення великої кількості відходів, 

забруднення водойм скидами та надмірне використання водних 

ресурсів, виснаження земель, нераціональне і надмірне 

використання природних ресурсів внаслідок значного рівня 

фізичного та морального зношення основних фондів у всіх галузях 

національної економіки, в структурі якої переважають ресурсо- та 

енергоємні виробництва, неефективного управління енергетичними 

об'єктами, низького відсотка виробництва та використання енергії з 

відновлювальних джерел  тощо. 

При цьому однією з основних причин екологічних проблем 

України в Стратегії державної екологічної політики України на 

період до 2030 року, затвердженій Законом України від 28 лютого 

2019 року № 2697-VIII (Стратегія), визнано неефективну систему 

державного управління у сфері охорони навколишнього природного 

середовища та регулювання використання природних ресурсів, 

зокрема неузгодженість дій центральних і місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 

незадовільний стан системи державного моніторингу навколишнього 

природного середовища [3]. 

Згідно Закону України «Про Основні засади (стратегію) 

державної екологічної політики України на період до 2030 року» 

від 28 лютого 2019 року № 2697-VIII [3], Центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну 

політику у сфері охорони навколишнього природного середовища 

та екологічної безпеки, а також здійснює державний нагляд 

(контроль) у сфері охорони навколишнього природного 

середовища, раціонального використання, відтворення і охорони 

природних ресурсів, є Державна екологічна інспекція України, 
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діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 

України через Міністра енергетики та захисту довкілля та 

регламентується відповідним Положенням, затвердженим 

Постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2017 р. № 

275. Реалізація державної екологічної політики в містах і регіонах 

України передбачає інтеграцію положень та завдань Стратегії в 

регіональні програми соціально-економічного розвитку, їх 

деталізацію та конкретизацію на рівні регіональних планів дій з 

охорони навколишнього природного середовища, на основі яких 

розроблятимуться відповідні місцеві плани дій (на рівні 

територіальних громад, міських, сільських та селищних рад). При 

цьому Стратегією [3] передбачається посилення значення органів 

місцевого самоврядування у процесі реалізації державної 

екологічної політики, у зв’язку з чим в даний час  нагальним 

завданням постає підвищення ефективності механізмів реалізації 

державної політики у сфері охорони навколишнього природного 

середовища та екологічної безпеки на місцях з урахуванням 

регіональної специфіки, а також посилення контролю результатів 

виконання відповідних місцевих планів дій і дотримання 

природоохоронного законодавства суб’єктами господарювання, 

населенням. 

Отже, провідну роль в активізації екологічних чинників 

позитивного впливу відіграють органи державної влади та 

місцевого самоврядування, від виважених рішень, узгодженості та 

професійності дій яких в значні мірі залежить забезпечення сталого 

розвитку міст України.  

Серед екологічних чинників позитивного впливу на 

забезпечення сталого розвитку основними виступають: 

розбудова загальнодержавної системи моніторингу якості 

повітря шляхом розробки відповідної програми розвитку (на основі  

Директив 2008/50/ЄС та 2004/107/ЄС) (заплановано розпочати в 

2020 р.); 

запровадження європейської моделі процедури оцінки 

впливу на довкілля, що створюватиме передумови забезпечення 

прозорості та публічності, а також скорочення термінів прийняття 

рішень; 

реформування екоподатку на СО2 (оподаткування викопного 

палива у розмірі 1 Євро за тону СО2) та система торгівлі викидами 

(заплановано розпочати в 2020 р.), що дозволить охопити, згідно 
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оцінці фахівців Міністерства енергетики та захисту довкілля, 100 % 

потенціальних викидів діоксиду вуглецю в Україні [4]; 

реалізація ефективної системи управління відходами, адже їх 

значна кількість має певну ресурсну цінність, використання якої 

шляхом впровадження сучасних технологій залучення відходів до 

господарського обігу, за сучасних умов поводження з відходами, 

значно ускладнено і в більшості випадків не відбувається. Згідно 

даним Міністерства розвитку громад та територій, станом на 2019 

р. завдяки впровадженню в 1462 населених пунктах роздільного 

збирання побутових відходів, роботі 34 сміттєсортувальних ліній, 1 

сміттєспалювального заводу і 3 сміттєспалювальних установок в 

Україні було перероблено та утилізовано близько 6,1 % побутових 

відходів, з них: 2 % спалено, а 4,1 % побутових відходів потрапило 

на заготівельні пункти вторинної сировини та сміттєпереробні лінії 

[5]. Втім, левову частку українських побутових відходів – 94% – 

захоронено. Отже, з метою запобігання процесу деградації 

довкілля, що зумовлене неконтрольованим накопиченням відходів, 

мінімізації негативного впливу небезпечних відходів для 

збереження якості ґрунту, води та атмосфери на засадах, 

передбачених Директивою 2008/98/ЄС про відходи, відносини у 

сфері поводження з відходами потребують подальшого 

вдосконалення правового регулювання та відповідної системи 

управління; 

стимулювання енергоефективності та відновлюваної 

енергетики. В 2019 р., на тлі загального зменшення виробництва 

електричної енергії електростанціями України на 3,4% у порівнянні 

з 2018 р., у поновлюваних джерел відбувся приріст виробництва. 

Так, за 12 місяців 2019 р. отримано 5542,2 млн. кВт/год 

електроенергії, що на 2909,5 млн. кВт/год, або на 110,5% вище 

відповідного показника за 12 місяців 2018 р. Втім, частка 

електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), в 

її в загальному виробітку за 2019 р. все ще залишається мізерно 

малою, – 3,6 %, адже основну частку становить вироблення 

електроенергії АЕС – 53,9%, ТЕС і ТЕЦ – 36,2% [6]. Особливо 

яскраво це проявляється у порівнянні із світовими досягненнями в 

цій сфері, адже понад 40 міст по всьому світу повністю перейшли 

на відновлювану енергію, і щонайменше сотня міст забезпечує 70% 

запиту на електроенергію за допомогою чистих джерел. Європа 

поставила собі завдання до 2030 р. збільшити частку ВДЕ до 27% у 
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кінцевому енергоспоживанні, і це є світовим трендом. В Україні, 

згідно даним Міністерства енергетики та захисту довкілля, до 2050 

р. передбачається досягти збільшення частки ВДЕ до 70% [4]. 

Оскільки одним із основних пріоритетів державної політики 

України в напрямі активізації екологічних чинників сталого 

розвитку виступає стимулювання розвитку відновлюваної 

енергетики, нагальним завданням органів державної влади виступає 

прискорення адаптації національного законодавства до 

законодавства Енергетичного Співтовариства, сприяння 

збільшенню частки енергії, виробленої з відновлюваних джерел і 

загалом розвитку відновлюваної енергетики; сприяння розвитку 

конкурентних засад надання державної підтримки в рамках 

використання відповідних механізмів стимулювання виробництва 

енергії з ВДЕ («зелених» тарифів), зокрема, шляхом запровадження 

для великих виробників «зелених» аукціонів, конкурсів. При цьому 

враховуючи те, що, внаслідок високого тарифу на електроенергію з 

ВДЕ, збільшення їх частки в енергобалансі суттєво збільшує 

загальну вартість електроенергії, слід розглянути можливість 

поступового зниження ставки «зелених» тарифів.  

Отже, з метою активізації екологічних чинників позитивного 

впливу на забезпечення сталого розвитку України в цілому, і міст 

зокрема, представляється доцільним об’єднання зусиль органів 

державної влади та місцевого самоврядування, керівництва 

підприємств, бізнесових структур, наукової спільноти, населення в 

напрямі сприяння досягненню відповідності засадам економіки 

замкненого циклу або так званої циркулярної економіки (від англ. 

Closed-loop economy, Circular economy) [4], що являє собою модель 

економічного розвитку, засновану на відновленні та раціональному 

споживанні ресурсів з метою мінімізації негативного впливу на 

довкілля, безвідходного виробництва та досягнення цілей сталого 

розвитку, а також приєднання до європейської «Нової зеленої 

угоди» (New Green Deal). При цьому слід забезпечити 

пріоритетність державної підтримки проведення науково-дослідних 

робіт та реалізації інноваційно-інвестиційних проектів, 

спрямованих на впровадження високотехнологічних, 

енергоефективних, ресурсозберігаючих, маловідходних та 

екобезпечних процесів в усіх галузях національної економіки, що 

сприятиме досягненню економічної ефективності та екологічності 

господарювання підприємств шляхом зменшення 

https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/12/13/7104185/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/12/13/7104185/
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енергоспоживання і скорочення ними обсягів шкідливого впливу на 

навколишнє природне середовище, а, отже, створюватиме 

передумови забезпечення сталого розвитку міст України. 
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АГРАРНА ПОЛІТИКА ХОРВАТІЇ З МЕТОЮ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ 
 

Подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, 

поліпшення харчування та сприяння сталому розвитку сільського 

господарства – ці виклики покладено в основу другої із 17 Цілей 

сталого розвитку ООН (ЦСР) до 2030 року. Досягнення цих цілей 

вимагає вирішення цілого ряду питань, а сільськогосподарський 

сектор повинен стати більш продуктивним інструментом для їх 

вирішення, і тому продовольча безпека є пріоритетом для всіх 

країн, незалежно від того, чи є вони розвиненими, або країнами, що 

розвиваються. 

З 1 січня до 30 червня 2020 року Хорватія очолює діяльність 

Ради Європейського Союзу. Країна побудувала свою програму 

головування на основі національних пріоритетів та відповідно до 

Стратегічної програми ЄС на 2019-2024 роки, зосереджуючи свою 

увагу на сталому розвитку, мережевій економіці та безпеці. 

Основним напрямком роботи в сфері сільського господарства 

в ході хорватського головування буде просування дискусій щодо 

реформ Спільної аграрної політики (САП) ЄС. Паралельно голова 

Ради приділятиме особливу увагу підтримці сімейних господарств, 

вразливих сільських громад та модернізації сільського господарства 

та сільських районів, а питання захисту споживачів та безпеки 

харчових продуктів обговорюватимуться в контексті нової 

європейської стратегії «Зелена угода» (European Green Deal) та 

стратегії «Farm to Fork» (F2F), які стануть центральними у 

повноваженнях Хорватії [1]. 

Враховуючи особливу увагу Хорватії до сільського 

господарства в рамках її президентства в Раді ЄС, необхідним є 

огляд власної політики країни у цій сфері. 

Метою роботи є аналіз аграрної політики Хорватії на шляху 

до забезпечення продовольчої безпеки країни. 
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Питання забезпечення населення світу продовольством та 

досягнення продовольчої безпеки стали об’єктом особливої уваги 

міжнародного співтовариства з 70-х років XX ст., з того часу 

досягнення національної продовольчої безпеки стало ключовою 

метою сільського господарства.  

Сектор сільського господарства, лісового господарства та 

риболовлі відіграє важливу роль у економіці Хорватії. Країна має 

площу 56 564 км2, з яких 63% (35 613 км2) – сільські райони. 

Станом на 2018 рік населення в країні становить 4,1 млн., з них 

43,1% проживають у сільських регіонах (1,79 млн. жителів). Сектор 

сформував 3,6% загальної валової доданої вартості Хорватії, що 

вище, ніж у середньому в ЄС-28 на 2,0%. У 2017 році у сільське 

господарство Хорватії було задіяно 6,4% зайнятого населення.  

Фінансування аграрного сектору у 2018 році становило 531,6 

млн. євро, 0,9% від ЄС-28. Із них на прямі платежі направлено– 

45,2%, на ринкові заходи – 1,6% та на розвиток сільської 

місцевості – 53,1% [2]. 

На початку 90-х років XX ст. більшість заходів аграрної 

політики Хорватії мали дуже загальний характер: економічне 

зростання через постачання якісної їжі, пропонованої за 

прийнятними цінами та експорт продукції з порівняльною 

перевагою; концентрація сімейних господарств до рівня, що 

забезпечує адекватний рівень життя; надання необхідних коштів за 

рахунок кредитів, пільг при закупівлі ресурсів, впровадження нових 

технологій через консультаційні послуги; збільшення інвестицій у 

сільське господарство; захист від іноземної конкуренції; 

перетворення структури власності та управління; розвиток ринкової 

інфраструктури та адаптація інституційної бази відповідно до 

тенденцій ринку [3]. 

Початок ініціативи з регулювання та гармонізації 

внутрішнього законодавства в галузі сільського господарства та 

розвиток сільських районів до стандартів і принципів ЄС було 

покладено із прийняттям у 2001 році Закону про 

сільськогосподарські угіддя та Закону про сільське господарство 

[4]. У 2002 році цілі майбутнього розвитку були офіційно 

встановлені Стратегією сільського господарства та рибальства 

Республіки Хорватія (Strategy of agriculture and fishery of the 

Republic of Croatia). Новий акцент тут був зроблений на безпеці 
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харчових продуктів та органічному землеробстві як особливій 

системі сталого управління [5]. 

Попри значні зусилля країни та введення в дію різних законів 

та актів, Хорватія – не найкращий приклад того, як були прийняті 

політичні реформи, необхідні для вступу в ЄС. Основні з них було 

здійснено з прийняттям Закону про державну підтримку в 

сільському господарстві та розвитку сільських територій (The Act 

on State Support in Agriculture and Rural Development) в 2009 та 2010 

роках. Метою цих актів була зміна колишньої структури прямих 

платежів, зіставних з CAP Single Pay Scheme [6]. 

Особливе місце в аграрній політиці країни, як і інших країн-

членів ЄС посідає Спільна аграрна політика (САП) ЄС. До вступу 

Хорватії до ЄС 1 липня 2013 року Союз активно інвестував у 

сільський розвиток країни за допомогою Інструменту 

передприєднання допомоги в розвитку сільського господарства 

(IPARD). Відповідно до існуючої багаторічної фінансової 

структури, на період 2014-2020 рр. Хорватія має доступ до 2 

млрд. євро для розвитку сільських районів та 1,48 млрд. євро для 

прямих платежів, виражених в цінах з 2014 року. Як і у випадку з 

іншими новими країнами-членами, Хорватії також було надано 

перехідний період на десять років, протягом якого частка коштів 

ЄС у встановленому річному ліміті на фінансування прямих 

платежів поступово збільшується [7]. 

Другим стовпом САП ЄС є підтримка розвитку сільських 

районів, надаючи державам-членам пакет засобів ЄС для 

управління на національному або регіональному рівні в рамках 

багаторічних, спільно фінансованих програм. 22 травня 2015 року 

Європейською Комісією було адаптовано Хорватську програму 

розвитку сільських районів (The Croatian Rural Development 

Programme (RDP)), визначаючи пріоритети Хорватії щодо 

використання 2,3 млрд. євро коштів на період 2014-2020 років (2 

млрд. євро з бюджету ЄС та 0,3 млрд. євро національного 

фінансування).  

В рамках цієї Програми Хорватією фінансуються заходи в 

рамках всіх шести пріоритетів розвитку сільських районів, причому 

основним пріоритетом є підвищення життєздатності фермерських 

господарств та конкурентоспроможності всіх видів сільського 

господарства в усіх регіонах, а також просування інноваційних 

фермерських технологій та збалансоване управління лісами. При 
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цьому найбільше бюджетних коштів виділено у такі чотири сфери: 

581 млн. євро на інвестиції у фізичні активи; 273 млн. євро на 

виплати в районах, що стикаються з природними або іншими 

специфічними обмеженнями; 226 млн. євро виділено на основні 

послуги та оновлення села в сільських районах; 226 млн. євро на 

розвиток фермерського господарства та бізнесу [8]. 

1 червня 2018 року Європейська Комісія представила 

законодавчі пропозиції щодо САП після 2020 року. На період 2021-

2017 рр. передбачено надання Хорватії 4,04 млрд. євро (в цінах з 

2018 року). З цієї суми 2,21 млрд. євро (в постійних цінах) – на 

прямі платежі. Розвиток сільських районів буде профінансовано за 

рахунок 1,75 млрд. євро (в постійних цінах). Заходи підтримки 

ринку становлять 76,7 млн. євро в фіксованих цінах, ці платежі 

становлять менше 10% від САП [7]. 

Поєднуючи як приплив САП ЄС, так і з національних фондів, 

державна підтримка сільського господарства в Хорватії наразі 

становить близько 1,3% ВВП (в середньому за період 2014-2017 

рр.), що ставить країну на перше місце по витратах ЄС (більш ніж в 

два рази вище в порівнянні з ЄС-28). 

Сільське господарство Хорватії пройшло довгий шлях, 

виходячи з закритої системи і ринку колишньої Югославії, щоб 

інтегруватися в загальну ринкову систему ЄС. За цей час відбулося 

багато змін в сільському господарстві Хорватії. Наразі налічується 

від 180 000 до 200 000 сімейних ферм, з яких близько 95 000 

надаються субсидії. Попри фінансування САП ЄС, сільське 

господарство Хорватії та сільські райони як і раніше 

характеризуються великою кількістю невеликих ділянок, в 

середньому по 5,7 га на ферму. Цього все ще недостатньо для 

конкурентоспроможного сільськогосподарського виробництва. 

Процес виходу з колишньої соціалістичної системи в ринкову 

економіку приніс багато проблем хорватським виробникам, і 

сільськогосподарська політика не сприяла розширенню. Найбільш 

важливою причиною цього було те, що уряд є найбільшим 

власником сільськогосподарської землі, а інші невеликі приватні 

ділянки землі поділені між багатьма власниками [9]. 

Таким чином, проведений аналіз аграрної політики Хорватії 

на шляху до забезпечення продовольчої безпеки країни дозволив 

встановити, що попри те, що сільськогосподарський сектор є одним 

із найбільш важливих для національної економіки, шлях до 
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гармонізації законодавства відповідно до принципів ЄС був 

довготривалим та не може вважатися найбільш вдалим. Велика 

кількість реформ, заходи в рамках всіх шести пріоритетів розвитку 

Хорватської програми розвитку сільських районів так і не вирішили 

земельне питання та проблему малих фермерських ділянок, які 

стримують розвиток даного сектору.  

Доступ до інвестиційної підтримки в рамках САП та 

національні зусилля Хорватії хоча і вивели країну на перше місце за 

фінансуванням серед країн-членів ЄС, проте все ж не дозволили 

накопичити капітал на фермах та забезпечити суспільні блага таким 

чином, щоб підвищити конкурентоспроможність, інновації та 

стійкість сільського господарства країни. 
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ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ 

БЮДЖЕТАМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ 

 

Вагоме місце в соціальному та економічному розвитку 

кожної країни належить проблемам бюджету, адже бюджет 

належить до тієї сфери суспільного життя, що безпосередньо 

торкається інтересів усіх членів суспільства. Бюджет – це 

економічна категорія, що відображає грошові відносини, які 

виникають, з одного боку, між державою, а з іншого – між 

юридичними та фізичними особами, з іншого, з приводу створення 

централізованого фонду коштів держави та його використання на 

розширене відтворення, задоволення суспільних потреб, виконання 

державою своїх функцій і завдань [1]. 

Фінансова система, що сформувалась в Україні, стане 

ефективною, коли в її складі поряд із державними фінансами чільне 

місце займуть місцеві фінанси як самостійний інститут. В основі 

місцевих фінансів лежать місцеві бюджети, які мають 

забезпечувати виконання функцій органів місцевого 

самоврядування, покладені на них згідно з законодавством України.  

https://www.total-croatia-news.com/business/28806-croatia-to-receive-4-5-billion-euro-from-eu-common-agricultural-policy
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Актуальність даної теми полягає в тому, що механізм 

функціонування місцевих бюджетів повинен створити таку систему 

відносин, яка б повноцінно забезпечувала фінансовими ресурсами 

усі сторони розвитку адміністративно-територіальної одиниці, 

визначала оптимальність формування джерел доходів і 

пропорційність та економність витрачання грошових коштів, які 

мали б задовольняти потреби територіальних громад та виконання 

повноважень місцевих органів влади.  

Місцеві бюджети – це система формування, розподілу і 

використання фінансових ресурсів для забезпечення місцевими 

органами влади покладених на них функцій і завдань, як власних, 

так і делегованих. Саме через державний і місцевий бюджети та 

інші ланки бюджетної системи держава здійснює свою соціальну 

політику, впливає на соціально-економічні відносини, забезпечує 

фінансування таких сфер, як освіта, культура, охорона здоров’я, 

соціальний захист населення, а також житлово-комунальне 

господарство [2].  

У сучасних умовах розвитку і становлення України 

першочерговим завданням є реформування системи державних 

фінансів та формування ефективних механізмів фінансового 

забезпечення функціонування територій, шляхом зміцнення 

фінансової бази органів місцевого самоврядування з метою надання 

їм не тільки самостійно управляти територіями, але й самостійно 

забезпечувати себе фінансовими ресурсами, зокрема, формувати 

місцеві бюджети.  

Вагомий внесок із дослідження формування, регулювання 

місцевих бюджетів, напрямів вдосконалення здійснення видатків 

місцевих бюджетів внесли вітчизняні науковці економісти О. 

Василик, О. Кириленко, І. Луніна, С. Юрій, В. Опарін, І. Руденко, 

О. Макаренко, С. Мочерний і інші. В цих дослідженнях 

розглядались  питання особливостей формування місцевих 

бюджетів, налагодження ефективного механізму міжбюджетних 

відносин як основи фінансового забезпечення стабільності 

соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних 

одиниць.  

Однією з найважливіших проблем організації бюджетних 

відносин на місцевому рівні є невідповідність видатків дохідним 

надходженням. Недостатність власних стабільних доходів місцевих 
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бюджетів, яка не сприяє соціально-економічному розвитку регіонів, 

зумовлена такими обставинами:  

– низьким рівнем обґрунтованості та прогнозованості 

дохідної частини місцевих бюджетів;  

– концентрацією фінансових ресурсів у державному бюджеті 

країни, що знижує значення місцевих бюджетів у вирішенні 

життєвоважливих питань регіонів; 

– високим рівнем централізації бюджетних ресурсів; 

– невирішеністю питання подолання заборгованості між 

бюджетами різних рівнів за взаємними розрахунками;  

– тенденцією здійснення видатків з місцевих бюджетів без 

відповідного підкріплення дохідними джерелами, що приводить до 

дотаційності місцевих бюджетів.  

Для збільшення частки власних доходів місцевих бюджетів, 

зменшення залежності від фінансової допомоги, досягнення 

збалансованості бюджетів, підвищення ефективності управління 

місцевими фінансами необхідно:  

1) чітко закріпити бюджетні повноваження і відповідальність 

органів влади різних рівнів під час формування доходів;  

2) зменшити вертикальний і горизонтальний фіскальні 

дисбаланси шляхом передання до місцевих бюджетів достатніх 

джерел доходів, адекватних видатковим потребам місцевого 

самоврядування;  

3) вдосконалити механізм міжтериторіального фінансового 

вирівнювання. Перерозподіл доходів між бюджетами одного рівня 

необхідно здійснювати завдяки визначенню обґрунтованого 

нормативу бюджетної забезпеченості кожної території з 

урахуванням її економічного, соціального, природного й 

екологічного стану. Обчислення згаданих показників дасть змогу 

визначити об’єктивний розмір фінансових ресурсів для задоволення 

соціально-економічних потреб регіону;  

4) здійснювати послідовну і виважену державну регіональну 

політику, спрямовану на зменшення значних відмінностей в 

економічному розвитку територій;  

5) підвищити превентивні заходи та посилити контроль 

стосовно порушення бюджетного законодавства у сфері мобілізації 

доходів до місцевих бюджетів.  

З метою запобігання негативним наслідкам виконання 

доходів місцевих бюджетів доцільно:  
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– по-перше, здійснювати їх моніторинг на всіх стадіях 

бюджетного процесу із застосуванням аналізу, аудиту і проведення 

постійного контролю за справлянням податків, зборів і 

обов’язкових платежів та мобілізацією доходів бюджету відповідно 

до визначених планових показників на бюджетній рік;  

– по-друге, виявлені негативні наслідки у виконанні доходів 

бюджету в процесі моніторингу зумовлюють внесення необхідних 

змін до чинного законодавства з метою запобігання їх розвитку у 

поточному та наступних роках;  

– по-третє, своєчасно отримувати інформацію про стан 

виконання дохідної частини місцевих бюджетів у поточному році, 

що сприятиме підготовці ефективної ґрунтовної бази для 

планування бюджетних показників на наступний рік.  

Важливе значення має закріплення за місцевими бюджетами 

таких податків, які гарантуватимуть органам місцевого 

самоврядування стабільні надходження доходів та їх рівномірний 

горизонтальний розподіл.  

При плануванні видаткової частини місцевого бюджету 

доцільно враховувати структуру видатків території, яка зумовлена 

кількістю населення, кліматичними умовами, аграрним чи 

промисловим напрямом виробництва, пріоритетними напрямами 

розвитку економіки на цій території.  

З метою зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів 

доцільно вжити такі заходи [3]:  

– перерозподілити частину надходжень з державного до 

місцевих бюджетів, зокрема, частину податку на прибуток 

підприємств, частину ресурсних платежів, збір за забруднення 

навколишнього природного середовища;  

– запровадити автоматичну систему індексації розміру 

податків з жорсткими ставками (передусім, стосовно єдиного 

податку);  

– прорахувати можливості зменшення частки трансфертів і 

збільшення частки цільових субвенцій у трансфертах з Державного 

бюджету України;  

– дотримуватися цільового та ефективного витрачання 

коштів місцевих бюджетів, особливо із бюджету розвитку;  

– необхідно активно залучати інвестиції в інтелектуальний 

розвиток, тобто підвищувати кваліфікацію діючих кадрів.  
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Отже, проблема управління місцевими фінансами є 

актуальною на сьогоднішій день, тому підходи щодо 

удосконалення структури місцевих бюджетів повинні розроблятися 

з урахуванням соціально-економічних потреб місцевого 

самоврядування, тенденцій економічного зростання та 

інституціональних особливостей розвитку системи бюджетного 

регулювання. Бюджетна політика у сфері формування місцевих 

бюджетів має адаптуватися до структурних перетворень економіки 

та сприяти створенню відповідних умов для інноваційного розвитку 

адміністративно-територіальних одиниць. 

Для покращення стабільності варто підвищити ефективність і 

якість послуг та забезпечити економічне зростання на засадах 

соціальної справедливості, необхідно розв’язати проблеми в 

системі міжбюджетного фінансування. Варто акцентувати увагу на 

інституційній та правовій базах міжбюджетного фінансування; 

відстеженню невідповідності між зобов’язаннями за видатками та 

джерелами фінансування, а також підвищенню стимулів у місцевих 

органів влади для гарантування надходжень до бюджету.  

Для зміцнення фінансової основи органів місцевого 

самоврядування і надання їм досить широких повноважень 

необхідно прагнути до досягнення реальної бюджетної 

самостійності і фінансової децентралізації через удосконалення 

системи регулювання міжбюджетних відносин, посилення 

інвестиційної складової місцевих бюджетів, підвищення 

ефективності управління коштами місцевих бюджетів та посилення 

контролю і відповідальності за дотриманням бюджетного 

законодавства.  
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МУНІЦИПАЛЬНІ ПОЗИКИ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН 

ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 
 

Економічний зміст муніципальних запозичень (боргу) 

полягає в отриманні місцевим бюджетом коштів на умовах 

повернення, платності й строковості, унаслідок яких виникають 

зобов’язання місцевого самоврядування перед кредиторами. Отже, 

муніципальний кредит (запозичення, борг)  це система відносин 

між двома юридичними особами, однією з котрих є орган місцевого 

самоврядування, з поворотної, платної й строкової передачі 

фінансових ресурсів. 

Місцеві запозичення є важливим джерелом ресурсів для 

вирішення широкого кола питань, пов’язаних з реалізацією великих 

інфраструктурних проектів, оновленням та модернізацією основних 

капітальних активів місцевої влади. Важливість цього інституту 

закріплена в Європейській хартії місцевого самоврядування, де 

зазначено, що для цілей здійснення позик інвестиційного капіталу 

місцева влада має доступ до національного ринку капіталу в межах 

закону [1]. Ця норма не тільки вказує на важливість місцевих 

запозичень, а й визначає, що кошти, отримані від таких запозичень, 

мають бути спрямовані на інвестиційні цілі. 

Відповідно до вітчизняного законодавства, місцеві 

запозичення можуть залучатися з метою фінансування бюджету 

розвитку, використовуватись для створення, приросту чи оновлення 

стратегічних об’єктів довготривалого користування або об’єктів, 

які забезпечують виконання завдань відповідних місцевих органів 

влади, спрямованих на задоволення інтересів населення. 

Обслуговування місцевого боргу здійснюється за рахунок коштів 

загального фонду місцевого бюджету [2].  

В Україні місцеві запозичення регламентуються Бюджетним 
кодексом України та Порядком здійснення місцевих запозичень, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 110 від 

16.02.2011 р. Цей порядок деталізує форми запозичень і 
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послідовність дій, пов’язаних з їх випуском, а також визначає перелік 

документів, які необхідно подати Міністерству фінансів України при 

прийнятті відповідного рішення та встановлює форми звітування про 

позики й обслуговування боргу і терміни подання відповідної 

інформації [3]. 

Аналізуючи норми чинного законодавства, можна зробити 

висновок, що інститут місцевих запозичень у нас розвинутий 

надзвичайно слабко. Відсутній порядок емісії облігацій зовнішніх 

місцевих позик, в результаті чого, незважаючи на формальний 

дозвіл на їх випуск, місцеві ради неактивні на міжнародних ринках 

облігацій. Право на здійснення місцевих запозичень мають лише 

міські ради та ВР АРК, а щодо зовнішніх запозичень, то навіть не 

всі міські ради мають можливість їх здійснювати (лише міські ради 

міст обласного значення, Києва та Севастополя) [3]. Чинним 

законодавством не передбачено здійснення запозичень сільськими, 

селищними радами та радами об’єднаних територіальних громад 

(далі – ОТГ). Ця позиція є доволі обґрунтованою стосовно 

сільських і селищних рад, оскільки вони мають низький рівень 

доходів, що спричинило б значні труднощі з обслуговуванням 

боргу. Водночас, ОТГ створюються з метою подолання недоліків, 

притаманних системі, при якій існують окремі сільські і селищні 

ради, що не мають достатніх ресурсів для виконання своїх завдань. 

У зв’язку з цим, залишається незрозумілим, чому таким утворенням 

не надали доступу до джерела додаткових фінансових ресурсів, які 

можуть прискорити розвиток економіки території і допомогти 

швидше вирішити наявні проблеми. 

З огляду на недоліки чинного законодавства, доцільним є 

аналіз стану розвитку ринку муніципальних запозичень. Варто 

виокремити два основних види запозичень, залежно від способу їх 

залучення: облігаційні позики, що оформлюються облігаціями 

місцевої позики, та кредити, які оформлені відповідними 

договорами. Інститут облігаційних позик в Україні не набув 

достатнього розвитку. Впродовж 2014-2018 рр. Національна комісія 

з цінних паперів та фондового ринку зареєструвала лише 6 випусків 

облігацій внутрішньої місцевої позики, які здійснювалися трьома 

органами місцевого самоврядування (табл. 1).  
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Таблиця 1 - Випуски облігацій внутрішньої місцевої позики 

впродовж 2014-2018 рр. 

Орган місцевого 

самоврядування 
Серія 

Сума 

позики, 

млн грн 

Дата 

випуску 

Дата 

погашення 

Ставка, 

% 

Київська міська 

рада 
H 2 375 30.09.2014 12.10.2015 15,2 

Львівська міська 

рада 
G 220 07.06.2018 21.06.2021 17,89 

Львівська міська 

рада 
H 220 07.06.2018 22.06.2021 17,89 

Івано-Франківська 

міська рада 
B 100 30.08.2018 13.09.2019 17,5 

Івано-Франківська 

міська рада 
C 100 30.08.2018 11.09.2020 17,5 

Івано-Франківська 

міська рада 
D 100 30.08.2018 30.06.2021 17,5 

Джерело: складено авторами на основі 4 
 

Загальна сума випущених облігацій становила 3,115 млрд 

грн, з яких 2,375 млрд грн припало на облігації міської ради Києва. 

Крім цього, випускали облігації Львівська (2 випуски загальною 

вартістю 440 млн грн) та Івано-Франківська (3 випуски на суму 300 

млн грн) міські ради. Емісія облігацій Київської міської ради була 

здійснена з метою рефінансування заборгованості за попередніми 

випусками [5], що свідчить, насамперед, про неефективне 

планування таких запозичень і про відсутність вагомого ефекту 

запозичення на фінансування капітальних проектів. 

Однак, при наявності недосконалого законодавства та 

відсутності чіткої системи відповідальності органів місцевого 

самоврядування за формуванням та використанням дохідної 

частини місцевих бюджетів, збільшення розмірів місцевого боргу 

може призвести до ряду негативних економічних наслідків, а саме:  

- втягування місцевих бюджетів у стан перманентної 

заборгованості внаслідок неефективного використання залучених 

ресурсів та високої вартості запозичень; 

- зростання соціальної напруги у регіонах внаслідок 

недостатнього фінансування базових соціальних потреб місцевих 
мешканців;  

- ризик перекладання відповідальності за зобов’язаннями 

місцевих бюджетів на державний бюджет;  
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- погіршення інвестиційного клімату в країні та скорочення 

темпів приватного інвестування; 

- у випадку невиконання зобов’язань за зовнішніми 

місцевими запозиченнями виникає загроза зниження міжнародної 

довіри до України та погіршення її кредитного рейтингу [6]. 

На даному етапі розвитку нашої держави існує низка 

чинників, що перешкоджають успішному функціонуванню 

вітчизняної системи місцевих запозичень. До них належать:  

1. недостатньо розвинуті ринок місцевих запозичень та 

фінансовий ринок у цілому, їхня інфраструктура; 

2. недосконала нормативно-правова база системи місцевих 

запозичень; 

3. недостатність засобів для здійснення державою контролю 

за станом місцевого боргу та неповна прозорість операцій із 

місцевими запозиченнями і гарантіями не дає можливості 

потенційним кредиторам ознайомитися з фінансовим станом 

відповідного органу місцевої влади; 

4. касовий метод бюджетного обліку, що діє в Україні, не дає 

можливості отримувати повну та об’єктивну інформацію про 

фінансово-економічний стан позичальників; 

5. дещо негативний вплив місцевих облігацій на загальну 

фінансову ситуацію в регіоні та в країні в цілому (пов’язано з тим, 

що розповсюдження облігацій місцевої позики може призвести до 

виникнення незаконних фінансових пірамід); 

6. недовіра українського населення до будь-яких цінних 

паперів, що випускають органи влади; найбільш популярним 

об’єктом приватних інвестицій досі залишається вільно 

конвертована валюта, лише невелика частина заощаджень 

населення надходить на фінансовий ринок [7]. 

Залучення кредитів місцевими радами більш розвинуте в 

українській практиці, однак і тут існує низка недоліків. Упродовж 

2014-2016 рр. місцевими радами залучалися лише зовнішні 

кредити. В 2017 р., крім зовнішніх кредитів, був залучений один 

внутрішній кредит (1 млрд грн Одеською міською радою). У 2018 р. 

кількість міських рад, які залучали внутрішні кредити, зросла до 10 

(табл. 2). Кредитором за всіма зовнішніми кредитами, які залучали 

міські ради України, виступала Північна екологічна фінансова 

корпорація (далі – НЕФКО), і такі кредити видаються для 
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фінансування проектів, які мають чітко виражену екологічну 

складову [9]. 

 

Таблиця 2 - Кредити, залучені місцевими радами в 2014-2018рр. 

Рік 
Внутрішній кредит Зовнішній кредит 

тис грн тис євро тис грн тис євро 

2014 - - - 7 825 

2015 - - 37 975 - 

2016 - - 110 383,78 15 000 

2017 1 000 000 - 71 039,09 4 000 

2018 2 074 756 41 440,3 142 794,69 5 000 

Разом 3 074 756 41 440,3 362 192,56 31 825 

Джерело: складено авторами на основі 8. 
 

Кредиторами за внутрішніми кредитами виступали АТ 

“Укргазбанк” (6 виданих кредитів на суму 2,8 млрд грн), 

Міністерство фінансів України (4 кредити на суму 41,4 млн євро) та 

АТ “Ощадбанк” (1 кредит на суму 250 млн грн). Що стосується 

кредитів від Міністерства фінансів України, варто зауважити, що їх 

надають у рамках договору між Європейським інвестиційним 

банком та Міністерством фінансів України щодо кредитування 

проектів з розвитку муніципальної інфраструктури. Тобто, хоча де-

юре ці кредити вважаються внутрішніми, де-факто вони є 

зовнішніми, оскільки кінцевим кредитором є міжнародна фінансова 

організація, а Міністерство фінансів – лише здійснює перерозподіл 

отриманого кредиту між місцевими радами. Єдиною перевагою 

такого статусу запозичень є можливість їх залучати тим місцевим 

радам, яким заборонено здійснювати зовнішні запозичення. Якщо 

взяти до уваги цей факт, розвиток кредитного ринку також 

перебуває на низькому рівні. Місцеві органи влади, у більшості 

випадків, обмежені у напрямках залучення коштів лише тими, що 

визначені міжнародною організацією, і не завжди мають 

можливість здійснювати видатки на більш нагальні потреби.  

Якщо порівнювати відсоткові ставки, то найбільш дешевими 

для місцевих рад України є позики, залучені від міжнародних 

фінансових організацій. НЕФКО надавала кредити за фіксованою 

ставкою 3% річних для кредитів строком до 5 років. Якщо строк, на 
який залучався кредит, перевищував 5 років, використовували 

плаваючу відсоткову ставку, яку визначали на основі Європейської 

міжбанківської ставки пропозиції (EURIBOR) з додаванням маржі 
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6,25%. Для кредитів, які надає Європейський інвестиційний банк за 

посередництвом Міністерства фінансів України, використовується 

плаваюча відсоткова ставка на умовах EURIBOR+2,5%. Перевагою 

такого джерела є наявність грантової складової, яку не потрібно 

повертати. Основним недоліком таких кредитів є те, що їх можна 

залучити не під усі проекти. Їх надають лише для проектів, які 

відповідають критеріям і напрямкам діяльності організації-донора. 

Такий недолік відсутній при залученні банківського кредиту. 

Проте, ставка за кредитами, залученими у банківських установах 

України, становила 17,4-17,6% (виняток – кредит, який взяла 

Одеська міська рада в 2018 р. у АТ “Укргазбанк” за ставкою 22,4% 

річних). В. І. Козак та С. О. Москвін зазначають, що витрати на 

залучення кредиту є вищими, порівняно з витратами на випуск 

облігацій місцевої позики, тому, з точки зору додаткових витрат, 

випуск облігацій має бути пріоритетним джерелом, порівняно з 

банківським кредитом [10]. Однак, в результаті відносної простоти 

останнього і кращого розуміння суті процесу, кредити набули 

більшої популярності серед місцевих рад. 

Узагальнюючи проведений аналіз, можна стверджувати, що в 

Україні інститут муніципального кредиту не отримав широкого 

розвитку, по-перше, внаслідок високої вартості кредитних ресурсів, 

по-друге, через нерозвиненість відповідної системи правового 

забезпечення, по-третє, з причин низького рівня розвитку 

фінансового й інвестиційного ринків. Проте, як підтверджує світова 

практика, залучення місцевими радами боргових джерел доходів 

забезпечує можливість реалізації великих проектів. 
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 ДУ «Інститут економіки та 

прогнозування НАН 

України», м. Київ, Україна 

СТРУКТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА СТІЙКИЙ РОЗВИТОК: 

ФАКТОРИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ТА КОНЦЕПТИ ПОЛІТИКИ 

Індустріальні і технологічні перетворення мають своїм 

наслідком зміну структурних характеристик економіки у 

інституційному (широкому) та секторальному (вузькому) зрізі. 

Інституційні зміни передбачають формування та/або підвищення 

якісних характеристик довгострокових фундаментальних факторів 

її розвитку – економічних, політичних та соціальних інститутів, 

системи державного управління, інфраструктури, освіти, науки 

тощо. Секторальний контекст передбачає перехід на вищий (при 

певних умовах – на нижчий) технологічний рівень виробництва та 

його ускладнення (спрощення). Отже, структурна політика держави 

набуває особливого значення для стійкого розвитку країни. Тому 

http://consultant.parus.ua/?doc=09797767F8
https://www.minfin.gov.ua/news/borg/reiestrmistsevykh-zapozychen-ta-mistsevykh-harantii
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метою цієї роботи є окреслення взаємозв’язку між структурними 

трансформаціями, стійким розвитком і державною політикою у 

контексті підходів різних концепцій економічної думки. 

Інституційна складова є основою горизонтальної структурної 

політики, коли акцент робиться на покращенні бізнес-клімату через 

фундаментальні фактори розвитку, секторальна складова – є 

відображенням вертикальної структурної політики, коли увага 

зосереджена на селекції та підтримці окремих пріоритетних галузей 

чи видів діяльності з точки зору стимулювання їх випереджаючого 

розвитку і отримання бажаних структурних ефектів або ж 

проведення їх реструктуризації, якщо такого розвитку чи 

реструктуризації неможливо досягти за ринкових умов без 

втручання держави [1]. Практика підтвердила правомірність 

застосування такого дуалістичного підходу. Однобічне приділення 

уваги лише секторальним або ж інституційним змінам без 

урахування необхідності їх одночасного комплементарного 

проведення має нестійкий, малопомітний та нетривалий ефект. 

Згідно із структуралістською концепцією цілеспрямована 

зміна структури розглядається як ключовий засіб ініціації 

економічного розвитку, забезпечення перетоку ресурсів у сектори, 

які є «двигунами» чи «драйверами» росту економіки («engines of 

growth» за визначенням Д. Родрика) за рахунок більшої віддачі та 

позитивних екстерналій порівняно з іншими секторами. Завдяки 

таким «драйверам» через міжгалузеві зв’язки запускається 

ланцюгова реакція зростання в інших секторах. 

На противагу структуралістським підходам, у традиційних 

рівноважних теоріях зростання основний акцент робиться на 

нормах заощаджень і нагромадження капіталу, використовується 

єдина виробнича функція для всієї економіки, а секторальні зміни 

вважаються побічним ефектом або наслідком економічного 

зростання і збільшення ВВП на душу населення. Неокласична 

теорія зростання Р.Солоу робить акцент на розширенні пропозиції, 

завдяки чому, як вважається, відбувається стійке підвищення 

продуктивності й відповідно рівня життя, водночас теорія не 

враховує зв'язок між змінами у структурі економіки та економічним 

зростанням і не спроможна пояснити конвергенцію чи дивергенцію 

країн за рівнем розвитку. 

Сучасні теорії ендогенного зростання приймають економічну 

діяльність як один з факторів зростання без урахування її 
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внутрішньої структурної специфіки. Ці теорії розглядають окремі 

ендогенні характеристики економічного розвитку й технологічного 

прогресу й вважають зміни цих характеристик важливими для 

зростання, зокрема це стосується, наприклад, розширення сектору 

НДДКР, поліпшення відтворення людського потенціалу тощо. На 

противагу цим поглядам, структуралісти надають структурній 

специфіці економічної діяльності першочергове значення у 

забезпеченні зростання, наголошують на визначальній ролі попиту 

для нього у короткостроковій і у довгостроковій перспективі, 

розглядаючи можливості його задоволення в рамках 

багатогалузевої структури економіки, на формування якої також 

впливають розвиненість фінансового сектора і демографічні 

чинники [2; 3]. 

Інтенсивність секторальних структурних змін і темпи 

економічного зростання тісно взаємопов'язані, водночас ця 

інтенсивність може бути як його наслідком, так і причиною. 

С. Кузнєц вважав швидкі структурні зміни однією з шести 

особливостей сучасного економічного зростання, зазначаючи, що 

вони є неминучими через диференційований вплив технологічних 

інновацій на виробничі сектори, різну еластичність внутрішнього 

попиту на різні споживчі товари та мінливі порівняльні переваги у 

зовнішній торгівлі [4]. Тому внутрішні структурні перетворення 

впливають, з одного боку, на зміни у зовнішньоекономічній 

спеціалізації країни, а з іншого – на рівень диверсифікації її 

виробництва. Це вказує на важливість диверсифікації для 

забезпечення розвитку і суперечить традиційним висновкам 

неокласичної теорії про необхідність обов’язкової спеціалізації 

країни у зовнішній торгівлі, за наявності якої неминучими є 

існування розривів і відставання між країнами та неможливість 

досягнення інклюзивного характеру окремо взятої економіки через 

зміну її структурних характеристик. 

У своїй концепції «Нової структурної економіки» («New 

Structural Economics») Джастін Іфу Лін розглядає структурні зміни 

не як наслідок, а як першоджерело економічного зростання [5]. В 

свою чергу Д.Родрік зазначив, що саме на тлі яскраво виражених 

структурних змін спостерігалося «економічне диво» у ряді країн 

світу у вигляді швидкого (в середньому 4,5% на рік) і стабільного 

(не менш 30 років) зростання. За його спостереженнями, у ряді 

випадків економічне зростання прискорювалося при стабільності 



135 

 

фундаментальних факторів і поза залежністю від фази 

економічного циклу, що дало підстави розрізняти, з одного боку, 

фактори економічної політики, що ініціюють зростання, а з іншого 

– фактори, що його підтримують, або фактори первинної та 

остаточної причинності (каузальності) [6]. До числа значимих 

факторів, що ініціюють зростання віднесені певні структурні зміни 

й сприятлива їм структурна політика, а до числа факторів, що 

роблять його стійким у довгостроковому періоді, – 

макроекономічна стабілізація, розвиток виробничої й фінансової 

інфраструктури, інститутів і людського капіталу. 

Важливим для пояснення формування трендів структурних 

зрушень є виявлення обставин, що відбуваються в економіці і 

виступають каталізаторами чи прискорювачами таких зрушень. З 

цього приводу дослідниками звертається увага, що в процесі 

економічного зростання відбувається одночасна зміна ряду 

факторів – удосконалення технологій, нагромадження людського 

капіталу й інвестицій, коливання рівня заощаджень, зміна 

структури виробництва. Водночас причинно-наслідкові зв'язки при 

виникненні і взаємодії цих факторів трактуються неоднозначно. 

Зокрема, традиційно вважається, що нагромадження людського 

капіталу через створення ним значних зовнішніх ефектів і зв'язок з 

розвитком технологій виступає важливою передумовою 

економічного зростання. Проте, це нагромадження може бути і 

прямим наслідком економічного зростання, оскільки, наприклад 

формування нових навичок стає результатом акумуляції 

виробничого досвіду й покращення системи освіти, обумовлених 

стійким зростанням виробництва й додаткових державних 

витрат [7]. 

Неоднозначним є також вплив розширення експорту на 

прискорення зростання і структурні зрушення. Сировинна 

експортна спеціалізація, яка властива бідним країнам, завдає шкоди 

економічному розвитку, оскільки не створюється достатньо 

стимулів для розбудови інших видів діяльності, а відносні ціни на 

сировину порівняно із цінами на продукцією глибокої переробки 

падають. Тому прискорення можливо лише на основі розширення 

експорту продукції глибокої переробки, який також стимулюватиме 

навчання на практиці («learning by doing»), підвищуватиме 

продуктивність праці й створюватиме нові порівняльні переваги, 

компенсуватиме обмеженість внутрішнього попиту й відповідно 
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збільшуватиме економію на масштабах виробництва, а чим вища 

складність експортованих товарів, тим вищі темпи зростання ВВП у 

розрахунку на одну особу [8]. 

Водночас, слід зважити, що структурна політика зі ставкою 

на експорт, яка півстоліття тому забезпечила успішний стрімкий 

розвиток в країнах Південно-Східної Азії, в нинішніх умовах 

міжнародної торгівлі може не спрацювати з ряду причин. Сучасні 

умови, порівняно з тими, в яких ці країни розпочали своє 

економічне піднесення, практично унеможливлюють проведення 

державою активної структурної політики, надання прямої 

державної підтримки окремим секторам і виробництвам, їх захисту 

від іноземної конкуренції. Наприклад Д.Родрік вважає сучасні 

ліберальні умови міжнародної торгівлі фактором, що не стимулює, 

а навпаки, пригнічує розвиток бідних країн і країн, що 

розвиваються, відзначаючи, що ці умови є елементом 

цілеспрямованої політики стримування розвитку останніх, яка 

проводиться розвиненими країнами для збереження свого світового 

домінування [9]. 

Крім цього слід ураховувати, що сьогодні світовий попит 

тривалий час стагнує, ринок перенасичений товарами, він у 

більшості сегментів переважно олігопольний і жорстко 

контролюється транснаціональними корпораціями як щодо 

входження нових гравців на нього, так і щодо контролю за цінами, 

що не дозволяє новим учасникам ринку розраховувати на високі 

експортні доходи і заробітні плати, зайнятих на експортних 

виробництвах. Ще однією обставиною, що обмежує зростання 

доходів від експорту, є включення країн у глобальні виробничі 

ланцюги або глобальні ланцюги створення вартості (ГЛСВ). Такі 

ланцюги створюються, координуються і контролюються у 

переважній більшості мультинаціональними компаніями, що 

базуються у розвинених країнах. Ці компанії задля збереження з 

одного боку цінової конкурентоспроможності своєї продукції, а з 

іншого – своєї високої прибутковості, обмежують або ж 

унеможливлюють доступ інших виробників на світовий ринок, а 

також жорстко контролюють доходи і витрати усіх учасників своїх 

виробничих ланцюгів з менш розвинених країн, у разі потреби 

легко замінюючи їх на більш дешевих. 

Тим самим ГЛСВ, з одного боку, розширюють участь країн, 

що розвиваються, у світовій торгівлі. Проте, з іншого боку, – 
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посилюють конкуренцію між країнами, ще більше зміцнюючи 

позиції мультинаціональних компаній у контролі над їх доходами, 

практично унеможливлюючи зростання останніх. Включення менш 

розвинених країн у глобальні ланцюги по суті означає нав’язування 

їм певної спеціалізації виробництва тих чи інших видів продукції, 

при чому в основному проміжного споживання, що виступає 

фактором консервації структури їх економік і неможливості 

проведення ними структурної політики в своїх національних 

інтересах. Тому, як зазначає Д.Родрік, високий рівень залучення 

країни в глобальні виробничі ланцюги аж ніяк не є гарантією її 

економічного благополуччя. Особливо це стосується країн, що 

розвиваються, і з перехідною економікою, які стають технологічно, 

економічно і політично залежними від розвинених країн, що 

створюють і контролюють ці ланцюги [10]. 

Таким чином для вибудовування в Україні власної моделі 

структурної політики і забезпечення стійкого розвитку слід зважити 

на ці перестороги, а також враховувати, що перехід від переважно 

моносировинної до високо диверсифікованої структури економіки з 

акцентом на висотехнологічні і високопродуктивні сектори має 

розглядатися як обов’язкова умова підвищення її ефективності та 

зростання добробуту суспільства загалом. 
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ІННОВАЦІЙНИХ КЛАСТЕРІВ В УКРАЇНІ 

 

Світові глобалізаційні та інтеграційні процеси зумовлюють 

необхідність прискореного переходу економіки України до 

постіндустріальної стадії суспільного розвитку. На сьогодні для 

вітчизняної економіка актуальні суттєві перетворення в різних 

сферах, зокрема в промисловості, сільському господарстві, галузях 

виробничої інфраструктури тощо. В цих умовах виникає нагальна 

потреба у формуванні інноваційної моделі розвитку, котра 

сприятиме підвищенню економічної стійкості країни.  

В умовах глобалізації кластери є ефективними 

коопераційними структурами, що допомагають підприємствам 

досягати фінансових результатів і ефективності виробництва, 

впроваджувати інноваційні розробки та отримувати конкурентні 

переваги, й відповідно, сприяють підвищенню 

конкурентоспроможності країни в цілому. Отже, необхідною 

умовою для відродження вітчизняного виробництва, підвищення 

ефективності інноваційного розвитку регіонів, для розвитку 

інноваційної інфраструктури України та виходу національної 

інноваційної системи з кризового стану є створення кластерів.  

За станом розвитку кластерів у підіндексі «Інноваційна 

спроможність» Індексу глобальної конкурентоспроможності 4.0 

Україна в 2018 році займала 106 місце [5, с. 577], в 2019 році цей 

https://www.google.com.ua/search?hl=uk&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Lu%C3%ADs+Cat%C3%A3o%22
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показник дещо покращився й оцінювався 96 місцем [6, с. 572]. Саме 

створення та сприяння ефективному розвитку кластерних об’єднань 

в Україні набувають особливої актуальності в умовах змін, що 

відбуваються у світовій економіці, де значну роль відіграє якісно 

новий вид ресурсів, а саме інформація, інновації та інтелект. 

На думку американського вченого М. Портера, кластери – це 

сконцентровані за географічною ознакою групи взаємозалежних 

компаній, спеціалізованих постачальників, постачальників послуг, 

фірм у споріднених галузях, а також пов’язаних з їхньою 

діяльністю організацій (наприклад, університетів, агентств зі 

стандартизації, торговельних об’єднань) у певних галузях, що 

конкурують, але при цьому здійснюють спільний бізнес [3, с. 207].  

Сучасна наукова думка виділяє наступні характерні риси 

кластерів, як географічна концентрація, що дає змогу фірмам 

економити на витратах; спеціалізація, коли всі учасники кластеру 

спеціалізуються на певному видові діяльності); множинність 

економічних агентів, тобто діяльність кластерів включає відносини 

не тільки між його учасниками, але й з іншими суб’єктами 

ринкових відносин [4, с. 84]. 

Застосування кластерного підходу в управлінні економікою 

має ряд переваг: 

– забезпечується доступ до більшої кількості постачальників 

та послуг підтримки, до фахової та висококваліфікованої робочої 

сили, що сприяє підвищенню продуктивності праці на підприємстві 

та в регіоні, де вони створені; 

– відсутність жорсткої конкуренції між структурами, які 

входять до кластеру; 

– відбувається обмін знаннями та навичками (під час бізнес-

зустрічей, тощо), що сприяє створенню нових, інноваційних, 

спільних форм управління, адже структури, що входять до 

кластеру, є єдиним цілим; 

– кластери прискорюють темпи інновацій та визначають їх 

напрям, а отже, створюють фундамент для майбутнього 

економічного зростання; 

– кластерний підхід швидше надає компаніям інформацію 

про переваги в технологіях; 

– компанії, що спроможні функціонувати більш-менш як 

система, можуть використовувати ресурси більш ефективно та 
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колективно виробляти більше, ніж складає сума їхніх 

індивідуальних результатів [1, с. 172]. 

Інноваційні кластери, як один з видів кластерних структур, 

використовуються для розробки та виробництва інноваційної 

продукції й сприяють формуванню ринкового інфраструктурного 

середовища, залученню інвестицій та підтримки функціонування 

підприємств малого та середнього бізнесу, що особливо є 

актуальним для економіки України. На інноваційну активність 

підприємництва в Україні впливають такі фактори, як розвиток 

інноваційних процесів: науково-технічних, організаційних, 

фінансово-економічних, управлінських, кадрових; розвиток 

організаційно-технічного потенціалу підприємств, що охоплюють 

основну діяльність, структури, що забезпечують, обслуговуючі 

підрозділи; оновлення продукції, що забезпечує підвищення рівня 

готовності виробництва до випуску нової продукції та рівня 

організації реалізації інноваційних проектів тощо [2, с. 29–30]. 

У зв’язку з цим, особливої уваги заслуговує такий аспект 

економічної діяльності, як ефективне управління інноваційними 

кластерами, що потребує постійного удосконалення та модифікації. 

На сьогодні існує об’єктивна необхідність у кардинально новому 

підході до управління інноваційними кластерами, а саме такому, що 

ґрунтується на принципі використання інноваційними кластерами 

власних матеріальних і фінансових ресурсів при проведенні 

науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з подальшою 

їх компенсацією державою відповідно до досягнутих результатів. 

Управління інноваційними кластерами – це процес, що 

відноситься до сфери компетенції органів державної влади, адже 

саме держава формує економічну політику, що враховує й потреби 

в інноваціях. Розробка принципово нового механізму управління 

інноваційними кластерами сприятиме модернізації економічної 

системи та захищатиме від впливу негативних факторів, таких як: 

відмова іноземних компаній від постачання наукомісткої продукції 

для потреб вітчизняних виробництв, технічне й технологічне 

відставання вітчизняної промисловості, «відтік» 

висококваліфікованих фахівців на роботу за кордон тощо. Модель 

управління інноваційними кластерами являє собою приклад 

реалізації на практиці приватно-державного партнерства, де 

державі відводиться роль наглядово-виконавчого органу, а 
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інноваційний кластер буде займатися виключно науково-

дослідними та дослідно-конструкторськими роботами. 

На механізм розробки й виробництва інноваційної продукції 

негативно впливають такі фактори, як нераціональне використання 

рідкісних ресурсів, неефективний розподіл між інноваційними 

кластерами державних ресурсів, підтримка безперспективних 

інноваційних проектів. В цих умовах складається така ситуація, 

коли інноваційні кластери, де, переважно, засновником виступає 

держава, споживають значну кількість дорогих матеріальних 

ресурсів. Теж саме можна сказати й про фінансові ресурси. Але ж у 

своїй діяльності вони не досягають будь-яких серйозних 

результатів. В цих умовах держава, яка витрачає значні кошти на 

науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, буде 

задовольнятися відсутністю необхідної для функціонування інших 

галузей промисловості інноваційної продукції. Отже, основним 

принципом управління інноваційними кластерами повинен стати 

принцип самодостатності та ініціативності на початковому етапі 

розробки інноваційної продукції, що має на меті ефективне 

використання наявних державних ресурсів.  

Основною метою удосконалення управління розвитком 

інноваційних кластерів є оптимізація механізму управління та на 

основі функціонування цих інноваційних кластерів зниження 

витрат при проведенні науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт. У зв’язку з цим, модель управління 

базується на чіткому розмежуванні повноважень двох основних 

учасників даного процесу: держави й інноваційних кластерів, на 

визначенні сфер компетенцій двох головних учасників моделі 

управління інноваційними кластерами. 

Держава найбільш зацікавлена в успішній розробці 

інноваційної продукції, адже вона одночасно виступає замовником, 

інвестором і користувачем результатів НДДКР. Держава, виходячи 

з потреб різних галузей промисловості, розробляє на перспективу 

інноваційну політику. Промисловість в даному випадку виступає 

стимулом щодо інноваційної діяльності, адже ця сфера економічної 

діяльності є головним споживачем і одночасно головним 

виробником інноваційної продукції. Наступним завданням держави 

є визначення пріоритетних напрямів НДДКР, що реалізується 

шляхом аналізу потреб промисловості в інноваційних розробках. 

Це завдання передбачає концентрацію ресурсів держави на 
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підтримці не окремих підприємств у рамках галузей, а галузевих 

кластерів. Складна економічна ситуація в країні не дозволяє 

одночасно фінансувати декілька коштовних і тривалих за часом 

інноваційних проектів без негативних наслідків для інших сфер 

життєдіяльності держави. В цих умовах доцільно сконцентрувати 

фінансові та матеріальні ресурси на виконанні пріоритетних і 

перспективних розробках. 

Використання моделі управління інноваційними кластерами, 

в першу чергу, направлено на економію державних ресурсів, а 

також на визначення найбільш зацікавлених і 

конкурентоспроможних інноваційних кластерів, котрі планують 

стати серйозними гравцями й довгостроковими постачальниками 

інноваційної продукції для потреб різних галузей промисловості. 

Слід зазначити, що НДДКР проводяться під замовлення певної 

галузі промисловості, розроблена інноваційна продукція має 

унікальні характеристики, однак вона може використовуватися й 

іншими замовниками. Це вимагає від наглядових органів посилення 

контролю за діяльністю промислового підприємства, котре 

здійснює процес впровадження інноваційної продукції у 

виробництво, що виключає можливість несанкціонованого 

використання результатів інноваційної діяльності. 

Отже, перспективність кластерного підходу щодо 

інноваційної політики в країні пояснюється ефективним 

поєднанням промислової, регіональної політики, політики 

підтримки малого бізнесу, політики залучення зовнішніх і 

внутрішніх інвестицій, інноваційної, науково-технічної, кадрової, 

освітньої тощо. Кластерна модель передбачає створення 

технологічних зв’язків у підприємницькій сфері для реалізації їх 

потенційних переваг, мінімізації витрат завдяки спільній діяльності 

в галузі управління, поглибленню коопераційних зв’язків, 

зниженню ризиків та інноваційного розвитку. Завдяки 

використанню принципу самодостатності інноваційних кластерів в 

процесі НДДКР та елементу адресності інноваційних розробок 

модель управління інноваційними кластерами сприятиме 

ефективному використанню державних ресурсів і в подальшому 

може стати складовою економічної системи України. 
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Світове поширення небезпечного вірусу COVID-19 змусило 

уряди різних країн (в тому числі й Польщі) до впровадження 

значних обмежень, які мають негативний вплив на функціонування 

як реального сектора економіки, так і фінансової системи. Такий 

особливий епідеміологічний стан в останньому звіті (World 
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Economic Outlook) Міжнародного валютного фонду вже окреслено 

як «The Great Lockdown». 

У Польщі 14 березня 2020 р. рішенням уряду впроваджено 

стан епідеміологічної загрози, а з 20 березня – стан епідемії. Для 

забезпечення підтримки економіки уряд відразу почав розробляти 

пакети законодавчих змін «Антикризовий щит» 1.0 і 2.0. Крім того, 

значні виклики щодо забезпечення стабільного функціонування 

фінансової системи повстали перед національними профільними 

регуляторами – Національним банком Польщі і Комісією 

фінансового нагляду.  

Національний банк Польщі для підтримки грошово-

кредитної системи здійснив наступні дії: 

1. Рада грошової політики 17 березня зменшила 

референційну ставку на 0,5% [2], а 8 квітня – ще на 0,5% [3] і 

станом на 22 квітня значення референційної ставки становить лише 

0,5%. До початку епідемії монетарна політика в Польщі була 

прогнозованою і референційна ставка була незмінною протягом 5 

років. Рішення про зменшення референційної ставки відповідає 

світовим тенденціям діяльності центральних банків щодо ключових 

відсоткових ставок, але в Польщі є певна особливість, яка ставить 

під сумнів правильність таких рішень. У порівнянні до інших країн, 

у Польщі висока інфляція, рівень якої в березні становив 4,6% у 

річному вимірі [1] (найвищий серед країн Європейського Союзу). 

Ще від січня 2020 р. інфляція в Польщі була більше 4%, а 

інфляційну ціль, згідно документів Ради грошової політики (ще від 

2004 р.), встановлено на рівні 2,5%±1% [10]. Крім того, зменшення 

процентних ставок може посилити відплив іноземних інвестицій, 

послабити національну валюту, що характерно в цей період для 

ринків, що розвиваються (emerging markets). Так, станом на 21 

квітня 2020 р. депреціація (знецінення національної валюти в 

режимі плаваючого валютного курсу, а при адміністративному 

втручанні центрального банку в режимі фіксованого валютного 

курсу – девальвація) польського злотого щодо долара США у 

порівнянні до 2 січня 2020 р. становила майже 10%, а щодо євро – 

майже 7%. Зменшення процентних ставок може мати також 

негативний вплив на рентабельність банківських установ, 

зважаючи, що й так значно зросли кредитні ризики щодо 

припинення клієнтами погашення кредитів та сплати відсотків.  
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З іншої сторони зменшення референційної ставки буде мати 

прямий вплив на коригування відсоткових ставок банківськими 

інституціями, і це мало б в певній мірі позитивно вплинути на 

можливість полегшення обслуговування існуючих та залучення 

нових кредитів. По-перше, згідно польського законодавства 

(Цивільний кодекс [9]) існують обмеження щодо максимального 

рівня процентної ставки за кредитами банківських інституцій – 

подвійне значення суми референційної ставки плюс 3,5 %, тобто 

максимальна процентна ставка за кредитами не може перевищувати 

8% (до березня 10%). По-друге, згідно засад грошової політики на 

2020 р. (як і в попередні роки) Національний банк Польщі впливає 

на ліквідність у банківському секторі в такий спосіб, щоб рівень 

міжбанківської ставки POLONIA (щоденно розраховується 

Національним банком Польщі) був біля значення референційної 

ставки. Звичайно, рівень ставки POLONIA прямо пов’язаний з 

рівнем міжбанківських ставок WIBOR (розраховуються групою 

Варшавської фондової біржі), які перебувають у прямому 

взаємозв’язку з процентними ставками за кредитами, які видають 

банківські інституції. Зокрема, майже всі іпотечні кредити у Польщі 

характеризуються змінною процентної ставкою і якщо кредити 

видані у польських злотих, то їх відсотки прив’язані до ставки 

WIBOR плюс стала маржа банку.  

2. Для збільшення грошової маси в обігу Рада грошової 

політики 17 березня також прийняла рішення про зменшення 

ставки обов’язкових резервів з 3,5% до 0,5% [2]. 

3. Правління Національного банку Польщі 16 березня 

прийняло рішення про впровадження кількісного пом’якшення на 

підставі широкомасштабної купівлі державних облігацій на 

вторинному ринку [4], а також боргових цінних паперів з 

урядовими гарантіями [3]. 

4. Згідно рішення Правління Національного банку Польщі від 

10 квітня 2020 р. [8] впроваджено можливість активного 

застосування Національним банком Польщі вексельних кредитів, 

призначених для рефінансування кредитів наданих банками для 

нефінансового сектору. Процентна ставка дисконтування векселів 

становить лише 0,6%. 

Згідно польського законодавства Національний банк Польщі 

відповідає за розробку та реалізацію монетарної політики, а функції 

щодо нагляду за діяльністю усіх видів фінансових інституцій 
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виконує Комісія фінансового нагляду. Враховуючи свої 

повноваження, ця регуляторна інституція 18 березня презентувала 

пакет наглядових імпульсів для забезпечення безпеки та розвитку 

банківського сектору [6], а пізніше пакети для ринку капіталів та 

страхового ринку. Перелік ініціатив має відкритий характер і їх 

окремі елементи можуть впроваджуватися в залежності від 

розвитку ситуації. Більшість з них вимагає тісної співпраці з 

Міністерством фінансів і Національним банком Польщі. Пропозиції 

Комісії фінансового нагляду (KNF) щодо ринку капіталів 

згруповані за наступними цілями [5]: забезпечення утримання 

ліквідності ринку, створення умов виконання регуляційних 

обов’язків з перенесення термінів подання звітності учасниками 

ринку, полегшення залучення капіталу на ринку, створення 

можливостей концентрації на обслуговуванні клієнтів та ключових 

процесів. 

У межах запропонованого пакету KNF щодо банківського 

сектору виокремлено [6]: (1) заходи у питанні резервів і 

класифікації експозицій кредитів, націлені на утримання 

спроможності для фінансування клієнтів та економіки, створення 

можливостей впровадження захисних рішень для клієнтів банків, 

обмеження негативного впливу резервів і списувань на фінансову 

ситуацію банків; (2) заходи у питанні буферів капіталу (пропозиція 

KNF щодо зниження буфера системного ризику на підставі рішення 

Міністерства фінансів, а також можливого зменшення системного 

буфера капіталу), що дозволить збільшити обсяги капіталу для 

фінансування клієнтів; (3) заходи в питанні поточного нагляду, які 

націлені на створення можливостей для банків щодо концентрації 

на обслуговуванні клієнтів та на поточній операційній діяльності 

(зокрема обмеження наглядових інспекцій зі сторони KNF); (4) 

заходи з розробки пропозицій до зміни нормативно-правових актів, 

зокрема KNF запропонувала впровадження правових норм, які 

дозволять банкам – у відношенні до існуючих клієнтів – 

здійснювати пролонгацію або в інший спосіб модифікувати умови 

кредитів на користь клієнтів.   

Крім того, в межах прийнятого пакету законодавчих змін 

«Антикризовий щит» Польський фонд розвитку (PFR) відповідає за 

реалізацію «Фінансового щита PFR» для малих і середніх фірм, 

особливостями якого є [7]: 



147 

 

1) фінансування можуть отримати фірми, в яких працює від 1 

до 9 працівників і річний оборот або сума балансу не перевищує 2 

млн. євро; умовою отримання фінансування також є те, що фірма 

мала падіння оборотів не менше 25% в місяць після 1 лютого в 

порівнянні до попереднього місяця або аналогічного місяця в 

попередньому році; 

2) фінансування надається у формі поворотної субвенції на 

покриття витрат господарської діяльності, а також на сплату 

кредитів (до 25% обсягу позики від PFR); 

3) середній розмір фінансової підтримки для однієї фірми 

становитиме близько 16-21 тис. євро, а максимальний – близько 65 

тис. євро. 

4) отримана позика від PFR може бути безповоротною до 

75% після 12 місяців від її отримання на підставі таких засад: (а) 

25% субвенції є безповоротною за умови продовження 

функціонування фірми на протязі 12 міс. від дати надання позики; 

(б) додаткових 50% субвенції є безповоротною в залежності від 

рівня утримання середнього працевлаштування на протязі 12 міс. 

При зменшенні кількості працівників частка повернення субвенції 

буде вищою. 

Крім вже впроваджених заходів, уряд та інші регуляторні 

інституції вже розробляють нові рішення щодо підтримки 

функціонування економіки та зменшення наслідків негативного 

впливу обмежувальних заходів. 

Таким чином, можна зробити висновок, що польські 

державні інституції доволі швидко здійснили заходи щодо 

модифікації фінансової політики у відповідь на зростаючі загрози 

можливого падіння економіки. Впроваджені заходи в певній мірі 

базуються на вже існуючих рішеннях, прийнятих в інших країнах, а 

деякі рішення, особливо у сфері монетарної політики, є доволі 

дискусійними, зважаючи, що Польща належить до emerging market і 

є доволі чутливою на міжнародні фінансові потрясіння. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ 

БЮДЖЕТНИМИ КОШТАМИ 

 

Розвиток децентралізації та демократизації в Україні 

потребує підвищення ефективності механізмів державного 

управління, зокрема пошуку нових підходів до успішного 

функціонування бюджетної системи.  

Проблема централізації коштів у державному бюджеті 

супроводжується об'єктивними суперечностями між державою та 

учасниками суспільного виробництва з приводу розподілу та 

перерозподілу новоствореної вартості.  

Саме бюджетний менеджмент спрямований на 

удосконалення управління бюджетним процесом та розв’язання 

проблем фінансування відповідно до принципів та норм 

демократичної і правової держави. 

Бюджетний менеджмент - це сукупність взаємопов’язаних 

дій (управлінський функцій), прийомів, методів, що направлені на 

керування бюджетними потоками, бюджетними ресурсами, 

централізованим фондом грошових коштів держави, основним 

фінансовим планом держави, бюджетною системою країни з метою 

досягнення стратегічних цілей соціально-економічного розвитку 

суспільства та якісного виконання державою своїх функцій [3].  

Важливою складовою управління бюджетними коштами є 

органи управління. Виділяють чотири групи органів управління 

бюджетом, які представлені на рис. 1.  
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Рис. 1. Органи управління бюджетом 
Джерело: складено на основі [3] 

 

На управління бюджетними ресурсами також покладається 

ряд функцій (рис. 2), які можуть одночасно застосовуватись на всіх 

стадіях бюджетного процесу. 

 
Рис. 2. Класифікація функцій управління бюджетними 

ресурсами  
Джерело: складено на основі: [1].  

 

Методологія державного управління – це система способів 

організації та здійснення пізнавальної й практичної діяльності у 

сфері державного управління, що включає підсистему способів 

досліджень (понять, принципів, підходів, методів, норм, парадигм 

тощо) у сфері державного управління та підсистему способів 

(принципів, підходів, методів, методик, процедур, технологій тощо) 

державно-управлінської діяльності, яка тісно пов’язана з 

теоретичними знаннями, що слугують основою її розвитку і 
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водночас самі розвиваються за допомогою нових методологічних 

засобів [2]. 

Можна розглянути управління бюджетними коштами з двох 

боків: у процесі децентралізації та в процесі виконання бюджету. 

Для поліпшення результатів оперативного управління 

коштами Державного бюджету необхідно:  

 подальша концентрація ресурсів на Єдиному 

казначейському рахунку;  

 поліпшення якості прогнозування фінансових ресурсів на 

конкретний період на підставі даних обліку зобов'язань 

розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, а також касових 

доходів бюджету від інших учасників системи;  

 посилення та розширення методів контролю за 

кошторисними доходами й видатками розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів;  

 завершення впровадження повнофункціонального єдиного 

програмного забезпечення та створення інформаційно-

обчислювальної системи [4]. 

Удосконалення бухгалтерського обліку виконання бюджету є 

ще одним важливим напрямком удосконалення казначейської 

системи виконання бюджету. 

Ефективне функціонування системи управління доходами і 

видатками спеціального фонду в бюджетних установах неможливе 

без застосування сучасних автоматизованих систем і новітніх 

комп'ютерних технологій,  необхідно здійснювати комплексну 

автоматизацію облікових робіт у бюджетних установах. 

Розглядаючи питання удосконалення методів управління у 

процесі децентралізації, то варто звернути увагу на основних 

складових бюджетної децентралізації. Існує 5 форм фінансово-

бюджетної децентралізації: 

1. самофінансування або відшкодування збитків 

виробництва шляхом плати користувачами за послуги; 

2. заходи часткового фінансування або виробництва, шляхом 

яких користувачі беруть участь у наданні послуг, розвитку 

інфраструктури через фінансові внески або вклад робочої сили; 

3. розширення місцевих доходів (податки на нерухомість, 

продаж або непрямі платежі); 
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4. трансферти, які переміщують загальні доходи від 

податків, зо надаються центральним урядом місцевим органам 

влади для загальних або специфічних використань; 

5. надання дозволу на муніципальні запозичення або 

мобілізація грошових фондів місцевих органів влади через 

гарантування займу, кредитів  [6]. 

 Таким чином, недостатність обсягу місцевих бюджетів для 

самофінансування територіальних громад пояснюється передачею 

основних джерел податкових доходів до державного бюджету, тим 

самим позбавляючи місцеві бюджети доходів, які сформувались на 

їх території і завдяки праці її мешканців.  

Закріплення за місцевим самоврядуванням більшої кількості 

платежів від загальнодержавних податків та зборів могло б 

покращити ситуацію. Але таким чином вони отримають більшу 

самостійність, що є негативною рисою цього підходу.  

Децентралізація влади і реформа місцевого самоврядування 

мають включати комплекс заходів стосовно впорядкування 

відносин у сфері фінансової незалежності, що дасть змогу 

вмотивувати територіальні громади щодо раціонального та 

ефективного використання бюджетних коштів [7]. Не всі 

територіальні громади повною мірою здатні забезпечити своє 

самофінансування, а тому потребують підтримки від Державного 

бюджету.  

Для проведення реальної фіскальної децентралізації, зокрема 

поряд із делегуванням органами державної влади повноважень та 

відповідальності органам місцевого самоврядування слід 

забезпечити реальне дотримання положень пункту 1 статті 85 

Бюджетного кодексу України щодо відповідності переданих прав 

на здійснення видатків обсягу призначених для цього фінансових 

ресурсів у вигляді закріплених за відповідними бюджетами 

загальнодержавних податків і зборів або їх частки, а також 

трансфертів з Державного бюджету України” [5]. Передача 

повноважень без їх належного фінансування призводить до 

утворення значного обсягу дефіцитів у межах місцевих бюджетів, 

для покриття яких використовуються кошти, що могли б бути 

спрямовані на розвиток територіальних громад.  

Отже, узагальнюючи все вищезазначене, можна дійти 

висновку, що управління бюджетними коштами потребує значних 
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змін і доповнень методик управління ними шляхом внесення змін 

до чинного законодавства.  

Лише за умови глибокого організаційного підходу вдається 

подолати консерватизм і негнучкість апарату бухгалтерії, нечіткий 

розподіл виконуваних обов'язків та дублювання в роботі. Саме 

організаційний принцип дає змогу виявити шляхи вдосконалення 

обліку в масштабі країни. 

Управління бюджетними коштами в частині розділу 

підтримки між бюджетами об’єднаних територіальних громад, яка 

має бути удосконалена та враховувати додаткові фактори, які 

впливають на необхідність розвитку інфраструктури 

територіальних громад (оцінюючи її дійсний стан), особливості 

місцезнаходження (зокрема ландшафт), природні та кліматичні 

умови  є одним з основних підходів до удосконалення методики 

управління бюджетними коштами у територіальних громадах. 
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РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕННЯ СТРЕС-

ТЕСТУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ 

 

Починаючи з 2018 року Національний банк запроваджує 

щорічну оцінку стійкості банківського сектору, що регламентовано 

відповідною постановою № 141 [1]. Крім регуляторного щорічного 

стрес-тестування на рівні усієї банківської системи, Національний 

банк вимагає банки проводити щоквартальне стрес-тестування 

ключових видів ризиків на рівні окремого банку [2]. Зокрема, 

регулятор затвердив наступний перелік вимог до проведення стрес-

тестування: 

1. Комерційні банки повинні здійснювати регулярне стрес-

тестування за ключовими банківськими ризиками, серед яких 

кредитний, ринковий, операційний ризики та ризик ліквідності. 

Банк забезпечує здійснення стрес-тестування, що охоплює всі види 

діяльності банку, балансові та позабалансові позиції з урахуванням 

особливостей його операцій. Частота проведення стрес-тестування 

– не рідше одного разу на квартал, а за необхідності або при 

виникненні стресових подій – з періодичністю, визначеною 

керівництвом для забезпечення безперебійної роботи банківської 

установи. На додачу, комерційні банки проводити 

перегляд/удосконалення методів та стрес-сценаріїв щонайменшке 

раз на рік. 

2. Комерційні банки самостійно визначають методи та моделі 

проведення стрес-тестування. Однак Національний банк 

рекомендує використовувати аналіз чутливості, сценарний аналіз 

або реверсивний підходи до стрес-тестування. 

3. Комерційні банки для проведення стрес-тестування 

визначають основні (базові) ризик фактори, які можуть впливати на 
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його діяльність і фінансовий стан, а саме: макроекономічні та 

мікроекономічні показники. До макроекономічних показників 

відносять: розмір ВВП, облікова ставка НБУ, офіційний курс гривні 

до іноземних валют, індекс споживчих цін, рівень безробіття, 

середню заробітну плату, ціни на ключові товари, що 

експортуються з України (сталь, залізну руду, пшеницю, кукурудзу, 

соняшникову олію) та імпортуються до України (природний газ, 

нафту). До мікроекономічних показників відносять: можливість 

доступу до зовнішніх джерел фінансування, ринкову позицію 

банку, структуру балансу, якість активів, галузеву концентрацію та 

інші показники, які можуть впливати на діяльність і фінансовий 

стан банку. 

4. Для кредитного ризику комерційні банки повиннні 

визначити прогнозовану величину резервів під очікувані кредитні 

збитки у разі реалізації стрес-сценаріїв. Для ризику ліквідності – 

достатність лікідності для забезепечення безперебійної діяльності 

банку, вчасної виплати коштів за зобов’язаннями та виконання 

економічних нормативів. Результатом здійснення стрес-тестування 

процентного ризику має бути величина максимального падіння 

чистого процентного доходу банку та величина максимального 

падіння економічної вартості капіталу банку в разі реалізації стрес-

сценаріїв. Результатом здійснення стрес-тестування ринкових 

ризиків має бути величина можливих збитків у разі зміни ринкової 

вартості активів вналідок настання шокових подій.  

4. Під час обчислення результатів стрес-тестування 

комерційні банки повинні визначати розмір збитку в цілому та в 

розрізі окремих операцій в абсолютному вимірі в результаті 

настання шокових подій, вплив на значення економічних 

нормативів та лімітів валютної позиції, а також оцінку потенційних 

можливостей банку покрити такі збитки. 

5.  Комерційні банки повиннні розробити внутріші 

нормативні документи, в яких обов’язково зазначити методологію 

та використовувані моделі, періодичність та перелік видів ризиків, 

основні припущення, які беруть участь у програмі стрес-

тестування, процедуру взаємодії задіяних підрозділів під час 

здійснення стрес-тестування, а також порядок розгляду результатів 

стрес-тестування керівництвом банку з метою прийняття 

своєчасних та адекватних управлінських рішень щодо зниження 

рівня ризиків та уникнення/мінімізації фінансових втрат. 
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Встановлені вимоги щодо проведення стрес-тестування 

допоможуть протистояти ймовірним потрясінням та загрозам, на 

які банк наражається під час своєї діяльності, або які можуть 

виникнути в майбутньому, створити надійні інформаційні системи 

щодо управління ризиками та звітування про них, а також 

дозволять комерційним банкам організувати процес у відповідності 

до законодавста та з легкістю проходити аудит чи перевірки 

контролюючими органами. Зокрема, результати здійснення стрес-

тестування можуть бути використані під час розроблення, 

перегляду або коригування стратегії та бізнес-плану банку, 

внутрішніх процедур управління ризиками, планів відновлення 

діяльності, забезпечення безперервної діяльності та фінансування в 

кризових ситуаціях. 
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ПРОТЕКЦІОНІЗМ І ДЕГЛОБАЛІЗАЦІЯ – РЕАЛІЇ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

УКРАЇНИ 

Початок 2020 року ознаменувався миттєвим 

розповсюдженням по всьому світу небаченої раніше вірусної 

інфекції, що отримала назву covid-19, яка спровокувала миттєве 

розгортання глобальної фінансово-економічної кризи. Боротьбу з її 

поширенням і глибиною ураження національні держави почали 
наодинці, виходячи з ситуації, що складалася в кожній країні, і 

фінансових можливостей. 

https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=65952478
https://bank.gov.ua/document/download?docId=71600453
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Варто відзначити, що миттєвість ескалації глобальної кризи 

зумовлена «сприятливістю глобального середовища» – в останні 

роки на противагу поширенню процесів глобалізації в фінансовому, 

реальному та інформаційно-комунікаційному секторах 

національних економік все більш відчутно проявлялися елементи 

політики протекціонізму, яки набули ознак деглобалізації. Зокрема, 

у період після останньої глобальної фінансово-економічної кризи 

уповільнилися темпи зростання міжнародної торгівлі, а в останні 

роки прискорилися темпи переходу до протекціонізму. Так, за 

даними Світової організації торгівлі у 2000-2008 рр. темпи 

зростання міжнародної торгівлі майже в два рази перевищували 

збільшення ВВП, а у 2008-2018 рр. обидва показники показали 

приріст у 26%.  За даними Незалежного моніторингу політики, що 

впливає на світову комерцію (The Global Trade Alert, GTA) 

кількість прийнятих торговельних заходів невпинно зростала 

впродовж 2009-2018 рр. з переважанням використання 

дискримінаційних інструментів (таблиця 1). 

 

Таблиця 1 - Кількість прийнятих торговельних заходів в світі у 

2009-2020 рр. 

Рік Всього Дискримінаційні Лібералізаційні 

1 2 3 4 

2009 1906 1451 455 

2010 1937 1387 550 

2011 2002 1424 578 

2012 2378 1711 667 

2013 2470 1785 685 

2014 2407 1745 662 

2015 2470 1727 743 

2016 2382 1598 784 

2017 2652 1800 852 

2018 2879 2202 677 

2019 1606 1292 314 

2020 396 281 115 

Джерело: Складено автором за даними сайту Globaltradealert. Url: 
https://www.globaltradealert.org/global_dynamics 

 

З прагматичної точки зору кожна держава оцінює реальні 

можливості посісти вигідні позиції в міжнародному поділі праці, 

які визначаються необхідністю обстоювання національних 

https://www.globaltradealert.org/global_dynamics
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інтересів. Природним є прагнення пріоритетного розвитку тих 

галузей економіки, які визначають, або могли б визначати 

конкурентоспроможність вітчизняних виробників, є чутливими 

щодо впливу зовнішнього середовища. Багатоваріантність підходів 

до вирішення долі кожної галузі та кожного підприємства 

(згортання, розширення, інвестування, субсидування тощо) 

визначається економічною політикою держави, її стратегічними 

цілями.  

Відповідно, використовуються різноманітні інструменти 

зовнішньоекономічної політики, що спрямовуються як на 

лібералізацію торговельних відносин, так і на захист вітчизняного 

виробника і внутрішнього ринку. Залежно від цілей 

використовувані інструменти мають лібералізаційний або 

дискримінаційний характер. Згідно даних Незалежного 

моніторингу політики, що впливає на світову комерцію, в період 

2009-2020 рр. серед основних інструментів зовнішньоекономічної 

політики переважали дискримінаційні заходи  (табл. 2) 

 

Таблиця 2 - Кількість прийнятих торговельних заходів в світі у 

2009-2020 рр. за видами інструментів зовнішньоекономічної 

політики 
Інструменти зовнішньоекономічної 

політики 

Дискримінацій

ні заходи 

Лібералізаційні 

заходи 

1 2 3 

Субсидії (за викл. експортних субсидій) 7398 1790 

Експортні заходи ( включно експортні 

субсидії)  
3718 

 

701 

Тарифні заходи 2422 2707 

Захисні заходи торгівлі  1972 20 

Інвестиційні заходи, пов’язані із 

торгівлею  
674 29 

Обмеження державних закупівель 655 69 

Не автоматичне ліцензування, квоти 

тощо 
573 721 

Заходи, пов’язані з прямими іноземними 

інвестиціями 
347 

 

393 

Невизначені інструменти 249 181 

Міграційні заходи 219 207 

Заходи з контролю капіталу 75 91 

Заходи цінового контролю, включно  74 162 
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Продовження таблиці 2 
1 2 3 

додаткові податки та збори 

Фінансові заходи 17 8 

Захист інтелектуальної власності 4 2 

Санітарні та фіто санітарні заходи 4 - 

Технічні бар’єри в торгівлі 2 1 

Джерело: Складено автором за даними сайту Globaltradealert. Url: 

https://www.globaltradealert.org/global_dynamics 

Сучасна економічна політика України має дві взаємопов’язані 

складові – внутрішню і зовнішню. Взаємовплив внутрішнього і 

зовнішнього середовища визначає ступінь залежності економіки 

країни від розвитку світового господарства та окремих країн під 

впливом процесів глобалізації. Зокрема. внутрішня економічна 

політика визначається курсом і реалізацією реформ, переходом до 

ринкової економіки (відкритої або преференційної). 

Зовнішньоекономічна політика – це в першу чергу адекватна рівню 

розвитку економіки експортно-імпортна стратегія, митна і валютно-

фінансова політика, активна діяльність на міжнародних ринках 

праці й капіталу. В процесі трансформації економіки України ця 

політика зазнавала змін у відповідності до реалізації політики 

стратегічного партнерства. При цьому, внутрішня політика не 

узгоджувалась із зовнішньою, а економіка країни зазнала і зазнає 

катастрофічного спаду. На нашу думку це зумовлено високою 

залежністю економіки України від зовнішніх ринків, адже протягом 

2000-2018 рр. сукупні обсяги експорту та імпорту складали 90-

119% ВВП (табл. 3). Слід відзначити, що починаючи з 2006 р. 

показник питомої ваги імпорту України в ВВП значно перевищував 

показник питомої ваги експорту (на 3-9%), відповідно протягом 

цього періоду фіксувалося негативне сальдо торговельного балансу. 

Визнаним у економічній теорії є той факт, що провідну роль у 

формуванні економічного потенціалу країни має відігравати 

пріоритетний розвиток внутрішнього ринку. Водночас, економіка 

України є достатньо вразливою до впливу дестабілізуючих 

чинників, з огляду на надмірну зорієнтованість виробництва товарів 

і послуг на зовнішні ринки і недостатні темпи розширення попиту 

на внутрішньому ринку.  

https://www.globaltradealert.org/global_dynamics
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Таблиця 3 - Динаміка питомої ваги експорту та імпорту товарів 

і послуг у ВВП України, 2000-2018 рр., % 

Показник 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

2000-2009 роки 

Питома вага 

експорту у 

ВВП  62,4 52,5 52,1 54,7 60,3 48,7 44,1 42,5 44,4 43,98 

Питома вага 

імпорту у 

ВВП 57,4 51,5 48,5 52,8 53,5 48,4 47,3 48,4 52,5 45,9 

Показник 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

х 

2010-2018 роки 

Питома вага 

експорту у 

ВВП  47,0 49,8 47,7 43,0 48,6 52,6 49,3 48,0 45,2 

 

 

х 

Питома вага 

імпорту у 

ВВП 51,1 56,4 56,4 52,2 52,1 55,2 56,2 55,7 53,8 

 

 

х 

Джерело: World Development Indicators: Exports of goods and 

services (% of GDP), Imports of goods and services (% of GDP)/ URL: 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD 
 

З 2015 р. у структурі експорту товарів 41-48% складають 

продовольчі товари та сировина для їх виробництва, близько 20-

25% – чорні й кольорові метали та вироби з них, до 9% – мінеральні 

продукти, що свідчить про сировинний характер експортного 

потенціалу. У структурі товарного імпорту незначно домінує 

складна продукція з підвищеною часткою доданої вартості. Так, у 

зазначений період спостерігалося значне зростання закупівлі 

машин, устаткування, транспортних засобів та приладів (до 32,2%), 

близько 21-25% складають мінеральні продукти, до 20% – 

продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості. 

Зважаючи на вищевикладене, виникає нагальна потреба 

формування зовнішньої і внутрішньої економічної політики України 

з урахуванням протекціоністських тенденцій розвитку світової 

економіки з метою захисту національних інтересів (на рівні 
держави, суб’єктів підприємництва та споживачів). При цьому, 

швидкість розповсюдження негативних процесів потребує 

забезпечення реалізації принципу «прискореної адаптивності» при 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD


161 

 

прийнятті управлінських рішень владними структурами. Події 

останніх років свідчать, що саме оперативність впровадження нових 

регулятивних методів задля макроекономічної стабілізації дозволяє 

більшості країн світу долати спад і виходити на новий виток 

економічного зростання протягом одного року. 

Альтернативну стратегію прискореного розвитку 

національної економіки слід шукати у сфері керованого розвитку 

експорту продукції обробної промисловості, наукоємних і 

високотехнологічних виробництв. Навіть з урахуванням того, що 

результати такої політики в повній мірі дадуться взнаки лише через 

3-5 років, необхідно цілеспрямовано створювати передумови 

експортного прориву по цих напрямках. 

Аналіз сучасних тенденцій світової економіки свідчить, що 

досягнення високого ступеня міжнародної 

конкурентоспроможності практично в усіх сферах підприємницької 

діяльності потребує не стільки лібералізації експортної діяльності, 

скільки створення таких виробничих структур, що здатні виробляти 

сучасні інноваційно принадливі товари і опановувати внутрішній та 

зовнішній ринки. 

Ефективні шляхи входження на ринки товарів, які належать 

до наукоємного сектору, обмежені не тільки формальними (методи 

експортного контролю), але й неформальними бар’єрами, що 

встановлюються  транснаціональними високотехнологічними 

структурами, альянсами, стійкими коопераційними зв’язками тих 

чи інших компаній в рамках політичних та економічних 

угруповань. Подолання цих бар’єрів можливо за умови створення 

передумов та інтегрованих зусиль як відповідних компаній, так і 

досить високого рівня державної підтримки на формування 

специфічних факторів розвитку – спеціалістів найвищої 

кваліфікації, потужних інформаційних систем і баз даних, сучасної 

інфраструктури інноваційної діяльності. Це передбачає створення 

механізмів фінансової та законодавчо-нормативної підтримки 

процесу впровадження новітніх технологій і техніки, у тому числі 

вдосконалення національної системи захисту інтелектуальної 

власності. 

Важливою проблемою в контексті раціоналізації експортно-

імпортної політики України є доцільність запровадження політики 

імпортозаміщення. Новітні аспекти сучасного розвитку України, а 

саме, кризовий стан державних фінансів,  інфляційні процеси, 
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ускладнення існуючих форм міжнародного співробітництва, 

розгортання глобальної фінансово-економічної кризи потребують 

переосмислення ефективності зовнішньоекономічної діяльності, 

ефективності політики імпортозаміщення, проблем їх аналізу та 

вимірювання. Якщо декілька років тому проблема 

імпортозаміщення була не актуальною, то сьогодні, на наш погляд, 

постановка цього питання є вельми актуальною. На підтвердження 

цього висновку розглянемо основні можливі шляхи та етапи 

реалізації політики імпортозаміщення; наслідки, яки можна 

прогнозувати від реалізації політики імпортозаміщення.  

Політика імпортозаміщення реалізується в окремих країнах з 

метою захисту вітчизняного товаровиробника та споживача в 

перебігу здійснення економічних реформ, зокрема лібералізації 

зовнішньоекономічної діяльності. Під час проведення економічних 

реформ в кожній країні було розроблено програми структурної 

перебудови економіки, визначено пріоритети розвитку тих, чи 

інших галузей промисловості та інфраструктури з урахуванням 

конкурентоспроможності продукції, витрат на проведення 

технологічного переоснащення виробництва, наявності відповідних 

виробничих потужностей тощо. Особливо важливу роль при цьому 

відігравав платоспроможний попит. Як правило, політика 

імпортозаміщення проводилась по таких групах товарів, як товари 

споживчого характеру (продовольчі та непродовольчі), товари 

машино-технічного призначення, комплектуючи тощо. Водночас, 

здійснювалися заходи щодо зменшення рівня залежності країни від 

поставок тих чи інших товарів (насамперед енергоносіїв) з 

обмеженого кола країн (політика диверсифікації). Основними 

інструментами реалізації цієї політики виступали: (а) задля 

скорочення обсягів імпорту - мито, імпортні тарифи, квоти та 

ліценції, інколи ембарго; (б) задля диверсифікації - укладання 

міждержавних довгострокових угод або міжнародних угод з 

відповідними компаніями про поставки сировини; (в) вжиття 

економічних заходів економічного характеру на зменшення 

вартості  імпортованої сировини в залежності від цінової 

кон’юнктури зовнішніх ринків з метою уникнення інфляційного 

сплеску на внутрішньому ринку та підвищення 

конкурентоспроможності національної продукції за рахунок 

зменшення собівартості промислової продукції та послуг.  
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Сьогодні виживання окремих виробництв, в тому числі задля 

імпортозаміщення, визначається насамперед платоспроможним 

попитом. Кінцевий платоспроможний попит можна умовно 

поділити на такі сектори: споживчий, державний, колективний 

(акціонерних товариств) та інвестиційний. Усі ці види попиту 

характеризуються вкрай низькою платоспроможністю: населення 

(понад 80% доходів витрачається на продовольчі товари та 

комунальні послуги); держави (хронічною нестачею бюджетних 

коштів на інвестиції, переоснащення основних фондів державних 

підприємств); акціонерних товариств (відсутністю фінансових 

ресурсів на поповнення обігових коштів, капіталовкладення, 

амортизацію, оплату праці тощо).  

Україна потребує осучаснення існуючої економічної політики 

на таку, яка була б здатна реалізовувати довгострокові пріоритети 

розвитку в глобальному середовищі. Необхідно розробити 

довгострокову зовнішньоекономічну стратегію, яка б передбачала 

нівелювання  всіх  проблем, пов’язаних з глобальними викликами, 

передусім посиленням протекціонізму. 

Прокопенко К.О., к.е.н. 

старший науковий співробітник 

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», 

м. Київ, Україна 

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У 

ЗАБЕЗПЕЧЕННІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТВАРИННИЦТВА 

Високий ступінь ризику сільськогосподарської діяльності 

потребує вірного вибору напрямів розвитку на довгостроковий 

період. Таким вимогам відповідають програми, що реалізуються в 

межах державного-приватного співробітництва. Багатокомпонентна 

структура процесів, необхідних для реалізації і досягнення 

подальшого розвитку сільського господарства, ускладнюється 

специфікою аграрного сектора, який не тільки забезпечує 

продовольчу незалежність країни, а й несе в собі широкий спектр 

соціальних функцій. Державно-приватне партнерство (ДПП) як 

форма соціально-економічних відносин, являє собою модель 

управління ресурсів, що концентрує в собі переваги конкурентного 

й інноваційного характеру. 
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Модернізація галузей сільського господарства, як система 

включає всі взаємопов'язані і взаємозалежні елементи (інновації, 

інвестиції, інститути, інфраструктура) та сприяє збільшенню 

обсягів виробництва продукції і підвищення її 

конкурентоспроможності. Процеси модернізації розвиваються 

більш інтенсивно там, де вище інвестиції, де використовується 

комплексний підхід в процесі вдосконалення технології, техніки та 

організації виробництва. В свою чергу, інвестиції вище в тих 

регіонах, де оптимально поєднується сприятливий вплив природно-

кліматичних, політичних, інституційних, економічних, 

організаційних, соціальних та інших факторів [1]. 

Роль ДПП, як одного з інститутів, полягає в забезпеченні 

проведення розумної аграрної політики, спрямованої на 

поліпшення соціально-економічного рівня, що стимулює агробізнес 

брати участь в реалізації цільових програм. 

Практика реалізації механізмів державної підтримки 

аграрного сектора виявила найбільш успішні: цільові програми, 

особливі економічні зони, технопарки і інвестиційні фонди. Дані 

механізми є формою партнерства і ґрунтуються на загальних 

методологічних принципах: ефективності та прибутковості, 

транспарентності, варіативності і взаємної відповідальності. Ці 

принципи адаптивні та діють в умовах функціонування 

інноваційних проектів в рамках ДПП.  Світовий досвід реалізації 

проектів ДПП доводить той факт, що максимальний синергетичний 

ефект прикладених зусиль з боку держави і бізнесу досягається при 

конвергенції внутрішніх і зовнішніх чинників реалізації програм 

державно-приватного партнерства. Фактори внутрішнього 

середовища ДПП в сільському господарстві визначають потенціал 

реалізації програм ДПП та очікуваний результат. 

Модернізація сільського господарства  наразі є нагальною 

потребою для подальшого розвитку сектора. Світовий досвід 

показує, що без ДПП розвиток і ефективне функціонування 

сучасної національної інноваційної системи, яка забезпечує 

проведення комплексної модернізації в усіх галузях сільського 

господарства, неможливе. Діючий механізм державно-приватного 

партнерства в не забезпечує системного здійснення інноваційних 

процесів в усіх напрямках, і характеризується лише локальними 

змінами в окремих галузях на невеликій частині територій. В 

результаті цього, бюджетні кошти, які виділяють на оновлення 
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порід тварин і сортів рослин, технічну і технологічну модернізацію, 

кадрову підготовку, не дають очікуваних результатів. Тому, 

біопотенціал землі, порід тварин і сортів рослин використовується 

лише наполовину, а рівень рентабельності продукції не забезпечує 

розширеного відтворення на інноваційній основі, що, в кінцевому 

підсумку, знижує її конкурентоспроможність. Розробка моделей і 

механізмів державно-приватного партнерства при проведенні 

модернізації галузей сільського господарства, вибір методів та 

інструментів, що сприяють посиленню сприйнятливості агробізнесу 

до інноваційного розвитку, дозволить найбільш повно 

використовувати позитивний вплив зовнішніх і внутрішніх 

факторів для узгодження інтересів держави, підприємців та 

інвесторів, підвищення ефективності та конкурентоспроможність 

виробничої продукції. 

Серед основних форм державно-приватного партнерства є 

розробка і реалізація цільових програм і національні пріоритетні 

проекти, надання концесії, створення особливої економічні зони, 

технопарки і технополіси, формування інтегровані структури, 

кластери і інвестиційні фонди. При цьому кожна з цих форм має 

специфічні особливості та притаманні їй характерні риси. 

Найбільше поширеною в аграрному секторі є така форма 

партнерства як цільові програми. 

Зокрема, очікується прийняття Державної цільової програми 

розвитку аграрного сектору економіки на період до 2022 року.   

  У галузях тваринництва інноваційний розвиток 

здійснюється з метою забезпечення розвитку біологічного, 

технологічного, трудового та організаційно-інституціонального 

ресурсного потенціалу [2] за наступними напрямками: селекційно-

племінна робота та закупівля нових порід за кордоном шляхом 

реалізації цільових програм, надання пільгових кредитів, програм 

лізингу та страхування; технічна та технологічна модернізація, що 

забезпечують утримання та годування тварин на основі високих 

технологій та якісне ветеринарне обслуговування (включає 

налагодження виробництва кормів, преміксів, ветпрепаратів, 

обладнання та закупівля обладнання за кордоном), яке здійснюється 

шляхом надання пільгових кредитів, програм лізингу та 

страхування; формування кадрового ресурсу шляхом підвищення 

рівня кваліфікації працівників галузі, вдосконалення системи 

оплати і стимулювання праці, забезпечення підготовки та 
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стажування кадрів, роботи дорадчих служб; розробка нормативно-

законодавчих актів, інструментів погодження інтересів держави та 

приватного сектора, впровадження стандартів, формування 

кластерів, технопарків, технополісів, що забезпечить організаційно-

інституціональну базу роботи ДПП при модернізації галузі. 

Зокрема, виведення нових порід тварин і кросів птиці 

підвищує їх генетичні якості, а впровадження їх у виробництво 

збільшує біологічний ресурс. Від генетики стада продуктивність 

залежить, наприклад, на чверть, а доходи підприємств на третину. 

Утримання тварин за прогресивними технологіями з використанням 

високопродуктивного обладнання для автоматизації технологічних 

процесів і застосування збалансованого годування, необхідного для 

певного рівня продуктивності тварин і птиці, дозволяють повніше 

використовувати біопотенціал нових порід тварин і кросів птиці, 

підвищити технологічний ресурс. 

Слід зазначити, що у Державному бюджеті на 2020 рік 

зафіксована сума у 4,2 млрд грн на підтримку галузі АПК. Всі 

напрями підтримки передбачають сприяння модернізації галузі. 

Зокрема, 1,2 млрд грн передбачається виділити на програму зі 

здешевлення кредитів. Кредити виділятимуться на придбання землі, 

поточні та капітальні інвестиції та на розвиток тваринництва. На 

підтримку тваринництва закладено 1 млрд грн. Модель підтримки 

передбачатиме відшкодування вартості племінних (генетичних) 

ресурсів, тваринницьких об’єктів та надаватиме дотацію за наявні 

бджолосім’ї. На здешевлення компенсації техніки та обладнання 

вітчизняного виробництва буде виділено 1 млрд грн. На програму 

розвитку фермерства та кооперативів планується спрямувати 400 

млн грн. держава продовжуватиме частково компенсувати витрати, 

пов’язані з наданими сільськогосподарськими дорадчими 

послугами, та надаватиме фінансову підтримку 

сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам з метою 

збільшення кількості об’єктів місцевої переробки 

сільськогосподарської продукції.  

Максимальний ефект від модернізації галузей тваринництва 

може бути отриманий тільки за умови гармонізації біологічного, 

технологічного і кадрового ресурсного потенціалу. Комплексна 

модернізація галузей дозволить: забезпечити інноваційні процеси у 

всьому технологічному ланцюжку замкнутого циклу виробництва 

(від забезпечення ресурсами до реалізації готової продукції), 
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забезпечити ефективне управління фінансовими ресурсами 

відповідно до товарно-матеріальними потоками (управління не 

тільки технологічними процеси, а й бізнес-процеси), сформувати в 

окремих організаціях і галузях в цілому, інноваційні команди, 

здатні розробляти і реалізовувати плани свого стратегічного 

розвитку.  

Поряд з модернізацією тваринництва через створення ДПП 

необхідно здійснювати модернізацію переробних підприємств, що 

забезпечують глибоку переробку сировини за сучасними 

технологіями, а також формувати сучасну транспортно-логістичну 

систему, що забезпечує просування виробленої продукції 

споживачам певних сегментів ринку. Комплексний підхід в 

організації розширеного відтворення на інноваційній основі 

дозволить розширити асортимент якісної продукції і забезпечити її 

конкурентоспроможність. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ 

ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

В сучасних умовах для здійснення підприємницької 

діяльності потрібна ліцензія. Список видів діяльності, котрі 

підлягають ліцензуванню, складається з 80 назв. Для реалізації 
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ліцензованої господарської діяльності варто одержати належну 

ліцензію та виконувати певні умови та правила для виконання 

конкретного виду роботи. Це спонукає країну апелювати до 

вживання регулюючих прийомів та найефективнішим поміж яких і 

є ліцензування господарської діяльності. Ліцензування, згідно 

законів України, регулює права на реалізацію господарської 

діяльності, які саме і прописані у Конституції України. Утім, 

нерідко ліцензування стає помітною перешкодою в роботі та 

розвитку підприємницької діяльності.  

Дослідженню сутності та особливостей отримання 

ліцензування присвячено увагу багатьох українських вчених, а 

саме: С.С. Алексєєва, С.М. Братуся, В.П. Жушмана, 

І.Є. Замойського, А.Г. Бобкової, Ж.А. Іонової, Д.А. Керімова,    

В.О. Котюка, А.С. Ластовецького та інших. 

Метою дослідження є дослідження й доповнення сутності 

терміна «ліцензування» та визначення особливостей його 

отримання у господарській діяльності. 

Згідно ст. 1 п. 6 Закону України «Про ліцензування видів 

господарської діяльності» ліцензування – це засіб державного 

регулювання провадження видів господарської діяльності, 

спрямований на забезпечення безпеки  та захисту економічних і 

соціальних інтересів держави, суспільства, прав та законних 

інтересів, життя і здоров’я людини, екологічної безпеки та охорони 

навколишнього природного середовища [1]. 

На думку Ю.А. Тихомирова, ліцензування – особлива 

процедура офіціального засвідчення (визнання) права 

господарюючого суб’єкта на ведення певного виду діяльності з 

додержанням правил, нормативних вимог та стандартів [2, с. 322]. 

На думку А.І. Цихоцької, «реальним змістом ліцензування є 

організаційно-коригуючий вплив держави на керований об’єкт... 

Ліцензування є однією з функцій державного управління, тобто 

одним із найбільш загальних і типових способів впливу держави на 

суб’єктів, що господарюють» [3, с. 162-163]. 

Д.І. Пастух визначає ліцензування як правовий режим 

окремих встановлених законодавством видів господарської 

діяльності, що передбачає державне підтвердження та визначення 

меж права на їх здійснення, а також контроль за цією діяльністю та 

можливість припинення останньої за особливими підставами з боку 

відповідних органів держави [4, с. 58]. 
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А.І. Шпомер зазначає, що ліцензування господарської 

діяльності – це діяльність уповноважених державою органів щодо 

надання у встановленому порядку суб’єктам господарювання 

дозволів на здійснення, за певних (ліцензійних) умов, передбачених 

законом видів господарської діяльності та забезпечення 

додержання ліцензіатами ліцензійних умов, спрямована на захист 

прав і законних інтересів громадян та організацій, навколишнього 

природного середовища, а також забезпечення безпеки держави [5, 

с. 4]. 

Отже, можна зробити висновок, що ліцензування виступає 

своєрідним методом прямого державно-правового впливу на 

суб’єкти господарської діяльності та слугує способом урядового 

регулювання, метою якого є урегулювання інтересів суб’єктів 

підприємництва і громади загалом. 

Ліцензування включає в себе низьку аспектів, серед яких: 

1) заборона входу на ринок тих суб'єктів підприємницького 

функціонування, котрі не зможуть дотримуватись відповідним 

установленим правилам їх діяльності; 

2) визначення ліцензійних законів і правил, тотожних 

роботі ліцензіата і спроможних забезпечити додержання правил при 

реалізації ним власної діяльності; 

3) керування інформацією про суб'єктів господарювання, 

легально працюючих на ринку ліцензованого функціонування після 

отримання ними належних ліцензій; 

4) викорінення з ринку тих підприємців, у яких за 

підсумками інспектування викрито недодержання ліцензійних 

правил. 

Поміж принципів, на котрі спирається державна політика у 

галузі ліцензування, треба виділити:  

 принцип однієї урядової систематичності ліцензування;  

 принцип територіальності; 

 принцип додержання законів;  

 принцип рівноправності суб'єктів господарського 

функціонування; 

 принцип доступності до ходу ліцензування. 

Також треба зауважити, що ліцензування господарської 

діяльності в Україні, як метод державного регулювання, 

застосовується як по відношенню до  юридичних, так і  по 

відношенню до фізичних осіб. 
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Є всі підстави вважати ліцензування як законодавчий 

інститут, інакше кажучи системою нормативно-правових засад, які 

регулюють наступні відносини:  

 стосунки, які утворюються відносно систематичного 

створення групи уповноважених людей, у котрих є право надавати 

ліцензії на реалізації підприємницької діяльності;  

 взаємовідносини з приводу будови функціонування 

органів, котрі виконують ліцензування;  

 взаємини, які утворюються серед виконавчою владою та 

персоною, котра прагне отримати, отримала або позбулася ліцензії 

на виконання певного виду підприємницької діяльності.  

Згідно із ст. 4 Закону про ліцензування спеціальний орган з 

запитів ліцензування втілює такі функції [1]:  

 розробляє пропозиції щодо вдосконалення 

законодавства у сфері ліцензування;  

 розробляє проекти нормативно-правових актів з питань 

ліцензування;  

 погоджує проекти нормативно-правових актів з питань 

ліцензування, що розробляються та приймаються органами 

виконавчої влади;  

 узагальнює практику застосування нормативно-правових 

актів з питань ліцензування;  

 здійснює методичне керівництво, інформаційне 

забезпечення діяльності органів ліцензування;  

 визначає форми документів у сфері ліцензування та 

правила їх оформлення;  

 затверджує спільно з органами ліцензування ліцензійні 

умови провадження певного виду господарської діяльності та 

порядок контролю за їх додержанням, крім випадків, передбачених 

цим Законом;  

 формує експертно-апеляційну раду;  

 видає розпорядження про усунення порушень 

ліцензійних умов, а також розпорядження про усунення порушень 

законодавства у сфері ліцензування;  

 здійснює контроль за наявністю ліцензії та ін. 

Вдалося з’ясувати, що процес отримання ліцензування 

розміщає у собі засади цивільного та адміністративного права, де 

присутність ліцензії це основа для утворення правоздатності і 
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взаємовідносин, під час яких здійснюється певна господарська 

діяльність. Через це, ліцензування можна розглядати як 

комплексний інститут.  

Для того, щоб ліцензування не стало для підприємця 

вантажем, воно повинно бути адміністративним апаратом, котрий 

забезпечив би реалізацію головних положень урядової політики, які 

зазначені у законодавчих актах та направив би господарську 

діяльність на підняття достатку громадян країни.  

В цілому ліцензування є способом виконавчого 

функціонування, яке виражене в затвердженні та офіційному 

визначенні для того, щоб займатися самостійними видами 

підприємницької діяльності. Ліцензування це головний та 

потрібний спосіб адміністративного впливу, завдяки якому 

громадяни країни отримають здатність розширяти власну 

діяльність. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ 

РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ 

ЕНЕРГЕТИКИ 

 

До недавнього часу в Україні з цілого ряду причин, питанням 

розвитку альтернативних джерел енергії приділялося порівняно 

мало уваги. Проте останніми роками в цій ситуації намітилися 

значні зрушення і зміни. 

Необхідність змін диктується логікою міжнародної співпраці, 

прагненням поліпшити екологічну обстановку, розвитком 

високотехнологічних галузей промисловості, підвищенням якості 

життя, а також необхідністю підвищення енергоефективності 

існуючих технологій, що, як правило, позначається на рівні 

економічного розвитку.  

Питанням розвитку АДЕ приділяється велика увага зважаючи 

на їх значущість в контексті екології і енергобезпеки. За наявності 

ряду досліджень по окремих різновидах АДЕ доцільно визначити 

можливість застосування досвіду ЄС в Україні. 

Згідно з даними організації REN21 (Renewable Energy Policy 

Network for the 21 century) фінансування АДЕ у світі з 2004 по 2013 

рр. збільшилося на 1 млрд. дол. (з 40 до 214 млрд. дол.) [1]. 

Очевидно, що при таких темпах інвестування регулювання 

АДЕ здійснювалося не лише на національних рівнях, але і на 

міжнародному. 

Так, представляється цікавим розглянути витоки 

міжнародного регулювання АДЕ. 

До глобального і регіонального рівня відносяться (рис.1): 

 Міжнародне агентство з альтернативних джерел енергії 

(IRENA); 

 Міжнародне енергетичне агентство; 

 Дві комісії ООН: Європейська економічна комісія (ЄЕК) 

та Економічна і соціальна комісія Азії та Тихого океану (ЕСКАТО); 

 Асоціація держав Південно-східної Азії (АSEАN); 

 Європейський Союз. 
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Серед основних країн, регулюючих АДЕ, слід виділити 

США, країни ЄС, Китай і Японію. 

У свою чергу на корпоративному рівні можна виділити 

наступні організації: 

 різні асоціації (Renewable Fuels Association, Swedish 

Bioenergy Association та ін.); 

 приватні компанії (British Petroleum, GE Power Systems, 

Alstom, Eurowind та ін.); 

 банки, інвестиційні фонди і страхові компанії (IBRD, 

EIB, Citibank, Energy Foundation, Energy Insurance Brokers та ін.); 

 консалтингові і інші організації. 

З метою розвитку АДЕ у більшості країн альтернативна 

енергетика зведена в ранг державної політики, і цьому напряму 

виявляється різноманітна державна і міжнародна підтримка за 

допомогою вищезгаданих організацій. Розвиток технологій АДЕ 

зробить значний вплив на структуру енергоспоживання у світі. 

 

 
 

Рис. 1. Структурна схема основних центрів регулювання АДЕ 
 

Для збільшення масштабів АДЕ потрібні чотири основні 

умови: 

 постановка завдання (розробка державної стратегії в 

області АДЕ); 

 встановлення структури і правил роботи на ринку 

(створення нормативно-правової бази); 
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 забезпечення прозорої та добросовісної конкуренції з боку 

традиційної енергетики; 

 стимулювання інвестицій. 

Для реалізації усіх умов потрібні відповідні правові і 

нормативні документи, положення, що розкривають їх, та 

визначальні особливі територіальні вимоги згідно 

загальнонаціональної стратегії. 

Однією з умов успішного існування енергетичних об'єктів на 

базі альтернативних джерел енергії є їх ефективне нормативно-

правове регулювання та відповідні стандарти. Стандарти - 

потужний інструмент для обміну технологіями і досвідом, а також 

для розвитку різних ринків і підтримки координації заходів 

державної політики в області АДЕ [2]. 

У Європейському союзі (ЄС) регулювання АДЕ носить 

комплексний характер і реалізується за допомогою наступних 

документів: 

 регламенти (є повністю обов'язковими і застосовуються в 

усіх державах - членах); 

 директиви (є обов'язковими для держав - членів в частині 

результатів, які мають бути досягнуті, і підлягають відображенню в 

національній правовій базі); 

 рішення (обов'язкові тільки для тих суб'єктів, яким вони 

адресовані); 

 рекомендації і висновки (не є обов'язковими і носять 

декларативний характер); 

 стандарти (застосовуються на добровільній основі, але ЄС 

стимулює їх застосування). 

В Україні основним нормативно-правовим документом в цій 

сфері є Закон України «Про альтернативні джерела енергії» від 

20.02. 2003 року № 555 - IV. Згідно із законом до альтернативних 

джерел відносять енергію сонячного випромінювання, вітру, морів, 

річок, біомаси, теплоти Землі і вторинні енергетичні ресурси, які 

існують постійно або періодично виникають в довкіллі [3]. Закон в 

існуючій редакції не передбачає комплексного підходу до 

врегулювання стосунків, пов'язаних з альтернативними джерелами 

енергії.  

Враховуючи зобов'язання нашої країни з адаптації 

національного законодавства до законодавства ЄС, що накопило в 
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цьому значний досвід, доцільно при розвитку законодавства у сфері 

АДЕ в Україні скористатися цим досвідом. 

ЄС має найефективнішу у світі нормативно-правову базу по 

АДЕ, завдяки чіткому розмежуванню функцій і завдань між 

структурами Союзу і країнами - членами, точному формулюванню 

завдань для розвитку АДЕ в самих документах і постійній роботі по 

удосконаленню законодавства за відновлюваними джерелами. 

Отже, наявність такої бази і є однією з основних умов розвитку 

АДЕ в країнах ЄС такими швидкими темпами, які спостерігаються. 
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АКТИВІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

В МІСТАХ- МЕТРОПОЛІСАХ УКРАЇНИ ДЛЯ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

Урбанізація є загальносвітовим процесом переходу від 

сільського до міського суспільства, старт якому дало зародження 

індустріального типу виробництва. В Україні інтенсивні  

урбанізаційні процеси відбувались протягом ХХ століття, і на 

початок 2020 р. майже 70% населення країни мешкало у міських 

поселеннях. Міста визначають основні тенденції розвитку 

матеріальної бази українського суспільства. Вони концентрують 

основну частину найбільш розвинених продуктивних сил, у тому 

числі виробничу базу, людські ресурси тощо. Великі міста є 

системоутворюючими як для певних галузей економіки, так і 

територій 

Сучасні соціально-економічні процеси призвели до переходу 

окремих великих міст у новий рівень їх розвитку – поступове 

перетворення на міста-метрополіси. Ці міста концентрують 

економічний, культурний й інформаційний потенціалу, реалізують 

суспільно значимі функції на світовому та макрорегіональному 

рівнях. Міста є метрополісами, коли їх вплив на інші міста і 

території відбувається як через здійснення ними управлінських й 

інноваційних функцій, так і через «експорт» ідей і стилю життя, 

цінностей і соціально-економічних практик метрополій [1, с. 10-61]. 

В Україні до метрополійних міст фахівці відносять Київ, 

Дніпро, Львів, Одесу і Харків, до 2014 р. – Донецьк. Це міста з 

великою чисельністю населення, їх соціальний, науковий, 

економічний, інноваційний, технологічний, культурний, 

інформаційний вплив як суспільно-просторових центрів охоплює 

територію кількох суміжних областей. Ці міста характеризуються 

значною питомою вагою їх населення у загальній чисельності 

населення України; концентрацією робочої сили;  концентрацією 

освітніх та культурних закладів;  розвиненою соціальною 

інфраструктурою;  концентрацією фінансів;  привабливістю для 
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інвестицій; значною  роллю як транспортних центрів і  

міжобласних центрів. Вони є центрами тяжіння населення для 

проживання і місця реалізації життєвих планів. Їх питому вагу в 

природному відтворенні населення України демонструє табл. 1. 

 

Таблиця 1. - Основні характеристики природного руху 

населення окремих міст України у 2015 і 2018 рр. 
 

 

2015 рік 2018 рік 

Чисельніс

ть 

населення 

Кількість 

ново-

народже-

них 

Кіль-

кість по-

мерлих 

Прирі

ст/ 

скоро

чення 

на-

селен-

ня 

Чисель-

ність 

населен-

ня 

Кількість 

новонародж

ених 

Кількість 

померлих 

Приріст/

скорочен

ня на-

селення 

Дніпро 986802 9828 14674 -4846 999304 7714 14552 -6838 

Київ 2897272 35558 30425 5133 2942671 34586 32231 2355 

Львів 728889 7318 8281 -963 725742 6421 8398 -1977 

Одеса 1013681 10111 12992 -2881 1012326 8743 13297 -4554 

Харків 1451309 12678 19318 -6640 1448094 10121 19851 -9730 

Украї-

на 42844909 411781 594796 

-

183015 42269802 335874 587665 -251791 

внесок 

міст,% 16,5 18,3 14,4 5,6 16,9 20,1 15,0 8,2 

Джерело: складено автором за даними Державної Служби 

статистики України 

 

Концентрація фінансового, інформаційного, культурного, 

інноваційного, управлінського потенціалів у містах-метрополісах 

дозволяє їм стати соціально-економічними центрами зростання 

країни. Для цього необхідно швидке впровадження у різні сфери 

найбільш передових технічних, технологічних та соціально-

економічних ідей, що є головним імпульсом постійного якісного 

оновлення і розвитку; матеріальне виробництво повинно 

поєднуватись з науковими дослідженнями і стимулювати їх. Від 

оволодіння інноваційними механізмами розвитку залежить доля 

України: чи рухатиметься вона в напрямі входження до числа 

розвинених країн, чи залишиться стагнуючою країною на узбіччі 

науково-технічного  і соціального прогресу [2, с. 5]. 

Загальновизнано, що сталий економічний розвиток 

неможливий без інноваційної моделі розвитку, яка потребує 

інституційної обумовленості інноваційних процесів, налагодженню 

взаємодії інститутів, держави і ринку. Не менш важливим є 

наявність достатньої кількості населення  високої якості, в першу 

чергу сучасної якості, тобто здатного  до постійного оновлення 

отриманих знань, сприйняття технічних, технологічних та 
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соціальних нововведень, професійної гнучкості і мобільності. 

Метраполійні міста здатні стати центрами впровадження соціально-

економічної і демографічної політики, направленої на формуванню 

населення, необхдного до цього розвитку. Разом з тим 

закономірністю сучасного демографічного розвитку є старіння 

населення, тобто зростання абсолютної кількості і питомої ваги осіб 

похилого віку, що є наслідком сучасного режиму відтворення 

населення. Отже існують певні демографічні обмеження щодо 

можливостей інноваційного розвитку: з однієї сторони, 

інноваційний розвиток потребує осіб у «найбільш творчому і 

ініціативному» молодому віці, з іншої – суттєві досягнення у 

збільшенні тривалості життя та сучасний режим народжуваності 

об’єктивно продукують процес демографічного старіння.  

Демографічне старіння, яке стосується населення в цілому і 

робочої сили зокрема,  зумовлює низку суспільно-економічних 

викликів, серед яких найбільш серйозними є:  трансформація 

трудового потенціалу, змінна співвідношення економічно активної 

й неактивної частини населення, старіння робочої сили за її 

недостатньої освітньо-професійної гнучкості (включаючи здатність 

до засвоєння нових знань та легкість “звільнення” від застарілих 

знань та навичок), що набуває особливого значення в умовах 

інноваційного соціально-економічного розвитку. Постаріння 

населення і його працездатного контингенту так чи інакше тягне за 

собою ослаблення його адаптаційних можливостей, зниження 

професійної мобільності, ймовірне погіршення деяких інших 

трудових якостей. 

Міста-метрополіси як центри тяжіння населення, в першу 

чергу молоді, мають  специфічну вікову структуру населення. 

«Молодша» структура населення є значною перевагою, дозволяє їм 

бути полюсами високотехнологічного виробництва, продукувати 

інноваційно-креативні імпульси для всієї країни. Разом з тим 

необхідна адаптація всіх сторін життя суспільства до умов старіння 

населення, і в першу чергу  збільшенні періоду продуктивної 

творчої праці, що можливо лише при достатньому рівні здоров’я та 

освітньо-професійної гнучкості осіб літнього віку [3, с. 9-55]. 

Підвищення продуктивності праці, конкурентоздатності, творчої 

активності всього економічно активного населення є необхідною 

передумовою сталого економічного розвитку. Освоєння новітніх 

наукових та техніко-технологічних досягнень особами всіх вікових 
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груп можливе через розвиток системи безперервної освіти, надання 

дорослому населенню можливостей продовжувати навчання все 

життя. 

Специфічна соціально-демографічна структуру населення 

великих міст є значною перевагою, але і продукує певні проблеми. 

Для великих міст країни є актуальним: 

– збереження та розвиток молодіжного потенціалу, 

подолання молодіжного безробіття; 

– підвищення якості освітніх послуг з метою забезпечення 

умов для молоді щодо досягнення гідного освітнього та 

професійного рівня; 

– розвиток системи безперервної освіти, надання дорослому 

населенню можливостей продовжувати навчання все життя; 

– концентрація населення призводить до загострення 

житлової проблеми, в першу чергу для молодих сімей.  Вирішення 

цієї проблеми потребує виваженої державної політики, важливим 

напрямом якої є розробка та прийняття національної програми 

щодо побудови нових будинків на місті застарілого та аварійного 

житла; 

– необхідно звернути увагу на вирішення проблеми нестачі 

належної кількості закладів сфери соціальних послуг по догляду і 

вихованню дітей (зокрема, дитячих садків). 

Ефективність соціально-демографічна політика значно 

знижує відсутність достовірних даних щодо чисельності населення 

великих міст, отже проведення перепису населення в Україні є 

вкрай необхідним. 
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ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 
В сучасних умовах розбудови інноваційно-інвестиційної 

моделі економіки важливе місце посідає проблема формування 

ринкових інститутів, головним із яких є розвиток підприємництва. 

Поряд із середнім та великим бізнесом, важливе значення для 

формування конкурентоспроможної національної економіки 

посідає мале підприємництво. 

Процес його розвитку розпочався з проголошення 

незалежності України. Але на сьогодні мале підприємництво не є 

структуроутворюючою основою формування ринкових засад 

економіки. Світовий досвід показує, що в економіці провідних 

країн значну частку займає сектор малого підприємництва, як 

найбільш масова, гнучка та динамічна форма ведення господарської 

діяльності. Відповідно до даних ООН, тільки у виробничій сфері 

малі та середні підприємства формують від 30% до 70% 

національного продукту і забезпечують половину населення 

робочими місцями. Так, в Італії доля малого бізнесу у ВВП 

становить 70%, в Німеччині – 60%, у Франції – 52%. В Україні 

частка малих підприємств є меншою за 20% [1]. Розвитку малого 

бізнесу сприяють дві сторони – це підприємці та держава, і якщо 

перші виражають бажання розвиватися, то держава має забезпечити 

їм належні умови для ведення бізнесу. 

Сучасні проблеми і тенденції розвитку підприємництва та 

його ролі як важливого фактору підвищення якості людського 

капіталу досліджуються в працях вітчизняних науковців-

економістів, серед яких можна виокремити Б.М. Андрушківа, 

Л.М. Васільєву, З.С. Варналія, О.В. Захарова, А.П. Кісельова, 

І.Г. Костирка, В.В. Липчука, М.Й. Маліка, С.В. Мочерного, 

С.Ф Покропивного, Г.О. Поліщук, С.О. Полковниченко, 

В.О. Сизоненка, Л.М. Фокас, О.Г.  Череп та ін. Серед зарубіжних 

вчених різних часів проблемі розвитку малого підприємництва 

присвятили свої праці С.С. Бєляєв, І.В. Зікунов, Р. Кантільйон, 

А. Сміт, Д. Рікардо, Ж.-Б. Сей, А. Маршалл, Д. Шумпетер та ін.  
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Оскільки економіка України перебуває в умовах ринкової 

трансформації, то розвиток підприємництва має стати одним з 

найважливіших факторів її соціально-економічного зростання. Але 

на сьогодні в Україні відсутній дієвий механізм підтримки, захисту 

і розвитку підприємництва [2; 3]. 

Розширення сектору малого бізнесу в Україні гальмується 

рядом істотних причин, до яких можна віднести: слабку 

інноваційну інфраструктуру; вкрай низьке державне субсидування 

малого бізнесу; нерозвиненість системи кредитування малого 

бізнесу; неефективну систему оподатковування; слабку організацію 

управління розвитком малого бізнесу на державному рівні; 

обмеження на окремі види діяльності, адміністративні бар'єри, 

низька ділова активність населення тощо. Однією із головних 

перешкод для розвитку малого бізнесу є недосконалість державного 

регулювання й управління при існуючій організації економічної 

влади [4; 5]. Тому перед Урядом постає  актуальне завдання 

паралельного розвитку як державної системи підтримки бізнесу, 

так і ініціативи самих підприємців. 

Тому, перш за все, саме держава має бути зацікавлена в 

розвитку бізнесу, так як це веде до розбудови економіки за 

прикладом постіндустріальних країн, спираючись на мале та 

середнє підприємництво, що стане базою для стабільного розвитку і 

являтиме собою (нині практично відсутній в Україні) середній клас. 

Перед державою постає завдання вирішення на макрорівні 

наступних проблем: 

- належне регулювання сектору малого підприємництва, що 

передбачає свідоме формування державними структурами 

відповідних умов для становлення та розвитку малого бізнесу, 

залучення ресурсів та стимулювання його суб’єктів; 

- розвиток сучасної та високоефективної інфраструктури 

підтримки і розвитку малого підприємництва; 

- забезпечення належного захисту від протиправних 

посягань; 

- реальну боротьбу з корупцією, що стримує розвиток 

економіки; 

- зменшення нестабільних умов ведення бізнесу, рейдерства; 

- зменшення рівня бюрократії, оскільки на сьогоднішній день 

малі та середні підприємства у середньому близько 30% прибутку 
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витрачають для ведення легального бізнесу, на ліцензії, 

сертифікати, перевірки, дозволи тощо; 

- удосконалення податкової системи, що сприятиме 

зменшенню тіньової економіки; 

- зменшення впливу монополій та спрощення виходу на 

ринок новим учасникам економічних відносин; 

- створення відповідного виду установ для стимулювання 

ділової активності: бізнес-центри, бізнес-інкубатори, технологічні 

парки  з можливістю обміну досвідом та навчання бажаючих 

розпочати ведення власного бізнесу; 

- сприяння розвитку інноваційного підприємництва, що в 

даний момент є однією з основних конкурентних переваг країн 

Європейського Союзу тощо [6]. 

Аналіз стану та існуючі проблеми говорять, що без активного 

то позитивного втручання держави ситуація може прийти до 

згортання цього сектору економіки, що породить відповідні 

економічні проблеми та посилить рівень соціальної напруги. 

Таким чином, одним з головних стратегічних факторів 

розвитку інвестиційно-інноваційної моделі національної економіки 

є створення сприятливих умов для підприємницької діяльності. 

Розвиток підприємництва неможливий без усвідомлення того, що 

ключовим його ресурсом є людський капітал. З боку держави 

необхідно прийняття комплексу заходів, які могли б забезпечити 

розвиток підприємництва, реально підвищити його внесок у 

формування темпів та високої ефективності функціонування 

економіки на основі максимального використання інноваційного 

потенціалу людського капіталу.  

Стабільна й всебічна державна підтримка розвитку 

підприємництва створює сприятливі умови для формування та 

розвитку інноваційного людського капіталу, який є головним 

ресурсом розвитку економіки. Підвищення 

конкурентоспроможності сучасних підприємств можливо лише за 

рахунок нарощування обсягів інвестування в людський капітал, що 

сприятиме зростанню продуктивності праці, творчості та 

креативному підходу працівників до праці, підвищенню 

професійної майстерності. Тому доцільно вжити наступних заходів 

в напряму підвищення якості людського капіталу як головного 

фактору розвитку підприємництва в умовах економіки знань: 
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- надання державою пільг і субсидій підприємствам, які 

вкладають кошти в навчання своїх працівників та їх розвиток; 

- підприємцям створювати та впроваджувати нові 

мотиваційні програми для саморозвитку та самовдосконалення 

людського капіталу підприємства; 

- збільшувати обсяги інвестицій в професійне навчання, 

підвищення кваліфікації та розвиток персоналу, що в майбутньому 

принесе користь і прибутки не тільки підприємству, але й 

особистості; 

- підприємцям використовувати з врахуванням 

зарубіжного досвіду нові нетрадиційні підходи до оплати праці 

(наприклад, за знання і компетентність) в напрямку підсилення 

стимулювання людського капіталу до постійного накопичення 

знань, досвіду, підвищення рівня професіоналізму протягом всього 

життя;  

-  здійснювати активну співпрацю роботодавцям з 

навчальними закладами у сфері підготовки кадрів та надання 

інформації щодо надлишку та дефіциту спеціалістів в кожній із 

сфер підприємницької діяльності, що дозволить скоротити обсяг 

інвестицій на повторне навчання людського капіталу при прийнятті 

на роботу [2]. А для цього держава повинна удосконалювати 

регуляторну політику, основою якої є прийняття відповідних 

законодавчих актів. 

 Отже, в українських реаліях малий бізнес просто вимушений 

долати ряд макроекономічних перешкод і боротися за своє 

існування, в той час як він має бути фундаментом ринкової 

економіки та створювати необхідний рівень конкуренції, що 

забезпечував би сталий розвиток. Забезпечення раціонального 

використання економічного потенціалу малого бізнесу доцільно 

здійснювати на основі реально функціонуючої стратегії його 

розвитку, яка має вирішувати коло зазначених проблем. 
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СЕКЦІЯ 4. МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУСПІЛЬНОГО 
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СУСПІЛЬНИЙ ДОБРОБУТ ТА СТАЛИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ 

РОЗВИТОК: ПРОБЛЕМИ, ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ, ШЛЯХИ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Актуальність теми та наявність проблеми. На сучасному 

етапі світового розвитку людство все більше нарощує взаємодію з 

природою, що проявляється у використанні великої кількості 

природних ресурсів, залученні все більшого обсягу енергії та 

інформації, а також зміни напряму взаємодії від визначального 

впливу природи на ранніх стадіях антропогенезу до суттєвого 

людського впливу в останні роки. Через таке надмірне втручання 

сьогодні можемо спостерігати кризовий стан земної біосфери, 

істотне зниження її відновлювальних можливостей, кліматичні 

зміни, що призводять щоразу до потепління, та інші не менш 

важливі перетворення, які потребують вирішення і зумовлюють 

необхідність пошуку шляхів переходу до моделі сталого розвитку. 

Тому забезпечення сталого розвитку є одним з актуальних питань 

сучасного поступу всіх країн світу.  

Так, питання забезпечення сталого економічного розвитку є 

об’єктом досліджень багатьох вітчизняних та зарубіжних 

науковців, серед яких: Б. М. Данилишин, С. І. Дорогунцов, В. С. 

Міщенко, Л. Б. Шостак, В. Я. Шевчук, З. В. Герасимчук, В. П. 

Прадун, Л. Г. Мельник, М. К. Шапочка, А. Г. Тихонов та ін [3, c. 

32]. 

Мета дослідження. Основна мета роботи полягає у 

з’ясуванні залежності суспільного добробуту від сталого 

економічного розвитку, визначення його проблем та впливу на 

суспільство, пошуку шляхів забезпечення добробуту в контексті 

сталого економічного розвитку. 
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Виклад основного матеріалу. Ідея сталого розвитку виникла 

у зв’язку з необхідністю подолання наявних труднощів, які 

почалися в 70-80-х роках ХХ століття, пов’язаних із нарощуванням 

матеріального виробництва, яке характеризувалося обмеженістю 

природних ресурсів, несприятливою демографічною ситуацією, 

швидким руйнуванням навколишнього середовища та зростанням 

загрози життю і здоров’ю людей. Усі ці проблеми, які потребували 

вирішення, стали фактором доцільності пошуку шляхів 

забезпечення сталого розвитку, метою якого є поступове 

нарощування національного потенціалу країн світу для підвищення 

якості людського життя у всіх сферах життєдіяльності без 

нанесення шкоди природі та майбутнім поколінням. 

Основою сталого розвитку є економічні та екологічні 

інтереси суспільства, порушення рівноваги між якими впливає на 

погіршення якості життя, а отже, і на суспільний добробут. Окрім 

того, він базується ще й на соціальних та культурних факторах 

(Рис.1). 

 
Рис.1 Фактори, що впливають на сталий розвиток  

Джерело: складено автором за даними: [2] 

 
Розглядаючи економічний вимір сталого розвитку, можна 

стверджувати, що він повинен передбачати зростання добробуту 

членів суспільства, ліквідацію бідності шляхом ефективного та 

раціонального використання ресурсів, рівномірне зростання країн. 

Зрозуміло, аби досягти таких цілей, потрібно з’ясувати проблеми 

економічного розвитку, сутність яких полягає у дефіциті природних 

ресурсів, що спостерігаються у постколоніальних країнах, а також 
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на території тих країн, де відбуваються конфлікти різного 

характеру, зокрема військові, релігійні, етнічні тощо. В цілому 

економічні проблеми можна класифікувати наступним чином (табл. 

1) [1, с. 31-32]. 

 

Таблиця 1 - Класифікація економічних проблем 
Проблема Характеристика проблеми Категорії проблеми 

Економіко-

екологічні 

вичерпання ресурсів розвитку, 

зокрема корисних копалин, 

лісових, водних, земельних 

ресурсів 

- проблема стану 

виробничої системи; 

-  зростання чисельності 

населення; 

- погіршення 

відновлювальних ресурсів 

Соціально-

економічні 

дана проблема виникла за 

рахунок невідповідності темпів 

економічного зростання та 

задоволення потреб у різних 

вимірах (територіальному, 

людської діяльності, 

соціальних груп тощо) 

- продовольча проблема; 

- зростання бідності та 

безробіття населення; 

- демографічна проблема 

Економічні пов’язані з втратою темпів 

економічного зростання 

внаслідок дії внутрішніх та 

зовнішніх факторів 

- негативна діяльність ТНК; 

- корупція; 

- падіння рівня ВВП 

Джерело: розроблено автором за даними: [1, с. 31-32] 
 

Для забезпечення сталого економічного розвитку необхідним 

є сприяння зростанню і в часі, і в просторі всієї ресурсної бази 

національної економіки, яка включає як природну складову, так і 

придбані активи внаслідок людської діяльності. В протилежному 

випадку, якщо проблеми не будуть вирішені чи принаймні не буде 

мінімізований їх вплив на економіку, це негативно відобразиться як 

на розвитку країни, так і на добробуті її громадян, оскільки така 

економіка не надаватиме можливості людям задовольняти свої 

потреби. З огляду на це, необхідним є завдання розробки дієвих 

шляхів забезпечення суспільного добробуту у контексті сталого 

економічного розвитку. До таких шляхів належать: подолання 

еколого-економічних криз шляхом зменшення видобутку 
природних ресурсів, зокрема таких як нафта та газ, пошук 

альтернативних джерел енергії; забезпечення макроекономічної 

стабілізації та створення умов для економічного розвитку; 
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формування передумов для підвищення якості життя населення; 

збалансування виробництвa та споживaння; розробка відповідної 

законодавчої бази; створення екологічно чистих виробництв; 

формування екологічної культури громадян; організація та 

підтримка продовольчої і фінансової безпеки громадян; вирішення 

усіх глобальних проблем людства; ефективна співпраця з країнами 

світу; реформування сфер життєдіяльності на принципах 

безруйнівного характеру. 

Висновки. Сучасні умови вимагають від людства скорочення 

споживання ресурсів, переходу на інші види матеріалів та джерел 

енергії, впровадження прогресивних ресурсомістких технологій, 

зменшення навантаження на довкілля та здоров’я людини. Усе це 

необхідно робити для того, щоб людство та майбутнє покоління 

могло задовольняти усі свої потреби без нанесення шкоди 

довкіллю. Таким є сталий розвиток, який передбачає зростання та 

вирівнювання якості життя населення різних країн, що має 

супроводжуватися забезпеченням належного рівня добробуту 

суспільства та спиратися на нові досягнення науки. Суспільний 

добробут залежить від економічного розвитку, оскільки саме 

економіка, її стан, дозволяє нам задовольняти свої потреби, які 

необхідні для нашого існування. Добробут ще й залежить від стану 

екології та культури, що прямо чи опосередковано впливає на ті чи 

інші сфери життєдіяльності. Та лише у стійкій рівновазі всіх 

факторів сталого розвитку людство може розраховувати на високу 

якість життя. 
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ІСТОРИЧНИЙ ДИСКУРС ІНВЕСТУВАННЯ ТА ЙОГО 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПІД ВПЛИВОМ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ 

 

 На сьогодні людство зіштовхнулося з гострою 

проблемою, пов’язаною з нераціональними способами ведення 

господарської діяльності, що призвело до деструкції екосистем і 

біорізноманіття. Як результат, наукова та бізнес-спільнота 

здійснює пошук шляхів вирішення цієї проблеми.  

Генеральна Асамблея ООН 25 вересня 2015року прийняла 

Резолюцію “Перетворення нашого світу: Порядок денний у 

сфері сталого розвитку до 2030 року” яка орієнтована на 

виведення світу на траєкторію сталого та життєстійкого 

розвитку, що включає 17 цілей сталого розвитку (ЦСР) та 169 

таргетів, які суспільство повинно реалізувати до 2030 року.  

 Провідну роль у досягненні  сталого розвитку 

відводиться відповідальному інвестуванню, так як досягнення 

цілей щороку потребуватиме 5-7 трлн. дол. США інвестицій [1]. 

Відповідальна інвестиційна діяльність  як інструмент  

економічного зростання та розвитку економіки в цілому, є 

стратегічно важливим і для України, хоча на даний час 

переживає рецесійний спад через економічну кризу та АТО на 

Сході країни. 

На кінець 2019 року прямі інвестиції в економіку країни 

склали 35809,6 млн дол. США. Це дещо більше ніж в 2018 році, 

але загалом об’єм їх складає 15,5% тоді як в 2018 складали 

16,4%, а в 2017році - 22,1% [2]. Тому постало завдання, що 

полягає не лише в активному залученні нових, а також у 

втриманні на території України вже діючих іноземних 

інвесторів. 

Для того, щоб сформувати модель економіки країни з 

системою антикризових параметрів та доведення її до сталого 

розвитку потрібно в першу чергу розробити модель, що 

стимулюватиме інвестиційні процеси. З цієї причини 
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актуальною є потреба в дослідженні історії, теорії і практики 

інвестиційної діяльності у працях науковців. 

Дослідження інвестиційної сфери економіки завжди 

перебувало в центрі уваги економічної думки. Еволюція 

поглядів та формування інвестиційних теорій представлена у 

дослідженнях зарубіжних і вітчизняних науковців.  

До потрясінь другої полови ХХ ст.. для кожної 

макросистеми на різних етапах її розвитку, вплив інвестицій на 

економічні процеси був не однаковим, механізм управління 

формувався і еволюціонував разом із розвитком ринкової 

системи господарювання (табл.1). 

 

Таблиця 1 – Етапи генезису інвестиційних теорій 
Етап Напрямок Представники Концептуальні засади 

І Давні  філософи Арістотель, Сократ Інвестиції прирівнюють до тіла 

кредиту. 

ІІ Меркантилісти T.Ман 
(Т. Mun), 

Ж.Кольбер 

(J.Colbert), A.Серра  

(А. Serra), 

Д.Хьюман 

 ( D. Hume) 

Пріоритетом було здійснення 
державних інвестицій в 

дослідження та інновації для 

максимізації ефективності і 

потенціалу вітчизняної 

промисловості. 

Фізіократи Ф.Кене 

(F. Kene) 

Висунув ідею структурування 

інвестицій, виділяючи первинні 

аванси та щорічні аванси. 

Ж.Тюрго 

(J.Turgo) 

Розглядав капітал у натуральній 

формі й визначав його як 
“накопичену вартість”. 

Пріоритетним вектором інвестиційної політики було інвестування в 

сільськогосподарський сектор економіки орієнтоване на експорт. 

ІІІ Класична  школа А.Сміт 

(A. Smith) 

Наближається до ідеї про 

суспільну значущість інвестицій і 

необхідність їхньої участі і 

відтворення в процесі суспільного 

виробництва. 

  

Д.Рікардо  

(D. Ricardo) 

 

Дав визначення проблемі 

інвестування, вказуючи на те , що 
основним фактором зростання є 

розподіл. 

Розробили першу цілісну модель розвитку інвестиційної діяльності, а також 

визначили категорії об'єктів та засобів інвестування. 

Марксистська школа К.Маркс  

( К. Marx) 

Розглядав інвестиції як функцію від 

норми прибутку. 

Процес інвестування складається з придбання у відповідній кількісній і якісній 

пропорції засобів виробництва і робочої сили з ціллю отримати надлишкової вартості 

власником капіталу. 
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 Продовження таблиці 1 
 Марженалізм К.Менгер  

( C. Menger,) 

У.С. Джевонс (W. 

Jevons) 

Велися дослідження  

інвестиційного аналізу  на 

мікроекономічному рівні. 

Виявлення факторів впливу на попит та пропозицію інвестиційних ресурсів на основі 
форм взаємозв’язку інвестиційного капіталу та інших факторів виробництва та 

розробка ряду математичних моделей інвестиційного процесу. 

Неокласична школа А. Маршалл 

( A. Marshall) 

Зміна рівня запланованих 

інвестицій до рівня заощаджень на 

основі відсоткових ставок. 

Розроблена кількісна теорія в якій відображається вплив кількості (пропозиції) коштів 

до розміру інвестицій в країні. 

ІV Кейнсіанська школа Дж.М.Кейнс 

 (J.М.Keynes) 

Ототожнює інвестиції з 

заощадженнями та визначив 

принцип мультиплікації інвестицій. 

І.Фішер  

(I. Fisher) 

Регулювання інвестиційної моделі 

економіки повинно здійснюватися  

за допомогою норми доходу понад 
витрати і ставки відсотка. 

Необхідність державного регулювання і контролю інвестиційної діяльності фірм на 

основі досліджень найбільш важливих макроекономічних показників. 

Інституціоналізм Т.Веблен (T.Veblen)     

  Р. Коуз  

(R.H. Coase) 

 У.У.Ростоу  

(W.W.Rostow) 

Аналіз інвестиційної діяльності, не 

лише на основі  економічних 

складових, а й політичних, 

правових, соціальних, етичних. 

Інвестиційна теорії інституціоналізму зводиться зведенням окремих концепцій 

поведінки фірм до аналізу складових інвестиційного клімату. 

Джерело: складено автором. 
 

У 70-ти роках ХХ ст. гостро постало питання 

взаємозв’язку економічного розвитку і стану навколишнього 

середовища так як суспільна господарська діяльність, участь 

США в війні з В’єтнамом, апартеїд у ПАР,  призвела до 

активізації суспільства, корпорацій, фондів в контексті розробки 

відповідальних принципів становлення сталого розвитку. 

У 1980 році виникає поняття «сталий розвиток»  яке 

включає в себе збалансований взаємозв’язок між економічними, 

соціальними та екологічними факторами. Тому вчені 

розпочинають генерувати висновки попередників з напрямків 

дослідження інвестиційної діяльності з метою забезпечення 

сталого розвитку.  
Відповідальне інвестування – це  вибір стратегії 

інвестування з урахуванням екологічних, економічних, 

корпоративно-управлінських факторів (ESG – environmental, 
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social, governance) , а також стабільності та стійкості ринку в 

довгостроковому періоді.[3]. 

Вирішення проблем економічного зростання передбачає 

застосування різних моделей відповідального інвестування як 

інструменту досягнення та підтримки сталого розвитку (табл.2). 

 

Таблиця 2 - Аналіз моделей відповідального інвестування 
Модель Сутність Особливість 

Ethical 

investment 

Етичні 

інвестиції 

Інвестиції з урахуванням  певних 

етичних норм і принципів. 

При виборі стратегії важливу 

роль, окрім отримання 

прибутку , відіграють і 

етичні фактори. 

Socially 

responsible 
investment (SRI) 

Соціально-

відповідальні 

інвестиції 

Інвестиції з урахуванням 

соціальних та екологічних 
критеріїв. 

Рейтинги SRI часто 

поєднують з кращими в 
своєму класі активними або 

основними інвестиційними 

стратегіями. 

Sustainable 

investment 

Сталі інвестиції 

Вибір стратегії при якій 

виключаються активи пов’язані з 

населенням шкоди екологічній чи 

соціальній стійкості. 

Головною задачею є 

інвестування з урахуванням 

соціальних, моральних, 

екологічних, економічних, 

етичних факторів. 

Best in class 
(ESG) 

investment 

Кращі в своєму 

класі інвестиції 

Вибір компаній лише за високими 
позиціями в рейтингу 

встановленими 

екологічними,соціальними і 

управлінськими критеріями. 

Обмежені ESG факторами. 

ESG integration 

Інтеграція ESG 

Вибір компаній лише за високими 

позиціями в рейтингу 

встановленими 

екологічними,соціальними і 

управлінськими критеріями. 

Розгляд якості компанії за 

ESG факторами на більш 

фундаментальному рівні ніж 

кращі в своєму класі 

інвестиції. 

Thematic 
investment 

Тематичні 

інвестиції 

Інвестиційні стратегій які мають 
чітко визначену тематику. 

Тематичні фонди менш 
схильні до переоцінки і 

неефективності ніж фонди 

«зелених» інвестицій. 

Green 

investment 

Зелені 

інвестиції 

Інвестування в компанії чи 

технології, що не наносять збитків 

екологічній ситуації. 

Не враховуються 

соціальні,управлінські, 

політичні фактори. Мають 

хороший ефект в більш 

короткий проміжок часу. 

Impact investing 

Інвестиції 
«впливу» 

Інвестиції цільового направлення ( 

досягнення соціальної чи 
екологічної цілі). 

Вкладання коштів в 

мікрофінансування без 
розрахунку отримання 

фінансової вигоди. 

Shareholder 

engagement 

Взаємодія з 

акціонерами 

Вплив акціонерів на рішення 

корпорацій з питань ESG факторів. 

Корпоративний напрямок. 

Джерело: складено автором за даними: [3]. 
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У процесі дослідження з’ясовано, що на сьогоднішній 

день триває еволюція практичних аспектів і теоретико-

методологічних засад концепцій відповідального інвестування 

як основи сталого розвитку так як інвестиції мають рушійний 

вплив на формування темпів економічного розвитку та 

благополуччя суспільства країни в цілому.  

Можна з упевненістю сказати, що таке теоретичне 

підґрунтя дозволить надалі розробити більш концептуальні 

моделі відтворення інвестиційного потенціалу суспільства так як 

на сьогоднішній день відповідальні інвестиції мають рушійний 

вплив на формування темпів економічного розвитку та 

становлення країни на шлях сталого розвитку. 
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Голобородько Т. В.,  к. е. н.  

Денисенко Д. О., здобувач вищої освіти  

Криворізький національний університет 

м. Кривий Ріг, Україна 

 

СУТНІСТЬ ТА КОМПОНЕНТИ ЛЮДСЬКОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ 

 

Сучасні тенденції в економіці України викликають 

необхідність по-новому сприймати найважливіший економічний 

ресурс суспільства – людину. Особистість людини є одним із 

найважливіших складників людського потенціалу і національного 
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багатства. Розвиток людського потенціалу, як вирішальна 

передумова соціально-економічної стабілізації, стає основою 

забезпечення продуктивності національної економіки. Зміна 

системи господарювання та кризові явища в економіці України 

негативно вплинули на соціально-трудову сферу країни загалом і на 

розвиток її людського потенціалу зокрема. Помітне зниження рівня 

життя населення, демографічна криза, зменшення чисельності 

зайнятих, збільшення масштабів відкритого і прихованого 

безробіття, інші негативні тенденції вказують на необхідність 

вироблення такої державної політики щодо управління розвитком 

людського потенціалу, яка б сприяла призупиненню цих тенденцій 

та зменшила напругу на національному і регіональних ринках праці 

[2, с. 74]. 

В економічній літературі визначення людини розглядається з 

позиції наявності як позитивних, так і негативних сторін щодо їх 

впливу на економіку. Економіка існує для створення товарів і 

послуг, які необхідні людині для її функціонування. З іншого боку, 

людина є центральним фактором творення товарів і послуг, адже її 

праця, і перш за все інтелектуальна, є важливим перетворювачем, 

забезпечувачем процесу розвитку як переходу «кількості» в 

«якість». Це здійснюється за рахунок певних природних 

індивідуальних здібностей і талантів, якими людина володіє від 

народження і які закладені в неї природою, сформованих 

соціальних якостей і здібностей, яких вона набуває у процесі 

суспільно корисної життєдіяльності за наявності сприятливого 

соціального середовища, в якому ці якості можуть проявлятися [1, 

с. 114]. 

Наприкінці ХХ ст. виникли і отримали стрімке визнання нові 

поняття «людський капітал» та «людський потенціал». Перше 

виражає зміни, перш за все у виробництві, у становищі людини та її 

ролі у виробничому процесі. Тому під людським капіталом 

розуміють сукупність продуктивних якостей людини. Друге 

поняття «людський потенціал» характеризує новий ступінь у 

розвитку людини, коли поряд із виробничими можливостями 

людини дедалі зростаючу роль відіграють інтелектуальні, соціальні, 

психологічні та культурні якості, тобто людські риси. Все це 

свідчить, що поняття «людський капітал» та «людський потенціал» 

за певних відмінностей є важливими віхами на шляху руху людства 

до вищої форми розвитку праці – творчої [10, с. 187-188].  
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Визначення поняття «людський потенціал» на сьогодні 

розглядається багатьма науковцями та практиками (табл.1). 

 

Таблиця 1 - Дефініції «людський потенціал» 
Автор Визначення поняття «людського потенціалу» 

Гайдук І.С. Людський потенціал – це гранична кількість суспільно корисної 

роботи, яку може виконати особа, ґрунтуючись на наявному в неї 
рівні здоров’я, освіченості, матеріальних умов для відтворення свого 

стану, у певному інституційному (суспільному) середовищі, в якому 

здійснюється її діяльність. [1, c. 116]. 

Гузенко Г. М.  Людський потенціал економіки можна характеризувати як 

накопичений населенням запас фізичного і морального здоров'я, 

загальнокультурної та професійної компетентності, творчої, 
підприємницької та громадянської активності, що реалізуються в 

різноманітних сферах діяльності, а також у структурі потреб [3, c. 3]. 

Задорожна С. М. Людський потенціал – соціально-економічна категорія, зміст якої 

розкривається у елементарному прояві якісних і кількісних 
біологічних, фізіологічних, духовних,  соціальних, економічних та 

інтелектуальних властивостей індивіда, соціальних груп, які лише за 

умови їх ефективного використання забезпечать його розширене 
відтворення[4, c. 28]. 

Крентовська О. Людський потенціал визначається як системна сукупність 

інтелектуальних і фізичних можливостей відтворення здоров'я, знань, 
професійної кваліфікації, вмінь і навичок, отримання доходу, 

сприйняття і розвитку культури і етики, яка в певних умовах, при 

необхідних ресурсах забезпечує можливість життєдіяльності [5, c. 
240]. 

Селіванов С. В. Людський потенціал – це наявність певного ресурсу, який за 

відповідних можливостей й обставин може бути використаний або 
перетворений на корисну роботу, корисний результат [7, c. 131]. 

Скібіцький О.М.  Людський потенціал (як і людський капітал) можна розглядати на 

двох рівнях: для характеристики людських ресурсів країни і для 

характеристики конкретної особистості. Людський потенціал - це 
здатності до одержання та використання інформації і знань [8, с. 193-

194]. 

Стефанишин О. 
В. 

Людський потенціал - це інтегральний показник граничної кількості 
та якості праці, якою володіє суспільство при певному рівні розвитку 

науки і технології, інформації, знань, співробітництва й довіри [9, c. 

10]. 

Яковенко Р. В.  Людський потенціал не є товаром у загальному розумінні. Він є 
власністю людини, її носія, і відрізняється від фактору виробництва 

тим, що удосконалення виробничих факторів, у тому числі й людини, 

має за мету підвищення продуктивності праці, а в концепції 
людського потенціалу розвиток людини є не лише засобом 

підвищення виробничої ефективності, а й кінцевою метою 

господарської діяльності та суспільних відносин [10, c. 192]. 

 

З табл. 1 можна зробити висновок, що деякі автори 

розглядають людський потенціал як сукупність певних ресурсів, 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%93$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%A1$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A0$
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якостей, фізичних здібностей, властивостей [3, 5, 7, 9, 10], а інші – 

як можливість та здатність людини використовувати свої ресурси та 

знання [8] і як категорію, зміст якої розкривається у елементарному 

прояві властивостей індивіда [1, 4].  

Враховуючи думки авторів, представлені в табл. 1, логічним 

буде висновок, що людський потенціал – це двокомпонентний 

показник. Людський потенціал – це наявність у людини чи іншої 

спільноти ресурсів та здатність і можливість їх використовувати 

для реалізації своїх цілей у різноманітних сферах діяльності. 

Потрібно також враховувати компоненти людського 

потенціалу, тобто ті ресурси, які є у наявності. Автор [2, с. 75] 

виділяє такі компоненти людського потенціалу (рис. 1). 

Соціально-економічний компонент людського потенціалу 

відбиває якість життя, рівень кваліфікації та професіоналізму 

економічно активних громадян, затребуваність суспільством їхньої 

праці, рівень і структуру зайнятості, ступінь реалізації їх трудових, 

ділових та інтелектуальних ресурсів. Іншою характеристикою цього 

компонента служить рівень запитів громадян відносно прав і 

свобод, ступеня соціальної захищеності, шансів на життєвий успіх 

тощо, а також їхніх потреб і платоспроможного попиту на 

матеріальні й соціальні блага [6, c. 2]. 

 

 
Рис. 1. Компоненти людського потенціалу 
 

Економічне зростання і людський розвиток є 

взаємозалежними процесами у довгостроковому плані. Вони 

можуть доповнювати й підсилювати один одного, оскільки 
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економічне зростання є об'єктивною основою поліпшення якості 

життя й людського розвитку, одночасно досягнення в людському 

розвитку, що дозволяють домогтися збільшення продуктивності 

праці й доходів, будуть стимулювати збільшення обсягів 

виробництва [3, с. 6]. 

Забезпечення суспільного добробуту в контексті сталого 

економічного розвитку країни залежить від розвитку усіх 

компонентів людського потенціалу та можливості їх правильно 

використати для забезпечення потреб суспільства. 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ФАКТОР 

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

РЕГІОНУ 
 

Дестабілізуючі фактори та нерівномірність розвитку регіону 

при низькому рівні життя населення створює середовище для 

зародження напруження в суспільстві. Це в свою чергу породжує 

загрози, що впливають на територіальну цілісність країни, стримує 
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ринкові перетворення та знижує ефективність впровадження нових 

реформ в державі. Тому регіональна політика держави повинна 

бути спрямована  на створення умов для підвищення 

конкурентоспроможності регіонів як основи їх динамічного 

розвитку та усунення значних міжрегіональних диспропорцій.  

Ситуація регіонального розвитку, яка існує в Україні, надає 

найбільших переваг джерелам регіонального розвитку та 

економічної безпеки. На даний момент відбувається концентрація в 

областях та мегаполісах, які відзначаються інноваційним та 

інвестиційним потенціалами, потребами в інвестиціях, умовами 

виробництва (надання послуг) і спеціалізацією, екологією та рядом 

інших специфічних ознак. Соціально-економічну безпеку регіонів 

України найкраще розглядати як середовище, що породжує стійкі 

зв’язки у системі національної безпеки України. Зростання дії 

дестабілізуючих факторів призводять до поглиблення відмінностей 

у рівнях конкурентоспроможності регіонів держави, здатних 

перетворитись в різного роду небезпеки для економіки держави. 

Акцентуючи увагу на формуванні ефективної політики управління 

регіональним розвитком і безпекою, виокремимо ключові блоки 

пов’язаних із цим проблем як загроз економічній безпеці регіону. 

1. Недосконалість правової бази, яка регламентує права й 

обов’язки регіонів. Світовий досвід свідчить, що саме 

недосконалість або відсутність правової бази є причиною 

конфліктних ситуацій та загострення криз і соціального 

напруження (в Італії – П’ємонт, Сицилія, в Росії – Чечня, в Україні 

– Кримська автономія, в Англії – Північна Ірландія). 

2. Неефективна бюджетно-фінансова політика. В економічно 

розвинених країнах світу (США, Німеччина, Японія) частка 

місцевих фінансів становить 50 – 60% від обсягу фінансових 

ресурсів цих держав. 

3. Невідповідний рівень підготовки та кваліфікації 

управлінських кадрів на регіональному рівні. 

4. Відсутність або нерозвиненість економічної 

інфраструктури (насамперед господарювання суб’єктів). 

5. Недостатня поінформованість та обізнаність населення зі 

змістом і суттю економічних  реформ як наслідок незадовільної 

роз’яснювальної роботи з формування у населення  свідомості 

господаря свого регіону [1]. 
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У процесі формування концепції соціально-економічної 

безпеки регіону варто виділити чотири основних етапи: 

1) ретроспективний аналіз соціально-економічної безпеки

регіону, який варто здійснювати, керуючись не тільки інтересами 

регіону, але і держави в цілому;  

2) визначення напрямів забезпечення соціально-економічної

безпеки регіону; 

3) прогнозування рівня соціально – економічної  безпеки

регіону; 

4) узгодження інтересів забезпечення соціально-економічної

безпеки регіону з національними інтересами [2]. 

Отже, однакові умови ведення конкуренції є головним 

управлінським фактором, який стимулює розвиток регіонів, тобто 

стимулювання добросовісної конкуренції на регіональному рівні. 

При цьому реалізація і взаємовплив конкурентних переваг регіону 

найкраще забезпечується, при високій соціально економічній-

безпеці в регіоні. 
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ 

ВІТЧИЗНЯНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

В загальному положенні під визначенням 

децентралізація розуміють передачу значних повноважень та 

бюджетів від державних органів органам місцевого 

самоврядування.  
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Реформа децентралізації розпочата в Україні ще у 2014 році. 

Її вважають європейською і тому вона мала підтримку країнами 

Євросоюзу. Наш уряд запозичив деякий досвід впровадження 

реформи у різних Європи: у Швеції – створення системи 

адмінпослуг, у Франції – інститут префектів, у Естонії – систему е-

урядування, Австрії і Польщі – розвиток гірських територій. І на 

сьогоднішній день це – найуспішніша реформа в Україні. 

Метою Концепції реформування місцевого самоврядування 

та територіальної організації влади. є визначення напрямів, 

механізмів і строків формування ефективного місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади для створення і 

підтримки повноцінного життєвого середовища для громадян, 

надання високоякісних та доступних публічних послуг, 

становлення інститутів прямого народовладдя, задоволення 

інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на відповідній 

території, узгодження інтересів держави та територіальних 

громад [1]. 

Нова правова база значно підвищила мотивацію 

міжмуніципальної консолідації в країні, створила належні правові 

умови і механізми для формування дієздатних територіальних 

громад сіл, селищ і міст, які об'єднують власні зусилля у вирішенні 

нагальних проблем. Нова модель фінансової підтримки місцевих 

бюджетів, які отримали певний ступінь автономії і незалежність від 

центрального бюджету, також виправдала себе. 

Успіхи реформи на першому етапі показують, що Україна 

обрала правильний шлях і повинна рухатися далі. Більше 

неможливо зупинитися. 

З 23 січня 2019 року Кабінет Міністрів України 

ініціював перехід до нового етапу реформи децентралізації, що 

забезпечує закріплення вже зроблених успіхів. У результаті чергові 

місцеві вибори восени 2020 року мають пройти на новій 

територіальній основі районів та громад. Повноваження між 

рівнями управляння повинні бути розмежовані за принципом 

субсидіарності. Мешканці громад мають бути забезпечені 

механізмами та інструментами впливу на місцеву владу та участі у 

прийнятті рішень. 

Також видвинуто перелік основних завдань для другого 

етапу децентралізації: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80
https://decentralization.gov.ua/news/10522
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1. Затвердження нової територіальної основи для діяльності 

органів влади на рівні громад і районів [2]; 

2. Передача повноважень виконавчої влади органам МС та їх 

розташуванням між рівнями і органами за принципом 

субсидіарності; 

3. Створення незалежної ресурсної бази для здійснення 

повноважень МС; 

4. Формування ефективної системи служби ОМС та ОВВ; 

5. Упорядкування системи державного контролю та нагляду 

за законністю ОМС; 

6. Розвиток форм прямого народовладдя: виборів, 

референдумів 

7. Удосконалення механізми координації діяльності 

центральних та  місцевих органів виборчої влади. 
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СТРАТЕГІЧНО-ОРІЄНТОВАНА ЕКОНОМІЧНА ПОВЕДІНКА 

ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ НЕОІНДУСТРІАЛЬНОЇ 

МОДЕРНІЗАЦІЇ 

Трансформаційні процеси, що характеризуються кризовими 

явищами, прискореною динамікою розвитку факторів зовнішнього 

та внутрішнього середовища, збільшенням рівня невизначеності і 
ризику підвищується значущість формування стратегічно-

орієнтованої економічної поведінки підприємстві. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80
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В умовах неоіндустріальної модернізації економічна 

поведінка підприємств формується на основі реалізації стратегії 

виживання, яка є вимушеною, набуває специфічних для даного 

періоду форми, а її вибір виступає як проміжний етап розвитку 

економічної системи в цілому. В умовах посткризового розвитку 

трансформаційної економіки необхідне формування конкурентної 

моделі економічної поведінки підприємств, що забезпечує не тільки 

виживання, а й розвиток на основі досягнення поставлених 

стратегічно-орієнтованих цілей. 

Формування стратегічно-орієнтованої економічної поведінки 

підприємств як і раніше є недостатньо вивченою проблемою, яка 

потребує методичного та інформаційного забезпечення процесів 

продукування ефективних управлінських рішень. Основу 

предметної області стратегічно-орієнтованої поведінки підприємств 

утворюють якісні особливості ситуації на підприємствах і навколо 

них, різні варіанти тих чи інших стратегічних рішень, що мають 

різну тривалість впливу і різну ступінь невизначеності наслідків. 

Все це формує стратегічно-орієнтовану економічну поведінку 

підприємств в умовах неоіндустріальної модернізації в рамках 

традиційного кількісного математичного аналізу і визначає 

необхідність розробки нового інструментарію для реалізації 

динамічної сукупності взаємопов'язаних процесів на базі якісних 

вимірів з різними видами невизначеності.  

Проблема формування і реалізації стратегічно-орієнтованої 

економічної поведінки підприємств в умовах неоіндустріальної 

модернізації актуалізується в умовах сучасної економіки, так як 

підприємства в ситуації нестабільності і відсутності ефективного 

досвіду господарської практики проходження конкурентної 

стратегії повинні реалізовувати поставлені цілі. Вітчизняним 

підприємствам необхідно освоювати методи роботи в умовах 

конкуренції та впроваджувати інноваційні інструменти для 

ефективного їх управління [1,3].  

Вступ до Світової організації торгівлі вже сьогодні 

пред'являє вітчизняним промисловим підприємствам жорсткі умови 

конкуренції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, що 

розкриває гостру необхідність вибору і розробки механізму 

формування стратегічно-орієнтованої економічної поведінки 

підприємств. 
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Однак вивченість даної проблеми залишається недостатньою 

для розробки цілісної концепції, що включає сукупність 

взаємозв'язків між підприємствами, інсайдерами та аутсайдерами, 

що впливає на стан і стабільність на ринку, відсутні механізми її 

формування та реалізації, прикладні методики її використання.  

У вітчизняній і зарубіжній управлінській науці розроблені 

класифікації теорій і стратегій, що включають в себе обмежену 

кількість методів, не створена єдина системна класифікації 

конкурентних стратегічно-орієнтованих напрямів розвитку, що 

істотно ускладнює процес вивчення і створення, застосування 

пропонованих моделей на практиці і знижує ефективність 

функціонування підприємства. При цьому використання 

комплексного підходу до формування стратегічно-орієнтованої 

економічної поведінки підприємств дозволяє зайняти вигідну 

позицію підприємства в галузі, зробити її стійкою до змін 

зовнішнього середовища і економічно ефективною, що дозволить 

вітчизняним промисловим підприємствам вийти на необхідний 

рівень конкурентоспроможності. 

На основі історичного аналізу теорій підприємства і 

виявлення їх взаємозв'язків зі школами стратегій можна 

ідентифікувати структурні елементи механізму формування 

стратегічно-орієнтованої економічної поведінки підприємств в 

умовах неоіндустріальної модернізації, оцінити її переваги, 

недоліки і запропонувати механізм формування стратегії розвитку. 

У відповідності з цією метою необхідно вирішити наступні 

завдання, що наведені на рис.1. 

В якості інструментарію, що використовується в процесі 

формування стратегічно-орієнтованої економічної поведінки 

підприємств в умовах неоіндустріальної модернізації необхідно 

використовувати модель синхронізації стратегічних параметрів 

набору поведінкових реакцій в просторово - часовому аспекті, що 

визначає набір приватних організаційно-економічних механізмів, 

які опосередковують вплив стратегії на:  

організаційну структуру управління підприємством; 

мотивацію праці на підприємстві,  

оцінку і контроль проміжних і підсумкових результатів 

реалізації стратегічно-орієнтованої економічної поведінки. 
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Завдання формування стратегічно-орієнтованої економічної поведінки підприємств 

в умовах неоіндустріальної модернізації

розробити системну класифікацію стратегічно-орієнтованих теорій, поклавши в її 
основу історичні критерії

виявити зв'язок між стратегічно-орієнтованими теоріями  і школами 
конкурентних стратегій для розробки інноваційного  підходу до моделювання 

економічної поведінки підприємств на основі використання  синтезованих знань

визначити можливості, переваги і недоліки інноваційного підходу до 
моделювання економічної поведінки підприємств, а також сучасних  концепцій 

управління

оцінити особливості стратегічно-орієнтованої економічної поведінки підприємств 
в умовах неоіндустріальної модернізації та визначити елементи механізму 

формування конкурентної стратегії з позицій інноваційного підходу управління

визначити межі впливу з боку зовнішнього і внутрішнього середовища на 
формування стратегічно-орієнтованої економічної поведінки підприємств в 

умовах неоіндустріальної модернізації

виявити на основі емпіричного аналізу і класифікувати основні характеристики 
системи корпоративного контролю і управління в умовах неоіндустріальної 

модернізації

визначити особливості механізму формування та реалізації стратегічно-
орієнтованої економічної поведінки підприємств в умовах неоіндустріальної 

модернізації  
 

Рис. 1. Завдання формування стратегічно-орієнтованої 

поведінки підприємств в умовах неоіндустріальної модернізації 

 

Стратегічно-орієнтована економічна поведінка припускає 

інтерактивну діяльність підприємства в умовах мінливості 

зовнішнього оточення і внутрішнього середовища, є елементами 

управління підприємством і спрямовані на досягнення цілей. 

Стратегічно-орієнтована економічна поведінка характеризується 

ступенем невизначеності, оскільки формується і діє на всіх рівнях 

ієрархії управління підприємствами. Крім того, результатом 

стратегічно-орієнтованої економічної поведінки є реалізація 

стратегічних альтернатив, сформульованих в стратегічних планах. 

Однак, поряд з необхідністю і перевагами стратегічно-

орієнтованої поведінки підприємств в умовах неоіндустріальної 

модернізації залишається проблеми в управлінні, що обумовлені: 

недостатньою розробленістю самої концепції; помилками 

керівництва в процесі формування стратегічно-орієнтованої 

поведінки підприємств; наявністю великої кількості перешкод її 

впровадження в практику діяльності підприємства. 
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ПОСИЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ - 

КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПОСЕЛЕНЬ 

 

Головною метою розвитку поселень є забезпечення 

сприятливих умов життєдіяльності населення на основі 

поглиблення інтегрованості систем розселення, розширення 

виробничих та соціальних зв'язків між поселеннями різних рангів, 

зміцнення містоутворюючої соціально-економічної бази, на основі 

засад сталого розвитку поселень. 

Однією з перешкод на шляху досягнення вищезгаданої мети 

стоїть відсутність продуманої стратегії економічного розвитку 

поселень та регіональних систем розселення, механізму 

формування бюджетів різних рівнів, взаємодії тарифної, податкової 

та інвестиційної політики. Тривала дія цих несприятливих факторів 

спричинила стагнацію великої кількості стратегічно важливих 

промислових підприємств, росту безробіття, загостренню 

соціальних проблем та зменшення дохідної частини місцевих 

бюджетів. 

Аналіз бюджетів більшості міських та сільських поселень 

показує, що їхня дохідна частина формується в основному за 
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рахунок податкових джерел, при цьому головним чином за рахунок 

регулюючих податків. З податкових джерел найбільш надійним при 

виконанні дохідної частини бюджету є прибутковий податок з 

фізичних осіб. Неподаткові доходи, тобто доходи, пов'язані з 

володінням майном і землею, поки не грають істотної ролі в 

бюджетах поселень, оскільки дотепер законодавчо не визначена 

сфера власності муніципальних утворень. 

Можливості одержання комерційних кредитів містами 

(особливо середніми та малими) обмежені, внаслідок високого 

ступеню страхового ризику. Муніципальні позики, емітовані 

низкою міст, використовуються винятково з метою покриття 

дефіциту бюджету й не вирішують проблем, спрямованих на вихід 

із кризи. 

Частиною фінансової системи міст є також фінанси 

муніципальних підприємств. У монофункціональних містах, які і є 

в більшості випадків кризовими, ця частина фінансової бази 

надзвичайно слабка й не може фати істотної ролі. Найбільш 

складне положення в містах, де монопольне положення займають 1-

2 підприємства. Як правило це малі міста, в основному 

монофункціональні. 

Складна ситуація склалася в ряді великих 

багатофункціональних міст, де зосереджена основна частина 

великих підприємств галузей важкої промисловості Дніпро-

Дніпродзержинський, Харківський та інших агломераціях. В 

результаті економічних перетворень, розриві сформованих зв'язків, 

втраті ринків сировини й збуту саме в цих містах відбувся різкий та 

тривалий спад промислового виробництва, що призвів до 

скорочення обсягу фінансових ресурсів на всіх рівнях - місцевому 

та загальнодержавному. Посилення податкового навантаження, 

покликане вирішити проблему бюджетної кризи, не тільки не 

вирішувало її, а, навпаки, розоряло підприємства, що залишилися. 

Проблеми фінансового стану більшості міських та сільських 

поселень України не можуть вирішуватися шляхом зменшення 

їхніх витрат, тому що резерви скорочення соціальних витрат 

вичерпані. Існуюча галузева структура виробництва в більшості 

міст в умовах ринку виявилася в багатьох випадках неефективною, 

у зв'язку із чим надходження податкових платежів із промислових 

підприємств тривалий час носили нестабільний і обмежений 

характер. Збільшення доходів бюджету за рахунок інших 
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податкових надходжень, зокрема, прибуткового податку з фізичних 

осіб при нинішньому низькому рівні життя, а також поганому 

обліку доходів заможних громадян, мало досяжне. 

Для поповнення дохідної частини бюджетів міських та 

сільських поселень необхідна докорінна зміна структури 

промисловості в бік диверсифікації й розширення містоутворюючої 

бази в монофункціональних містах, що дозволяє забезпечити 

розширення виробництва товарів широкого споживання, з високою 

часткою доданої вартості, устаткування для розвитку легкої й 

харчової промисловості, машинобудування при скороченні частки 

ресурсномістких і екологічно шкідливих виробництв. Наявний у 

них досить потужний виробничий потенціал дозволить їм 

адаптуватися до нових економічних умов, але це зажадає 

реконструкції виробництва, пов'язаної із впровадженням 

високопродуктивних і ресурсозберігаючих технологічних процесів, 

природоохоронних заходів. Для цього будуть потрібні цільові 

кредити й більше ефективне використання амортизаційних 

відрахувань підприємств. 

Для подолання фінансово-бюджетної кризи і збільшення 

інвестиційної привабливості поселень із значним історико-

культурним та рекреаційним потенціалом буде потрібна зміна 

господарської структури, що дозволяє реалізувати передумови цих 

міст до розвитку туристично-рекреаційних функцій, художніх 

промислів і традиційних виробництв із включенням їх у ринкові 

зв'язки, а також галузей сфери соціального обслуговування 

населення. Розвиток промисловості в таких містах доцільно за 

умови твердого дотримання, насамперед, екологічних вимог, крім 

того, нові робочі місця повинні створюватися в будівництві, сфері 

послуг, на транспорті. Для здійснення цих заходів варто встановити 

пільги по податках і кредитам, що сприяють залученню інвесторів, 

ширше використовувати позабюджетні джерела, зокрема створення 

фонду підтримки муніципальних утворень. 

Для визначення фінансових потреб поселень повинні бути 

використані регіональні мінімальні соціальні стандарти, що 

враховують природні та соціально-економічні особливості різних 

населених пунктів. Однак варто констатувати, що ця проблема 

дотепер не знайшла свого рішення. 

Важливим додатковим джерелом місцевих бюджетів повинні 

стати й неподаткові доходи, як продаж на відкритих аукціонах та 
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довгострокова оренда муніципальної землі (земельних ділянок під 

забудови та інші види діяльності). Але необхідно зробити так, щоб 

доходи від цього продажу повністю попадали в місцеві бюджети. 

Це стосується й майна муніципальних утворень. 

Однак всі перераховані вище заходи, хоч і сприяють 

наповненню бюджету поселень, але їх недостатньо для того, щоб 

створити ефективно працюючу фінансово-бюджетну систему. 

Існуюче положення таке, що криза фінансово-бюджетної сфери 

відчувається в першу чергу в середніх, малих містах та більшості 

сільських поселень. Скорочення доходів вимагає зниження витрат 

не тільки на рівні місцевого самоврядування, але й на 

загальнодержавному рівні в цілому. Держава не в змозі в 

колишньому обсязі відповідати за своїми обов'язками. Свідченням 

чому є хронічний дефіцит бюджетів більшості міст та сільських 

поселень України. Отже, перерозподіл доходів не дозволить 

забезпечити докорінний перелом у вирішенні проблем бюджетного 

дефіциту ні на рівні поселення, ні на загальнодержавному рівні. 

Основним напрямком виходу з цього становища повинна 

бути активізація економіки в цілому, і особливо інвестиційної 

діяльності, що повинна визначатися стратегією економічного 

розвитку країни, її регіонів з урахуванням наявних системам 

розселення. У відповідності зі стратегією повинні бути визначені 

галузі пріоритетного розвитку, які здатні забезпечити економічний 

ріст. Території, найбільш сприятливі для розвитку цих галузей, 

повинні одержати відповідне законодавче й фінансове забезпечення 

у вигляді інвестиційних кредитів, які з'являться у свою чергу 

основою бюджетів розвитку систем розселення. 

Міста   є   тим   фунтовим   шаром,   що   харчує   всю   

кореневу   систему інвестиційної діяльності в системах розселення. 

Тому всі рівні державної влади та місцеві органи самоврядування 

повинні бути зацікавлені в підвищенні їхньої інвестиційної 

привабливості. 

Для цього в містах і селищах міського типу необхідно: 

створення сприятливого середовища, що сприяє підвищенню 

інвестиційної активності (правове й податкове регулювання ринку 

інвестицій); 

поліпшення транспортної доступності; розвиток інженерно-

комунікаційної інфраструктури; 
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створення умов для підготовки трудових ресурсів, 

необхідних спеціальностей і кваліфікації; 

надання можливостей використання резервів території при 

необхідності розширення й диверсифікованості виробництва; 

створення системи гарантій інвестиційної діяльності 

інвесторам, зниження інвестиційних ризиків; 

інформаційне забезпечення інвестиційної діяльності. 

Для створення сприятливого середовища по залученню 

інвестицій в поселення, слід розширити права органів місцевого 

самоврядування по наданню податкових пільг інвесторам. 

Водночас треба мати на увазі, що міста,особливо дотаційні, не 

можуть дозволити собі пільгове оподатковування інвесторів, 

незважаючи на те, що в перспективі такий підхід призвів до 

розширення податкової бази в муніципальному утворенні й до 

поповнення бюджетів всіх рівнів і, зокрема, місцевих. В цих 

випадках необхідне залучення цільових інвестиційних програм 

державного бюджету. 

Для розвитку транспортної й інженерно-комунікаційної 

інфраструктури, що є однією з умов залучення інвесторів, 

необхідна державна підтримка, шляхом залучення бюджетних 

коштів по цільовим програмам та державних гарантій інвесторам. 

Підвищення транспортної доступності поселень повинно тати 

умовою вирівнювання їхніх стартових умов. 

Невеликі міські поселення характеризуються недостатньою 

матеріальною базою і не мають у своєму розпорядженні науково-

методичне забезпечення для підготовки кадрів необхідних у 

ринкових умовах професій. На рівні регіональних систем 

розселення необхідна розробка прогнозу потреби у фахівцях і 

створення умов для його реалізації. 

Муніципальними утвореннями - містами, селищами міського 

типу та сільськими поселеннями повинні бути розроблені їхні 

земельні кадастри, визначена ринкова вартість землі й відповідно 

початкова плата за користування землею. Кінцевим результатом 

повинно стати створення ефективного та законодавчо 

врегульованого ринку землі, що дозволить суттєво збільшити її 

реальну вартість і відповідні рентні платежі до бюджетів міст та сіл, 

що в свою чергу збільшить інвестиційну привабливість поселень 

різного рангу. 
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Для покращення перспектив інвестування поселень 

необхідним є подальше формування та удосконалення інституту 

власності. Нині на рівні поселень немає достатніх важелів впливу 

на соціально – економічну ситуацію в цій сфері. Неузгодженість 

процесу розмежування державної власності між державними та 

регіональними рівнями призводить до неефективного управління 

господарськими об'єктами, що в свою чергу знижує інвестиційну 

привабливість систем поселень. 

Інформаційне забезпечення інвестиційної діяльності систем 

розселення і поселень повинне стати найважливішим напрямком 

діяльності органів місцевого самоврядування. Надаючи інформацію 

не по окремих підприємствах, а по поселенню як господарському, 

соціально-економічному комплексу, місцеві органи сприяють 

залученню інвесторів не тільки у виробництво, але й в інші сфери 

розвитку населеного пункту. 

В умовах обмеженості бюджетних та інших фінансових 

ресурсів у державі саме внутрішній інвестиційний потенціал систем 

розселення слід вважати головним ресурсом їхнього розвитку. 

Забезпечення ефективного використання і подальшого нарощення 

інвестиційного потенціалу поселень має стати одним із головних 

пріоритетів діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування і територіальних громад. Стратегія 

посилення інвестиційного потенціалу поселень та систем 

розселення повинна передбачати: 

• створення економічних, організаційних та нормативно-

правових передумов для реалізації основних принципів сталого 

розвитку регіонів; 

• здійснення реструктуризації економіки регіональних 

систем розселення на основі запровадження інвестиційно-

інноваційної моделі з урахуванням особливостей їх потенціалу; 

• широкий розвиток підприємництва, насамперед малого 

та середнього бізнесу як головного чинника соціально-

економічного розвитку систем розселення, підвищення зайнятості 

населення, наповнення місцевих бюджетів; 

• зміцнення та поглиблення економічної інтеграції систем 

розселення на основі максимально ефективного використання їхніх 

конкурентних переваг; 

• сприяння всебічному розвитку людського потенціалу на 

основі стабілізації та поліпшення демографічної ситуації, 



212 

 

досягнення продуктивної зайнятості населення, розвитку соціальної 

інфраструктури: 

• розбудову та модернізацію інфраструктури 

регіонального розвитку для підвищення інвестиційної 

привабливості систем розселення, поліпшення умов запровадження 

передових інноваційних технологій; 

• вдосконалення системи охорони довкілля та 

використання природних ресурсів, механізмів та інструментів 

вироблення та реалізації в системах розселення адекватної їх 

вимогам екологічної політики. 

Висновок: посилення інвестиційного потенціалу розвитку 

міських та сільських поселень України потребуватиме принципової 

зміни управлінських підходів як на місцевому, так і на державному 

рівнях, іншого рівня кваліфікації та організованої постійної роботи 

щодо розширення ресурсної бази, яка забезпечуватиме стійкий 

розвиток систем розселення. Відповідно до законодавства саме на 

рівні міських поселень повинні бути реалізовані всі соціальні 

потреби населення - у житлі й житлово-комунальних послугах,  в 

утворенні, охороні здоров'я, соціальному забезпеченні. Існуюча 

дохідна база бюджетів більшості міст у цей час не дозволяє їм 

виконувати покладені на них функції. Для вирішення цієї проблеми 

необхідно привести у відповідність   виконувані поселеннями 

функції та засоби, які виділяються на їхню реалізацію. Доцільність 

реалізації функцій по задоволенню основних життєвих потреб   

населення на рівні поселень визначається характером процесу 

відтворення, - тобто відтворенням населення й праці, суспільного 

продукту й капіталу, в конкретному населеному пункті. Різні рівні 

систем розселення повинні виконувати властиві кожному з них 

функції у відтворювальному процесі.  Виходячи із цього, саме на 

рівні місцевого самоврядування повинні реалізовуватися заходи 

посилення інвестиційного потенціалу поселень України. 
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СЕКЦІЯ 5. РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ В СИСТЕМІ ЦІЛЕЙ 

ТА ЗАВДАНЬ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ЕКОНОМІКИ 

 

Костакова Л.Д., ст. викладач 

Донецький національний університет економіки і торгівлі  
імені Михайла Туган- Барановського,  

м. Кривий Ріг, Україна 

 

СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ 

ВИЖИВАННЯ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 

 

Термін «потенціал» (від лат. «potentia» – сила) 

використовується для характеристики потужності, можливостей 

окремої особи, суспільства, держави, засобів, запасів і джерел, які 

можуть бути використані для вирішення певного завдання або 

досягнення цілі [1, с. 77]. 

Актуальність проблеми щодо вибірки показників для 

оцінювання потенціалу вітчизняних промислових підприємств 

зумовлена існуванням значної частки збиткових суб’єктів 

господарювання у країні, відсутністю надійних систем своєчасного 

моніторингу стану потенціалу виживання для прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень, спрямованих на мінімізацію 

економічних, фінансових, соціально-демографічних та інших видів 

ризиків. 

Питаннями щодо оцінки потенціалу підприємств займалися 

такі науковці, як Барило В.С., Блонська В.І. та Нагірна С.Я., 

Богун В.Л., Булович Т.В., Ващенко Н.В. та Ставрулова Л.В., 

Ганієва А.Р., Георгієва В.А., Краснокутська Н.С., Кунцевич В.О., 

Лапін Є.В., Салига С.Я. Федонін О.С. та ін. Проведений аналіз 

показує, що при оцінці потенціалу підприємства обмежена кількість 

науковців враховує галузеві особливості. Проте, підхід, який 

враховує при оцінці потенціалу підприємства галузеві особливості 

його діяльності та специфічні умови національної економіки, 

виправданий. 

Основною передумовою ефективного стратегічного 

управління гірничо-збагачувальних підприємств, у сучасних 

умовах, є відповідна оцінка їх потенційних можливостей. Має бути 
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розроблена методика оцінки потенціалу виживання, яка б давала 

найбільш повну картину його рівня, узагальнювала його стан та 

надавала б можливість формувати найприйнятнішу стратегію 

розвитку підприємства.  

Потенціал виживання – це ресурсні та компетенційні 

можливості соціально-економічної системи щодо протистояння 

кризовим процесам шляхом відповідного якісно нового реагування 

системи для відновлення її рівноваги, самозбереження та розвитку. 

На основі проведених досліджень, та критичного аналізу 

різних підходів до оцінки потенціалу підприємства, розглянемо 

доповнену систему показників, вибір яких здійснювався з 

урахуванням повноти наявної інформації, взаємозв’язку між 

показниками, галузевих особливостей, завданнями дослідження та 

інших обставин (табл. 1). 

Маркетинговий потенціал характеризує позиції підприємства 

на ринку, його конкурентоспроможність, яка досягається за 

рахунок інноваційного розвитку, тобто у його складі присутні 

елементи інноваційного.  

Оскільки гірничо-збагачувальні підприємства є 

капіталодомінантними, що виявляється у високій фондомісткості 

продукції, то для них велике значення має проблема ефективності 

використання існуючих засобів праці. Тому основну увагу при 

аналізі потенціалу виживання ГЗК слід звертати на виробничий 

потенціал. 

Кадровий потенціал є рушійною силою розвитку сучасного 

підприємства, оскільки працівники з’єднують засоби і предмети 

праці, впливають на прийняття рішень, приймають рішення, 

розробляють стратегії тощо. Фінансовий потенціал, на думку 

багатьох економістів, є ідентифікатором його кризового стану. 

Тому серед показників оцінки фінансового потенціалу чимало 

коефіцієнтів аналізу загрози неплатоспроможності та схильності 

підприємства до банкрутства. Доцільним є розгляд фінансового 

потенціалу через призму інвестиційного. 

Отже, на основі аналізу наукових підходів було розроблено 

власне визначення поняття «потенціал виживання». У структурі 

потенціалу підприємства для подальшого аналізу потенціалу 

виживання, необхідно звертати увагу на маркетинговий, 

виробничий, кадровий та фінансовий потенціали. 
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Таблиця 1 - Система показників для оцінки потенціалу 

виживання 
Вид потенціалу Оціночні показники  

Маркетинговий 

- вміст заліза у концентраті; 

- вміст вологи у концентраті; 

- вміст заліза у обкотишах; 

- основність обкотишів; 
- частка реалізованої продукції у складі товарної; 

- частка ринку; 

- частка продукції, що експортується; 

- рентабельність продажів за операційним прибутком 

Виробничий 

- запаси руди; 

- частка товарної продукції у ВВП; 

- коефіцієнт використання проектної потужності; 

- зона безпеки; 

- витрати на 1 гривню товарної продукції; 
- частка постійних витрат у собівартості; 

- коефіцієнт майна виробничого призначення; 

- коефіцієнт приросту основних засобів (ОЗ); 

- коефіцієнт модернізації; 

- коефіцієнт іммобілізації; 

- частка ОЗ виробничого призначення у загальній їх вартості; 

- фондовіддача ОЗ виробничого призначення; 
- фондорентабельність; 

- енергоємність виробництва; 

- коефіцієнт оборотності товарно-матеріальних запасів 

Кадровий 

- частка працівників з вищою освітою у загальній чисельності персоналу; 

- частка працівників віком до 30-ти років у загальній чисельності персоналу; 

- коефіцієнт плинності кадрів; 

- коефіцієнт заміщення звільнених працівників; 

- коефіцієнт випередження (по концентрату); 

- відсоток використання корисного робочого часу; 
- рентабельність персоналу; 

- питома вага ПВП у загальній чисельності персоналу; 

- продуктивність праці ПВП (по концентрату); 

- фондоозброєність ПВП; 

- віддача адміністративних витрат 

Фінансовий 

- коефіцієнт поточної ліквідності; 

- коефіцієнт абсолютної ліквідності; 

- коефіцієнт втрати платоспроможності; 

- коефіцієнт Бівера; 
- коефіцієнт платоспроможності; 

- коефіцієнт стійкості (фінансової стабільності); 

- коефіцієнт маневреності власного (робочого) капіталу; 

- коефіцієнт оборотності активів; 

- коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості; 

- коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості; 

- коефіцієнт стійкості економічного зростання; 

- коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами; 
- коефіцієнт сумнівності; 

- коефіцієнт простроченої дебіторської заборгованості, %; 

- рентабельність оборотних активів, %; 

- рентабельність власного капіталу, %. 
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ЗЕМЛЕУСТРІЙ ЯК ІНСТРУМЕНТ  

ПЛАНУВАННЯ СТАЛОГО ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ  

 
Сталий розвиток має яскраво виражений просторовий вимір. 

Використання простору людиною для виробництва, відтворення, 

споживання і дозвілля визначає споживання матеріалів та енергії, 

фіксацію розташування землекористування та тиск на природне 

середовище. Просторовий розподіл видів землекористування 

визначає просторове розділення праці а, отже, ступінь просторового 

http://visnuk.sumdu.edu.ua/archiv/2007/1(105)/6_Lapin.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/19_2/150_%20Blonska_19_2.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/19_2/150_%20Blonska_19_2.pdf
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взаємодії пов’язаний із споживання енергії та впливу на 

навколишнє середовище. 

Важливість спільного, інтегрованого планування та 

прийняття рішень для забезпечення сталого розвитку та інтеграції 

трьох його основоположних складових – екологічної, економічної 

та соціальної підтверджено регламентним документом конференції 

Ріо+20 «Майбутнє, якого ми прагнемо». 

Просторове планування – це дії, що зосереджені на прийнятті 

рішень, пов’язаних з визначеною територією та розподілом 

діяльності щодо використання земель, а також спрямовані на 

використання земельних ресурсів у плановий і організований спосіб 

для задоволення потреб нинішнього і майбутніх поколінь, 

забезпечуючи тим самим сталий розвиток. 

Головними цілями просторового планування є координація у 

просторовому вимірі впливу галузевих політик, формування 

інтегрованої та функціональної організації землекористування та 

його регулювання, збалансування потреб соціально-економічного 

розвитку з потребою захисту навколишнього середовища, 

забезпечення збалансованого розподілу вигод економічного 

розвитку між землекористуваннями, особливо за умови, коли 

вільний ринок не в змозі це зробити.  

Просторове планування – це імплементація низки стратегій 

землекористування, що полягає в інтеграції і координації 

просторового розвитку, розподілу та перерозподілу ресурсів між 

різними секторами для узгодження конкуруючих інтересів у 

розв'язанні конфліктів між секторальними політиками для 

гармонізації екологічного, економічного та соціального розвитку. 

Просторове планування значною мірою є функцією 

державного сектора, що покликане вплинути на майбутній розподіл 

діяльності та забезпечити раціональну територіальну організацію 

використання земель і зв’язок між видами землекористування, 

збалансованість потреб розвитку і охорони довкілля, а також 

досягнення соціальних і економічних цілей. Воно передбачає 

заходи з координації і поліпшення просторового впливу галузевих 

політик для рівномірного розподілу економічного розвитку на 

конкретній території, яке в іншому разі зазнало б тільки ринкового 

впливу. Тому, просторове планування є важливим інструментом 

забезпечення сталого розвитку і підвищення якості життя. 
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Просторове планування є нині одним із невід’ємних 

атрибутів управлінської діяльності розвинених країн. Саме завдяки 

сучасним планам і програмам можливе ефективне використання 

ресурсів усіх рівнів і видів, забезпечення якості середовища 

проживання, збереження культурної спадщини, задоволення потреб 

громади та узгодження індивідуальних запитів [1, c. 22]. 

У всіх економічно розвинутих країнах планування 

використання земельних ресурсів являється головним важелем 

державної земельної політики і регулювання земельних відносин. 

Територіальне (просторове) планування пов’язане із плануванням 

розвитку землекористування і територіальним зонуванням. Воно 

проводиться під девізом «Першочергове служіння суспільним 

інтересам» на основі державних, регіональних і місцевих планів 

використання і охорони земель, а також зонування території [2, c. 

157]. 

Просторовому плануванню підлягає вся територія держави 

(національний рівень), території її областей і районів (регіональний 

рівень), території населених пунктів (місцевий рівень). На кожному 

рівні розв’язують специфічні притаманні саме цьому рівню 

завдання.  

Сьогодні в Україні просторове планування реалізується через  

містобудівну документацію – Генеральну схему планування 

території України, що визначає пріоритети та концептуальні 

розв'язання планування і використання території країни, 

вдосконалення систем розселення та забезпечення сталого розвитку 

населених пунктів, розвитку виробничої, соціальної та інженерно-

транспортної інфраструктури, формування національної 

екологічної мережі [3].  

Також міське планування землекористування акумулювало і 

елементи ландшафтного планування, яке йому не властиве. Це 

стосується формування екомережі як єдиної територіальної 

системи, яка утворюється для поліпшення умов для формування та 

відновлення довкілля, підвищення природно-ресурсного потенціалу 

території України, збереження ландшафтного та біорозмаїття, місць 

оселення та зростання цінних видів тваринного і рослинного світу, 

генетичного фонду, шляхів міграції тварин через поєднання 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших 

територій, які мають особливу цінність для охорони навколишнього 

природного середовища [4]. 
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Поряд з тим, розробляються схеми землеустрою і техніко-

економічні обґрунтування використання та охорони земель 

адміністративно-територіальних одиниць, метою яких є визначення 

перспективи щодо використання та охорони земель, для підготовки 

обґрунтованих пропозицій у галузі земельних відносин, організації 

раціонального використання та охорони земель, перерозподілу 

земель з урахуванням потреби сільського, лісового та водного 

господарств, розвитку сіл, селищ, міст, територій оздоровчого, 

рекреаційного, історико-культурного призначення, природно-

заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення,. 

Основне її завдання - виявлення найбільш ефективного напрямку 

використання і охорони земельних ресурсів для забезпечення 

подальшого ефективного розвитку адміністративно-територіальної 

одиниці [5]. 

Попри те, що законодавча база здійснення просторового 

планування території є доволі розвинутою, як бачимо, вона 

потребує подальшого вдосконалення. Це пояснюється тим, що 

Україна, ставши в 1991 році незалежною державою, отримала у 

спадок радянську систему адміністративно-територіального 

устрою, який остаточно сформувався лише у другій половині 60-х 

років минулого століття. 

Тому новий адміністративно-територіальний устрій повинен 

стати територіальною основою для формування децентралізованої 

системи просторового планування, що забезпечить максимально 

ефективне використання суспільних ресурсів, стійке економічне 

зростання на засадах сталого розвитку, підвищення соціальних 

стандартів життєдіяльності людей. Реформування адміністративно-

територіального устрою вимагає розпочати цей процес із 

планування базового рівня – територіальних громад. 

Тому сьогодні вкрай важливо перейти від існуючого 

дуального підходу просторового планування землекористування, 

який не сприяє сталому розвитку громад на новій територіальній 

основі, до комплексного планування просторового розвитку 

території громади. 

Для вирішення цього питання 12 грудня 2019 року 

Верховною Радою України було ухвалено у першому читанні 

законопроєкт №2280 "Про внесення змін до Земельного кодексу 

України та інших законодавчих актів щодо планування 

використання земель". Ним, зокрема пропонується розробляти 
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комплексний план просторового розвитку громади, який одночасно 

є містобудівною документацією і документацією із землеустрою. 

Це дасть можливість органам місцевого самоврядування 

здійснювати просторове планування території громади, як в межах, 

так і за межами населених пунктів, а також скасовує необхідність 

розроблення декількох, споріднених за змістом, видів містобудівної 

документації та документації із землеустрою. Це звичайно вплине 

на практику планування сталого землекористування в Україні. 

Слід сказати, що роль землеустрою при формуванні 

проєктної документації із комплексного просторового планування 

територій громад буде визначальною. Адже, запропонована модель 

розробки комплексної документації передбачає визначення меж 

громади, нанесення на картографічну основу меж 

режимоутворюючих об’єктів та побудову охоронних зон, створення 

схеми сучасного використання земель, розробку схеми 

запланованих заходів щодо раціонального використання та охорони 

земель території громади, а також схеми перспективного 

використання земель та організації території громади, де 

землевпорядні заходи відіграватимуть ключову роль для 

досягнення сталого розвитку громади. 
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СИНЕРГЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ 

ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ 

 

В умовах посилення інтеграційних процесів у світовому 

економічному просторі формується і реалізується нова парадигма 

інноваційного розвитку. За цією парадигмою, інноваційний 

потенціал виступає важливим економічним ресурсом. 

Інноваційний потенціал є поняттям комплексним, що є 

певною системою взаємопов’язаних ресурсів, можливостей і 

здатностей їх використання для досягнення поставлених цілей, при 

цьому кожна компонента цієї складної системи є невід’ємною у 

загальній структурі і перебуває під прямим та опосередкованим 

впливом середовища господарювання [30]. 

Інноваційний потенціал підприємства визначає можливості і 

глибину інноваційних перетворень і в залежності від його величини 

і якісного стану визначає охоплення тих чи інших стадій 

інноваційного циклу  [5, с. 223]. 

Прогнозування передбачає систему наукових доведень, 

використання методів і прийомів з різним ступенем формалізації, 

узгодженість окремих висновків і оцінок щодо майбутнього 

розвитку процесу [15, с. 8].  

Послідовність проведення прогнозу розвитку інноваційного 

потенціалу підприємств представляє собою ланцюг кроків, які 

формують процес прогнозування (рис. 1). 

Результати прогнозування інтенсивності розвитку 

інноваційного потенціалу підприємств розраховуються на основі 

статистично-аналітичних методів і  виступають базовими 

сценаріями для подальшого функціонування підприємств.  

Методи регресійного моделювання та прогнозування є 

підґрунтям для визначення синергічної складової як нового 

методологічного підходу до інтеграції моделей прогнозу розвитку 

інноваційного потенціалу підприємств в сучасну економічну 

систему. 
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Загальновідомо, що синергетика - теорія самоорганізації, що 

у даний час розвивається як спонтанний перехід відкритої 

нерівноважної системи від менш до більш складних і 

упорядкованих форм організації. У синергетиці досліджуються 

механізми виникнення нових станів, структур і форм у процесі 

самоорганізації, а не збереження чи підтримки старих форм [11].  

Синергетична інтерпретація такого роду явища, як інтеграція 

моделей прогнозу розвитку інноваційного потенціалу підприємств 

відкриває нові можливості і напрямки їх вивчення. В узагальненому 

вигляді практичне застосування синергетичного підходу можна 

виразити такими позиціями: розвиток здійснюється через 

випадковий вибір однієї з кількох дозволених можливостей 

подальшої еволюції в точках біфуркації. 

 

 
Джерело: складено автором за даними [6] 
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Формальну модель синергетичного ефекту результатів 

прогнозування інтенсивності росту інноваційного потенціалу 

підприємств (С) як системи, що залежить від двох основних 

обставин можна записати у вигляді наступного кортежу: С = {А, 

В}; 

де А = {Ак} – квадрат множини принципів  виділення тренду 

на основі множинної кореляції;  

В = {Вр} – квадрат множини властивостей вибору 

обґрунтованих методів прогнозування. 

к – окремі варіанти множини принципів  виділення тренду на 

основі множинної кореляції; 

р – окремі варіанти множини властивостей вибору 

обґрунтованих методів прогнозування. 

Дуальний характер синергетичного ефекту результатів 

прогнозування інтенсивності росту інноваційного потенціалу 

підприємств представлений на рис. 2. 

 

 
Рис. 2 - Дуальний характер синергетичного ефекту результатів 

прогнозування інтенсивності росту інноваційного потенціалу 

підприємств 
 

Таким чином, синергетичний ефект результатів 

прогнозування інтенсивності росту інноваційного потенціалу 

підприємств пов'язаний з отриманням об’єктивних результатів 

прогнозування та виникає завдяки виділенню тренду на основі 
множинної кореляції та вибору обґрунтованих методів 

прогнозування в діяльності  інноваційно-орієнтованих підприємств. 
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ДОМІНАНТИ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ У СИСТЕМІ 

ЦІЛЕЙ І ЗАВДАНЬ СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ЕКОНОМІКИ 

 

Забезпечення національної продовольчої безпеки в умовах 

глобалізації та невизначеності є першочерговим завданням держави 

на шляху її відтворювального розвитку. Дане завдання відображено 

в 2-й Цілі сталого розвитку (ЦСР) «Подолання голоду, досягнення 

продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому 

розвитку сільського господарства» [1]. Моніторинг досягнення ЦСР 

спроможний визначити прогрес або регрес в економічних процесах 

за окремими індикаторами, а також сучасний стан, динаміку 

продовольчої безпеки. Метою дослідження є моніторинг стану 

впровадження першого і третього завдань 2-ї ЦСР в контексті 

визначення домінант, проблем і механізмів забезпечення 

продовольчої безпеки України. 

Стан реалізації першого завдання 2-ї ЦСР «Забезпечення 

доступності збалансованого харчування на рівні науково 

обґрунтованих норм для всіх верств населення» оцінюється за 
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допомогою групи індикаторів питомого споживання основних 

харчових продуктів (табл. 1). За даними Державної служби 

статистики, споживання м’яса й м’ясопродуктів в Україні у 2018 р. 

досягло 52,8 кг./особу, що склало всього 66 % від раціональної 

норми та 86,6 % від цільового значення 2020 р. За 2010-2018 рр. 

споживання молока й молочних продуктів на одну особу 

скоротилося на 4,2 %, склавши 52,0 % від раціональної норми та 

73,2 % від цільового значення індикатора на 2020 р. Водночас 

споживання плодів, ягід і винограду у 2018 р. порівняно з 2010 р. 

зросло на 20,4 %, досягнувши 64,2 % раціональної норми та 88,9 % 

від цільового показника 2020 р. 

 

Таблиця 1 - Споживання основних продуктів харчування 

населенням України, кг/особу 

Продукти 

харчування 

Роки 
Рац.** 

норма 

ЦЗ*** 

2020р 

2018р. у % до: 

2010 2014 2015 2016 2017 2018 Рац. норми ЦЗ 2020р. 

1. М'ясо і 

м’ясопродукти 
52,0 54,1 50,9 51,4 51,7 52,8 80 61 66,0 86,6 

2. Молоко і 

молочні 

продукти 

206,4 222,8 209,9 209,5 200,0 197,7 380 270 52,0 73,2 

3.Плоди, ягоди 

та виноград 

(без переробки 

на вино) 

48,0 52,3 50,9 49,7 52,8 57,8 90 65 64,2 88,9 

Джерело: розраховано автором за даними [2];  
**Рац. норма – раціональна норма;  
***Цільові значення (ЦЗ) індикаторів за джерелом [1, с. 21]. 
 

В Україні доволі високою залишається частка витрат 

населення на продукти харчування. Так, у 2018 р. ця частка у 

сукупних споживчих витратах домогосподарств становила 47,7 % 

[2], що у декілька разів перевищує аналогічний показник для 

європейських держав. Через низку купівельну спроможність 

українські споживачі віддають перевагу дешевим продуктам, по 

яких фактичне споживання досягає або перевищує науково 

обґрунтовані норми (у 2018 р. споживання картоплі склало 112,4 % 

від раціональної норми, хлібних продуктів – 98,5 %, овочів – 

101,8 % [2]). Це є свідченням незадовільного стану національної 

продовольчої безпеки. 



226 

 

Позиція України в рейтингу за індексом глобальної 

продовольчої безпеки, починаючи з 2014 р., протягом останніх 

п’яти років знижується – країна займає 63 місце із загальним 

показником 55,7. Водночас слід зазначити зростання показників 

доступності та якості/безпеки продуктів харчування – 73 та 46 

місця відповідно [1]. 

Стан реалізації третього завдання 2-ї ЦСР «Забезпечення 

створення стійких систем виробництва продуктів харчування, що 

сприяють збереженню екосистем і поступово покращують якість 

земель та ґрунтів» оцінюється за допомогою групи індексів 

виробництва продукції (табл. 2) та динаміки площ органічних угідь.  

 

Таблиця 2 - Індекси виробництва сільськогосподарської та 

харчової продукції, % 

Показники 

Роки 

ЦЗ
**

 

2020р

. 

Відхилення  

2018 р. (+, −) 

2010 2014 2015 2016 2017 2018 
Від 

2010

р. 

Від 
ЦЗ 

2020 

р. 

1.Індекс 

сільгосппродукції 
95,9 103,2 94,8 109,9 97,0 110,7 102,0 14,8 8,7 

2.Індекс 

виробництва 

харчових 

продуктів 

103,7 102,5 89,3 104,4 102,9 98,5 103,0 -5,2 -4,5 

3. Частка 

продукції 

харчової 
промисловості та 

переробки 

сировини в 

експорті груп 1-

24 УКТЗЕД 

52,2 41,5 39,6 42,0 41,9 40,4 51,0 -11,8 -10,6 

Джерело: розраховано автором за даними [2]; 
**Цільові значення індикаторів за джерелом [1, с. 21]. 

 

У 2018 р. індекс сільськогосподарської продукції в Україні 

склав 110,7 %, що на 8,7 % вище цільового значення індикатора 

2020 р. Водночас індекс виробництва харчових продуктів в Україні 

досягнув 98,5 %, що на 5,2 % менше рівня 2010 р. і на 4,5 % - 

цільового індикатора (табл. 2). Якщо у 2014-2017 рр. мала місце 

певна кореляція між індексами сільськогосподарської та харчової 

продукції, то у 2018 р. співвідношення між ними змінилося, 

сигналізуючи про посилення сировинного напряму національної 
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економіки. Даний висновок підтверджує тенденція скорочення 

частки переробної продукції в експорті товарних груп 1-

24 УКТЗЕД на 11,8 % порівняно з 2010 р. У 2018 р. вона досягла 

40,4 %, що на 10,6 % нижче цільового індикатора. 

За методикою Продовольчої й сільськогосподарської 

організації ООН (ФАО) для оцінки стану продовольчої безпеки 

країн або їх груп використовується показник зернового 

виробництва на 1 особу; його нормативний рівень досягає 800 кг / 

особу, що є свідченням стабільної продовольчої ситуації [3]. Ми 

пропонуємо, поряд із класичним коефіцієнтом продовольчої 

безпеки, запропонованим ФАО, розраховувати реальний 

коефіцієнт, що відображає рівень зернового виробництва за 

винятком експорту в розрахунку на 1 особу. Результати проведених 

нами розрахунків номінального та реального коефіцієнтів 

продовольчої безпеки в Україні представлено в таблиці 3. 

Номінальний коефіцієнт продовольчої безпеки за 2000-

2018 рр. зріс втричі – з 0,6 до 1,999 пункти; лише в 2000 р. його 

рівень був нижчим нормативного (0,8 пункти), у наступні роки 

показник значно перевищував рекомендовану ФАО норму. 

Використання в аналітичному дослідженні реального коефіцієнту 

продовольчої безпеки значно змінює оцінку її стану (див. табл. 3). 

За досліджуваний період його фактичний рівень був нижчий 

нормативного, при цьому найнижчі значення спостерігалися у 2012 

і 2017 роках (0,489 і 0,552 кг / особу відповідно). Динаміка 

реального індикатора є досить варіативною, залежить від обсягів 

зернового експорту і кон’юнктури зовнішнього ринку. Динаміка 

номінального індикатора, незважаючи на високі значення, є 

свідченням зростання не рівня продовольчої безпеки, а її загроз у 

економічній сфері, зокрема, сировинної орієнтації вітчизняного 

агроекспорту та низької частки продукції з високою доданою 

вартістю. 

Динаміка площ органічних угідь України та кількості 

органічних господарств наведена в таблиці 4. У 2018 р. загальна 

площа сертифікованих сільськогосподарських угідь в Україні, 

зайнятих під вирощування різноманітної органічної продукції, 

досягла 309,1 тис. га, збільшившись порівняно з 2005 р. на 28 %. За 

2005-2018 рр. найвищий темп приросту спостерігався в 2014 р. За 

період 2014-2017 рр. щорічні темпи зростання обсягів органічних 
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угідь сповільнилися і варіювали в межах 1,9-2,1 %, у 2018 р. 

показник скоротився на 26,4 %, що є негативною тенденцією. 

 

Таблиця 3 - Динаміка коефіцієнтів продовольчої безпеки 

України 

Показники 

Роки 

2000 2005 2010 2012 2015 2016 2017 2018 2019
 

1. Кількість 

постійного 

населення, 

млн. чол. 49,12 47,1 45,78 45,42 42,68 42,59 42,42 42,22 41,98 

2. 
Рекомендовані 

ФАО обсяги 

зернового 

виробництва, 

млн. т (830 

кг/особу) 40,77 39,09 38,00 37,70 35,42 35,35 35,20 35,04 34,85 

3. Обсяги 

виробництва 

зерна, млн. т 24,46 38,02 39,27 46,22 60,13 66,09 61,92 70,06 75,1 

4. Обсяги 

виробництва 

зерна за 

винятком 
експорту, млн. 

т 23,13 25,37 25,03 18,42 21,79 24,64 19,42 27,12 24,40 

5. 

Номінальний 

коефіцієнт 

продовольчої 

безпеки, 

пункти (3/2) 0,600 0,973 1,033 1,226 1,698 1,870 1,759 1,999 2,155 

6. Реальний 

коефіцієнт 

продовольчої 
безпеки, 

пункти (4/2) 0,567 0,649 0,659 0,489 0,615 0,697 0,552 0,774 0,700 

Джерело: розраховано автором за даними [2]. 
 

Частка органічних угідь у загальній площі 

сільськогосподарських угідь України в 2018 р. склала всього 

0,75 %, що на 0,35 % нижче цільового значення індикатора (1,1 % в 

2020 р.). У 2018 р. стійка тенденція до зростання площ органічних 

угідь, що мала місце у 2014-2017 рр., змінилася на протилежну, що 

обумовило зниження їх частки у загальній площі 

сільськогосподарських угідь з 0,99% в 2015 р. до 0,75 % в 2018 р. 
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Питома вага органічних земель у загальній території держави 

досягла в звітному році 0,70 %, збільшившись порівняно з 2005 р. 

на 0,11 %, однак зменшившись порівняно з 2017 р. на 0,19%. 

Дослідження Федерації органічного руху України свідчать, 

що вітчизняний ринок органічної продукції почав розвиватися з 

початку 2000-х років, склавши: у 2005 р. – 200 тис. євро, у 2010 р. – 

2,4 млн. євро, у 2018 р. – 33 млн. євро. Більшість українських 

органічних господарств знаходиться в Одеській, Херсонській, 

Київській, Полтавській, Вінницькій, Закарпатській, Львівській, 

Тернопільській, Житомирській областях. Українські сертифіковані 

органічні господарства різного розміру – від кількох гектарів, як у 

більшості країн Європи, до декількох тисяч гектарів ріллі [4]. 

 

Таблиця 4 - Динаміка площ органічних сільськогосподарських 

угідь та кількості органічних господарств в Україні 

Показники 
Роки 

2018 р. 

до 

2005р., 

пункти 

2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 
 

1. Площа, тис. га 242,0 270,2 400,8 410,6 411,2 420 309,1 1,28 

2. Частка органічних 

угідь у загальній 

площі 

сільськогосподарських 

угідь, % 

0,58 0,65 0,97 0,99 0,99 1,01 0,75 Х 

3. Частка органічних 

угідь у загальній 

території країни, % 

0,40 0,45 0,66 0,68 0,68 0,70 0,51 Х 

4. Кількість 

органічних 
господарств, одиниць 

72 142 182 210 360 375 501 6,95 

Джерело: розраховано автором за даними [4]. 

 

Україна спеціалізується переважно на виробництві 

органічних зернових, зернобобових і олійних культур. Так, у 

видовій структурі вітчизняної товарної органічної продукції питома 

вага зернових культур складає близько 46-50 %, у т.ч. пшениці і 

ячменю – біля 25 % і 18 %, соняшнику і сої – близько 25-27 %. При 

цьому частка посівних площ зернових і зернобобових культур у 

державних органічних площах перевищує 60 % [5].  

Проведені дослідження [6] довели, що становлення 

українського органічного ринку відбувається на основі сировинної 
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моделі розвитку аграрного ринку, що генерує значні втрати доданої 

вартості в національній економіці. Крім цього, органічний ринок 

ніби «копіює» структурні дисбаланси у виробництві неорганічної 

аграрної продукції, що у подальшому може привести до експансії 

органічного сегменту корпоративними структурами та активізації 

сировинного експорту, що не відповідає економічним інтересам 

держави, індивідуальних господарств, переробних підприємств і 

суспільства в цілому, активізує погрози національній продовольчій 

безпеці. 

Висновки. Вирішення проблеми сировинної спрямованості 

експорту органічної продукції знаходиться у площині розробки та 

впровадження механізмів стимулювання переробки органічної 

сировини як в аграрних обслуговуючих кооперативах, так і в 

переробних підприємствах, зокрема для виробництва вітчизняних 

продуктів дитячого харчування. Нині в Україні наявний внутрішній 

попит на продукцію дитячого харчування, який майже на 40 % 

(5,8 тис. т) задовольняється імпортованим товаром. З метою 

скорочення обсягів імпорту продукції дитячого харчування та 

стимулювання її виробництва в державі із власної органічної 

сировини необхідною є розробка виваженої політики 

імпортозаміщення та інструментів її практичного впровадження. 

Загалом завдання формування внутрішнього попиту на органічну 

продукцію є багатоаспектним, вимагаючи обґрунтування 

адаптивних механізмів та інструментів його впровадження. 
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ЗАХОДИ З ПІДТРИМКИ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК 

КРАЇНАМ ЄС В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 

 

Однією із головних причин погіршення економічного 

становища країн світу  в реаліях сьогодення є масові інфекційні 

хвороби (пандемії), які почали все більш відчутно впливати на 

здоров’я людей, суспільний розвиток, економіки країн і регіонів 

світу. Пандемія, котра постала перед суспільством на початку 2020 

року (поширення інфекційної хвороба коронавірусу (COVID-19)), 

своїми наслідками спричинила великий вплив на економіку країн 

світу та в тому числі і ЄС. Тому, країни світу мають розробляти 

комплекси стабілізаційних заходів для підтримки власних 

національних економік, що визначає актуальність цього питання та 

необхідність пошуку його вирішення.  

Функціональний інструментарій країн світу та ЄС є 

достатньо різноманітним. Проаналізувавши основні заходи з 

підтримки країн світу та ЄС щодо стимулювання власних 

національних економік за умов пандемії коронавірусу доцільно 

виділити такі : 

1. розвинені країни намагаються відновити свою економіку 

насамперед шляхом мобілізації суттєвих фінансових ресурсів, 

запровадженням масштабних програм з підтримки виробників та 

податкових послаблень; 

2. країни, що розвиваються, через слабку фінансову систему, 

або взагалі не запроваджують програм економічної підтримки, або 

запроваджують лише тимчасові зовнішньоторговельні обмеження, 

щоб уникнути дефіциту продукції на внутрішньому ринку; 

3. основні економічні інтеграційні угрупування на кшталт 

Європейського Союзу (ЄС) та Євразійського економічного союзу 
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(ЄАЕС) також демонструють цілком різні підходи, щодо підтримки 

своїх членів. Якщо ЄС мобілізував значні фінансові резерви для 

підтримки як своїх членів, так й інших країн, ЄАЕС обмежився 

лише запровадженням заборони на експорт окремих видів 

продовольчих товарів [1]. 

Після того, як ВООЗ заявила, що коронавірус є пандемією, 

кожна країна світу почала розробляти свої заходи щодо подолання 

кризи, викликаної ним. Одним із перших рішень, ухвалених у ЄС 

було введення карантинних заходів, таких як закриттями кордонів, 

котрі спричинили погіршення економічно-торгівельних відносини 

всередині та зовні країн. Це викликало порушення звичних 

економічних зв’язків як на країни, які впровадили карантин так і на 

ті країни, що карантин впроваджували частково.  

Розуміючи, що закриття кордонів справить негативні дії на 

національні економіки країн, члени Європарламенту проголосували 

за виділення 37 млрд євро з існуючих структурних фондів ЄС в 

розпорядження країн ЄС для подолання кризи та підтримки 

підприємств і працівників та стабілізації національних економік 

країн. [2].  

Першочергово у ЄС було розроблено, так звану 

“Інвестиційну ініціативу ЄС із подолання наслідків коронавірусу”, 

яка надає можливість державам-членам ЄС отримати 37 млдр.євро, 

для підтримки країн в період карантинних заходів. Для малого та 

середнього бізнесу, ЄС гарантує виділення кредитів обсягом 8 

млрд. євро для приблизно 100 тисяч підприємств для подолання 

наслідків дефіциту ліквідності, який спричинено розповсюдженням 

коронавірусу [2]. 

Після впровадження карантинних заходів, постає проблема 

економічного подолання негативних наслідків пандемії, а саме 

збереження робочих місць та заробітної плати працівникам, 

оскільки різке зростання рівня безробіття негативно вплине на 

економічне становище не тільки підприємств і країн в цілому. 

Виходячи з цього, міністрами фінансів було узгоджено заходи, які 

спрямовані на порятунок робочих місць і підприємств. В рамках 

програми SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an 

Emergency) Єврокомісією було виділено 100 млрд. євро та 

запропоновано переведення співробітників підприємств в режим 

неповної зайнятості. 
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Наступним заходом, щодо підтримки національних економік 

країн ЄС є запровадження європейським центральним банком 

низку рішень, щодо  стабілізації фінансового становища, на кшталт 

таких : 

1. Запроваджується нова програма у розмірі 750 млрд.євро, 

спрямована на боротьбу з пандемією (Pandemic Emergency Purchase 

Programme, PEPP). Запуск цієї програми, дозволить приватному та 

державному сектору протидіяти серйозним викликам в монетарній 

політиці, спричиненим спалахом та посиленням розповсюдження 

коронавірусу.  

2. Ухвалено рішення про розширення програми придбання 

активів корпоративного сектору (CSPP) на нефінансові комерційні 

папери, таким чином зробивши всі комерційні папери достатньої 

кредитної якості.  

3. Розширено сферу застосування додаткових кредитних 

вимог (ACC), щоб включити запити на рефінансування, пов'язані з 

фінансуванням корпоративного сектору. Це забезпечить 

можливість контрагентам і надалі повною мірою використовувати 

операції з рефінансування Євросистеми. Як зазначається, ЄЦБ 

планує забезпечити всі сприятливі умови фінансування, які 

дозволять європейській економіці пережити пандемію. Крім того, 

Наглядова рада банку готова збільшити розмір своїх програм, у разі 

такої необхідності та забезпечити безперебійну роботу грошово-

кредитної політики в усіх юрисдикціях єврозони [2].  

Отже, доцільно зробити висновок що перед ЄС постали певні 

труднощі при розробці та реалізації заходів щодо підтримки 

національних економік, з причин постійних змін ситуації 

спричинених коронавірусом. При умові виконання заходів країнами 

ЄС, можливе уникнення кризових ситуацій в країні, які будуть мати 

вагомий вплив на економічну ситуацію. 

 

Література : 

1. Інформація щодо впливу заходів з підтримки 

національних економік в умовах пандемії COVID-19 на умови 

експорту української продукції URL: lcci.com.ua (дата звернення: 

22.04.2020)]. 

2. Огляд заходів, що вживаються країнами світу для 

боротьби з пандемією та подоланням її наслідків URL: 

https://niss.gov.ua/doslidzhennya/mizhnarodni-vidnosini/oglyad-

https://niss.gov.ua/doslidzhennya/mizhnarodni-vidnosini/oglyad-zakhodiv-scho-vzhivayutsya-krainami-svitu-dlya-borotbi-z
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zakhodiv-scho-vzhivayutsya-krainami-svitu-dlya-borotbi-z (дата 

звернення: 22.04.2020)]. 

Сакаль О.В., д.е.н., с.н.с., 

Третяк Н.А., к.е.н. 

Державна установа «Інститут економіки 

природокористування та сталого розвитку НАН України» 

м. Київ, Україна 

СИСТЕМНІ ЕФЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ 

ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ І ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ЯК 

СКЛАДОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ЕКОНОМІКИ 

Місце і роль земельних ресурсів як економічного ресурсу у 

забезпеченні суспільного добробуту важко переоцінити. За даними 

наукових досліджень, земельні ресурси становлять понад 40 % 

продуктивних сил України [1; 3]. Крім того, жодна господарююча 

одиниця не в змозі уникнути впливу земельних ресурсів, 

щонайменше як місця просторової локації, на свою роботу прямо 

або опосередковано.  

В Україні тільки формується розуміння ефективного та 

раціонального використання земельних та інших природних 

ресурсів, які знаходяться на ній, як фактора підвищення добробуту 

країни і примноження національного багатства в контексті сталого 

розвитку. При цьому різноспрямоване використання землі 

ускладнює підходи до її оцінки та вимагає врахування більшого 

спектру напрямів використання. 

Ефективність землекористування, наприклад, у 

господарствах, що вирощують сільськогосподарську продукцію, з 

різною земельною власністю (державна, комунальна, приватна), 

залежить від підвищення продуктивності праці, зростання 

інтенсифікації виробництва, використання внутрішніх резервів і 

можливостей та, особливо, раціонального використання земельних 

й інших природних ресурсів. Зокрема, у сфері аграрного сектора 

національної економіки – сільське господарство, окрім 

рослинництва, тваринництва, агроландшафтного облаштування 

сільських територій, на ефективність використання земель 

впливають продукування та провайдинг інноваційних технологій 

https://niss.gov.ua/doslidzhennya/mizhnarodni-vidnosini/oglyad-zakhodiv-scho-vzhivayutsya-krainami-svitu-dlya-borotbi-z
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[4]. У масштабі дрібних і середніх господарств цей фактор доцільно 

вимірювати рівнем застосування доступних інноваційних 

технологій. 

Комплексне бачення системного ефекту регулювання 

використання земельних ресурсів і землекористування, що 

знаходиться в будь-якій формі власності чи господарювання, 

пропонуємо розглядати із правової, економічної, соціальної, 

екологічної, техніко-технологічної, суспільної та іншої 

ефективності використання землі. Сутність правової ефективності 

використання землі тут полягає у наступному: забезпечення 

гарантування прав на землю та інші природні ресурси; вирішення 

земельних спорів; забезпечення встановлення обмежень (земельних 

сервітутів) у використанні земель та інших природних ресурсів 

тощо. Економічна (фінансова) ефективність передбачає: збільшення 

надходжень від земельних платежів у суспільні бюджети; 

збільшення надходжень від оренди землі; зростання рівня 

доходності від експлуатації земельних та інших природних 

ресурсів; тенденції зміни вартості земельних та інших природних 

ресурсів у напрямі до реальної; капіталізацію землекористування; 

тенденції зміни валової доданої вартості. Соціальна ефективність 

означає: створення (поліпшення) умов життя і праці, насамперед, 

населення вразливих територій (сільських, гірських); збільшення 

валової доданої вартості (ВДВ); престижності володіння землею. 

Екологічна ефективність полягає у: екологічній стабільності 

землекористування; зниженні рівня антропогенного навантаження 

на земельні ресурси; оптимальній структурі земельних угідь і 

посівів; зменшенні розораності території та сільгоспугідь, площі 

деградованих земель. Техніко-технологічна ефективність 

передбачає покращення технологічних умов виробництва; 

зниження затрат на використання земель і підготовку інформації 

про об’єкти землекористування. Суспільна ефективність 

використання землі полягає у підвищенні ВВП територій; 

збільшенні рівня занятості населення; інтенсивному типі 

економічного зростання розширеного виробництва. 

Тобто, системний ефект регулювання використання 

земельних ресурсів і землекористування – це прояв пучка таких 

ефектів у процесі формування економічно вигідних, соціально 

захищених прав і екологічно збалансованих напрямів використання 

земель для забезпечення суспільного добробуту в контексті сталого 
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розвитку за допомогою дієвих економічних, екологічних, правових 

і соціальних механізмів. При цьому кожний прояв пучка системних 

ефектів обумовлюється дією низки факторів, які як сприяють 

потенціалу його прояву (або формування), так і можуть 

здійснювати несприятливий вплив на характеристики земельних та 

інших природних ресурсів. Зрозуміло, що ці фактори є 

інтегральними та об’єднують у своєму складі досить значне число 

впливів. Але об’єктивним явищем є той факт, що всі вони 

визначаються дією як ендогенних, так і екзогенних впливів 

(табл. 1).  

Характеризуючи дію ендогенного впливу правових факторів, 

відмітимо, що важливу роль відіграє недостатнє правове 

забезпечення, а саме планування розвитку землекористування 

шляхом здійснення землеустрою щодо зонування земель за їх 

категоріями та типами (підтипами) землекористування. Також 

важливу роль відіграє імплементація правових норм зарубіжних 

країн. Як приклад, імплементація (апробація) Директиви 

91/676/ЄЕС стосовно охорони вод від забруднення, спричиненого 

нітратами з сільськогосподарських джерел. Відмітимо, що за період 

з 2005 по 2013 рік в Україні відсоток господарств, які 

використовують органічні добрива, коливався в інтервалі 83–89 % 

[2, c. 11]. Враховуючи те, що в Додатках до Директиви 91/676/ЄЕС 

йдеться про доцільність формування кодексів позитивних 

сільськогосподарських практик, які встановлюються з метою 

зменшення забруднення нітратами та мають містити обмеження 

щодо внесення добрив, особливо це стосується перезволожених, 

підтоплених, затоплених, замерзлих чи вкритих снігом 

сільськогосподарських угідь, необхідно законодавчо закріпити 

запровадження виробничих стандартів сільськогосподарської 

діяльності, серед яких обов’язковим стандартом має стати 

прийнятий в ЄС допустимий рівень попадання азотистих сполук у 

водні об’єкти із сільськогосподарських джерел [2, c. 14]. 
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Таблиця 1 – Характеристика екзо- та ендогенних факторів 

формування системних ефектів регулювання використання 

земельних ресурсів і землекористування 
Фактори Ендогенний вплив Екзогенний вплив 

1. Правові Недостатнє правове 

забезпечення, наявність 

консервативних підходів в 
управлінні та адмініструванні, 

інституціональні пастки 

Імплементація правових норм 

зарубіжних країн, добрих / 

належних практик, зокрема, 
здійснення землеустрою щодо 

зонування земель за їх типами 

(підтипами) землекористування  

2. Регуляторні Низький рівень використання 

ринкових інструментів 

регулювання, показники 
ефективності таких 

інструментів є незадовільними, 

точкові приклади прояву 
успішності регуляторний дій 

Ефективне використання 

інструментів регулювання, зокрема 

регулювання режиму використання 
земель в межах типів (підтипів) 

землекористування  

3. Економічні Перманентний кризовий стан 

економіки країни, вагомий 

прояв корупції, проблеми із 
залученням інвестиційних 

ресурсів 

Кризогенність глобального 

простору, постійне розширення 

інструментарію регулювання, 
зокрема фінансово-економічних 

факторів капіталізації 

землекористування 

4. Природні Дефіцит земельних ресурсів, їх 

нераціональне використання, 

поширення процесів 
опустелювання і деградації 

земель, зміна клімату 

Дефіцит невідновлюваних 

природних ресурсів, зростання 

ціни земельних та інших 
природних ресурсів, конфлікти за 

обмежені продуктивні земельні та 

інші природні ресурси, 
формування відповідних 

регламентів щодо режиму 

землекористування 

5. Соціальні Прагнення до соціальної 

справедливості і раціонального 

землекористування 

Формування суспільних відносин 

на засадах довіри, прозорості, 

солідарності, рівності поколінь, 
безпечного використання 

навколишнього середовища 

 

Наголошуємо, що всі наведені екзо- та ендогенні фактори 

формування системних ефектів здійснюють прямий безпосередній 

вплив на ефективність регулювання використання земельних 

ресурсів і землекористування (табл. 2). Згідно з даними таблиці 2, 

серед досліджених факторів найвище значення із 10 балів має 

економічний фактор (5,5), найнижче – соціальний (4,18), що вказує 
на незадовільну оцінку якості державного управління. 
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Таблиця 2 – Оцінка впливу факторів на формування системних 

ефектів регулювання використання земельних ресурсів і 

землекористування 

Системні ефекти 

Фактори* 

П Р Е С ПРД 
Середнє 

значення 

1. Земельні ресурси як актив ринкової 
економіки (право власності) 

4** 4 6 4 4 4,53 

державна 4 4 5 3 5 4,2 

комунальна 4 4 5 5 4 4,4 

приватна  4 5 8 5 3 5,0 

2. Здатність земельних ресурсів 

генерувати вартість (категорії земель їх 
типи (підтипи)) 

4,5 6 6,5 5 6 5,6 

 с/г землі 4 5 8 5 5 5,4 

 не с/г землі 5 7 5 5 7 5,8 

3. Формування платежів за 
користування ресурсом 

7 4 4 4 5 4,8 

 стимулюючі 7 4 5 5 6 5,4 

 санкції, компенсації та 
стягування 

7 4 3 3 4 4,2 

4. Формування безпеки 

землекористування 
(гарантування прав та 

охорона земельних ресурсів) 

7 5 4 5 5 5,2 

5. Можливість інвестування у 
розвиток землекористування 

6 5 5 3 5 4,8 

6. Здатність капіталізації 

землекористування 
5 5 7 2 5 4,8 

Середнє значення за фактором 
впливу  

5,27 4,79 5,5 4,18 4,92 4,93 

* фактори: П – правові, Р – регуляторні, Е – економічні, С – соціальні; 

ПРД – природні; 

**експертна оцінка впливу факторів: від 1 до 10 балів (1 – вплив 

незначний, 10 – вплив максимальний). 
 

На основі вище наведених результатів дослідження на 

рисунку 1 проведено ранжування 6-ти системних ефектів 

регулювання використання земельних ресурсів і землекористування 

(див. табл. 1) за структурою екзо- та ендогенних факторів їх 

формування. Дані рис. 1 свідчать про те, що найбільший системний 

ефект у розвитку національної економіки за дією всіх факторів 
чинить здатність земельних ресурсів і землекористування 

генерувати вартість (5,6 балів). Менший ефект мають земельні 

ресурси як актив ринкової економіки (4,53 балів). Це вказує на 
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недостатній рівень застосування у фінансово-економічному 

регулюванні раціонального землекористування рентної складової в 

структурі регуляторних інструментів та відсутність ефективного 

управління землекористування щодо планування розвитку 

землекористування за типами (підтипами) й формами 

землекористування, які, зрештою, мають ефективний вплив на його 

капіталізацію. 
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Рис. 1. Ранжування системних ефектів регулювання 

використання земельних ресурсів і землекористування за 

структурою факторів їх формування 
Примітка: номер стовпчика відповідає порядковому номеру 

системного ефекту у таблиці 1. 

 

Отже, трансформаційні процеси, які сьогодні активно 

відбуваються в Україні, а саме децентралізація, інтеграція до 

Європейського Союзу, запровадження ринку земель 

сільськогосподарського призначення, за своєю сутністю є 

сприятливими для забезпечення суспільного добробуту в контексті 

сталого економічного розвитку. Однак, для їх успішної 

імплементації необхідно здійснювати подальше вдосконалення 

теоретичних і методичних положень в частині управління 

земельними ресурсами та землекористуванням на всіх ієрархічних 

рівнях, що дозволить, зокрема, збільшити оподатковувану базу і 

доходи суспільних бюджетів, залучити інвестиції в розвиток 

землекористування територіальних громад, створити ефективну 

систему забезпечення гарантій прав для суб’єктів земельних 

відносин тощо. 
Література: 

1. Гавриленко О. П. Екогеографія України / Гавриленко О. 

П. – Київ : Знання, 2008. – 646 с. 
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Державна установа “Інститут економіки  
природокористування та сталого розвитку НАН України”  

м. Київ, Україна 
 

ПОТЕНЦІАЛ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ ПЛАТЕЖІВ 

ЗА ЕКОСИСТЕМНІ ПОСЛУГИ В СФЕРІ 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

Не зважаючи на постіндустріальний характер розвитку, в 

сучасних умовах важливу роль відіграють природні ресурси. Їх 

використання є важливим джерелом формування статей бюджету та 

валютних надходжень окремих держав, а для багатьох галузей 

економіки –  базисом, який формує їх виробничі процеси, 

забезпечує зв’язки між секторами економіки.  

Але реалії свідчать про формування нової тенденції 

використання не сировинних, а ринкових характеристик природних 

ресурсів, з чим пов’язується поступове набуття ними ознак 

ринкового активу. Подібні процеси стали можливими в результаті 

поступового зближення циклів природокористування і ринкових 

процесів (економіки). Ці цикли переслідують кардинально різні 

цілі: природні ресурси – підтримку цілісності та стабільності 
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екосистем (одна з багатьох), ринковий цикл – формування 

прибутку.  

Більше того, між циклами формуються системні ефекти, що 

визначаються зростанням ефективності та виникненням нових 

якостей. Як приклади таких ефектів слід навести, зокрема, 

можливість капіталізації, включення природних ресурсів до зони 

активності приватних компаній (у тому числі ТНК), установлення 

платежів за користування ресурсом, інвестування у сферу 

природних ресурсів тощо. 

Важливим інструментом проведення державної політики у 

сфері природокористування є використання нових інструментів 

регулювання, зокрема платежів за екосистемні послуги. Під 

екосистемною послугою розуміються ті преференції, які можуть 

формувати природні ресурси. Кожний природний ресурс, крім 

споживчої цінності, формує і екосистемну цінність. Це і 

виробництво харчової продукції, зменшення забруднення, 

переробка відходів, водорегуляція та інші.  

Структура екосистемних послуг (ЕП). Згідно Millennium 

Ecosystem Assessment можливо виділити 4 групи ЕП: 

забезпечувальні (продукція екосистем: продовольство, вода, 

деревина тощо); регулюючі (формування клімату, очищення води 

та ін.); культурні (задоволення естетичних, культурних потреб та 

ін.); підтримуючі (формування грунту, базові біогеохімічні процеси 

та ін.). Така класифікація відображена і в роботах Р. Констанци та 

групи авторів (1998 р. і 2014 р.). 

Важливо, що вже існує позитивний зарубіжний досвід 

екосистемного регулювання, а для окремих країн ці показники 

включені до системи бухгалтерських рахунків. Уже класичним став 

приклад захисту водозбірного басейну Нью-Йорка, де була 

проблема погіршення якості води (через діяльність фермерів, 

вирубування лісів у верхів’ї річки) і планувалося будівництво 

вартісних очисних споруд. Керівництво міста пішло іншим шляхом 

та інвестувало в захист навколишнього природного середовища у 

формі платежів за екосистемні послуги. В результаті якість води, 

що поступає до міста, поліпшилася. Також у країнах ЄС уже 

звичними стали спеціальні підвищені тарифи за воду (Базель, 

Швейцарія) з метою акумуляції фінансів для управління лісами, 

плата за відвідування окремих природних об’єктів (Нідерланди), 

пілотні проекти землекористування в Киргизії тощо.  
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Розрахунки, виконані за методикою групи авторів разом з 

Costanza R, свідчать, що запровадження такого інструмента, як 

екосистемні послуги може формувати вагомі фінансові потоки. 

Серед усіх екосистемних послуг більш фінансово ємними є: для 

земельних ресурсів – виробництво харчової продукції, лісових – 

регуляція клімату, водних – водорегуляція (табл. 1,2). СЦ – світові 

ціни (за методикою Р. Констанци); ВЦ – внутрішні ціни (з 

врахуванням відносної купівельної спроможності). 

 

Таблиця 1 - Показники формування окремих ЕП сфери 

землекористування (пасовища і рілля) України та її регіонів 
 

Регіони/ 

області 

Площа, 

тис га 

контроль 

ерозії 

Переробка 

відходів 

зменшення 

забруднення 
біоконтроль 

виробництво 

харчової 

продукції 

Загальний 

показник 

 СЦ 

млн 

дол 

США 

ВЦ 

млн 

грн 

СЦ 

млн 

дол 

США 

ВЦ 

млн 

грн 

СЦ 

млн 

дол 

США 

ВЦ 

млн 

грн 

СЦ 

млн 

дол 

США 

ВЦ 

млн 

грн 

СЦ 

млн 

дол 

США 

ВЦ 

млн 

грн 

СЦ 

млн 

дол 

США 

ВЦ 

млн 

грн 

Україна   144,9 31,0 434,8 92,9 562,5 120,8 865,1 180,8 2022,7 415,8 4030,0 841,3 

пасовища 
5434,1 

144,9 

 

31,0 

 

434,8 

 

92,9 

 

124,9 

 

27,0 

 

114,9 

 

24,5 

 

334,8 

 

72,0 

 

1154,3 

 

247,4 

 
рілля 

32541,3 
- -  - -  437,6 

 

93,8 

 

750,2 

 

156,3 

 

1687,9 

 

343,8 

 

2875,7 

 

593,9 

 

 

Таблиця 2 - Показники формування окремих ЕП сфери 

лісокористування України та її регіонів 
 

Регіони/області 

Площа 

лісів, 

тис га 

регуляція 

клімату 

переробка 

відходів 

виробництво 

харчової 

продукції 

рекреація 
Загальний 

показник 

 СЦ 

млн 

дол 

США 

ВЦ  

млн 

грн  

СЦ 

млн 

дол 

США 

ВЦ  

млн 

грн  

СЦ 

млн 

дол 

США 

ВЦ  

млн 

грн  

СЦ 

млн 

дол 

США 

ВЦ  

млн 

грн  

СЦ 

млн 

дол 

США 

ВЦ  

млн 

грн  

Україна  9262,4 

 
815,1 

 

175,1 

 

805,8 

 

172,3 

 

463,1 

 

99,1 

 

333,4 

 

71,3 

 
2417,4 517,8 

 

Позитивом є те, що ці фінансові потоки можуть 

перевищувати реальні показники. Наприклад, в АПК України 

вартість цих послуг пасовищ і ріллі та водно-болотних площ за 

світовими ціновими показниками суттєво перевищує поточні рентні 

платежі до бюджету сфери землекористування. Зазначене 

підтверджує, що імплементація платежів за послуги природних 

екосистем характеризується вагомим потенціалом наповнення 

бюджетів.  
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Особливу увагу слід приділити потенціалу водно-болотних 

площ, які генерують екосистемні послуги з високими вартісними 

характеристиками (табл. 3). Ці площі розташовані переважно в 

межах областей Полісся й наразі потребують більш об’єктивного 

залучення в систему економічних процесів. Як показують цифри, 

для окремих областей і за внутрішніми ціновими показниками 

можливі платежі за екосистемні послуги водно-болотних площ 

можуть переважати і бути орієнтовно близькими до показників 

платежів за використання природних ресурсів. 

 

Таблиця 3 - Показники формування окремих ЕП сфери 

землекористування (водно-болотні угіддя) України та її регіонів 
 

Регіони/області 
Площа, 

тис га 

Регулювання 

порушень 

 

Водорегуляція 

 

Водопостачання 

 

Водоочистка 

 

Загальний 

показник 

СЦ 

млн 

дол 

США 

ВЦ  

млн 

грн  

СЦ 

млн 

дол 

США 

ВЦ  

млн 

грн  

СЦ 

млн 

дол 

США 

ВЦ  

млн 

грн  

СЦ 

млн 

дол 

США 

ВЦ  

млн 

грн  

СЦ 

млн 

дол 

США 

ВЦ  

млн 

грн  

Україна  939 4262,20 912,00 14,10 2,70 3568,30 764,10 3921,70 840,30 11766,30 2519,10 

 

Щодо можливості екосистемного регулювання, то вагомий 

вплив справляє державна політика для сфери природокористування. 

Як свідчать реалії, державна політика регулювання впродовж років 

незалежності України характеризується як позитивними 

наслідками, так і недоліками. Позитивними можна вважати 

сформованість системи природокористування, яка реалізує 

комплекс рішень. Але за багатьма напрямами державна політика 

регулювання не набула ознак комплексності, системності та 

послідовності, що призводить до суттєвих перекосів та 

невідповідностей. Інструменти регулювання використовуються 

переважно в якості батога і пряника.  Однією з проблем є 

недостатньо розвинутий ринок, що перешкоджає впровадженню 

нових форм і методів використання природних ресурсів.  

Разом з тим, в державі наявний значний потенціал до 

корегування існуючої системи регулювання та впровадження нових 

елементів до її структури. Ключове завдання полягає у тому, або 

сформувати такий каркас регулювання, який би дозволив поєднати 

як позитивні напрацювання, що добре себе зарекомендували, так і 

інноваційні підходи, що мають потенціал змін, але не активовані. У 

цьому сенсі важливим завданням є дослідження можливостей 

упровадження нових інструментів регулювання, що сформує 
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передумови до посилення фінансових потоків до бюджетів. 

Важливе значення у цьому процесі відіграє адекватне 

інституціональне середовище, яке значною мірою обумовлює успіх 

кожного впровадження та його готовність до змін. Актуальність і 

необхідність опрацювання цих та інших питань зумовлює 

актуальність дослідження. 

 

Третяк В.М., д.е.н., професор, 

Кравчук Т.Ю., аспірант  

Державна екологічна академія післядипломної  

освіти та управління,  
м. Київ, Україна 

 

ФОРМУВАННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В МЕЖАХ 

ВОДООХОРОННИХ ЗОН, ПРИБЕРЕЖНИХ ЗАХИСНИХ ТА 

БЕРЕГОВИХ СМУГ У МІСТАХ  

 

Питання ефективної організації (формування) 

землекористування в межах водоохоронних зон, прибережних 

захисних та берегових смуг в умовах нових умов господарювання є 

актуальним та все частіше привертає увагу широкого кола 

науковців різних галузей науки як складової сталого розвитку 

національної економіки. Не завершеність питань земельної 

реформи, а саме формування землекористування в межах 

водоохоронних зон та прибережних захисних та берегових смуг 

міст створює негативне екологічне середовище. Крім того, 

просторове їх розміщення буде мати величезний вплив не тільки на 

екологічні та водні, а й загалом на економічні, соціальні та правові 

відносини як компонентів сталого розвитку національної 

економіки. 

Отже, досліджуючи використання землі у водному 

господарстві, потрібно відмітити, що таке землекористування 

об’єднує часом десятки земельних ділянок власників земельних 

часток (паїв), земельні ділянки спільної власності, меліоративні та 

інші комплекси. Це свідчить, що поняття землекористування та 

водних об’єктів, які знаходяться на такому землекористуванні 

потрібно розглядати ширше ніж поняття земельна ділянка.  

Сутність землекористування часто розглядають в контексті 

фізичного об’єкта, економічних, правових та соціальних відносин 
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[1]. Вважаємо, що воно може бути доповнене екологічними та 

водними аспектами. 

Нижче приведено характеристику землекористування як 

фізичного об’єкта, економічних, правових, соціальних відносин із 

доповненими екологічними та водними відносинами, де: 

фізичний об’єкт: місце розміщення; площа і межі; форма; 

ландшафт; запаси корисних копалин; тип ґрунту; фізичні 

характеристики; довкілля; 

об’єкт економічних відносин: капітал у речовій формі; 

корисність; доходність; витрати утримання; фінансовий актив; 

вартість; ціна; оподаткування; інвестування; попит і пропозиції; 

товар; 

об’єкт правових відносин: право власності; речові 

права;право володіння; право постійного користування; право 

оренди, застави; забудови; право на сервітут; право на земельну 

ділянку, будівлі, які розміщені на ній; право успадкування; інші 

права;  

об’єкт соціальних відносин: місце проживання людей усіх 

поколінь; умови життя людей; невідновний природний ресурс; 

просторовий базис розміщення інших об’єктів; захищається на 

благо всіх людей; основа волі та незалежності; престижність 

володіння; основа гордості та слави; багатофункціональне 

призначення; умова формування середньої верстви суспільства; 

об’єкт екологічних та водних відносин: джерело земельних та 

екологічних благ; джерело водного біорізноманіття; джерело 

рекреаційних благ. 

Тобто, поняття землекористування доцільно розглядати в 

природному як екосистему та фізичному, правовому, 

економічному, екологічному та водному та інших аспектах 

земельних відносин. 

При цьому, визнаючи поверхневі водні об’єкти в якості 

землекористування, ми повинні розглянути їх зв’язок з прилеглими 

земельними ділянками. Оскільки, режим використання земельних 

ділянок при водоймах залежить від їх впливу до такої міри, що це 

іноді відбивається на особливостях земельних відносин.  

Так, наприклад, однією додатковою ознакою водного об’єкта 

є його загальнодоступність. Українське законодавство в тій чи 

іншій мірі визнає загальнодоступність водних об’єктів, крім строго 

встановлених випадків, обумовлених характером 



246 

 

водокористування. Так, у статті 5 «Водні об’єкти 

загальнодержавного і місцевого значення» Водного кодексу 

України їх правовий режим встановлюється таким чином, як ніби ці 

об’єкти всім відомі і питання про їх виділення на місцевості, а так 

само на планових матеріалах і в інших офіційних документах, не 

існує. Але насправді буває далеко не завжди ясно, яке водне плесо і 

берег в якості берегової смуги «загального користування» потрібно 

відносити до водних об’єктів та переносити на них правила статті 

10 Водного кодексу України. 

Можна лише припустити, що якщо водний об’єкт і його 

берегова смуга (або їх частина) не виділені уповноваженими 

органами в особливе користування, то методом виключення це – 

загальне користування. Нажаль на практиці держава встановлює 

особливе користування на акваторію і її берег уже тоді, коли 

відбувається суперечка господарюючих суб’єктів. Тобто, потрібно 

відмітити те, що фактично для більшості водних об’єктів берегова 

лінія не виділена в натурі. Особливе значення це має для міського 

землекористування, де урбанізованість земельної території є 

значною. 

При цьому, щоб забезпечити економічну та правову єдність 

води і землі, не обов’язково законодавчо нарощувати земельну 

складову в конструкції водного об’єкта як предмета права 

власності. Всю землю навколо водного об’єкта в будь-якому 

випадку не можна включити в склад земель водного фонду. Адже 

використовувати землю, воду та інші природні ресурси в рамках 

екосистеми землекористування як великого, так, і малого водного 

об’єкта потрібно злагоджено. Не допускаючи шкоди природі як 

складової сталого розвитку і не забуваючи про капіталізацію 

землекористування, особливо міського та право людей відпочивати 

біля води.  

Отже, для такого взаємного узгодження якраз і потрібна 

зміна інститутів водного і земельного законодавства. А саме, це 

перш за все надання іншого статусу прибережним захисним смугам 

із врахуванням меж берегових смуг, які є обов’язково 

землекористуванням водного фонду державної та комунальної 

власності (ці земельні ділянки заборонено приватизувати). Для 

прибережних захисних смуг і водоохоронних зон встановлюється 

регульований режим землекористування і земельні ділянки 

перебувають у власності, яка забезпечує їх ефективну 
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капіталізацію. Встановлені природоохоронні режими 

землекористування покликані зберегти екологічний стан земель, 

лісової та іншої рослинності на них. А також, самоочищення вод, в 

якому беруть участь різні елементи водної системи, включаючи дно 

і береги, тобто всіляко знижуючи антропогенне навантаження. 

Саме тому, на наш погляд, сутність водогосподарського 

землекористування як складової сталого розвитку, можна 

розглядати, як ефективність організації сукупності відповідних 

видів суспільної життєдіяльності, які здійснюються на конкретній 

території. Із залученням земельного та водно-ресурсного факторів в 

тій чи іншій формі та на відповідних правах, у різних масштабах. А 

також, із різним функціональним змістом у процес економічних, 

екологічних, водних, та інших відносин прав суб’єктів збереження, 

відновлення та використання земельних і водних ресурсів (рис. 1). 

Відповідно, під міським землекористуванням як складової 

сталого розвитку, в межах водоохоронних зон, прибережних 

захисних та берегових смуг, нами розуміється – територіальний 

комплекс оптимальних взаємозв’язків землі, води, організмів і 

атмосфери через склад і структуру функціонального використання 

земельної території. А також, систему організації і методів 

використання землі та водних ресурсів на різних правах власності 

як об’єкт права, об’єкт економічних, екологічних та водних, та 

інших земельних відносин визначеної частина єдиного земельного 

фонду України. 

 
Рис. 1. Логічно-смислова модель сутності міського 

землекористування в межах водоохоронних зон, прибережних 

захисних та берегових смуг  
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФКТИВНОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ 

ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

 
Доходи місцевих бюджетів є фінансовою основою 

економічного, соціального та культурного розвитку держави та 

регіонів. Від правильності формування дохідної частини місцевих 

бюджетів залежить своєчасність та якість надання бюджетних 

послуг і рівень життя населення. 

Наявність відповідного фінансового ресурсу залежить не 

лише від налагодженості процесу адміністрування органами 

стягнення податків і зборів, а й від наявності реальних, 

обґрунтованих прогнозів обсягу надходжень до місцевих бюджетів, 

від ефективності розроблених на їх основі управлінських рішень, 

прозорості механізмів формування, розподілу і використання 

валового регіонального продукту. 

Притаманні публічному управлінню в Україні методи 

прогнозування доходів і видатків бюджету на середньострокову 

перспективу здійснюються за довільними схемою і показниками, 

характерні ігнорування отриманих прогнозів при подальшій 

розробці планових показників, постійні коригування показників 

доходів для фінансування окремих проектів та внаслідок цього 

недовиконання планів, серед іншого зумовлені відсутністю 

стабільного фінансово-економічного законодавства, істотним 

відсотком коливань прогнозних показників соціально-економічного 

розвитку, а також відсутністю загальноприйнятої ефективної 

методики прогнозування доходів. 
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Важливо, що з 2019 р. змінами до Бюджетного кодексу 

України середньострокові прогнози місцевих бюджетів включено 

до системи бюджетного законодавства [1].  

Серед науковців та практиків відсутня єдина думка в питанні 

вибору найкращого методу прогнозування доходів місцевих 

бюджетів, оскільки в певних ситуаціях кожен із них має свої 

переваги і недоліки. Проте основними вимогами є забезпечення 

точності, вчасності і зрозумілості отриманих результатів. Обраний 

метод прогнозування, з одного боку, повинен забезпечити 

функціональну повноту, достовірність і достатню точність 

прогнозних розрахунків, і з іншого – оптимізувати витрати 

робочого часу і фінансових ресурсів на процес прогнозування. В 

дійсності прогнозування доходів місцевих бюджетів залежить 

передусім від компетентності осіб, що здійснюють прогнозування. 

Разом із тим, прогнозування доходів бюджету істотно 

ускладнює низка факторів, серед яких виокремлюємо: 

 недостатня розробленість методології і методичного 

забезпечення прогнозування доходів місцевих бюджетів (наявні 

підходи до прогнозування і планування часто дають достовірного 

обґрунтування показників майбутніх доходів місцевих бюджетів і 

здебільшого не орієнтовані на результат); 

 низька якість розроблених прогнозів (активно 

розробляються різні стратегічні програми, затверджуються 

прогнозні макропоказники, проте їх часто корегують та ігнорують в 

середньо- чи довгостроковій перспективі); 

 значні масштаби тіньової економіки – у 2018 р. становить 

47,2 % від ВВП та 46,8 % у 2017 р. [3]. 

 неможливість передбачити поведінку суб’єктів 

господарювання в нових умовах оподаткування (перманентні зміни 

в системі податків, неможливість передбачити поведінку суб’єктів 

господарювання в нестабільних умовах оподаткування 

ускладнюють розробку прогнозів доходів місцевих бюджетів і 

виконання запланованих на поточний бюджетний рік показників, 

що може спричиняти неодноразовий перегляд бюджетів протягом 

року [2]); 
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 інфляція та інфляційні очікування (вплив інфляційних 

процесів на динаміку доходів бюджету може відбуватися в бік як 

скорочення, так і збільшення їхніх обсягів); 

 нестабільність правового поля й неузгодженість 

законодавчих норм (результативність прогнозування доходів 

бюджету досягається лише тоді, коли ці зміни є незначними або 

можуть бути враховані безпосередньо у процесі моделювання 

доходів бюджету);  

 неточність і часті зміни вхідних прогнозних параметрів; 

 ручне корегування прогнозів доходів бюджетів усіх рівнів 

до необхідного фінансового ресурсу.  

Синтез принципів економічного та бюджетного 

прогнозування дозволить підвищити якість управлінського процесу 

та досягти вищої точності прогнозів. Сукупність принципів 

науковості, об’єктивності або верифікації, безперервності, 

цілісності та взаємоузгодження, альтернативності, вибору основних 

факторів, системності, адекватності, самостійності, рівності, 

дотримання регіональних інтересів, рентабельності враховує як 

загальнонаукові особливості процесу прогнозування, так і стан 

економіки та специфіку формування фінансового ресурсу. 

Враховуючи те, що визначення цілей соціально-економічного 

розвитку регіону, перш за все, лежить у площині наявності 

економічного потенціалу його системи, надзвичайно важливим є 

розробка якісного прогнозу фінансового ресурсу кожного регіону 

окремо.  

Відповідно, для початку необхідно виявити максимальну 

кількість факторів соціально-економічного характеру, які можуть  

вплинути на значення прогнозу. Потім потрібно зрозуміти, як вони 

будуть змінюватися з плином часу, щоб надалі їх можна було 

використовувати при прогнозуванні обсягів дохідної частини 

місцевих бюджетів. При цьому головний акцент варто зробити на 

тому, що обрахунок прогнозних надходжень податків до місцевих 

бюджетів повинен обов’язково здійснюватися на основі прогнозу 

показників економічного й соціального розвитку регіону, що 

розробляються тільки структурними підрозділами регіонального 

управління, а не на вищому рівні (Міністерство економічного 

розвитку та торгівлі України). 



251 

 

Впровадження системи розробки показників соціально-

економічного розвитку на регіональному рівні включає такі 

складові: розмежування обов’язків, повноважень та 

відповідальності за формування прогнозів; передача частини 

повноважень на нижчий рівень управління; введення належних 

регуляторів: визначення сфер компетенції, прозорість процедур 

прийняття рішень, незалежність та неупередженість; безперервний 

процес професійного навчання спеціалістів; законодавче 

закріплення. 

Ще одним кроком до вирішення проблеми підвищення 

ефективності прогнозування може бути розробка та впровадження 

економетричної моделі, що включає таку комбінацію економічних 

факторів, яка дозволить максимально сконцентрувати наявні 

фінансові ресурси та забезпечити оптимальну позицію та напрямки 

діяльності регіону. 

Сутність даного методу прогнозування бюджетних 

надходжень полягає в тому, що застосовуючи статистичні дані 

щодо соціально-економічного розвитку регіону і теорію 

ймовірностей та математичної статистики, можна побудувати 

модель, яка встановлює кількісну закономірність зміни рівня 

надходжень місцевих бюджетів в результаті впливу державно-

управлінського рішення. Отримана закономірність поширюється на 

прогнозований період і використовується для екстраполяції 

прогнозного значення величини надходжень до місцевих бюджетів.  

Відповідно до цієї ідеї об’єктом моделювання має бути 

прогнозований об’єкт, тобто сума бюджетних надходжень. При 

оцінці впливу різних чинників важливу роль відіграють коефіцієнти 

регресії: в разі неточного їх визначення встановлення справжнього 

впливу стає неможливим.  

На основі такої моделі потрібно проводити розрахунок 

прогнозних показників у розрізі основних надходжень до місцевих 

бюджетів та адміністративно-територіальних одиниць для 

досягнення максимального рівня точності прогнозних обсягів 

надходжень. 

На жаль, проведення таких розрахунків можливе лише за 

умови детального доопрацювання та впровадження системи 

розробки прогнозних показників соціально-економічного розвитку 

на регіональному, що є однією із ланок ланцюга заходів щодо 
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підвищення ефективності прогнозування надходжень до місцевих 

бюджетів. 

Крім того, в контексті нестабільності економіки України та 

специфіки «ручного» управління нею важливо врахувати, що іноді 

чинники можуть змінюватися нерівномірно та порушувати загальну 

тенденцію.  

Система коригування прогнозних показників має 

здійснюватися на основі наданих місцевими фінансовими органами 

довідок-коригування, в який в обов’язковому порядку повинна бути 

вказана причина зміни тенденції відповідного показника та обсяг її 

наслідків. 

Тому за умови об’єктивного оцінювання причин коригування 

та врахування цього в процесі прогнозування в обов’язковому та 

невідкладному порядку якість прогнозних показників надходжень 

до місцевих бюджетів значно підвищиться, а ризик неефективності 

фінансування заходів щодо соціально-економічного розвитку 

регіону навпаки знизиться.  

Для оптимізації практики прогнозування бюджетних 

надходжень доцільно впровадити повне співставлення прогнозних 

показників з фактичними результатами із роз’ясненням усіх 

суттєвих розбіжностей, що дозволить виявити характер тих чи 

інших факторів та ступінь їх впливу на виконання дохідної частини 

бюджету. На відміну від діючої системи моніторингу прогнозних та 

фактичних показників в процесі заключного аналізу результатів 

необхідно виявити не тільки непередбачені зміни в соціально-

економічному становищі регіону, а й технологічні помилки або 

недопрацьовані деталі механізму прогнозування надходжень до 

місцевих бюджетів на всіх його рівнях. 

Отже, багатосторонній процес моніторингу результатів 

прогнозування дозволить удосконалювати механізм формування 

прогнозів не тільки на кінцевій стадії «Впровадження», а й на 

початковій – «Підготовка». Це забезпечить безперервне 

удосконалення процесу прогнозування доходної частини місцевих, 

що є запорукою його ефективності. 
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РИЗИКИ ФОРМУВАННЯ ВІДЦЕНТРОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ 

РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ 

 
Актуальність теми. Відцентрові тенденції у регіональному 

розвитку в Україні мають глибоке історичне коріння, а також 

обумовлені природно-ресурсним, соціально-економічним та 

інституційним потенціалом територій. Сприятливі кліматичні 

умови для землеробства та скотарства, поклади залізної руди, 

вугілля, нафти та газу та інших корисних копалин, розвиток 

залізничних шляхів, розвинена мережа освітніх закладів для 

підготовки чи перепідготовки працівників робочих професій або 

управлінського персоналу та селективна державна підтримка 

обумовили регіональну диференціацію рівня промислового 

розвитку в історичному, соціально-політичному та економічному 

контекстах. 

З ХІХ століття на території України склалася промислова 

спеціалізація Донбасу; на Харківщині, Київщині, Вінничині та 

Поділлі розвивалася цукрова промисловість; на півдні України – 

металургія у Дніпропетровській області, суднобудування в 

Миколаєві; нафто- та газодобування на Прикарпатті тощо. 

Найбільшим споживачем продукції важкої промисловості на 

території Російської імперії виступала держава, яка проводила 

активну протекціоністську політику. За часів Радянського Союзу 
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активна державна підтримка Донбасу та Півдня України 

продовжилася. Така ж тенденція збереглася і в незалежній Україні 

до 2014 року. В той же час недостатній технологічний рівень 

сільськогосподарського виробництва, низьке економічне й 

культурне становище селян обумовлювали низьку продуктивність 

праці та стагнацію територій, в яких аграрне виробництво 

превалювало. 

Наявність проблеми. Регіони України володіють значним 

промисловим потенціалом, який не реалізований через ряд причин 

– недостатність інвестицій, слабку підтримку держави, негнучкість 

ринку праці тощо. Поляризація регіонів за останнє десятиліття 

зросла, а нерівномірність промислового розвитку несе ризики 

поглиблення диференціації за багатьма соціально-економічними 

показниками. Реформа децентралізації має запускати механізми, що 

дозволять регіонам самостійно проводити структурну політику, 

реалізовувати проекти підтримки місцевого розвитку, але в умовах 

слабких інституцій, нестачі капіталу, несприятливого 

інвестиційного та бізнес-клімату, її ефективність може виявитися 

нижчою від очікуваної. 

Формулювання цілей. Метою дослідження є визначення 

ризиків поглиблення диференціації соціально-економічного 

розвитку регіонів, пов’язаних із відмінностями у структурі 

регіональних економік.  

Обґрунтування наукових результатів. Однією з 

детермінант появи ризиків формування відцентрових тенденцій 

економічного характеру є частка промисловості у валовому 

регіональному продукті (ВРП). Регіони із високою часткою 

експорту у ВРП, структурою економіки, в якій переважають стійкі 

до криз види промислової діяльності – харчова промисловість, 

енергетика та видобування корисних копалин, пов’язане з нею, 

галузі хімічної та легкої промисловості, що виробляють продукцію 

першої необхідності, та товари повсякденного попиту, 

фармацевтична промисловість; а також інші «полюси зростання», 

якими можуть бути підприємства, що виготовляють продукцію IV 

та вищих технологічних укладів, мають, як правило, вищий ВРП на 

душу населення та соціальні стандарти життя. В таких регіонах 

більш успішною може бути й реформа децентралізації, адже 

промисловість забезпечує відносну стабільність податкових 

надходжень до місцевих бюджетів, вищий рівень зайнятості, 
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благоустрій та соціальний добробут (рис. 1).  
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Рис. 1. Показники соціально-економічного розвитку 

областей України  

Джерело: побудовано за даними [1] 
Примітка. Без Донецької області та Автономної Республіки Крим 

 

Графік демонструє, що до регіонів із активною реалізацією 

промислового потенціалу увійшли Миколаївська, Вінницька, 

Запорізька, Харківська, Київська, Дніпропетровська, Полтавська 

області та м. Київ. Відповідно, нерівномірність податкових 

надходжень до місцевих бюджетів обумовлюється наявністю на 

території регіону виробництв, що створюють високу додану 

вартість; а також обмеженістю або достатністю коштів місцевих 

бюджетів для реалізації регіональних проектів – від розбудови 

місцевої інфраструктури до підтримки створення промислових 

кластерів, інноваційних хабів тощо. Аналіз доходів бюджетів 

регіонів за 2019 рік (без урахування міжбюджетних трансфертів) на 

одну особу показує значну нерівномірність надходжень, а відтак – і 

нерівність перспектив повноцінної реалізації принципу 

субсидіарності (рис. 2). 
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Рис. 2. Надходження до зведеного бюджету області на одну 

особу, 2019 р. 
Джерело: побудовано на основі [2] 
Примітка. Без Донецької області та Автономної Республіки Крим 

 

Нерівномірність бюджетного забезпечення регіону є 

іманентною рисою багатьох економік світу, і ця проблема має 

традиційне вирішення у вигляді фінансового вирівнювання доходів 

(міжбюджетних трансфертів та субвенцій ). Втім такі важелі впливу 

на місцеві бюджети не спонукають регіони на досягнення нових 

цілей в умовах сучасних глобальних викликів – реіндустріалізацію, 

активізацію інноваційної діяльності, розвиток смарт-спеціалізації 

регіону або впровадження Індустрії 4.0. Адже «об’єднані громади 

не акцентують увагу на підвищенні рівня економічної активності, а 

радше змагаються за бюджетний ресурс, який найчастіше 

спрямовують на розвиток соціальної інфраструктури» [3, с. 94].  

Беновська Л. [3, с. 90-95] виділяє такі загрози для реформи 

бюджетної децентралізації як: 1) структурні зміни при 

перерозподілі податкових надходжень між бюджетами різних 

рівнів, внаслідок яких обласні бюджети втратили частину своїх 

доходів на користь об’єднаних територіальних громад; 2) 

нестабільність бюджетних надходжень внаслідок частих 

законодавчих змін; 3) зменшення автономності при прийнятті 

рішень щодо розподілу міжбюджетних трансфертів; 4) з 2015 року 

місто Київ, найбільш поляризована за рівнем розвитку 

адміністративно-територіальна одиниця в Україні, не бере участі в 

горизонтальному вирівнюванні; 5) фінансова неспроможність 
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деяких утворених об’єднаних територіальних громад; 6) порушення 

принципу чіткого розмежування видаткових повноважень між 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування. 

Отже, нестабільність законодавчої бази щодо наповнення 

місцевих бюджетів, дестимулюючий характер фінансового 

вирівнювання регіонів та неузгодженість із реформою 

децентралізації, її незавершеність створюють ризики бюджетної 

неспроможності у реалізації стратегій регіонального розвитку та 

смарт-спеціалізації, а також ризики інституційної спроможності 

через відсутність скоординованості дій між місцевими, 

регіональними та державними органами влади.  

Природо-ресурсна складова підприємницької діяльності 

становить наступну групу ризиків. Забезпеченість стратегічними 

сировинними ресурсами окремих регіонів, зокрема Донбасу, 

породили структурну інертність регіону, коли високий розмір ренти 

на продукцію важкої промисловості стримує рух капіталів, робочої 

сили та матеріальних благ в бік інноваційних виробництв та 

розвитку супровідних видів діяльності. Тому важливим напрямом 

трансформації ресурсокористування є розвиток вищих ланок 

ланцюгів доданої вартості в регіонах із сировинною орієнтацією 

промислового сектора, що забезпечують насичення внутрішнього 

ринку власною продукцією більш глибокої переробки. Таким 

чином розкриваються можливості й імпортозаміщення в 

регіональному розрізі.  

Зазначені перспективи пов’язані із наявністю інвестиційного 

ресурсу у розпорядженні регіонів. Статистичні дані свідчать про 

переважання прямих інвестицій на одну особу в промислово 

розвинених регіонах – Дніпропетровській, Запорізькій, Івано-

Франківській, Київській, Полтавській областях [1]. Внутрішніх 

ресурсів підприємств недостатньо для проведення модернізації 

основних фондів: ринок капіталів є слабким – високі інвестиційні 

ризики утримують банки від кредитування промислових 

підприємств; фондовий ринок з 2009 року так і не вийшов на 

докризовий рівень активності.  

Що стосується кадрового забезпечення розвитку 

промисловості в регіонах, то рівень зайнятості по регіонах та участі 

в робочій силі свідчить про наявність значного кадрового резерву. 

Неформальна зайнятість, яка часто пов’язана із трудовою міграцією 

в інші країни, відсутність реєстрації в центрах зайнятості як 
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безробітних осіб, що тимчасово шукають роботу, становлять 

значний потенціал для вирішення проблеми із потребами бізнесу в 

робочій силі. 

Промисловість значною мірою обумовлює рівень зайнятості 

населення регіону. Так, в більшості областей із найнижчою часткою 

валової доданої вартості промисловості – Волинській, 

Тернопільській, Закарпатській, Рівненській, Миколаївській – у 2018 

році спостерігався більш високий рівень безробіття (відповідно 

11,4%, 10,3%, 10%, 9,7% та 9,6%) порівняно із областями, де 

промисловий сектор становить частку понад 18% у ВРП, – 

Харківській (відповідно 5,3%), Київській (6,3%), Львівській (6,9%), 

Івано-Франківській (7,8%), Дніпропетровській (8%) та Сумській 

(8,7%) [1].  

Відцентрові тенденції формуються й під впливом 

екологічних ризиків. Зусилля держави та суспільства, спрямовані на 

досягнення Цілей Сталого Розвитку 2030, мають сприяти їх 

зниженню. На основі даних про забруднення атмосферного повітря 

стаціонарними джерелами у 2018 році [1] виявляється певна 

залежність між обсягами забруднення та рівнем промислового 

розвитку регіонів: значні обсяги забруднення повітря на 1 кв. м 

спричинені підприємствами добувної промисловості у 

Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській областях.  

Для вирівнювання екологічної ситуації в регіонах в бік 

поліпшення екологічних умов господарювання державне та 

регіональне регулювання питань екологізації промисловості має 

бути спрямовано на ті підприємства, які намагаються зберегти або 

навіть розширити свою присутність на ринках за рахунок так 

званого «екологічного демпінга» і пов’язаного з ним зниження 

витрат порівняно з конкурентами.  

Інтеграція є фінальною стадією інших форм суспільної 

організації виробництва – концентрації, спеціалізації та кооперації. 

Регіони, в яких з’явилися інтеграційні утворення – життєздатні 

промислові кластери, бізнес-інкубатори або індустріальні парки 

(Дніпропетровський космічний кластер, Хмельницький швейний 

кластер, Херсонський машинобудівний кластер тощо), значною 

мірою виграють перед тими регіонами, в яких такі структури не є 

успішними або взагалі не створені. Участь у сітьових структурах 

підвищує здатність бізнесу до виживання, забезпечує стабільність 

або зростання кількості робочих місць, вищу додану вартість та 
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сталість надходжень до місцевих бюджетів. Можливості 

формування інтеграційний утворень в промисловому секторі 

регіону залежать від якості місцевого соціального капіталу, який 

обумовлює тісноту та якість міжособистісних зв’язків у суспільстві.  

Висновки. Сприяння промисловому розвитку в регіонах із 

сільськогосподарським або сервісним спрямуванням, може 

забезпечити поступове «підтягування» цих регіонів до промислово 

розвинених.  

За відсутності національної та складових регіональних 

стратегій, пов’язаних із реіндустріалізацією та підкріплених 

фінансовою та інституційною підтримкою держави буде 

посилюватися дія таких ризиків як політичні, пов’язані із 

недосконалістю реформи децентралізації; бюджетні, пов’язані із 

наповненням місцевих бюджетів; підприємницькі, пов’язані із 

ресурсним забезпеченням діяльності; соціальні, пов’язані із станом 

ринку праці; інтеграційні, пов’язані із формуванням сітьових 

структур бізнесу, що підвищують його конкурентоспроможність; 

екологічні, пов’язані із необхідністю реалізації системи заходів в 

промислово розвинених районах щодо зменшення негативного 

впливу виробничих технологій на довкілля. 

 

Література: 

1. Державна служба статистики України. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/ 

2. Державна казначейська служба України. URL: 

https://www.treasury.gov.ua/ua 

3. Беновська Л. Фінансове вирівнювання в контексті реформи 

децентралізації влади: проблеми та перспективи. Світ фінансів. 

2019. № 2 (59). С. 85-97. 

 



260 

 

Шашула Л.А., к.е.н., с.н.с. 

Державна установа «Інститут економіки 

природокористування та сталого розвитку  
Національної академії наук України»,  

м.Київ, Україна 

 

ПЛАТФОРМІЗАЦІЯ ЯК НАПРЯМОК РОЗВИТКУ СФЕРИ 

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
 

Інтеграція платформ в повсякденне життя є звичайною 

справою. Проте наявний потенціал природокористування за 

існуючої економічної системи не включений в фінансовий обіг 

повною мірою. Існує певна кількість факторів, здатних суттєво 

поліпшити якісні та кількісні характеристики регулювання даного 

процесу. Нагальним є розширення зони ринкової активності 

природних ресурсів країни, визначення системних ефектів та 

подальше впровадження в практичну діяльність процесів 

платформізації та публічно-приватного партнерства.  

Загалом платформа — це свого роду базова інфраструктура, 

яка пропонує цілий набір інструментів для конструювання системи 

власних продуктів, послуг та ринків. Згідно з результатами 

проведених досліджень, форми державно-приватного партнерства в 

сфері землекористування в Україні характеризуються такими 

змістовними ознаками, як відсутність інституційної бази по 

комплексу питань, що значно порушує баланс публічних і 

приватних інтересів. Зокрема, спостерігається зміщення акцентів в 

напрямку домінування держави над приватним партнером всупереч 

фундаментальним принципам ППП. 

Практика в зарубіжних країнах, застосування ППП є більш 

ефективним засобом реалізації певного ряду територіальних 

проектів, ніж просто залучення приватного бізнесу в рамках 

державних закупівель. 

Підтримці розвитку проектів такого партнерства 

сприятимуть програмний підхід і бізнес-екосистемних механізми. 

Так створюються вигоди як для приватних підприємств, так і 

суспільства в цілому на різних рівнях. При реалізації цієї моделі 

головною вимогою має бути застосування найкращих доступних 

технологій, або інноваційних концепцій, які відповідають світовим 

стандартам і цінностям. 
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Отже, реальними пріоритетами розвитку ППП в сфері 

використання земельних ресурсів є: 

  здійснення первинних практичних змін законодавчого 

врегулювання ППП для формування нового сучасного 

інституційного середовища; 

  розробка логістичних схем економіко-інституційного 

ландшафту ППП, що передбачає його цифровий платформний 

розвиток, розподіл і збільшення джерел фінансування таких 

проектів; 

  використання індикаторів оцінки ефективності реалізації 

проектів ППП в територіальній громаді, шляхом порівняння 

передпроектного і нинішнього стану, а також прогнозування 

тенденцій розвитку, що забезпечить можливість конструктивного 

порівняння готових кейсів і перспектив поліпшення ринку проектів 

ППП. 

Цифровим пріоритетом є платформізація розвитку ППП 

щодо сфери землекористування. 

Відомому, що реальна економіка землекористування 

відображається законодавчо відповідно за договорами – 

консолідації, кооперації, оренді, спільної діяльності. А сфера 

обслуговування не є дотичною до земельного ресурсу. 

І платформенна економіка реалізується саме в договорі 

обслуговування і дає цифрові можливості для продажу послуг через 

посередника. 

Сьогодні всі ми стикаємося Аlibaba, Uber, Amazon і т.п – 

глобальні монстрами продажів, логістики, послуг, товарів, 

перевезення; до соціальних мереж – Facebook, Linkedin – послуг 

спілкування; Центрів надання адміністративних послуг, 

електронної черги до лікарів, id banking, цифрового підпису – 

послуг обслуговування населення 

Зазначене сформовано за запитом людини, смарт-технології 

забезпечили вирішення проблем обслуговування і комфортності, - 

це справжнє. 

І саме в цій сфері реалізується сьогоднішній капітал 

відносин. Що стосується земельних ресурсів, то наповнити цифрові 

платформи необхідно переліком екосистемних послуг алгоритмом 

їх включення в економічний оборот суспільства. 

Пріоритетом наших подальших досліджень є розробка 

методологічних рекомендацій для територіальних громад, а саме по 
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формуванню запиту на рекламу своїх екосистемних послуг і 

наповнення цих платформ реальною економікою земельних 

ресурсів (капіталізованішими активами) територіальних громад, 

реєстром відкритих даних в аутсорсинг (ППП), можливостями 

регіональної крафтового економіки і тому подібне. 

Економічний архетип країни Україна змінюється. Перед нами 

стоїть завдання відстежувати тренди розвитку, аналізу і 

прогнозування сучасної траєкторії розвитку сфери земельних 

ресурсів. 

Методологічні положення платформенної організації 

взаємодії суб’єктів економічної діяльності з врахуванням 

природного фактору, а саме земельних ресурсів полягають у: 

виявленні структурних ознак розвитку сфери землекористування на 

регіональному рівні; їх інтерпретації щодо сфери 

землекористування. На сьогодні за результатами проміжних 

досліджень:  

 обґрунтовано, що формування платформи моніторингу 

територіальної привабливості є пріоритетом для розвитку сфери 

земельних ресурсів. Порівняння територіальних 

конкурентоспроможності та привабливості є складним завданням 

через розуміння та інтерпретацію двох концепцій, крім того, існує 

відсутність соціального консенсусу щодо привабливості. Хоча 

після належного засвоєння цих понять можливо виявити взаємні 

межі між конкурентоспроможністю та привабливістю. В 

методологічному плані дана диференціація кардинально 

відрізняється від загальноприйнятих концепцій районування в 

нашому науковому колі. А саме – природно-сільськогосподарське 

районування земель України, еколого-економічне районування, 

зонування території тощо.  

Різниця полягає в системності підходу, встановленні 

інституціональних та мета системних зв’язків. Можливість 

інтепрититувати такі системні зв’язки є основою ля формування 

бренд-платформ регіонів. Якісна бренд-платформа – це основа 

успішного digital-бізнесу. Вона є скелетом для всієї маркетингової 

політики. Стратегії, кошти, форми просування, канали комунікації, 

digital-технології підбираються, виходячи з даних, закладених в 

цьому документі. 
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 визначено,що найбільш доцільним є використання на 

національному рівні щодо стратегічного планування формування 

платформ взаємодій досвіду країн Дунайського регіону  
На національному рівні переносячи довгострокові цілі 

розвитку країн на територіальний рівень і керівництво процесом 

національного територіального розвитку. Ці документи мають такі 

ключові області:  

• сприяння інтегрованого процесу планування в 

національному масштабі і інформувати центральні та місцеві 

органи влади про загальні напрямки та цілі розвитку національної 

території в довгостроковій перспективі; 

• обґрунтування політику розвитку на різних 

адміністративних рівнях і в різних секторах такі як економічна 

конкурентоспроможність, транспорт і мобільність, житло і т. д., всі 

ключові передумови для привабливості; 

• стратегічне використання потенціалу розвитку і 

конкурентних переваг національної території; 

• інтеграцію потенціалу і можливостей експлуатації 

територіального капіталу, на благо країн і підвищення 

територіальної привабливості. 

 обґрунтовано, що платформенні ринки, підкріплені 

інформаційними і новими виробничими технологіями, 

характеризуються можливістю формалізації інституційних 

механізмів їх функціонування, здатністю до виявлення переваг і 

збереженню історії трансакцій. Платформи задають системи 

правил, а також механізми, що стимулюють агентів до прийняття, 

підтримці і розвитку правил (і технологічних стандартів). Побічним 

ефектом формування платформ стала поява галузі великих 

соціально-економічних даних, що належать операторам платформ. 

Це створює серйозну методологічну проблему для традиційних 

соціально-економічних методів дослідження (географічних і 

статистичних спостережень, соціологічних опитувань і т. п.), так як 

в перспективі значно знижує їх цінність. 

Завдяки розвитку інформаційних технологій платформні 

ринки мають глобальні наслідки. Їх існування стало настільки 

помітним, що вони вже знайшли відображення в формуванні 

реальної державної політики у багатьох регіонах і країнах  і, на наш 

погляд, будуть поступово витісняти кластерний підхід.  
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Реальні наслідки існування платформенних ринків для 

просторової економіки та розміщення виробництв поки не такі 

очевидні. Платформізація природних ресурсів у нас в країні 

започаткована. За даними Міністерства енергетики та  захисту 

охорони довкілля презентовано проект Єдиної екологічної 

платформи з 4 модулів: е-надрокористування; е-лісова галузь; е-

водна галузь, е-рибна галузь та 7 блоків: відкритий доступ до 

ресурсів, е-послуги, е-звітність; е-відстеження; екологічний 

моніторинг; екологічне інспектування та вікно зворотного зв'язку.  
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PERSPECTIVE OF PERSONNEL DEVELOPMENT IN THE 

FIELD OF PROJECT MANAGEMENT 

 

Personnel development in project management is the process of 

ensuring effective use of project human resources, which include all 

project participants (sponsors, customers, project team, subcontractors, 

company divisions, and other project participants). The system of 

personnel development should be considered and calculated at the stage 

of project initiation, before the staff has started to start the project. To 

successfully achieve the project goals, the following is critical:  

-identify the project participants; 

-define the roles of project participants and how they interact; 

-create a project team and a project management team; 

- organizing training for project personnel; 

- providing quality training for effective project implementation. 

The quality of training of employees in all areas, regardless of the 

structure in which these specialists work, their effective personnel 

management is a key factor in the competitiveness and economic success 

of companies. Many enterprises conduct systematic training of 

employees whose working conditions are constantly changing, who need 

to constantly adapt to the changing situation without losing efficiency, 

these professions include accountants (due to frequent changes in 

legislation), operators of any software (they regularly master new 

versions of programs), and others. 

Managing human resources is much more difficult than managing 
material resources because of the potential conflict of interest between 

the employee and the employer, as employees increasingly seek to 

participate in decisions related to their work [1]. Today, human resource 
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management is part of the company's strategy and considers people as a 

resource, not a cost. This feature regroups several concepts, such as 

recruitment, training, remuneration and benefits, career development, 

and employee motivation. Currently, human resources management 

seeks to provide a strategic competitive advantage for the organization 

[2]. Providing the company with competent and qualified employees to 

achieve the current and future goals of a specific company project is one 

of the main tasks of the corporate training and personnel management 

system [3]. 

The analysis of theoretical approaches and emerging practices of 

training in a production environment showed that the most effective 

method of its organization is the creation of corporate training centers as 

educational institutions of new type, whose aim is the organization of 

process of formation of professional competence of personnel with a 

focus on the specific characteristics and requirements of corporate 

customers and inventory levels training of students. A corporate training 

center is a new type of educational institution, the purpose of which is to 

organize training of employees with a focus on the specifics of the 

enterprise, the requirements of developing production and the existing 

level of training of the student [4]. Restructuring the HR policy expands 

the functional responsibilities of HR (Human Resources) service 

employees and increases their independence in solving HR problems. 

Currently in Kazakhstan most HR services do not meet the new 

requirements: their activities are mainly limited to resolving issues of 

hiring and firing employees, as well as processing personnel 

documentation. Companies do not have a unified system of working 

with staff, do not study the abilities and aptitudes, professional and 

service promotion of employees in accordance with their business and 

personal qualities [5]. 

Corporate training and staff development involves the 

involvement of all company managers in this process, as well as the 

presence of a long-term training program that corresponds to the 

company's development strategy. The organization does not need 

training as such, but the results obtained as a result of training. The only 

way to make learning effective is through a systematic approach. Gerald 

Cole defines this as follows: "a systematic approach to learning and 

development involves logically aligning the start of an activity with the 

definition of policies and resources to support it, and then evaluating the 
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need for training. After that, the training itself is conducted with the 

subsequent evaluation of the results obtained» [6]. 

To organize the learning process, you can use the following 

training model as an example (Fig. 1) 

 

 
Figure 1. The model of systematic learning 
 

The task of the HR service is to ensure the efficiency and 

continuity of this process. The highest level of implementation of the 

principle of personnel development is the transition to the conceptual 

scheme of a "learning organization", in which there is a training culture 

that fully uses the development potential of all employees and is a 

competitive advantage of the company. 

The concept of "learner" became popular thanks to Peter senge, 

an American scientist and his book "the Fifth discipline: the art and 

practice of organizing learning" [7]. According to him, the training 

organization "constantly expands its opportunities to create its future 

through training", thereby increasing its competitiveness. Employees of 

the company as the intellectual capital of the company, their innovative 

ideas are welcomed as a means of the fullest disclosure of their potential 

and ensuring the success of the enterprise. 

Staff training plays a very important and effective role. Specialists 

undergoing staff training must have a set of special knowledge and 

skills. It is aimed at improving the knowledge and communication skills 

associated with the growth of requirements in a particular area. The set 

of qualities that can be acquired by a professional in the process of 

personnel training includes: 
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- knowledge-obtaining theoretical, methodological and practical 

knowledge necessary for an employee to perform their duties in the 

workplace; 

- skills-the ability to perform the duties assigned to an employee 

at a particular workplace and the ability to apply the knowledge gained; 

- methods of communication and behavior-a set of actions of an 

individual in the process of communicating with the surrounding reality, 

developing behavior that meets the requirements of the workplace, social 

relations, communication skills [8].  

The costs associated with staff training are lower than 

organizational costs aimed at improving productivity. There is no doubt 

that the training of personnel may entail certain difficulties, but its costs 

can be reduced if they are accurately calculated in advance. Staff 

training affects important factors of social effectiveness. Professional 

development guarantees the preservation of jobs and provides 

opportunities for promotion, expansion of the external labor market and 

the size of the organization's income. Its importance cannot be 

overestimated. This is an important element of personnel policy. 

 

References: 

1. Modern problems of human resource management: 

http://mysl.kazgazeta.kz/ 

2. Berber, N. & Lekovic B., (2013), “The role of human resource 

management in research and development projects”, International 

Journal of Innovations in Business, Vol. 2, n°1 

3. The system of corporate training of personnel in the field of 

project management: http://novaum.ru/public/p65 

4. Korytov VA. Continuing professional life-long education. 

Professional education. 2002; 9: 8-9. 

5. Application of foreign personnel management systems in 

Kazakhstan: https://cdb.kz/sistema/biblioteka-

bukhgaltera/articles/primenenie-zarubezhnykh-sistem-upravleniya-

personalom-v-kazakhstane/ 

6. Bakhtin M. B. Development of partnership relations of a 

modern organization, as a component of a personnel strategy, in the 

situation of a competitive external environment. // Online magazine 

«Naukovedenie», 2014. № 2 (21). [Electronic resource]. М.: « 

Naukovedenie», 2011. Access mode: 

http://naukovedenie.ru/sbornik6/4.pdf/  

http://naukovedenie.ru/sbornik6/4.pdf/


269 

 

7. Smith, K. Mark (2001). The Learning Organization. At 

http://www.infed.org/biblio/learning-organization.htm accessed 15 July. 

8. Importance and role of personnel training and development. At 

https://atton-institute.com/news-and-publications/importance-and-role-

of-personnel-training.html 

 

Дудка В. І., студентка 

Науковий керівник: Севрук І. М., к.е.н., доцент  

Київський національний торговельно-економічний університет,  

м. Київ, Україна 

 

ОСОБЛИВОСТІ НЕЙМІНГУ В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ 

БРЕНДУ 

  
Брендинг в міжнародному маркетингу - це процес створення і 

розвитку образу марки товару, послуги або фірми в свідомості 

покупця. Бренд як соціально-культурний феномен позначає ім'я, 

знак або символ, які позиціюють товар, послугу або компанію в 

цілому. За своєю соціально-культурною природою бренд з одного 

боку не стабільний, а з іншого боку має високий творчий потенціал 

і здатність формувати нові цінності. 

Неймінг як складова частина процесу брендингу синтезує 

культурну, психологічну, лінгвістичну та маркетингову основи і 

сприяє стимулюванню споживчого попиту. Семантичне поле 

бренду створюється у свідомості цільової аудиторії і зміцнюється за 

допомогою імені бренду. В результаті формується образ бренду як 

відображення індивідуального сприйняття товару, послуги або 

компанії. Ім’я відноситься до одного з інструментів брендингу, тим 

самим сприяючи довгостроковому потенціалу бренду [1]. 

Неймінг - це багатосторонній процес. Він створює ім'я 

компанії або торгової марки і містить як правильне позиціювання, 

так і ефективну комунікацію. Рекламна комунікація повинна 

спонукати до вчинення певних комерційних дій, а саме ім’я 

повинно з легкістю переводити людину зі стану ймовірного 

покупця в стан реального. 

Процес неймінгу має об'єктивний характер, хоча включає 

елементи стихійності і суб'єктивності. Існує багато популярних 

світових брендів, які виникли стихійно, але їх популярність 

визначається історично. У таких ситуаціях можна помітити 
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зворотний процес, коли ім'я має обмежене смислове поле, що 

розширюється в процесі бренд-комунікації. Яскравим прикладом 

виступають імена двох знаменитих брендів - Adidas і Puma, які 

були створені братами Адольфом і Рудольфом Дасслерами. Після 

сварки вони розділили сімейний бізнес спортивного взуття 

"Дасслер", після чого Рудольф Дасслер почав виготовляти взуття 

Ruda, пізніше перейменовану в Puma, а Аді Дасслер - взуття марки 

Adidas. Імена Adidas і Ruda не несуть ніякої потрібної інформації 

для ефективного просування і позиціонування бренду. У цьому 

випадку відбувається закріплення за ім'ям символічних 

характеристик бренду. У світовій практиці існує велика кількість 

імен відомих брендів з самого початку «нульових» маркетинговим 

наповненням, наприклад: 

- Canon - на честь Kwanon, який був богом милосердя в 

буддизмі. Однак з релігійних міркувань, назва була змінена на 

Canon. 

- Yahoo - слово, придумане Джонатаном Свіфтом в книзі 

«Подорожі Гуллівера». Таким чином називали мерзенного, 

негативного людини, відразливого від себе людей. Засновники 

«Yahoo!» Джері Янг і Девід Філо вибрали це ім'я, тому що самі себе 

називали yahoo'ми. Однак, зараз назва розшифровується як Yet 

Another Hierarchical Officious Oracle. 

- HP (Hewlett-Packard) - засновники Білл Хьюлетт і Дейв 

Паккард кидали монетку, просто щоб вирішити, чиє ім'я буде 

першим в назві. 

- Kodak - K - улюблена буква засновника компанії. Він шукав 

слова, що починаються і закінчуються на цю букву. Зрештою, було 

вибрано Кодак, бо нібито саме такий звук відповідає звуку затвора 

камери при зніманні. 

- IKEA - абревіатура, розшифровка якої є «Ingvar Kamprad 

Elmtaryd Agunnaryd». Вона включає в себе ім'я засновника компанії, 

а також назви двох сіл, в яких він проживав. 

Створення назви бренду складається з наступних етапів: 

1. Аналіз вже наявних назв і їх складових. Це дасть 

можливість, з одного боку, уникнути повторення вже присутнього 

на ринку імені, а з іншого, уникнути помилок, допущених 

конкуруючими фірмами. 

2. З'ясування значущості імені в загальній концепції бренду. 

Правильно вибране назва сприяє формуванню у споживачів 
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хорошої думки про пропонований товар і, тим самим, спонукає 

купувати даний товар знову і знову. 

3. Розробка системи характеристик, які має задовольняти 

обране ім'я. 

4. Формування лексичних полів для посилення асоціативної 

зв'язку даного товару з якістю або явищем, відбитому в його назві. 

5. Створення концепцій і варіантів імен бренду. Даний етап 

може бути здійснений тільки після визначення цільової групи 

споживачів товару. Найменування бренду має асоціюватися у 

споживачів з тими очікуваннями і надіями, які висуваються до 

відповідних товарів. 

6. Аналіз і відбір найменувань. 

7. Тестування. 

8. Перевірка на унікальність. 

Також можна виділити деякі вимоги, які висуваються до 

назви бренду: 

1. Відповідність ідеї бренду - ім'я має повністю асоціюватися 

у споживача з характеристиками, властивостями і якістю товару, не 

повинно викликати негативні відчуття, які можуть змінити 

ставлення до бренду. 

2. Унікальність - назва повинна виділятися з загальної 

множини конкурентних варіантів, має запам'ятовуватися і 

дізнаватися. При цьому не обов'язково, щоб ім'я було абсолютно 

новим, головне - відповідність бренду і його позиціонуванню. 

3. Практичність - ім'я має легко читатися і вимовлятися 

споживачами, у них не повинно виникати питань, як правильно 

поставити наголос, як правильно це написати і т. д. 

4. Доречність - назва бренду має відповідати культурному та 

лінгвістичному середовищі обраної аудиторії. Якщо товар буде 

пропонуватися на іноземних ринках, то необхідно провести крос-

культурне дослідження, проаналізувати чи відповідає назва 

культурі, традиціям, особливостям державного устрою, ідеології 

країни тощо [2] . 

Також важливо розглянути основні засади неймінгу, 

розроблені іноземними агентствами: 

1. Заборона на повтори. Краще утриматися від таких слів, як 

«про», «глобал», «ультра». У назвах брендів активно 

використовуються приставки «інтер», «плюс», «стиль». Величезна 

кількість компаній мають однакові назви, так якщо заглянути в 
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довідник або скористатися пошуком в інтернеті, то зустрінеться 

дуже багато «Гарантів», «Стандартів», «Авангардів» і т. д. 

2. Цілий світ в назві. Більшість світових брендів мають 

універсальне ім'я. Прикладом може послужити компанія MARS, 

шоколадний батончик цієї фірми називається у всьому світі 

практично однаково і викликає певні асоціації з однойменною 

планетою. 

3. Стислість. Чим довше слово, тим важче його запам'ятати. 

Найбільш привабливими є односкладові або двоскладові слова. 

Споживач запам'ятовує назву спонтанно, коли приймає рішення 

щодо купівлі. Якщо ім'я коротке і оригінальне, то людський мозок 

миттєво звертає на нього увагу. 

4. Значення - це не єдине, що важливо при виборі назви. Не 

менш значущими є фонетика і ритміка. Набагато приємніше 

говорити «Євростиль», ніж «Стильєвро», або «PROновини», ніж 

«НовиниPRO» [3] . 

В цілому ж при розробці назви необхідно пам'ятати, що саме 

вона створює уявлення про ваш товар або послугу в свідомості 

споживача і стимулює його до купівлі цього товару. Назва торгової 

марки дозволяє успішно представити новий бренд на ринку, 

отримати реальний прибуток і завоювати прихильність споживачів. 
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ 

БЕЗПЕКОЮ РЕГІОНІВ 

 

При здійсненні стратегічного управління економічною 

безпекою регіону відповідність високого рівня потенційних 

можливостей первинних чинників-симптомів регіону високим 

значенням показника частинних ознак свідчить про безпечний 

рівень економічного розвитку регіону та наявність запасу міцності 

протистояти дестабілізуючому впливу загроз різного виду. За 

умови, якщо максимальному значенню інтегрального показника 

первинних чинників-симптомів відповідає мінімальне значення 

інтегрального показника частинних ознак економічного розвитку 

регіону, то це свідчить про відсутність безпеки економічного 

розвитку, але ще є можливість за рахунок існуючого потенціалу 

протистояти загрозам. І навпаки, ефективне управління  

мінімальним економічним потенціалом регіону забезпечує 

максимальний рівень результативних показників функціонування 

регіону і надає можливість протистояти загрозам його економічній 

безпеці – нейтральна.  

Результати проведених досліджень дозволили виділити такі 

стратегії підвищення рівня економічної безпеки регіонів:  

 стратегія трансформації;  

 стратегія пристосування; 

 стратегія зростання (безпечна зона). 

Стратегія трансформації. До особливостей трансформації 

регіональних економічних систем в умовах інноваційного розвитку 

відносять такі фактори: підприємництво, інформатизація, нові 

технології, організація праці, структурні перетворення [1-3, 4, 5]. 

Необхідно зазначити, що  стратегія трансформації зорієнтована на 

формування економічної безпеки регіону через трансформаційні 

процеси у формуванні потенціалу економічного розвитку регіону та 

/ або ефективності використання діючого потенціалу. Враховуючи 

специфічність факторів економічного розвитку кожного регіону, 

напрямки трансформаційних процесів доцільно формувати на 
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підставі аналізу основних показників соціально-економічного 

розвитку регіону та моніторингу рівня його економічної безпеки. 

сферами трансформаційних процесів, знову ж з урахуванням 

специфіки регіону, можуть бути такі: галузь, підприємництво, 

інформатизація, нові технології, організація праці, структурні 

перетворення. При цьому напрями трансформації визначаються на 

регіональному рівні, а сфери трансформацій процесів – на 

національному рівні. 

Стратегія базується на принципах поляризованого розвитку, 

підтримки регіональних ініціатив, синхронізації дій. Сфера 

застосування визначається відповідно специфіки економічної 

системи регіону. Один із варіантів – трансформаційні процеси в 

галузевій структурі регіону, які передбачають застосування нових 

технологій, розвиток підприємництва тощо.  

Стратегія трансформації передбачає забезпечення 

структурних перетворень (трансформаційних процесів) шляхом 

активізації інноваційної діяльності в різних сферах (відповідно 

специфіки регіону). 

Стратегія пристосування. передбачає пристосування до 

змін, тобто адаптацію  діючої стратегії економічного розвитку до 

дестабілізуючих факторів економічної безпеки регіону. В першу 

чергу, вона полягає в пристосуванні до умов міжрегіональних 

ринків та  вимагає більш детального дослідження загроз первинним 

та результативним чинникам економічної безпеки регіонів.  

Місією даної стратегії є підвищення рівня економічної 

безпеки регіону та перехід в зону безпечного економічного 

розвитку. Нормальним сценарієм реалізації даної стратегії є 

збереження існуючого рівня економічної безпеки і запобігання 

переходу в небезпечну зону, що є найгіршим варіантом реалізації 

стратегії пристосування. 

На відміну від стратегії трансформації, стратегія 

пристосування не визначає сфери, але при цьому принципи та місія 

стратегії залишаються незмінними. Обов’язково використовується 

принцип поляризованого розвитку, який передбачає формування 

глобальної орієнтованості регіону (оскільки цей принцип базується 

на ідеї необхідності пошуку внутрішніх сил для розвитку 

територіального суб'єкта в умовах глобальної конкуренції).  

Політика поляризації базується на теорії полюсів зростання, 

яка спирається на провідну роль галузевої структури економіки і 
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підприємств-лідерів, які створюють конкурентні товари і послуги. 

Тобто регіон, як суб’єкт забезпечення економічної безпеки 

національної економіки, має не тільки виробляти суспільні блага, а 

і формувати необхідне середовище, залучати та створювати 

ресурси, забезпечуючи їх ефективне розміщення. 

Вирішення завдання підтримки регіональних ініціатив 

передбачає підсилення стимулюючої функції центрального 

управління, яка сприяє розвитку регіональних ініціатив, більш 

ефективному використанню економічного потенціалу регіонів. 

Принцип синхронізації дій або принцип синергії вимагає: 

синхронізації основних реформ державного рівня, які впливають на 

соціально-економічний розвиток регіонів; узгодженості дій 

центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування щодо регіонального та місцевого розвитку. Для 

даної стратегії пріоритетним є розробка та реалізація відповідних 

регіональних цільових програм, на відміну від стратегії 

трансформації.  

Стратегія зростання. Економічна безпека за своєю сутністю 

не має завершеного етапу, умови та сфера її виникнення 

передбачають постійні зміни значення її рівня – будь-який суб’єкт 

системи економічної безпеки прагне до безпечного рівня його 

функціонування та розвитку.  

Система розробки стратегії зростання економічної безпеки 

регіону, на відміну від попередніх стратегій, базується на існуючій 

стратегії економічного розвитку та забезпечення економічної 

безпеки регіону і передбачає реалізацію превентивних заходів по 

запобіганню можливого негативного впливу загроз. 

Окрім того відбувається процес нарощування безпеки 

економічного розвитку регіону шляхом розробки та реалізації 

регіональних програм розвитку регіону, своєчасного реагування на 

зміни, які відбуваються в системі економічної безпеки регіону та 

національної економіки в цілому, забезпечуючи тим самим 

досягнення головної мети реалізації стратегії зростання – 

формування запасу міцності економічної безпеки регіону. 

Таким чином, стратегія зростання здебільшого передбачає 

реалізацію існуючої Стратегії економічного розвитку та 

забезпечення економічної безпеки регіону. Акцент робиться на 

удосконалення, превентивні заходи, пошук інших, кращих з точки 

зору ефективності, заходів забезпечення економічної безпеки 
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регіонів. Стратегія базується на реалізації здебільшого 

регіональних програм розвитку, основним джерелом фінансування 

стратегії є кошти регіонального та місцевого бюджетів.  

Отже, виокремлено такі стратегії: 1) зростання, яка 

передбачає збереження досягнутого рівня економічної безпеки та 

запобігання виникненню можливих загроз; 2) пристосування, яка 

передбачає проведення заходів пристосування складових 

економічної безпеки регіонів до змін зовнішнього середовища; 3) 

трансформації, яка передбачає проведення трансформаційних змін, 

які стосуються пріоритетних напрямів соціально-економічного 

розвитку регіону, а також проведення необхідних заходів щодо 

протистояння дестабілізуючим факторам різного виду.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ РІЗНИХ КРАЇН 

НА РИНКУ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 

 

Аналізуючи структуру закладів ресторанного бізнесу в 

Україні та США (рис. 2), можна зазначити, що і в Україні і у США 

більшу частку на ринку займають кафе. Другу позицію у обох 

країнах займають ресторани, але в США частка ресторанів менша 

за частку кафе на 4%, тобто вони майже рівноважні у структурі 

ресторанного бізнесу країни. Це пояснюється платоспроможним 

попитом на більш якісні послуги – послуги ресторанів. В Україні 

частка ресторанних закладів, хоча і займає другу позицію на ринку, 

але є меншою за частку кафе на 34%, що пояснюється низьким 

платоспроможним попитом на продукцію ресторанів, відвідування 

яких передбачає більшу вартість середнього чеку, адже частіше за 

все ресторан – це місце, де люди повинні повноцінно поїсти, а не 

просто випити чашку чаю; низьким рівнем середньої заробітної 

плати; відсутністю середнього класу у суспільстві. 

 

 
Рисунок 1 - Структура закладів ресторанного бізнесу в Україні 

та США, % 

Джерело: складено автором за даними [1, 2]. 
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При цьому частка барів у розмірі 16% в Україні є вищою за 

частку їдалєнь на 6%, тоді як у США частка їдалень є суттєво 

вищою за частку барів – на 18%. Це пояснюється великою 

популярністю закладів швидкого харчування, адже 36,6% 

американців їдять фаст-фуд щодня [3] і дуже часто вони обирають 

саме харчові мережі, з яких найбільш поширеними є Subway (24 

798 закладів станом на 2018 р.), Starbucks (14 825 закладів станом 

на 2018 р.), McDonald’s (13 914 закладів станом на 2018 р.) [4]. Слід 

вказати, що станом на 2018 рік в Україні налічувалось 4976 закладів 

ресторанного господарства, що складає 0,75% від показника США. 

В Україні особливостями поведінки споживачів порівняно з 

європейськими та американськими споживачами, для яких 

харчування поза межами власної квартири є часткою сучасного 

життя і завдяки цьому індустрія суспільного харчування 

розвивається найбільшими темпами серед регіонів світу, є те, що 

близько 70% населення країни віддають перевагу харчуванню 

вдома (рис. 2).  

 

 

Рисунок 2 - Порівняння поведінки споживачів США та України  

Джерело: складено автором за даними [5, 6, 7, 8]. 

 

У США, при цьому, 48% харчуються у ресторані постійно 

[2], 63% споживачів вказують, що віддали б перевагу відвіданню 

ресторану перед купівлею товарів у магазині, при цьому 61% 

споживачів обирають [1]. 

Також на сьогоднішній день у США 51% американців 

використовують службу доставки, 26% замовляють доставку раз на 
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тиждень [8]. В Україні лише близько 15–16% (4 млн осіб.) 

замовляють їжу онлайн, ринок доставки ресторанної продукції 

оцінюється у $230 млн. на рік, у 2018 р. онлайн працювало близько 

10% українських ресторанів. 2015–2017 рр. попит на замовлення їжі 

додому зріс на 40%, із 6,5 до 16 тис. на місяць [6].  

Не зважаючи на позитивні тенденції розвитку ресторанної 

сфери в США, в Україні та в більшості країн Європи та Азії в 

останні роки, першою та основною тенденцією розвитку 

ресторанного бізнесу буде його скорочення та гальмування темпів 

зростання галузі у найближчі три-п’ять років у зв’язку з світовою 

пандемією 2020 року. Швидке розповсюдження вірусу серед 

населення країн на всіх континентах призвело закриття та 

скорочення роботи, перш за все, закладів ресторанного 

господарства. У найближчому майбутньому можна прогнозувати 

уникнення споживачами ресторанних послуг місць великого 

скупчення людей, при цьому більш за все постраждають бари, кафе 

та ресторани, які не орієнтовані на швидку доставку продукції 

споживачу та основною концепцією яких є «комунікація з друзями, 

колегами та рідними за чашкою кави». Другою основною 

тенденцією є зростання послуг доставки ресторанної продукції. Це 

сприятиме розвитку посередницьких компаній, які самі не 

виготовляють продукцію, але транспортують її до споживача, а 

також стимулює ресторани до створення власних служб доставки. 

Зокрема, за даними Statista світова виручка в сегменті онлайн-

доставки продуктів харчування в 2020 році складе 122 739 млн. 

доларів США, очікується, що виручка покаже річний темп 

зростання в розмірі 7,5%, в результаті чого до 2024 року обсяг 

ринку складе 164 002 млн доларів США [4]. Враховуючи, що це 

прогноз було зроблено до пандемії вірусу СOVID-19, то можна 

припустити, що виручка буде набагато більшою, у зв’язку з 

необхідністю соціальної ізоляції людей. 
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HOW TO DEVELOP A CORPORATE PROJECT 

MANAGEMENT METHODOLOGY 
 

Any company, regardless of the degree of its steepness and 

“multinational” ambitions from the point of view of its main owners (or 
one owner), is a project. Raw materials, production, strategic, etc., in the 

end - investment.  
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If everything turned out well, things went well, this project itself 

already generates new lines of business, service products, new 

enterprises, i.e. other projects. So far, there have been 3-5 such projects - 

everything is within the visual control of the owners: people, money, 

results, risks. If it’s more, then the question inevitably arises: what to do 

next, how to manage it? After all, the first limitation faced by the owner 

or top manager, who is interested through the actions, options or 

bonuses, in the development of the company’s business, is his personal 

temporary resource [1]. 

Regardless of the trajectory of movement in the business, the 

above-mentioned managers, if they are interested in the development of 

the company, will inevitably come to understand the need to develop and 

implement a corporate project management system (CSM).  

From personal experience and from information received at 

different times from various sources, I can say that, unfortunately, there 

are very few real success stories in this area.  

The corporate project management methodology is a set of 

procedures and internal regulatory documents that define them, as well 

as a set of project management tools and methods that ensure the 

implementation of all company projects according to uniform rules and 

standards.  

The corporate methodology defines both management procedures 

(decision-making on projects) at different phases of the life cycle, and 

requirements for projects in different functional areas: finances, 

personnel, terms, resources, risks, quality, contracts and deliveries, etc. 

The corporate project management methodology is a set of 

regulatory and methodological documents, working paper templates 

included in the Corporate standard of the project management company 

or ensuring its application [2]. 

A project management methodology is a set of project 

management methods and procedures that underlie a specific project 

management software package. 

What steps are required when developing a methodology?  

The first point of view is characteristic of companies and 

specialists that provide consulting or expert services in the field of 

project management, the latter - for companies that provide software 

products for project management [3]. 

Who and how should develop a project management methodology 

in a company? 
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The corporate project management methodology is developed, as 

a rule, as part of a project to introduce a corporate project management 

system. I do not know of any successful project, when the company did 

it on its own. Almost always, external consultants or project 

management experts are involved in the project team. I will add to the 

above that I fully share the point of view of those experts who believe 

that “the corporate culture of project management (like the corporate 

methodology of project management) is“ nurtured ”within the 

Customer’s company, and not“ implemented on a turn-key basis ”from 

the outside.” One of the noteworthy solutions to the problem of 

developing and implementing a corporate methodology for UE is the 

creation of a center of competence for UE or a group within the 

corporate project office, which would be responsible for the 

development and development of this methodology within the company. 

Based on the analysis of various practices for the implementation 

of KSUP, the following steps can be attributed to mandatory steps: 

1. Inventory of all developed, implemented and implemented 

projects of the company. 

2. Formation of a register or portfolio (s) of projects. 

3. Classification of projects. 

4. Defining life cycle models for different categories of 

projects. 

5. Definition and description of processes and technologies of 

project management. 

6. Review of the existing distribution of functions and powers 

between company managers to ensure effective project management. 

7. Revision of the organizational structure and introduction of 

changes necessary for effective project management. 

8. Determining the structure of the regulatory framework of a 

project management company. 

9. Development of normative, methodological documents and 

templates for working documents, classifiers and reference books 

necessary for project management. 

What documents should be developed when forming a corporate 

project management methodology? 

The structure of the regulatory framework of the company 

depends on the levels at which project management in the company will 

be organized. For example: 
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Corporate project portfolio - the level of the management or 

parent company of the holding;  

Portfolio of projects in the direction of a business / product group 

- level of division or subsidiary;  

Program - the level of branches or individual divisions;  

The project is the level of individual divisions of the company, as 

well as its subsidiaries and affiliates.  

As one of the possible options for the structure of the regulatory 

framework for project management for a holding company, it is possible 

to propose the following: 

The regulatory framework of the first level of the UE system is 

the management of project portfolios and programs. This is actually the 

level of the Company as a whole. It does not say anything about 

managing an individual project, there are no project managers and 

executors [4]. The composition of the regulatory framework for project 

management for this level can be as follows: 

1. Regulation “On the corporate project management system” - 

the main document of the KSUP 

2. Provisions on the Investment Committee, on the Corporate 

MCC, on the groups of project portfolios and program design offices 

3. Job descriptions for employees of the MCC, portfolio groups 

and program design offices 

4. Portfolio and program management procedures that are not 

included in the Regulation “On the corporate project management 

system” 

5. UE working paper templates needed to manage portfolios 

and programs 

6. Other regulatory documents. 

The regulatory framework of the second level of the UE system 

is the main processes for managing projects of all types identified in the 

framework of the classification adopted by the Company.  

The structure and composition of the regulatory framework for a given 

level of the PM system will be determined by decisions made at the 

portfolio and program level [5]. For each type of project and program, its 

own regulatory framework can be developed. 

The approximate composition of the regulatory framework for a 

certain type of project or program may be as follows (for example, 

capital construction projects): 
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1. Regulation on the management of capital construction 

projects 

2. Capital Project Management Procedures 

3. Regulation on the project office / capital construction project 

management center 

4. Job descriptions for participants in capital construction 

projects 

5. Templates of working documents for the management of 

capital construction projects (Project Charter, Project Plan, application 

for opening a project, etc.) 

6. Other documents [6]. 
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НАУКОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ У КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ 

ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЛІ 
 

На сьогодні у сільськогосподарському землекористуванні, як 

і на інших територіях поширився хаос і безпорядок, відбувається 

жорстка боротьба за перерозподіл права власності на землю, що 

заважає їх розвитку. Модель економічного розвитку аграрного 

сектора економіки проявляє себе в неадекватних витратах 

природних ресурсів на одиницю виробленої продукції. Щорічні 

втрати гумусу від мінералізації та водної і вітрової ерозії складають 

десятки мільярдів гривень, не забезпечуючи самовідтворюваності 

його властивостей. Деградаційні процеси посилюються 

забрудненням ґрунтів та інших антропогенних впливів [1]. Сьогодні 

ситуація у сфері використання землі знаходиться в опозиції до 

якості навколишнього середовища і головного її компонента – 

сільськогосподарських угідь, якості виробленої 

сільськогосподарської продукції. Переваги споживацького 

ставлення до землі , значний рівень урбанізованості природних 

ландшафтів призводить до втрати їхніх продуктивних сил, 

зниження вартості земельного капіталу, втрати їхніх економічних 

функцій та нематеріальних цінностей, які завжди стояли, стоять і 

будуть стояти вище матеріальних. 

Стає очевидним, що стратегію і тактику реформування АПК 

потрібно розглядати в контексті трьох взаємопов’язаних напрямів. 

Перший – формування ефективного господаря-власника. Другий – 

створення сприятливого економічного середовища («правил гри») 

на ринку. Третій – активний пошук і мобілізація внутрішніх 

резервів зростання обсягів виробництва, підвищення його 

ефективності. 

З урахуванням цього метою дослідження є обґрунтування 

теоретичних аспектів розвитку земельного менеджменту. 

У цьому зв’язку, у самому загальному вигляді розв’язати 

зазначену проблему можна завдяки ефективному менеджменту, як 
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комплексну, різнобічну діяльність, спрямовану на реалізацію 

економіко-екологічних інтересів. Менеджмент набуває особливого 

значення, оскільки мова йде про найважливіший соціально-

економічний інститут, який все більшою мірою, акумулюючи 

людський інтелектуальний капітал, забезпечує розв’язання 

сутнісних проблем як людини, так і суспільства в цілому. 

Актуальність розвитку земельного менеджменту в Україні 

випливає з того, що завдяки йому досягається умова стабільності 

системи управління земельними ресурсами та зростає можливість 

підвищення соціальної, еколого-економічної  ефективності 

використання землі. 

При цьому, треба особливо підкреслити, що в ринкових 

умовах, фактор успіху у будь-якій діяльності, в тому числі у сфері 

земельних  відносин, визначається мірою розвиненості 

менеджменту, адаптованого до соціально-економічних, 

екологічних, політичних та інших завдань розвитку сільських 

територій. 

Ні одна із найкращих моделей, орієнтованих на ефективне  

використання землі, не витримає випробування часом без 

адекватного менеджменту, здатного знаходити консенсус між, на 

перший погляд, протилежними цінностями і пріоритетами, 

виходячи із сукупності активних  цілей та соціально-економічних 

та екологічних стандартів, які визначають характер використання 

землі. 

Інструментами, які невід’ємно пов’язані із земельним 

менеджментом є землевпорядні органи та проектні організації, на 

які покладено функції організації проведення землеустрою, 

виходячи з інтересів економічної політики держави, спрямованої на 

регулювання земельних відносин між суб’єктами економіки. Сам 

землевпорядник – це лікар землі, це інструмент раціонального 

використання землі. При цьому, зробимо ремарку, що ефективність 

земельного менеджменту у великій мірі визначається досвідом і 

кваліфікацією суб’єктів господарювання на землі. 

Саме, триєдина взаємодія землевпорядних органів, проектних 

організацій із землеустрою та суб’єктів господарювання на землі 

реально формують національну стратегію еколого-економічної 

політики розвитку сільськогосподарського землекористування. 

Досягнення основної цілі управління сільськогосподарським 

землекористуванням ми пропонуємо здійснювати у наступній 
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динамічно-циклічній послідовності, обумовленій довгим шляхом 

економічної еволюції: вибір цілей; розробка стратегії; планування 

майбутнього; впровадження; мотивація діяльності; контроль та 

аналіз. 

Формування і вибір цілей являє собою початковий етап 

менеджменту.  Досягнення поставлених цілей відбувається шляхом 

реалізації відповідного організаційно-економічного механізму. 

Розробка стратегії полягає у способі визначення досягнення 

мети, гнучко реагуючи на зміни оточення (макрооточення, 

безпосереднє і внутрішнє середовище ) і стають поштовхом для 

досягнення конкретних переваг, що в сумі забезпечує сталий 

розвиток сільськогосподарського землекористування. Стратегія 

являє собою найсучаснішу модифікацію стратегічного планування, 

за допомогою якого керівництво має реальну можливість 

забезпечення високого рівня конкуренції завдяки єдиної 

спрямованості діяльності всіх учасників процесу. Для забезпечення 

максимальної ефективності сільськогосподарського 

землекористування та високої його конкурентоспроможності на 

етапі планування визначають практичний алгоритм конкретних дій 

для досягнення цілей – потреба у земельних і трудових ресурсах, 

матеріально-технічні і фінансові ресурси, ринкові можливості 

консолідації зусиль влади, громадян та керівників у розв’язанні 

питань, що забезпечують ефективне досягнення кінцевих 

розрахунків. 

У контексті вищеприведеного  відзначимо, що планування 

носить ієрархічний характер, здійснюючись переважно за 

принципом «зверху вниз». Тобто, планові орієнтири розробляються 

на вищих рівнях керівництва (держава, область, район). Практичне 

впровадження цих планів покладається на тактичний рівень 

управління – землевласників і землекористувачів у формі 

середньострокових і поточних планів досягнення мети.  

Але навіть добре розроблені проекти землеустрою 

сільськогосподарських підприємств не забезпечать високих 

результатів поки вище керівництво не призначить відповідальну 

особу (краще землевпорядника чи агронома), який би впроваджував 

і підтримував у робочому стані систему управління 

землекористуванням, опираючись на всіх працівників 

сільськогосподарського землекористування. 
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Мотивація являє собою цілеспрямовані дії, що забезпечують 

ефективне вирішення завдань розвитку конкурентоспроможного 

землекористування на основі визначених форм і методів впливу. 

Зробимо ремарку, що земельний менеджер повинен створити 

таку систему стимулів, які відповідають мотивам працівників і 

спрямовують їх діяльність на ефективне використання землі. 

Тут важливо, щоб менеджер не втратив можливостей 

підвищення продуктивності кожного гектара 

сільськогосподарських угідь, вживав відповідних заходів щодо 

збереження і відтворення родючості ґрунту, орієнтував 

господарську діяльність на землі на запити ринку, здійснював 

гнучке регулювання виробничих і земельних відносин, адекватних 

впливу навколишнього середовища, що дасть підстави для 

формування конкурентних переваг у сільськогосподарському 

землекористуванні. 

Завершальною ланкою функціональної економічної 

діяльності, яка покладається на земельного менеджера є контроль і 

аналіз ситуації на «виході». Його завданням є спостереження і 

фіксування відповідності фактичного стану земель встановленим 

стандартам, нормативам, планам та управлінським рішенням, 

виявленням відхилень та причин їх походження. Базова ідея 

контролю та аналізу полягає не в тому, щоб покарати відповідальну 

особу чи суб’єктів господарювання на землі, а щоб відстежити 

причини, які заважають досягненню поставленої мети, виокремити 

сильні і слабкі сторони запланованих заходів, скоригувати 

принципи, що орієнтують землевласників і землекористувачів на 

майбутній розвиток сільських територій, вдало поєднати питання 

планування і контролю, виходячи із сьогоднішнього дня та 

найближчої перспективи. 

За своїм змістом контроль дає «порцію» нової інформації для 

забезпечення функціонального кругообігу процессу, пов’язаного з 

ефективним використанням і охороною землі. Але акцентуємо 

увагу, що тільки тоді земельний менеджмент буде забезпечувати 

конкурентоспроможність сільськогосподарського 

землекористування, коли всі його функції будуть органічно 

імплементовані між собою, з урахуванням цілей розвитку території. 

Зазначене вище дозволяє зробити висновок  про прагматичну 

актуальність земельного менеджменту та систему його цінностей, 
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орієнтованих на досягнення стратегічного економічного курсу 

розвитку землекористування, а саме: 

- гнучкості і спроможності землекористування реагувати на 

зміни у загальній стратегії розвитку держави чи регіону; 

- взаємодії і збалансованості економічних, соціальних та 

екологічних інтересів людей; 

- формування ключових пріоритетів для сталого розвитку 

землекористування на середньострокову перспективу; 

- запровадження системи стратегічного планування 

землекористування; 

- здійснення моніторингу соціально-економічного розвитку 

сільських територій; 

- формування конкурентних переваг землекористування, 

створення кращих умов життя людей; 

- консолідації зусиль стратегічного суб’єкту (виконавча 

влада, місцевий бізнес, громадські організації, населення та ін.), 

орієнтованого на досягнення стратегічного економічного курсу; 

- створення сприятливого інноваційно-інвестиційного 

середовища; 

- виявлення сильних і слабких сторін у землекористуванні з 

метою адекватного реагування на ситуацію; 

- зниження ризику щодо підвищення прибутковості 

сільськогосподарських підприємств; 

- зростання вартості земельного капіталу шляхом поліпшення 

земель, облаштування території та ін.; 

- створення умов максимальної еколого-економічної 

ефективності використання сільськогосподарських угідь; 

- запровадження ефективних механізмів мотивації розвитку 

землекористування; 

- створення інформаційної інфраструктури та модернізації 

сфери послуг; 

- контроль відповідності прийнятих рішень фактичному 

стану еколого-економічної системи; 

- досяжність та несуперечливість цілей держави і бізнесу та 

ін. 

Приведена модель економічного розвитку земельного 

менеджменту є запорукою не тільки підвищення ефективності 

використання сільськогосподарських земель, але і усієї економічної 

системи. В сучасних умовах земельних і виробничих відносин він є 
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практичним алгоритмом конкретних дій, орієнтованих на 

досягнення абсолютно нової ідеології землекористування. 

Тому є всі підстави стверджувати, що йому уготовано 

провідне місце у системі управління земельними ресурсами. 

Подальші дослідження мають ґрунтуватися на обґрунтування 

ролі земельного маркетингу в практиці управління земельними 

ресурсами.  
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СУЧАСНІ АВТОМАТИЗОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ 

В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ 

 
Актуальність проблеми. На сьогодні комп’ютер є 

невід’ємною частиною системи менеджменту на підприємстві. 

Нинішній підхід організації управління передбачає інвестування  в 

сучасні  інформаційні технології.  Найпоширенішою сферою, в якій 

раніше практикувалися застосування автоматизованих 

інформаційних механізмів, була галузь бухгалтерського обліку, але 

на сьогодні діапазон областей значно розширився і впровадження 

інформаційних систем спостерігається вже у багатьох різних 

сферах, наприклад:  маркетинг, менеджмент, аудит та інші. 

Ефективне використання підприємствами інформаційних систем 

дозволяють робити більш точні прогнози та уникати їх можливі 

помилки в управлінні підприємством в динаміці ринку та 

глобалізації економічного простору. 

Наявність проблеми. різноманіття технічних засобів, 

програмних застосунків створює проблему вибору найбільш 

ефективної автоматизованої інформаційної системи в управлінні 

персоналом для конкретних потреб конкретного підприємства. 
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Формулювання цілей — визначення та аналіз сучасних 

автоматизованих інформаційних системи в управління персоналом. 

Обґрунтування наукових результатів. Під автоматизованою 

інформаційною системою розуміється система, яка застосовує 

інформаційні технології для виконання функцій управління в 

об'єднаній адміністративній роботі та наборі технічних засобів. 

Вона поєднує в собі людські ресурси, обладнання, програмне 

забезпечення, мережі зв'язку та інформаційні ресурси в організації 

для збору, обробки та розповсюдження інформації. Саме такі 

складові є важливими механізмами, які покликані відігравати 

важливу роль задля вдосконалення управління людськими 

ресурсами та кадровими справами (виключаючи бухгалтерію та 

інші відділи), а також зростання їх працездатності і збільшення 

корисності дій. 

Кожна система управління є ефективним способом ведення 

бізнесу. Вони допомагають досягти необхідних темпів зростання та 

прибутковості, підвищити продуктивність та ефективність 

виробництва в цілому. Так, наприклад, вітчизняна система 

Галактика ERP дозволяє швидко вирішувати основні завдання 

адміністрування, надає менеджерам різних рівнів управління 

необхідну та достовірну інформацію. 

Завдання системи ERP включають: обслуговування та ремонт 

обладнання; управління якістю продукції; управління відносинами 

з клієнтами; управління майном. 

Найпоширенішою інформаційною системою у світі є 

розробка компанії SAP Human Resources Management System. 

Основне призначення продукції цього класу - залучення та 

утримання цінних фахівців для підприємства. Тому вони 

дозволяють працювати не тільки з кількісними, але і з якісними 

показниками персоналу.  

Програма Human Resources працює на різних платформах, 

операційних системах та СУБД; має відкритий доступ до даних з 

досконалим захистом інформації; також ведення архіву з 

довідковою інформацією; простий у користуванні інтерфейс із 

інтегрованими аналітичними інструментами; дворівневі 

коригування заробітної плати та виплат компанії (таблиці з видами 

алгоритмів платежів та розрахунків); розрахунок заробітної плати з 

можливістю багаторазового перерахунку та виправлення помилок; 

підтримка робочого процесу; масштабованість [1]. 
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Серед основних причин впровадження підприємствами 

сучасних підприємств у галузі людських ресурсів можна назвати 

наступні: велика кількість персоналу, що призводить до 

перевантаження фахівців кадрових служб через необхідність 

ведення належної документації для всіх працівників. 

Також серед відомих систем управління персоналом 

виділяють: БОСС-Кадровик IT та TRIM [3]. Перша система є 

внутрішньою автоматизованим механізмом менеджменту 

персоналу на ринку та успішно розроблена ІТ-компанією.  Галузі її 

застосування - нафта і газ, металургія, торгівля, харчова 

промисловість, банківська справа, транспортні компанії, 

фармацевтичні компанії. 

Працівники TRIM є частиною програмного пакету TRIM і 

виконує функції по обробці особистої інформації для контрактних 

працівників, які працюють у компанії. Функціями програми 

виступають формування ідентифікаційних карток для знижок для 

працівників, дотримання статусу договору працівника та 

управління змінами. 

Основою програми є особиста картка працівник. Програма 

TRIM-Personal пропонує можливість створювати списки функцій, 

таких як договори та документи. Всі ці документи, які стосуються 

наявної особистої інформації, можуть базуватися на особистих 

формах і можуть стосуватися особистих даних на основі 

інформації, яка є в компанії. За все існування договір проходить 

чотири етапи: оформлення; підписання; відкриття; завершення [4]. 

Найважливішими завданнями системи управління є 

розрахунок заробітної  плати, планування витрат на персонал, 

підбір персоналу на вакансії, штатний розпис, облік робочого часу 

тощо. 

Висновки. Підсумовуючи, можна сказати, що сучасні 

автоматизовані інформаційні системи для управління персоналом 

являють собою набір програмного та апаратного забезпечення, 

призначений для автоматизації роботи з управління персоналом на 

підприємстві. Метою яких є мінімізація витрат на управління 

підприємством та створення найбільш сприятливих умов для 

фахівців з розвідки при підготовці та прийнятті своєчасних та 

обґрунтованих рішень. Сучасні автоматизовані системи управління 

персоналом повністю надають інформацію, необхідну керівництву 

та працівникам, і значно скорочують витрачений час на підготовку 
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та прийняття управлінських рішень. Зокрема, менеджери з 

персоналу звільняються від рутинних операцій через ці системи. 

Автоматичне зберігання та обробка особистої інформації також 

надає можливість ефективного підбору та переселення працівників. 
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ 

РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕНДЕНЦІЇ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ 

В активізації процесу інтеграції джерел і рушійних сил 

соціально-економічного розвитку, людський капітал в економіці 

розвинених країн став, а в Україні має стати наскрізною ціннісною 

оцінкою сучасної робочої сили, духовно-інтелектуальних зусиль 

працівників найвищого рівня кваліфікації, що зайняті творенням 

інтелектуального продукту й економіки, заснованої на знаннях.  

В умовах нової економіки однією з основних проблем у 

сфері послуг вважається управління людськими ресурсами. Існує 
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безліч сучасних підходів до розгляду цієї проблеми, але найбільш 

загальні тенденції полягають у формалізації процедур та методів 

підбору та відбору кадрів, розробці наукових критеріїв їхнього 

оцінювання, науковому підході аналізування потреб персоналу, 

просування по службі перспективних працівників, підвищенні 

обґрунтованості кадрових рішень, системній інтеграції 

управлінських рішень з основними елементами кадрової політики, 

міжособистісних відносинах. 

У цьому контексті основними напрямами управління 

людськими ресурсами в системі менеджменту сфери послуг 

підприємства є такі, як забезпечення та підтримка розвитку 

кожного працівника, удосконалення умов праці колективу 

підприємства, відношення до кожного працівника як до 

особистості, визначення послуг на задоволення особистих проблем; 

орієнтованість на майбутнє; постійне забезпечення компетентними 

кадрами у короткостроковій та довгостроковій перспективі. Своєю 

чергою дослідження HR-менеджерів провідних підприємств дають 

змогу виділити якості, якими повинні володіти претенденти на 

посади в готельно-ресторанних закладах: комунікування; вміння 

вирішувати складні проблеми в умовах технологізації та 

інформатизації соціально-економічних відносин, оцінка та 

прийняття рішень; взаємодія з іншими людьми [1]. 

Готельно-ресторанний бізнес характеризується певними 

особливостями організації діяльності. Нерівномірність 

завантаження закладів в окремі періоди, сезонні коливання попиту 

на послуги, необхідність постійної економії поточних витрат 

справляють неоднозначний вплив на процеси залучення та 

використання персоналу. Зайнятість у цій сфері вирізняється 

рухливістю, сезонною нерівномірністю, широким застосуванням 

тимчасових працівників, порівняно високою плинністю кадрів. 

Тому однією з основних компетенцій менеджерів з управління 

персоналом підприємств індустрії гостинності залишається пошук 

кадрів. Перспективним сучасним методом здійснення цього 

функціонального завдання вважається івент-рекрутинг — комплекс 

заходів, орієнтований на створення умов для заповнення вакансій 

на підприємстві, який застосовується для залучення молодих 

спеціалістів без досвіду роботи. До основних PR-методів залучення 

персоналу в рамках івент-рекрутингу належать дні кар’єри, ярмарки 

вакансій, дні відкритих дверей, презентації у навчальних закладах, 
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за допомогою яких можна зацікавити потенційних шукачів роботи 

працювати саме в даному готельно-ресторанному закладі.  

Поряд з традиційними методами залучення кадрів 

(оголошення в засобах масової інформації, зустрічі з випускниками 

навчальних закладів, звернення до служби зайнятості, пошук через 

кадрові агентства та мережу Інтернет) підприємства індустрії 

гостинності все частіше користуються соціальними мережами для 

здійснення вказаної функції. При цьому соціальні мережі можуть 

бути корисні як для формування зв’язків з потенційними 

кандидатами на посаду, так і для перевірки інформації про вже 

наявних кандидатів. Крім соціальних мереж в якості інструменту 

стратегічного рекрутингу організації готельно-ресторанного бізнесу 

натепер все частіше використовуються блоги. Блог є відмінним 

способом подання інформації, яка є актуальною та цікавою для 

пасивних кандидатів. Вони можуть бути також використані для 

ведення діалогу з кандидатами. Найбільшою популярністю серед 

користувачів користуються, зокрема, блоги: livejournal.com, 

blogspot.com, blog.ru, liveinternet.ru та мікроблоги Twitter, chikchirik.  

Ефективним засобом пошуку фахових працівників у сфері 

готельно-ресторанної справи може виявитись також залучення до 

роботи за допомогою стажувань та виробничої практики молодих 

спеціалістів — прелімінаринг (preliminaring). При цьому 

підприємство сфери послуг залучає до роботи не працівника із 

сформованим досвідом і навиками, а новачка, якого потрібно 

навчати і контролювати, що є трудомістким процесом. Натомість 

при ефективній організації навчання підприємство отримає 

спеціаліста, який є більш сприйнятливим до сучасних методів 

роботи, освоєння інноваційних технологій, раціоналізаторства 

тощо. Молоді фахівці, на відміну від досвідчених, мають унікальні 

властивості, а саме: вміння навчатися, працювати з інформацією, 

аналізувати інформацію, гнучкість мислення, креативність, 

готовність віддавати свій інтелектуальний потенціал на користь 

підприємства навіть за порівняно невелику оплату праці.  

У пікові періоди (свята, вихідні тощо) потреба у окремих 

категоріях персоналу в закладах індустрії гостинності може 

зростати у рази. Покриття тимчасової потреби в кадрах на 

підприємствах індустрії гостинності може бути здійснене засобами 

лізингу. Актуальними у цьому плані є його наступні різновиди [2]:  
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– підбір працівників на певний період (temporary staffing) — 

надання лізинговими фірмами персоналу на короткий термін;  

– лізинг персоналу (staff leasing) — надання лізинговими 

фірмами підприємству-клієнту на відносно тривалий термін (від 

трьох місяців до кількох років) працівників, які знаходяться в штаті 

агенції;  

– аутсорсинг (outsourcing) — підприємство готельно-

ресторанного господарства віддає зовнішньому провайдеру частину 

своїх функцій, які не є профільними (інтернет-обслуговування, 

виконання бухгалтерських функцій тощо). В такому разі 

підприємство-користувач купує послугу, а не працю конкретних 

спеціалістів. При цьому послуга надається регулярно і працівники 

провайдера працюють на території підприємства-замовника, 

використовуючи його виробничі фонди та в його інтересах.  

Сучасна практика підтверджує, що серед основних 

інноваційних інструментів управління персоналом заслуговують на 

увагу мотивація та впровадження віртуального офісу. 

Мотивація є одним із чинників ефективної роботи системи 

управління персоналом. У цьому контексті зазначимо, що 

керівництво українських підприємств зазвичай застосовує 

фінансові та економічні стимули, оминаючи трудові та професійні, 

на відміну від зарубіжних підприємств, де теорія мотивації вже 

десятиліттями не тільки вивчається та поглиблюється, але й 

втілюється у практичній діяльності. Загалом основні елементи 

мотивації праці в економічно розвинених країнах мають такі 

загальні принципи та особливості: певна свобода дій 

управлінського персоналу в межах своїх обов’язків; усі прагнення 

співробітників вкладати власні знання та здібності в науку, сучасні 

технології, підвищувати свою кваліфікацію; широке використання 

систем стимулювання як інструменту диференціації оплати праці 

залежно від складності умов праці, важливості роботи в 

різноманітних її модифікаціях; застосування погодинної форми 

оплати праці в різних її модифікаціях відповідно до контрактної 

форми трудової діяльності; серйозне ставлення до нормування 

праці як важливого інструменту її організації. 

Віртуальний офіс — сервіс, що забезпечує персональну і 

спільну роботу всіх членів команди в процесі розробки проектів. 

Використовується для управління співробітниками або 

підприємствами загалом, які розміщені або працюють у різних 
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країнах і виконують спільні функції. Головними перевагами 

віртуального офісу є такі: єдиний робочий простір, безпека, 

збереження даних, мобільність, простота доступу, контроль, висока 

фінансова ефективність. Таким чином, застосування системи 

віртуального офісу принесе максимально бажаний результат саме 

для готельно-ресторанного бізнесу. 

На основі сказаного вище, можемо констатувати, що 

динамізм внутрішнього та зовнішнього середовища потребує 

використання інноваційних підходів щодо управління людськими 

ресурсами, ґрунтуючись на реальних потребах і можливостях 

сучасних підприємств індустрії гостинності. За цих умов 

інноваційний менеджмент, спрямований на мотивування 

працівників до підвищення рівня інтелектуалізації праці, забезпечує 

конкурентні переваги та цінність підприємства. 
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РОЛЬ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОГО МАРКЕТИНГУ В 

ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ 
 

Стрімко обвалившись на нас, COVID-19 вже став проблемою 

міжнаціонального масштабу, вдаривши по економіці, ланцюжках 

поставок, робочій силі і поставив під сумніви наші взаємини, 

розсудливість і національний дух. Дивлячись на це, перед брендами 

постало складне завдання: з одного боку, допомогти громадськості 

подолати цю кризу, а з іншого - самим собі. 
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Доречним і перспективним інструментом для формування 

успішного іміджу в складних для ринку умовах є соціально-

орієнтований маркетинг. Поняття соціально-орієнтованого 

маркетингу, або ж соціального маркетингу, розуміє під собою 

концепцію маркетингу, за допомогою якої підприємства 

задовольняють потреби цільового ринку, при цьому піклуючись про 

забезпечення благополуччя потенційних споживачів та суспільства 

в цілому. 

Соціально-орієнтований маркетинг відрізняється від 

комерційно-орієнтованого головним чином своєю метою. Якщо 

мета комерційної організації – отримання прибутку, і цю мету 

допомагає досягти маркетингова стратегія, то соціальний маркетинг 

– це нова концепція соціальної відповідальності всіх членів 

суспільства, і він ставить за мету змінити поведінку великих груп 

людей на кращу для досягнення соціальної гармонії в суспільстві 

[1].  

Основними принципами соціально-орієнтованого маркетингу 

є:  

 орієнтація на споживача; 

 відповідальність перед споживачем;  

 відповідальність перед співробітниками за умови праці; 

 задоволення існуючим соціальним цілям і стандартам.  

Авжеж, компанії повинні бути зосереджені на своїх 

соціальних стратегіях  протягом усього року, а не лише тоді, коли 

така криза, як COVID19, вражає світ та впливає на звичайну 

діяльність бізнесу.  

Дослідження стверджують, що споживачі хочуть купувати 

продукти та підтримувати бізнес, який допомагає вирішувати 

проблеми суспільства. Клієнти з емоційною прихильністю до 

торгової марки мають на 306% вищу пожиттєву цінність клієнта і 

порекомендують компанію із ймовірністю 71%, при тому що 

середня ймовірність складає 45%. Дослідження Mintel показує, що 

благодійна діяльність компанії впливає на майже 73% рішень про 

купівлю, тоді як 84% споживачів кажуть, що важливо, щоб 

компанія підтримувала благодійну справу [2]. 

Але якщо компанія  ще не приєдналася до всесвітньої 

ініціативи соціально-відповідального маркетингу, то сучасні умови 

- це нова можливість для початку. Справа в тому, що ситуація, що 

склалася на сьогоднішній день у світі є дуже показовою, адже вона 
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демонструє перебудову світової моделі підприємницької діяльності, 

і в тому числі маркетингової. Це складний процес не лише для 

компаній, але й для самих споживачів. Що мається на увазі: коли 

ми виконуємо знайомі дії, ми живемо в світі впевненості з 

усталеними традиціями і процедурами, це дозволяє нам спростити 

процес прийняття рішень. Коли ми розуміємо, що ці дії працюють, 

наша поведінка стає більш автоматичною.  

Маркетинг часто ставить собі за мету вплинути на ці людські 

«тонкі налаштування», щоб посилити або поступово сформувати 

автоматичне поведінку, яка буде лояльною до конкретного 

продукту. Це добре працює за умови, що контекст, загальна 

структура і логіка доступних нам варіантів, в основному, стабільні. 

Але коронавірус викликав потрясіння, створивши нестабільне 

середовище по всьому світу. У міру поширення хвороби з'являється 

нестабільність і в інших областях, відбуваються зміни, які 

змушують людей діяти поза звичним контекстом і 

передбачуваними схемами. Люди пристосовуються до життя, що 

змінилося, нового середовища і прийняття нових, не 

автоматизованих, рішень. 

В таких умовах, коли контекст і модель, в яких живуть люди, 

змінюються, бренди повинні  реагувати відповідно і намагатися 

підвищити свою цінність в світлі цієї нової реальності.  

Але при цьому, існує здорове побоювання, що такі бренди 

можуть бути піддані громадському осуду через бажання нажитися 

на кризі. Навіть компанії, які постачають товари для здоров'я, 

неохоче згадують про коронавірус, тому що не хочуть, щоб їх 

запідозрили в отриманні вигоди з кризи. Це, дійсно, вкрай важливо 

- уникати неетичного використання кризових тем. Однак замість 

цього  можна намагатися відігравати активнішу роль в житті 

клієнтів тоді, коли зміни обставин змушують людей змінювати 

свою поведінку, щоб зберегти здоров'я [3]. 

І хоча велика кількість споживачів не може робити покупки, 

які вони хочуть робити, вони продовжують робити покупки, які 

вони повинні робити. Принаймні теоретично. В нових умовах, що 

склалися на сьогоднішній день, люди схильні панікувати та 

купувати лише товари першої необхідності. Але у цій ситуації 

основна мета бізнесу – допомогти людям легше пережити ці нелегкі 

часи і допомогти будь-яким з можливих способів. Тепер, як ніколи, 
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брендам потрібно гарантувати, що їхні клієнти є важливими для 

них.  

Зараз ми маємо змогу спостерігати дуже багато гарних 

прикладів, які можна та навіть треба наслідувати. Позитивним 

спостереженням є те, що це ініціатива не лише іноземних компанії, 

а й вітчизняних.   

Наприклад, Ford допомагає боротися з розповсюдженням 

COVID-19, об'єднавшись з 3M та GE Healthcare , під кодовою 

назвою "Project Apollo". Разом вони вироблятимуть обладнання для 

захисту перших реагуючих та найважливіших працівників на 

передовій цієї глобальної пандемії. 

LVHM пожертвував 2,2 мільйона доларів Товариству 

Червоного Хреста Китаю та замовили 40 мільйонів масок для 

допомоги Франції [4]. 

Українські служби таксі Uber і Bolt підтримали акцію 

«Підвези медика», суть якої - організувати транспорт для лікарів, 

які рятують життя людей, поки ті залишаються вдома. 

Лідер серед українських онлайн-маркетплейсів Rozetka 

спільно з компанією Нова Пошта і благодійною організацією 

Життєлюб запустили ініціативу, завдяки якій всі небайдужі можуть 

зібрати і відправити набір найнеобхідніших продуктів літнім людям 

[5]. 

І їх робота не залишається непоміченою споживачами. 

Майже так само швидко, як було оголошено про цю місію, 

споживачі доєднуються до неї у соціальних мережах, щоб показати 

свою вірність та вдячність. 

Все це є підтвердженням того, що бренди можуть зберігати 

(або навіть будувати) любов та лояльність клієнтів під час навіть 

такої кризи, як пандемія, з невеликою винахідливістю та великою 

турботою. Це є важливим та перспективним рішенням, оскільки 

довгострокове позитивне позиціонування бренду має набагато 

більше значення, ніж просто цифри.  

Підсумовуючи вищесказане, можна створити ряд 

рекомендацій, як бренду вести себе в умовах пандемії. Перше – 

бути щирими та відкритими для своїх споживачів. Друге - 

звернутися до аудиторії і висловити співчуття, незалежно від 

вашого становища і поглядів на проблему. Щодо коронавірусу, то в 

цьому випадку буде не важко підібрати потрібні слова, адже мова 

йде про життя та здоров'я кожного. І останнє – слід пам’ятати, що у 
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кризових ситуаціях поведінка компанії показує її професіоналізм. 

Шанованими стають бренди, готові зосередитися на потребах 

людей і лише потім - на власних. 

Люди адаптивні за своєю природою і приймають рішення в 

залежності від контексту. Реакція споживачів на коронавірус є 

прикладом екстремальної ситуації, в якій це проявляється. Саме 

тому, без сумніву, прийняття рішень в нестабільний час змушує 

людей з більшою ймовірністю звертати увагу на бренди, які 

бажають взаємодіяти з нами правильно і створювати для них 

почуття захищеності і комфорту. 

Однак при цьому слід наголосити, що такий підхід повинен 

бути системним. Підприємства, що вирішили вести бізнес на 

засадах соціальної відповідальності, не можуть і не повинні 

обмежуватися лише періодичними пожертвуваннями на суспільно-

корисні цілі. Провідні міжнародні організації визначають 

корпоративну соціальну відповідальність як загальний стратегічний 

підхід до бізнесу.  

Незалежно від того, велике чи мале це підприємство, якої 

форми власності, працює на ринку В2В або В2С, створює, продає 

товари чи надає послуги, сучасна компанія повинна дотримуватись 

концепції соціальної відповідальності. І тоді вона має всі шанси, що 

її бренд залишиться конкурентоспроможним у складних сучасних 

умовах та після них, як на території своєї держави, так і за 

кордоном. 

І саме компанії, які будуть працювати над залученням 

споживачів навіть за таких умов, можуть вийти з цього непростого 

періоду поведінкових змін з більш сильним брендом, який збере 

навколо себе ще більш відданих і лояльних прихильників. 
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ДІАГНОСТИКА ПОТУЖНОСТІ РУХУ ВНУТРІШНІХ І 

ЗОВНІШНІХ ТОВАРОПОТОКІВ У ЛАНЦЮГУ РИНКУ 

ЗЕРНА ТА ПРОДУКТІВ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ 

 

Цільовим орієнтиром стійкого відтворювального розвитку 

ринку зерна та продуктів його переробки (далі – ЗПП) в Україні є 

оптимізація створюваної в його межах загальної ринкової доданої 

вартості. На величину даного показника впливають обсяги та 

потужність руху експортно-імпортних товаропотоків, 

обумовлюючи необхідність здійснення системної діагностики 

даних потокових процесів в контексті оптимізації ринкової доданої 

вартості та впровадження економічних інтересів держави, як носія 

суспільних інтересів. Метою дослідження є проведення на основі 

авторської методології оцінки ефективності функціонування 

логістичних ланцюгів товарних ринків [1, 2] діагностики 

потужності руху внутрішніх і зовнішніх товаропотоків на 

вітчизняному ринку ЗПП, як невід’ємної складової даної 

методології. 
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Група показників діагностики потужності руху внутрішніх і 

зовнішніх товарних потоків у логістичних ланцюгах має виключно 

ринкову спрямованість і не розраховується у мікрологістичних 

системах. Доцільність її конструювання та інтеграції в систему 

збалансованих показників для діагностики ефективності ринкових 

ланцюгів обумовлена, з одного боку, необхідністю постійного 

моніторингу фізичних обсягів і цінових співвідношень імпортних і 

вітчизняних товарів для забезпечення національної економічної 

безпеки, з іншого, значним впливом індикаторів даної групи на 

стратегічну мету й головний критерій ефективності ланцюгів ринку 

– оптимізацію загальної доданої вартості. 

Потужність руху внутрішніх товаропотоків у ринкових 

ланцюгах запропоновано розраховувати як співвідношення обсягів 

внутрішнього споживання товарів до обсягів їх виробництва у 

розрізі ресурсоутворюючих (сировинних і виробничих) ланок 

ринкового ланцюга. Для діагностики потужності міжланкового 

руху товарних потоків у ринковому ланцюгу передбачено 

використати подвійну оціночну шкалу (якісну та кількісну) для 

внутрішніх і зовнішніх потоків окремо. Конструювання кількісної 

оціночної шкали здійснювалося автором з позиції відповідності 

напрямів і обсягів товароруху в ланцюгах ринку державним 

економічним інтересам, тому вона є різною для внутрішніх і 

зовнішніх потоків. Потужність товароруху внутрішніх потоків 

може бути чотирьох видів: (1) низька (менше 30 %); (2) середня (30-

60 %); (3) висока (60-90 %); (4) дуже висока (більше 90 %). 

Потужність руху зовнішніх товаропотоків у ринкових 

ланцюгах запропоновано розраховувати як співвідношення обсягів 

експорту (імпорту) товарів до обсягів їх виробництва у розрізі 

ресурсоутворюючих ланок ланцюгів товарного ринку. Для оцінки 

потужності руху зовнішніх товаропотоків передбачено використати 

п’ятиелементну шкалу із кроком в 10 %: (1) дуже низька – менше 

10 %; (2) низька – 10-20 %; (3) середня – 20-30 %; (4) висока – 30-

40 %; (5) дуже висока – більше 40 %. Максимальний рівень 

потужності обмежений критерієм в 40 %, що корелює з граничним 

значенням ступеня відкритості ринку щодо міжнародної торгівлі. 

Слід зазначити, що впровадження державних економічних інтересів 

у ринкових ланцюгах може відбуватися за певного оптимального 

співвідношення потужності руху внутрішніх і зовнішніх товарних 
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потоків, при цьому таке співвідношення повинне бути різним для 

сировинних і виробничих (переробних) типів ринків. 

Окрім базового індикатора потужності руху внутрішніх 

товаропотоків, до складу діагностичної групи включено низку 

додаткових показників, зокрема, ланцюгові індекси виробництва й 

експорту товарів, порівняльний аналіз яких дозволяє встановити 

негативні тенденції в ринкових пропорціях відтворення і загрози 

національній економічній безпеці. Для оцінки збалансованості 

матеріальних і фінансових потоків в ринковому ланцюгу, 

фінансового забезпечення розширеного відтворення ресурсів у 

ланках ланцюгів, а також втрат доданої вартості в товарному ринку 

запропоновано розрахунок коефіцієнтів дискримінаційності 

внутрішніх і експортних цін, як співвідношення величин імпортних 

цін певних товарів до рівня їх внутрішніх і експортних цін 

відповідно за певний часовий період [3].  

Також до складу групи в якості додаткових діагностичних 

індикаторів віднесено ланцюгові індекси експорту товарів (для їх 

порівняння з аналогічним показником імпорту товарів) і частку 

імпорту в товарообороті збутової ланки логістичного ланцюга. 

Останній є одним із індикаторів продовольчої безпеки держави 

відповідно до чинних Методичних рекомендацій [4], який визначає 

частку продажу імпортних продовольчих товарів через торговельну 

мережу вітчизняних підприємств. Його оптимальним рівнем є 12 %, 

небезпечним – 23 %, критичним –25 % [4]. Слід зазначити, що 

даний індикатор виконує подвійну функцію: (1) локально (у межах 

однієї збутової ланки) характеризує потужність руху зовнішніх 

товаропотоків у ринкових ланцюгах; (2) оцінює стан продовольчої 

безпеки України та її регіонів. 

Група індикаторів для діагностики потужності руху 

внутрішніх і зовнішніх товаропотоків у логістичному ланцюгу 

українського ринку ЗПП, розрахована на основі авторського 

методологічного забезпечення [1, 2], узагальнена в таблиці 1. Для 

сировинної ланки (виробництво зерна) ринкового ланцюга 

притаманна дуже висока потужність руху експортних 

товаропотоків (67,5 % у 2019 р.), яка порівняно з 2010 р. зросла 

майже вдвічі, і середня потужність руху внутрішніх товаропотоків 

(32,8 %), яка щорічно зменшується і наближається до цільової межі 

низького рівня (30 %). Отримані значення свідчать про домінуючу 

експорту орієнтованість сировинної ланки ланцюга ринку ЗПП та 
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перманентне скорочення обсягів внутрішньої зернопереробки, що 

призводить до втрат ринкової доданої вартості, яка мала б стати 

ресурсом стійкого відтворювального розвитку переробних ланок 

ланцюга. У 2019 р. порівняно з 2010 р. обсяги зернового експорту 

зросли в 3,56 рази, обсяги виробництва й імпорту – в 1,91 і 

1,47 рази відповідно. Темпи росту експорту зерна випереджають 

темпи росту його виробництва, що не відповідає економічним 

інтересам держави та суспільства в цілому. 

Потужність руху експортних товаропотоків у виробничих 

ланках ланцюга ринку ЗПП є середньою і складає 21% для 

борошномельної продукції і 29,6 % для хлібопродуктів тривалого 

зберігання (див. табл. 1). 

 

Таблиця 1 - Потужність руху внутрішніх і зовнішніх 

товаропотоків у ланцюгу ринку зерна та продуктів його 

переробки в Україні
*
 

Показники 

Роки Рівень 

2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
 

Ланка виробництва зернових культур  

1.Індекси 

імпорту 
Х 1,087 0,722 1,263 1,063 1,098 0,921 Х 

2.Індекси 

експорту 
Х 1,233 1,147 1,081 1,025 1,010 1,181 Х 

3. Потужність 

руху внутрішніх 

товаро-потоків 

(ПВН), % 

64,2 48,1 36,6 37,6 31,8 39,1 32,8 Середній 

4. Потужність 

руху 
експортних 

товаро-потоків 

(ПЕКС.), % 

36,3 52,3 63,8 62,7 68,6 61,3 67,5 
Дуже 

високий 

5. Потужність 

руху імпортних 

товаро-потоків 

(ПІМП), % 0,45 0,41 0,32 0,36 0,41 0,40 0,34 

Дуже 

низький 

Ланка виробництва борошномельної продукції 

1.Індекси 

імпорту 
Х 0,788 0,643 

24,79

3 
0,668 0,652 0,772 

Х 

2.Індекси 

експорту 
Х 1,145 1,211 1,210 1,198 0,690 1,083 

Х 

3. ПВН, % 96,8 88,6 85,2 83,3 79,1 83,5 79,9 Високий 

4. ПЕКС., % 3,5 11,5 14,9 18,8 22,3 17,6 21,0 Середній 

5. ПІМП, % 0,3 0,1 0,1 2,1 1,4 1,0 0,9 

Дуже 

низький 



306 

Продовження таблиці 1 

Ланка виробництва хлібопродуктів тривалого зберігання  

1.Індекси

імпорту Х 0,798 0,571 0,914 1,449 1,304 1,220 Х 

2.Індекси

експорту Х 0,730 0,764 0,928 1,204 1,036 0,914 Х 

4. ПВН, % 
73,2 75,3 76,1 77,2 73,8 74,5 77,5 

Високий 

5. ПЕКС., % 
31,3 29,4 27,2 25,9 30,6 31,1 29,6 

Середній 

6. ПІМП, % 4,58 4,76 3,28 3,08 4,38 5,61 7,11 

Дуже 

низький 

* Джерело: складено автором за даними [5].

За 2010-2019 рр. наявна тенденція зростання даного 

індикатора супроводжується подвійним зростанням потужності 

руху імпортних товаропотоків (з 0,3 до 0,9 % для борошна і з 

4,58 % до 7,11 % для хлібопродуктів), яка за якісною шкалою 

оцінюється як «дуже низька». Незважаючи на це, у 2017-2019 рр. 

темп зростання імпорту хлібопродуктів тривалого зберігання в 

Україну перевищує темп зростання їх експорту, що є негативною 

тенденцією у перерозподілі доданої вартості на користь іноземних 

країн. Україна має потужний ресурсний потенціал для виробництва 

близько 40 видів продуктів із зерна, тому їх імпорт є небажаним. 

Потужність внутрішніх товаропотоків у виробничих ланках є дуже 

високою і складає 79,9 % для борошна і 77,5 % для хлібопродуктів, 

сигналізуючи про домінуючу внутрішню орієнтованість цих ланок. 

Діагностику потужності руху товаропотоків у ланцюгу ринку 

ЗПП доповнює оцінка коефіцієнтів дискримінаційності експортних 

і внутрішніх цін, узагальнених в таблиці 2. Згідно проведених 

розрахунків, найвищий рівень коефіцієнту дискримінаційності 

експортних цін притаманний зерновим культурам (7,214 пункти в 

2019 р.), що пов’язано, зокрема, з різною видовою структурою 

зовнішніх товаропотоків (експорт фуражного зерна за заниженою 

ціною за одночасного імпорту високовартісного продовольчого 

зерна, насіння тощо). Для борошномельної продукції у деякі 

періоди (2010 р., 2019-2018 рр.) індикатор був нижчим 1 внаслідок 

перевищення цін експорту над цінами імпорту товару; у 2019 р. він 

склав 1,205 пункти. Для хлібопродуктів тривалого зберігання 

коефіцієнт дискримінаційності експортних цін за досліджуваний 
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період був відносно стабільним і коливався в межах 1,7-2,0 пункти, 

сигналізуючи про приховані втрати ринкової доданої вартості 

(різниця між величиною імпортної та експортної доданої вартості 

товарів).  

 

Таблиця 2 - Коефіцієнти дискримінаційності експортних і 

внутрішніх цін у ланцюгу ринку зерна та продуктів його 

переробки в Україні, пункти
*
 

Ланки  
Роки 

2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Коефіцієнт дискримінаційності експортних цін 

1. Зернові 

культури  
7,607 11,313 7,208 8,174 8,000 7,397 7,214 

2. Борошно  0,917 2,254 1,340 0,973 0,525 0,532 1,205 

3. Хлібопродукти 
тривалого 

зберігання   

1,804 1,688 1,728 1,960 2,030 2,063 1,892 

Коефіцієнт дискримінаційності внутрішніх цін 

1. Зернові 

культури  
9,554 14,993 8,751 9,235 8,769 8,101 8,201 

2. Борошно  1,359 3,493 1,935 1,771 1,052 0,871 1,207 

3. Хлібопродукти 
тривалого 

зберігання  

2,275 2,579 2,452 2,527 2,452 2,416 2,274 

Джерело: складено автором за даними [5]. 

Рівень коефіцієнту дискримінаційності внутрішніх цін за 

2010-2019 рр. стабільно перевищував 1 і складав для зернових 

культур 8,201 пункти, для борошна – 1,207 пункти, хлібопродуктів 

тривалого зберігання – 2,274 пункти. Чим вищий індикатор, чим 

глибша різниця між внутрішньою та імпортною ціною товару, що 

впливає на стан купівельної спроможності населення. 

За статистичними даними, у 2018 р. частка продажу 

імпортних продовольчих товарів через роздрібну торговельну 

мережу в Україні склала 18,6 %, збільшившись порівняно з 2005 р. 

вдвічі (таблиця 3). Відповідно до діючих Методичних рекомендацій 

[4], такий рівень індикатора знаходиться в коридорі значень між 

задовільним (16 %) і незадовільним (20 %) рівнем. Частка продажу 

імпортного борошна через торговельну мережу досягає 5,3 % 

(оптимальний рівень), макаронних виробів – 27,1 % (вище 
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критичного рівня 25 %), генеруючи погрози національній 

продовольчій безпеці. 

 

Таблиця 3 - Частка продажу імпортних продовольчих товарів 

через роздрібну торговельну мережу в Україні
* 

Товари Роки Рівень 

2005 2014 2015 2016 2017 2018 

1.Продовольчі 

товари 
9,1 14,4 14,8 15,2 17,8 18,6 задовільний 

2. Борошно 1,7 4,6 3,9 4,1 5,1 5,3 оптимальний 

3. Вироби 
макаронні 

11,2 23,6 21,7 22,7 25,1 27,1 небезпечний 

Джерело: складено автором за даними [5]. 

Висновки. Стійкий відтворювальний розвиток ринку ЗПП та 

реалізація економічних інтересів держави у його ланцюгу ринку 

може здійснюватися за певного оптимального співвідношення 

потужності руху внутрішніх і зовнішніх товарних потоків, при 

цьому таке співвідношення має бути різним для сировинних і 

виробничих ланок. Так, для сировинної ланки (виробництво зерна) 

оптимальним слід вважати співвідношення «висока» («дуже 

висока») потужність внутрішніх товаропотоків і «низька» («дуже 

низька») потужність зовнішніх потоків. Таке співвідношення 

відображає активну ринкову політику держави в напрямку 

створення системи глибинної переробки зерна. Для виробничої 

ланки (випуск борошна) оптимальним є співвідношення «середня» 

інтенсивність внутрішніх потоків  і «висока» інтенсивність 

експортних потоків. Дотримання такого співвідношення покликано 

реалізувати потужний виробничий і експортний потенціал ринків 

борошна та хлібопродуктів в Україні. З метою нейтралізації погроз 

національній продовольчій безпеці в умовах глобальної 

нестабільності доцільним є створення системи моніторингу цінових 

співвідношень експортно-імпортних товаропотоків на ринку ЗПП 

та часток продажу імпортних продовольчих товарів через роздрібну 

мережу.  
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АКТУАЛЬНІСТЬ ЕФЕКТИВНОГО МАРКЕТИНГУ 

СЬОГОДНІ 

 

Сьогодні особливо актуальною є професія маркетолога. 

Правду кажучи, вона була не менш важливою і в попередні роки. 

Кваліфікований та високий рівень маркетингу на підприємстві – 

один з основних визначників його успіху. Адже, чим кращий 

маркетинг, тим вищий рівень попиту на продукт компанії. 

Розглянемо окремі концепції маркетингу, зображені в табл. 1.  
 

Таблиця 1 - Маркетингові концепції 

Період 
Назва 

концепції 
Опис 

1 2 3 

Кінець 19 ст. 

– середина 

20-х рр. 20 

ст. 

Виробнича 

концепція 

Особлива увага приділялася покращенню виробничої 

діяльності підприємства, а маркетинг виступав у ролі 

допоміжної функції. Вислів французького економіста Дж. 

Б. Сея «Виробництво створює свої особисті потреби» є 
характерним відображенням тих часів. 

Середина 
20-х – 

кінець 30-х 

рр. 20 ст. 

Товарна 
концепція 

Основна увага приділялася поліпшенню якості 
вироблюваної продукції, вдосконаленню технологій, 

фінансуванню нових розробок та ідей. Діяльність 

підприємства зорієнтована на постійне вдосконалення і  

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#n9
http://www.ukrstat.gov.ua/
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 

розробку достатньої кількості модифікацій товару. 

Кінець 30-х 

– середина 

50-х рр. 20 

ст. 

Збутова 

концепція 

Розвиток науково-технічного прогресу призвів до 

перевищення пропозиції над попитом (формується ринок 

споживачів), посилюється конкуренція, виникають 

проблеми з проникненням товарів на ринок та їх 

просуванням. Головне завдання підприємств – будь-що 

продати товар. 

Середина 

50-х – 
кінець 70-х 

рр. 20 ст. 

Концепція 

маркетингу 

Філософія концепції полягала в тому, що товар повинен 

якомога повільніше задовольняти вимоги, бажання та 
запити споживача. Це можна досягти лише за умови 

систематичного моніторингу з метою ідентифікації потреб, 

вивчення поведінки споживача, адаптування виробництва 

до сучасних вимог. 

Початок 80-

х – середина 

90-х рр. 20 

ст. 

Концепція 

соціально-

етичного 

маркетингу 

Суть концепції – вивчення потреб споживачів та їх 

ефективне задоволення за умови, що дані потреби не 

шкідливі з точки зору суспільства. Реалізація концепції 

стала можливою при збалансуванні прибутку 

підприємства, потреб споживачів та інтересів суспільства. 

Середина 
90-х рр. 20 

ст. 

Концепція 
взаємодії 

В основі плідної співпраці лежать взаємоповага, 
взаєморозуміння, взаємодовіра, врахування інтересів усіх 

сторін, що беруть участь у процесі, та максимальне 

украплення індивідуальних відносин. Становлення 

концепції відбувається в умовах посилення 

глобалізаційних процесів, розвитку конс`юмеризму (руху 

споживачів на захист своїх прав) і «зеленого маркетингу». 

Джерело: складено автором за даними [1]. 

Як видно з таблиці 1 особливо актуальною важливою є 

концепція взаємодії, яка передбачає вигоду як для продавця, так і 

для покупця. Дане співвідношення підтверджується пануючими 

сьогодні глобалізацією, інтернаціоналізацією, поглибленням 

інтеграційних процесів та удосконаленням і оптимізацією усіх 

процесів.  

У 21 столітті надається перевага тому маркетингу, який 

максимально задовольняє потреби споживача, не є нав`язливим та 

підтверджує ціну якістю продукції.  

Давно відомо, що якщо товар і справді відповідає 

характеристикам і потрібен споживачам, попит на нього завжди 

буде, і особливий маркетинг не буде потрібним. А є інші типи 

товарів, наприклад, реклама іпотеки на нерухомість для молодих 

сімей з низьким рівнем процентних виплат, для якого важливо 

донести інформацію покупцям.  

Не потрібно забувати про соціально-етичний маркетинг, 

особливість якого в тому, щоб товари, що пропонуються на ринку, 
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були суспільно корисними. Тобто широке розповсюдження відео та 

комп`ютерних ігор без особливої користі, зробить лише пагубний 

вплив на дітей. Оскільки втрачається їх здоров`я, формуються 

шкідливі знижки, втрачається інтерес до навчання.  

Популярним став маркетинг у соціальних мережах, який 

широко розповсюджується. Його перевагою є те, що споживачі самі 

розповідають про властивості його використання, якість та досвід, і 

в результаті формують уявлення товару для інших. Таким чином, це 

впливає більшою мірою, адже люди звикли довіряти рівним собі, 

хто прагне придбати товар за ціну, яка відповідає якості.  

Макретинг сьогодні – багатопланове та різноохоплюване 

поняття, окремий вид підприємницької діяльності, одна з 

найдинамічніших сфер професійної діяльності. Він базується на 

безперервному ринковому аналізі потреб споживачів, формує їх 

конкретні цільові сегменти, розуміє під собою розроблення 

товарних та цінових стратегії, що робить підприємство високо 

конкурентоспроможним. 

Окремі науковці стверджують про кризу маркетингу на 

сьогоднішній день, яка спричинена глобалізаційними процесами, 

посиленням конкуренції, прскоренням науково-технічного 

прогресу, зміною споживача, його поведінки, звичок та стилю 

життя. У зв`язку з зазначеними змінами маркетинг повинен стати 

гнучкішим та динамічнішим. 

За статистикою, маркетинг українських підприємців допускає 

багато помилок, тому завданням на сьогодні є знаходження шляхів 

їх вирішення, перейняття досвіду зарубіжних країн, особливо дане 

питання характерне для транснаціональних корпорацій. Прикладом 

ефективного маркетингу є мережа швидкого харчування 

McDonald`s, оскільки попри шкідливість даної їжі, у компанії все 

ще високий попит та відповідно ефективний маркетинг. 

Ефективний маркетинг – запорука успішності компанії. Тому 

особливо важливо приділяти йому належну увагу та йти у ногу з 

часом. 

 

Література: 

1. Еволюція концепцій маркетингу. URL: 

http://mmlib.net/knigi/marketing/kniga-9/3101/ (дата звернення: 

06.04.2020). 
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ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОЇ ПІДСИСТЕМИ 

ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ  АНТИКРИЗОВОГО 

УПРАВЛІННЯ 
 

Забезпечення високої якості управлінських рішень є 

комплексною проблемою, яка залежить від багатьох чинників. За 

цих умов актуальності набуває створення такої системи підтримки 

прийняття рішення, яка б дозволяла вчасно ідентифікувати стан 

керованої системи навіть за обмеженої інформації і непрямих 

ознаках посилення кризових тенденцій, а також створювати базу 

для прогнозування можливих наслідків. Ці задачі вирішуються в 

процесі діагностики фінансової підсистеми підприємства як 

складової частини антикризового управління. 

 Отже, своєчасна та якісна діагностика ― це основне 

завдання в системі управління підприємством як у стабільному, так 

і кризовому стані, а також при банкрутстві. Встановлено, що 

діагностика - це різновид управлінської діяльності, спрямованої на 

встановлення й вивчення ознак, оцінку внутрішнього стану 

управління підприємством і виявлення проблем ефективного 

функціонування і розвитку системи управління, а також 

формування шляхів їх вирішення. Для виявлення проблем і стану 

підприємств, на думку А.Е. Воронкової [1], необхідна всебічна 

оцінка діяльності, що здійснюється по таких напрямах, як: оцінка 

конкурентоспроможного потенціалу; оцінка економічного 

потенціалу; оцінка виробничого потенціалу; оцінка стану 

екологічного менеджменту; оцінка корпоративного управління та 

корпоративної культури; оцінка управління знаннями підприємства. 

Основними напрямами антикризового управління на 

підприємстві є постійний моніторинг фінансово-економічного 

стану підприємства, що характеризує стан забезпеченості 

фінансовими ресурсами, необхідними для нормальної виробничої 

діяльності суб’єкта господарювання, доцільність й ефективність їх 

розміщення і використання, фінансові взаємовідносини з іншими 

підприємствами, платоспроможність та фінансову стійкість.  
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Комплексний фінансовий аналіз використовується власника-

ми для обґрунтування рішень стратегічного характеру, менеджерами 

підприємств для інформаційного забезпечення потреб оперативного 

фінансового планування. Такий аналіз є складовою 

інструментарію антикризового управління та методологічною базою 

провадження справи про банкрутство. Результативні показники 

комплексного аналізу потенційним інвесторам підприємства 

необхідні для розроблення інвестиційних проектів та прийняття 

рішень щодо фінансування, кредиторам - для обґрунтування 

рішень про надання кредиту, його обсягів та умов. Вважається, що цей 

вид аналізу, який уможливлює проведення як ретроспективної, так і 

перспективної оцінки фінансового стану підприємства, оптимально 

відповідає вимогам виконання таких завдань: 

• залучення фінансових ресурсів; 

• пошук високорентабельних проектів; 

• оцінка надійності партнерів; 

• оцінка доцільності інвестування; 

• оптимізація фінансової діяльності підприємства; 

• комплексне фінансове оздоровлення суб'єкта господарювання 

[2]. 

У практиці фінансового аналізу поширеним засобом оцінки 

фінансового стану підприємства є використання моделей 

комплексної оцінки, зокрема, методики ранжування показників, 

відповідно до якої кожному значенню цільового показника 

відповідає однозначно визначений ранг, а сума рангів, отриманих 

даним підприємством за результатами аналізу, слугує підставою 

для однозначної характеристики його фінансово-економічного 

становища, розвитку тенденцій його зміни та перспектив 

подальшого функціонування.  

Побудовані із дотриманням зазначених вимог моделі 

комплексної оцінки, безперечно, мають практичну цінність. Однак з 

огляду на зміни, які відбулися в останні роки в методиці оцінки 

фінансового стану підприємства, кількість груп цільових коефіцієнтів та 

показників в моделях ранжованого ряду фінансових показників та 

визначення інтегрального показника, на нашу думку, має бути 

доповнена шляхом введення додаткового напряму (групи), яка включає 

показники аналізу грошового потоку [3].  

Показники грошового потоку є найважливішими індикаторами 

фінансового стану  підприємства. Грошовий потік - це система 
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розподілених в часі надходжень та видатків грошових коштів, які 

генеруються його господарською діяльністю і супроводжують рух 

вартості, виступаючи зовнішньою ознакою функціонування 

підприємства. Дослідження стану грошових потоків дозволяє 

усвідомити механізм функціонування суб’єкта господарювання, 

оскільки за наявності власної, відносно самостійної логіки 

розвитку, грошові потоки мають зовнішні ознаки всього комплексу 

функціональних зв’язків, які розвиваються на підприємстві в 

процесі його діяльності. Під впливом грошових потоків формуються 

активи і джерела їх фінансування, грошові потоки є основним 

чинником змін абсолютної величини, складу і структури 

економічного потенціалу суб’єкта господарювання.  

В межах цього напряму рекомендовано використання низки 

показників: ліквідність операційного грошового потоку, довжина 

фінансового циклу, ефективність грошового потоку. 

Недостатня увага або неефективне вирішення проблем 

управління грошовими потоками призведе до нетривіальних процесів у 

русі активів підприємства, до порушення управлінських зв’язків між 

структурними підрозділами підприємства. 

Підсумовуючи вище зазначене, можна підкреслити, що 

кожне підприємство повинно самостійно визначати набір 

показників, який би комплексно оцінював фінансовий стан 

підприємства як з погляду ризиків, так і ефективності діяльності.  

Проведений аналіз також дозволяє зробити висновок про те, 

що в умовах сучасних ринкових відносин діагностика фінансового 

стану в системі економічної безпеки підприємства є особливо  

необхідною, і повинна бути спрямована на подальший економічний 

і соціальний розвиток підприємств, зміцнення їх фінансового стану, 

підвищення ефективності використання господарського потенціалу. 

Застосування підприємствами діагностичних процедур дозволить 

оцінювати не лише наслідки прийняття поточних і стратегічних 

рішень, але й визначати можливі перспективи його розвитку. 

Вчасно й правильно проведена діагностика фінансового стану 

дозволить підприємству запобігти кризового стану та зможе 

попередити банкрутство. 

У теперішній час особливу актуальність і практичне 

значення набуває дослідження проблем прогнозування 

фінансового стану підприємств та його вдосконалення. 

Прогнозування фінансового стану підприємства являє собою 
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визначення на основі ретроспективної оцінки фінансового стану за 

відповідний минулий період, його прогнозних показників із 

максимальним врахуванням факторів, які впливають у прогнозних 

періодах на фінансовий стан підприємства. 

Прогнозування фінансового стану підприємства на 

вдосконалених методичних засадах дозволить також своєчасно 

визначати перспективні тенденції у його фінансовій політиці, 

оптимізувати фінансову стратегію підприємства, забезпечувати 

його платоспроможність та запобігати банкрутству. 

Таким чином, антикризове управління господарською 

діяльністю підприємства направлене на підвищення рівня 

ефективності виробництва, залучення фінансових ресурсів, 

платоспроможності, прибутковості, а також стимулювання 

інвестиційної діяльності, з метою досягнення підприємством 

організаційно-господарських цілей на всіх етапах його життєвого 

циклу. Саме оцінка, або ж діагностика фінансової підсистеми 

підприємства, з метою своєчасного попередження кризової ситуації 

повинна бути важливою складовою системи антикризового 

управління. 
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ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО -

ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Інвестиційно-інноваційна діяльність у сучасних економічних 

умовах має  дуже велике значення для існування та розвитку 

підприємства, що передбачає пошук і вибір  інвестиційних  

ресурсів,  спрямованих  на  використання  наукових розробок, 

впровадження новацій, принципово нових видів продукції, техніки і 

технології з метою одержання прибутку. Тому інвестиційно-

інноваційну діяльність підприємства потрібно розглядати як 

складну динамічну систему, яка складається з різних процесів та 

включає процеси інвестиційного забезпечення нововведень та 

інноваційні процеси, такі як НДДКР, пошук нововведень, кількісні, 

якісні та структурні перетворення. 

Успішне функціонування промислових підприємств та їх 

подальший розвиток значною мірою залежать від результативності 

їх інноваційної діяльності, яка визначається наявністю внутрішніх і 

зовнішніх джерел фінансування, розробки та впровадження 

інвестиційних проектів, які в подальшому зможуть забезпечити 

найбільшу ефективність роботи підприємства. Ефективна 

діяльність будь-якого підприємства в різних сферах його 

господарювання неможлива без впорядкованої та налагодженої 

системи управління. Саме завдяки ефективному управлінню 

інвестиційно-інноваційною діяльністю підприємство є стабільним 

та ліквідним, тобто має змогу отримувати прибуток, при цьому 

покриваючи усі свої видатки [1].  

Система управління інвестиційно-інноваційною діяльністю 

підприємства являє собою упорядковану систему впливу на 

інвестиційні процеси, що протікають на підприємстві та передбачає 

управління вкладенням інвестиційних ресурсів у процес, 

спрямований на впровадження науково-технічних розробок з метою 

освоєння випуску інноваційної конкурентоспроможної продукції та 
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покращання її якості, постійне удосконалення технології та 

зайняття підприємством відповідної ніші на внутрішньому ринку. 

Слід зазначити, що практичні дії щодо визначення 

пріоритетних напрямів інвестування, обсягів фінансових і 

матеріальних ресурсів, тільки в тому разі дадуть позитивні 

результати, якщо ґрунтуватимуться на відповідній методологічній 

базі. Тому важливою проблемою лишається оновлення 

методологічних засад стратегічного управління процесом 

інвестування згідно з потребами зовнішнього середовища, яке 

відзначається швидкою мінливістю і  ризиком. У таких умовах 

необхідно зважати на "правила поведінки" суб'єктів і об'єктів 

підприємництва на інвестиційному ринку, тобто на базові 

стратегічні принципи інвестування. Система цих принципів 

повинна бути покладена в основу теоретичного базису 

стратегічного управління процесом капіталовкладень [2]. 

Принципи управління інвестиційно-інноваційною діяльністю 

можна поділити на загальносистемні, стратегічні та спеціальні. 

У загальносистемних принципів управління виділяють такі: 

- системності: полягає у використанні системного аналізу як 

основного теоретичного підґрунтя інвестування, та необхідність 

урахування всіх факторів внутрішнього і зовнішнього середовища, 

які впливають на процес планування інвестиційної діяльності;  

- комплексності: передбачає доцільність урахування в 

процесі інвестиційного планування окремих аспектів реалізації 

проекту (технологічного, організаційного, трудового, фінансового, 

екологічного, соціального тощо);  

- об’єктивності: передбачає здійснення планування 

інвестиційної діяльності з використанням достовірної й актуальної 

інформації, яка враховує особливості та динаміку зміни внутрішніх 

і зовнішніх факторів інвестиційного середовища;  

- динамічності: передбачає врахування мінливості факторів 

впливу на прийняття інвестиційних рішень у процесі планування 

інвестиційної діяльності та їх коригування в разі необхідності;  

- досяжності: передбачає прийняття рішень у процесі 

інвестиційного планування з позицій не тільки оптимальності, а й 

реальності досягнення[3].  

До основних принципів стратегічного управління 

інвестиційно-інноваційною діяльністю підприємства можна 

віднести такі принципи: рефлексії, самоорганізації, обмеженої 
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раціональності, самовизначення, диверсифікації, резервування та 

безперервної адаптації [4]. 

Принцип рефлексії вказує на необхідність врахування 

інтересів суб’єктів зовнішнього середовища при прийнятті рішення 

щодо інвестування. 

Принцип самоорганізації полягає у появі стійких 

взаємозв’язків між елементами та складовими системи 

інвестиційного планування, які створюють певні переваги в процесі 

інвестиційного планування. 

Принцип обмеженої раціональності ґрунтується на 

твердженні про обмежену можливість осіб, що приймають рішення, 

сприймати й переробляти інформацію. 

Принцип самовизначення дозволяє системі інвестиційного 

планування не тільки змінюватися під впливом зовнішнього 

середовища, але й змінювати його згідно з власними цілями 

функціонування.  

Принцип диверсифікації полягає у поєднанні об’єктів 

різноманітних  галузей і видів матеріального виробництва в єдиний 

інвестиційний портфель 

Принцип резервування ресурсів забезпечує мінімізацію 

інвестиційних ресурсів і їх резервування у випадку невизначеності 

впливу зовнішнього середовища.  

Принцип безперервної адаптації означає безперервність і 

послідовність проведення інвестиційного планування на 

підприємстві на основі врахування змін у зовнішньому середовищі 

та вироблення заходів з обмеження його негативного впливу. 

Спеціальними принципами управління інвестиціями в 

інноваційні проекти є  інтегрованість з загальною системою 

управління підприємства (інвестиційна діяльність підприємства 

повинна забезпечувати ефективну операційну діяльність, 

оптимальність фінансування інвестиційних проектів, впровадження 

інновацій) та орієнтованість на стратегічні цілі розвитку 

підприємства (управлінські рішення в області інвестиційної 

діяльності не повинні вступати у протиріччя з головною метою 

діяльності підприємства, стратегічними напрямами розвитку, 

підривати економічну основу ефективного розвитку інвестицій у 

наступному періоді) [5]. 

Система управління інвестиціями в інноваційній діяльності, 

яка враховує наведені вище принципи, орієнтована на досягнення 
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кінцевого результату за рахунок використання системного підходу 

при формуванні моделі управління інвестиційно-інноваційними 

процесами. За допомогою такої системи управління у підприємства 

є можливість швидко адаптуватись до змін у зовнішньому та 

внутрішньому середовищі підприємства, створює передумови для 

високих темпів розвитку підприємства та досягнення необхідних 

кінцевих результатів у майбутньому.  

 

Література: 

1. Левицький В. В. Ефективність управління інвестиційною 

діяльністю підприємства // Вісник ЖДТУ. – 2011. – № 2(56). –

 С. 69–71.  

2. Гончаров В.М. Інвестиційні ресурси та їх економічне 

регулювання : монографія / В.М. Гончаров, А.А. Навроцький, О.А. 

Коломійцев. – Донецьк : СПД Купріянов В.С., 2006. – 204 с. 

3. Зубков Р.С. Механізми активізації інвестиційно-

інноваційних процесів регіональної економічної системи: теорія і 

практика. Монографія. – Миколаїв: ФОП Швець В.М., 2017. – 

332 с. 

4. Полінкевич О.М. Принципи інноваційної діяльності в 

управлінні підприємством [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

htth: // www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_em/2010_7_2/37.pdf. 

5. Харів П.С. Інноваційна діяльність підприємства та 

економічна оцінка інноваційних процесів : монографія. – 

Тернопіль: “Економічна думка”, 2003. – 326 с. 

6. Стеблюк Н. Ф., Опаренко В. В. Матрична модель оцінки 

інвестиційної привабливості промислових підприємств. Вісник 

економічної науки України. 2019. № 2 (37). С. 176-178. doi: 

https://doi.org/10.37405/1729- 7206.2019.2(37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_em/2010_7_2/37.pdf


320 

 

Тарасова А.В., здобувач вищої освіти 

Науковий керівник: Яковенко Ю.В., асистент 

Донецький національний університет економіки і торгівлі  
імені Михайла Туган- Барановського,  

м. Кривий Ріг, Україна 

 

РОЛЬ МАРКЕТИНГУ І МЕНЕДЖМЕНТУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ КРАЇНИ 

 

У зв’язку з останніми подіями у світі, суспільство все більше 

акцентує увагу на важливості стабільного функціонування 

маркетингу та менеджменту. Сучасні компанії, холдинги, 

корпорації та інші суб’єкти підприємницької діяльності утворюють 

складну економічну систему держави, яка потребує чіткого 

регулювання. Проблеми: «Що?» «Для кого?» «Скільки виробляти?» 

були та досі залишаються дуже актуальними. Сучасні реалії 

свідчать, що світова економіка переходить до стану 

великомасштабної кризи і підприємці, як основні суб’єкти 

макроекономічних відносин у національній економіці повинні чітко 

реагувати на прогнози маркетологів та застосовувати чіткий 

практичний інструментарій управління для підвищення 

ефективності власного функціонування. 

 Маркетинг та менеджмент тісно пов’язані між собою. За 

допомогою поєднанням професійних навичок 

висококваліфікованих спеціалістів у цих галузях можливо 

домогтися соціально-економічної стабільності у різних сферах 

людської діяльності, не обмежуючись лише мікро або макрорівнем. 

Тому питання чітко визначеної ролі маркетингу та менеджменту в 

забезпеченні стабільності в економічній системі є дуже актуальним. 

Питання ролі маркетингу та менеджменту в забезпеченні 

соціально-економічної стабільності на макрорівні було предметом 

дослідження багатьох дослідників. Серед них варто виділити таких 

як: К.Л. Келлер, М.М Балабанова, М. І Біловодська, Й. 

Шумпетер, Г. Менш, П.Р. Диксон, Ф. Котлер, К. Менгер, М. 

Портер, В. Кондратьєв, а також вітчизняні дослідники А.Г. Войчак, 

Т.Є. Воронкова та інші. Проте на сьогоднішній день питання 

єдиного застосування маркетингу та менеджменту на макрорівні 

недостатньо розкрито та потребує подальшого дослідження.  
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Маркетинг, як економічне явище, у першу чергу, 

спрямований на налагодження взаємодії покупця та продавця. 

Аналізуючи попит та пропозицію спеціаліст чітко може 

спрогнозувати реалізацію товарів в певних умовах ринку. Проблема 

правильного розповсюдження продукту призводить до появи нових 

видів маркетингу, тим самим забезпечуючи цим розвиток та 

модернізування даної науки.  

В свою чергу, маркетинг є «...серцем системи 

підприємництва. В економіці, побудованій на принципах 

конкурентної боротьби, покупці мають можливість вибору між 

товарами різних компаній. Споживачі бажають придбати товари, 

пропозиції яких мають найвищу цінність. А цінність товару — 

функція сприйняття цінності й ціни пропозиції компанії. 

Відповідно, для того, щоб досягти успіху, компанія повинна 

запропонувати товар найвищої цінності і якості за нижчою ціною, 

порівняно з конкурентами. Доки компанія не запропонує 

конкурентоспроможну ціну і якість товару, вона не зможе 

розраховувати на отримання прибутку» [1]. 

Основу маркетингової науки становлять норми ділового 

спілкування та соціально-психологічні аспекти, які при 

правильному використанні у висновку призводять до 

рентабельності виконаних операцій та комерційного успіху 

підприємства. Даний фактор доцільно використовувати саме на 

макрорівні для налагодження кооперації між розрізненими 

підприємствами, які є взаємодоповнюючими в суміжних галузях. 

«Менеджмент - це спосіб, манера роботи з людьми, влада і 

мистецтво управління, особливий вміння й адміністративні 

навички, орган управління, адміністративна одиниця» [2]. 

В свою чергу менеджмент поширює вплив на координацію 

роботи працівників, задля підвищення доходів та 

конкурентоспроможності підприємства. Його головні завдання – це 

вміння швидко аналізувати ризики, усунути недоліки в 

функціонуванні колективу та чітко розподілити обов’язки серед 

робітників. Ці завдання можливо також провадити на макрорівні. 

Так, здійснивши ефективний аналіз успішних практик реалізації 

інструментарію менеджменту на конкретних підприємствах, є 

можливим поширення комплексу цих заходів для цілих галузей та 

державного управління загалом. 
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Суб’єкт маркетингу та менеджменту - спрямованість на 

поліпшення життя людини. На даний момент людство невпинно 

розвивається та постійно еволюціонує у різних сферах життя. Це 

дає підґрунтя для розширення сфери послуг, що безперечно 

впливає на функціонування на маркетингу та менеджменту. Окрім 

того, вони мають пряме відношення до таких не комерційних сфер 

життя як: освіта, охорона здоров’я, політика та різноманітні 

культурно-масові заходи.  

Зараз, маркетинг та менеджмент, першу чергу, активно 

застосовуються в регулюванні міждержавних відносин та 

налагодженні дії політичного апарату нашої країни. Наприклад 

після виборів президента 2019 року, влада стала більш 

зацікавленою в підвищенні своєї продуктивності, що дало поштовх 

українській економіці почати розвиватися та просуватися вгору у 

світовому соціально-економічному рейтингу. Завдяки зібраній 

команді спеціалістів, уряд може надати план реальних дій для 

регулювання кризових процесів у національній економіці нашої 

держави, які заплановані на найближче майбутнє. 

Якщо розглядати роль даних наук на мікрорівні, то можна 

помітити таку тенденцію, що досі не всі суб’єкти підприємницької 

діяльності поширюють свій вплив саме у цих сферах. Дуже часто 

через власну недосвідченість, керівники компаній знехтують 

елементарними постулатами комунікації в колективі. 

Неправильний розподіл обов’язків, відкидання загальноприйнятих 

соціальних норм, нехтування цінними робочими кадрами, не 

проведення аналізу  та банального контролювання ситуації на 

ринку, зазвичай призводить до великих збитків приватній особі, що 

може загрожувати навіть повним розорюванням підприємства.  

Еволюційні процеси навчили суспільство швидко 

пристосовуватися до різких змін. Зараз, коли повним ходом 

розвивається сфера IT технологій, на мою думку, дуже важливо 

зайняти провідне місце серед оновленої сфери послуг. Це означає, 

що багатьом галузям економіки необхідно перекваліфіковуватися 

та модернізуватися за невеликий проміжок часу. Саме сьогодні 

маркетинг та менеджмент набули свого розквіту. Інформаційна 

платформа Інтернет, дає змогу набагато швидше поширювати 

продукт, по суті стаючи новим каналом збуту. Оскільки набагато 

зменшується кількість посередників, то і взаємодія продавця та 

покупця стає значно  зручнішою. Але оскільки це відносно новий 
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сегмент економіки, необхідно привернути увагу на персональну та 

інформаційну захищеність. Дуже легко можна стати жертвою 

шахраїв. Цей ризик безперечно впливає на розвиток даної сфери. 

На мою думку, оскільки за інноваційними технологіями стоїть 

подальше майбутнє світу, то уряди усіх країн мають подбати, про 

безпеку людей. Парламентарії повинні розробити нове 

законодавство, яке має, в першу чергу, регулюючий та захисний  

характер. 

Маркетинг та менеджмент – це такі галузі економічної науки, 

що невпинно розвиваються та модернізуються. Я вважаю, що поки 

буде існувати попит та пропозиція, стільки і буде функціонувати 

дані сегменти. Оскільки вони безпосередньо стосуються 

суспільства, то їх роль у розвитку економіки на макро- та 

мікрорівнях буде невпинно зростати з часом. Багатьом країнам 

світу не вистачає висококваліфікованих кадрів у цій сфері і тому 

навчання даним спеціальностях є дуже актуальним серед молоді. 
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TOOLKIT OF INTERNATIONAL MARKETING IN THE 

ACTIVITY OF THE ENTERPRISES OF LEATHER AND FUR 

INDUSTRIES 
 

In the context of ambiguity of transformation processes in 

Ukraine’s economy, the key point of domestic goods competitiveness is 

their compliance with international standards, the ability of businesses to 

use modern marketing tools and strategies to enter foreign markets.  

The formation and development of market relations in Ukraine, 

increase of the consumer’s role in demand generation are presenting new 
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requirements for the enterprise management system. There is a strong 

need to apply marketing in organizing their business activities, including 

international marketing. 

The purpose of the research is to substantiate the necessity of 

applying international marketing tools on the basis of foreign economic 

activity analysis of the enterprises of leather and fur industries. 

International marketing activities are one of the factors of 

increasing economic activity efficiency at the level of individual 

enterprises, industries, as well as nationwide. 

Internationalization of the world economy, expansion of 

international trade requires knowledge of the world market, 

understanding of the economic situation in international markets and 

effective marketing abroad. 

International marketing is the philosophy of international business 

and, at the same time, commercial or non-commercial intellectual 

technology of this business, which is cumulative in nature and through 

which, in the form of real and non-real exchanges, as a rule, cross 

national boundaries, interests and needs of exchange participants are 

met [1]. 

International activities are based on the use of the following forms 

of international marketing as import (marketing activities aimed at the 

purchase of goods or services from foreign markets); export (marketing 

activities for the sale of products beyond the national borders, where 

there is physical delivery of goods from one country to another), foreign 

economic (marketing activity due to the stability or growing 

opportunities of finding a firm as a representative office, sales branch, 

etc. in the foreign market that consists of several countries), 

transnational marketing (marketing activity arising from the practice of 

operating multinational corporations), multiregional (forms and methods 

of marketing activities, applying firms, working in particular regions or 

within integration associations.), global (marketing activities of the 

company, which consider the global market as a whole. 

International marketing of exporting and importing are two 

commodity exchange transactions that make each country organically 

connected to the external environment. These are the components of the 

reproduction process that must go through foreign trade to ensure the 

stable creation, distribution and consumption of national GDP [2]. 
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One of the tasks of the analysis of Ukraine’s foreign trade activity 

is to study individual operations, justify the commodity structure of 

exports and imports. 

Exports and imports of goods pertaining to section VIII of the 

Ukrainian Classification of Goods of Foreign Economic Activity 

(hereinafter, UCG FEA) “Raw hides and skins, leather, natural and 

artificial fur and articles thereof ...” (Codes 41-43) were growing from 

2015 to 2018. 

However, compared to 2010, export volumes remain lower by 

8,456,000 USD or 4.9%. The annual average decrease in export volumes 

from 2010 to 2018 was 1,057,000 USD. 

Export growth of 108.8% in 2018, compared to 2017, slowed 

down by 14.5%, while there was a slight slowdown in imports by 6.1%. 

The export growth rate in 2018 is lower than the import growth 

rate by 0.959 times. However, in 2017 export growth was ahead of 

imports by 3.6%. 

From January to October 2019, the volume of exports and imports 

of hides, skins, fur, natural and artificial fur and articles thereof 

decreased by 0.882 and 0.974 times in the corresponding period of 2018, 

respectively. At the same time, the fall in export volumes (by 11.8%) is 

higher than the fall in import volumes. In January - October 2019, 

exports decreased by 9.4% in comparison with imports. 

The share of exports of hides, skins, furs, natural and artificial fur 

and articles thereof in the total exports of Ukraine in 2018 amounted to 

0.3%, while in 2017 it was 0.4%. Thus, the share of these foreign 

activity goods decreased by 0.1 point. 

Traditionally, according to UCG FEA, export significantly 

exceeded import in the structure of foreign trade of Ukraine under 

section VIII “Leather and fur raw materials and articles thereof” (Codes 

41-43), (in 2003 by 3.7 times, in 2007 by 2.5 times). Since 2010, the 

situation has changed dramatically. The volume of exports of hides, 

skins, leather, natural and artificial fur and articles thereof is lower in 

terms of imports. Thus, in 2018, export volumes are 0.58 times lower 

than imports. It should be noted that compared to 2017, export volumes 

decreased by 2.5 points. 

From January to October 2019, the ratio of exports (119558.8 

thousands USD) to imports (235520 thousands USD) was 1 to 2 (1:2), so 

the situation continues to worsen. 
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According to the Concept [3], the advantage of Ukrainian 

industry and production in the world economy should be based on the 

creation of high added value of goods and services. 

The share of high value-added leather products in the total exports 

of Ukraine in 2014-2018 was 0.1%, while the share of hides and skins 

(excluding natural and artificial fur) and hides and skins was higher and 

amounted to 0.2%. 

The export of leather goods has been consistently low. So in 

2018, it amounted to 50,381.9 thousands USD. 

Leather products (code 42), which are characterized by higher 

added value, have a smaller share in the export structure according to 

Chapter VIII than hides and leather (code 41). The share of leather 

products in 2010-2018 varies within the range of 24.9-33.1%, while the 

share of goods under code 41, which are products of primary production 

and have low added value, changes in the period up to 70.5% and 

averages to 59.4%. The structure of exports of goods of section VIII of 

UCG FEA is less efficient compared to the structure of imports, where 

the average share of leather products according to section VIII of UCG 

FEA was 43.4% (in export it was lower - 28.2%) 

In 2018, in the structure of exports every 1000 USD of goods for 

primary production (with lower added value) accounts for 568 USD of 

goods for secondary production (with a higher degree of processing) and 

compared to 2017 this indicator decreased (in 2017 it was 584 %). 

During 2010-2018, we can note that for every 1000 USD of 

imports of leather products averaged to 431 USD of their exports. 

As we can see, the peculiarity of the modern development of 

domestic leather and fur industries is their raw character and quite a high 

level of dependence on the market fluctuations in the world markets. 

Ukraine continues to export raw material commodities to the 

international markets, which have a low degree of processing and are 

most affected by changes in the price environment in the world markets. 

Therefore, the enterprises of leather and fur industry should 

develop effective international marketing strategies in different countries 

of the world (CIS, Europe, Asia, etc.) in order to activate it. 

We have all grounds to state that the use of marketing concept in 

practical activities of Ukrainian enterprises is an effective tool for 

developing foreign economic activity. 
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ЗНАЧЕННЯ ПУБЛІЧНОГО МАРКЕТИНГУ В ПРОЦЕСІ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ 

СТАБІЛЬНОСТІ КРАЇНИ 

 
З стрімким розвитком науково-технічного прогресу, 

інформаційних технологій спостерігаються все більш тісні 

взаємозалежності між системою національного господарства, 

соціальної та політичною сферами. А це зокрема означає, що зміна 

в одній із цих сфер призводить до зміни й у інших сферах. 

Наприклад, зміни в політичній сфері можуть призводити до 

корінних трансформацій в системі національного господарства, що 

впливає на рівень і якість життя населення. Таким чином, 

формується система стійких взаємозв'язків трьох головних 

складових національного господарства - економічної, соціальної та 

політичної [5, с. 117]. Зрозуміло, що зміни в управлінні державою 

безпосередньо впливають на життя в певній країні чи її соціально-

економічну стабільність. Стабільність соціально-економічного 

розвитку – це процес змін, в котрому експлуатація природних 

ресурсів, напрямок інвестицій, орієнтація науково-технічного 

розвитку та інституційні зміни узгоджені між собою, і зміцнюють 

нинішній і майбутній соціально-економічний потенціал країни чи 

певного регіону [4, с. 11]. Сучасні глобалізаційні процеси 

http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/3904/1/Vchnu_ekon_2013_2(3)__36.pdf
http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/3904/1/Vchnu_ekon_2013_2(3)__36.pdf
../../Admin/Downloads/ape_2012_9_10%20(1).pdf
http://www.ukrstat.gov.ua/


328 

 

провокують зміни у інструментах, технологіях здійснення 

публічного (державного) управління, а використання цих 

інструментів, технологій впливають на національне господарство 

окремої країни. Вплив використання публічного маркетингу як 

сучасного інструменту розвитку та покращення функціонування 

національного господарства, на жаль, не містить ґрунтовних 

наукових досліджень. 

Соціально-економічна стабільність у країні забезпечується 

тоді, коли усі соціальні класи можуть задовольнити свої базові 

потреби, а якість життя перебуває у стабільному зростанні щороку. 

Тобто, фактично, йдеться про збільшення купівельної 

спроможності громадян, що є наслідком позитивних змін у 

національному господарстві, а відтак у економічній, соціальній чи 

політичній сфері. За даними Міністерства фінансів [6], індекс 

інфляції в Україні має стабільну зростаючу динаміку впродовж 

останніх десяти років, що означає, що набір найбільш уживаних і 

важливих для споживання в домогосподарствах товарів та послуг 

зростає у своїй вартості щороку. Зважаючи ж на динаміку зміни 

індексів інфляції та реальної зарплати в Україні за останні 10 років 

[6], то спостерігаємо що індекси разюче розійшлися в різні боки. 

Все це свідчить про те, що реальна купівельна спроможність 

громадян України є низькою.  

Час, коли економічного прискорення можна було досягнути 

за рахунок заощаджень на людині вже минув, натомість інвестиції в 

людину є найефективнішим способом примноження капіталу. 

Формування людського капіталу, його ефективна реалізація 

потребують сучасних знарядь праці, засобів виробництва, 

інноваційних технологій [1, с. 8]. Здійснення іноземного 

підприємництва та залучення більшої частки іноземних туристів у 

міста, регіони, селища є однією із можливостей покращити умови 

для примноження людського капіталу. Для того, щоб привабити 

іноземних підприємців та туристів у країну ефективним є 

застосування інструментів публічного маркетингу та формування 

позитивного іміджу держави, регіону, міста, селища державними 

управлінцями. Україна потенційно може бути однією з провідних 

країн із залучення іноземних інвестицій, оскільки цьому сприяє її 

величезний природноресурсний потенціал, вигідне економіко-

географічне положення, наявність кваліфікованої робочої сили, 

значний внутрішній ринок тощо [2, с. 134]. Щодо туристичних 
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потоків, то в України є теж значний потенціал щодо більшої 

привабливості іноземних громадян, адже держава володіє значним 

внутрішнім історичним, культурним ресурсом тощо.  

У міжнародному рейтингу легкості ведення бізнесу Doing 

Business-2020, що дозволяє порівнювати країни між собою, Україна 

посіла 64 місце [8]. Даний рейтинг дає можливість не лише оцінити 

легкість ведення бізнесу в країні, враховуючи прийняті певні 

нормативно-правові акти, але і дозволяє побачити висновки 

підприємців про їх реальну дію на практиці. Рейтинг напрочуд 

впливає на рішення підприємців щодо інвестування коштів у певну 

країну, і якщо порівнювати Україну з іншими пострадянськими 

країнами, то Україна знаходиться на нижчому щаблі даного 

рейтингу. Зрозуміло, що додати у пунктах рейтингу та піднятися на 

вищий ступінь у ньому, дозволить прийняття потрібних 

нормативно-правових актів, проте якщо даний рейтинг оцінює 

також висновки підприємців про їх практичне втілення, то 

необхідно позбуватися усього, що не дозволяє втілити дані 

нормативно-правові акти на практиці. Однією з таких перепон є 

корупція [9]. Якщо державі вдасться створити відчуття громадянам, 

що припинення корупції становить їх власний інтерес, і 

щонайважливіше – створити відчуття безпеки при антикорупційній 

боротьбі, то позбутися корупції вдасться у найкоротші строки. 

Національне антикорупційне бюро України широко висвітлює 

інформацію щодо антикорупційних заходів, підвищуючи рівень 

правової освіченості населення. Фактично, здійснюється публічний 

маркетинг, адже за допомогою бюджетних коштів розробляються 

та впроваджуються заходи щодо рекламування антикорупційних 

програм, іншими словами – стимулювання продажу товару під 

назвою «антикорупційна програма» населенню. Щоб досягти 

поставленої мети – продати товар «антикорупційна програма», 

НАБУ здійснює виступи на радіо та телебаченні; готує публікації з 

питань антикорупційного законодавства та діяльності 

Національного бюро у друкованих виданнях та мережі Інтернет 

тощо. Так, результатом діяльності НАБУ, згідно звіту роботи за 

2019 рік, стало збільшення частки звернень громадян на гарячу 

телефону лінію НАБУ у 2,5 рази [7]. 

Ще одним прикладом застосування публічного маркетингу в 

країні та його зв'язок з соціально-економічною стабільністю є 

маркетинг програм альтернативних джерел енергії. Більшість 
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природних ресурсів, що використовуються людиною є вичерпними. 

Так, прісна вода, чисте повітря, родючі ґрунти є вичерпними у своїй 

суті, проте мають здатність до відновлювання. Зрозуміло, що на 

відновлювання потрібен час, і якщо забруднювати та нераціонально 

використовувати перелічені ресурси, то постає загроза їх повної 

нестачі у певний момент. Натомість, ситуація з 

невідновлювальними ресурсами є критичною, адже за 

підрахунками  експертів, нафти вистачить на 43 роки, газу - на 56 

років, урану - на 30 років, вугілля - на 170 років [3, с. 51]. Ще одним 

важливим пунктом є те, що використання альтернативних джерел 

енергії є екологічно безпечніше, порівнюючи з іншими джерелами 

енергії. Екологічна безпека, наявність достатніх енергетичних 

ресурсів є потребами для усіх соціальних прошарків населення. 

Відповідно, публічний маркетинг, котрий спрямований на 

рекламування альтернативних джерел енергії прямо впливає на 

соціально-економічну стабільність країни. 

Інструменти публічного маркетингу прямо впливають на 

соціально-економічну стабільність певної країни. А подальші 

дослідження у цьому напрямку нададуть можливість оцінити 

важливість та ефективність застосування публічного маркетингу у 

розвитку соціально-економічної стабільності певної країни, регіону, 

міста чи селища. 
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СЕКЦІЯ 7. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ 

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
 

Лисевич С.Г., к.е.н. 
Донецький національний університет економіки і торгівлі  

імені Михайла Туган- Барановського,  

м. Кривий Ріг, Україна 

 

НЕОІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ У СВІТІ І МІСЦЕ В НІЙ УКРАЇНИ 

 
Ситуація 2008-2010 років показала, що ті країни, у яких 

промисловість була розвинена на досить високому рівні, швидше 

подолали наслідки кризи. Це послужило приводом того, що країни 

світу стали прагнути до розвитку своєї промисловості. У науковій 

літературі в зв'язку з цим з'явився термін «неоіндустріалізація», 

тобто нова індустріалізація. 

Переваги промисловості: 

- створення нових робочих місць; 

- випуск продукції, що задовольняє потреби населення та 

сприяє підвищенню життєвого рівня в країні; 

- використання наукових знань для більш ефективного 

розвитку промисловості; 

- стабільність і незалежність держави та ін. 

У багатьох розвинених країнах світу прийняли свої 

національні програми з розвитку промисловості. Так, наприклад, в 

ЄС - це «Стратегія європейського розвитку до 2020 року», а в Китаї 

- «Зроблено в Китаї 2025» [1]. Слід також зазначити, що робляться 

значні зусилля з боку держави по розвитку промисловості і в США. 

Для цього створюють економічні умови для транснаціональних 

корпорацій (ТНК), які стимулювали б повернення американських 

підприємств в країну з інших частин світу. В якості стимулів 

виступають дешеві енергоресурси на виробництво продукції, 

пов'язані з видобутком нафти і газу в країні, а також розвинена 

інфраструктура, високий рівень освіти, широка можливість 

підприємств до інноваційного розвитку [2, с. 7-8]. 

Як відомо, транснаціональні корпорації направляють свій 

капітал в ті регіони, де нижча собівартість продукції, що 

виготовляється. Однак при цьому посилюється їх вплив на розвиток 
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тієї чи іншої країни, що знижує рівень управління національного 

уряду в економічних та інших сферах. 

Звєряков М.І. відзначає, що сьогодні у світі головною 

суперечністю світового економічного розвитку є протиріччя між 

транснаціональними корпораціями та національними урядами [2, с. 

5]. 

Якщо говорити про Україну, то ТНК розглядають нашу 

країну як сировинний придаток у виробництві залізорудної 

продукції, металу, продукції сільського господарства. Крім цього, в 

їх інтересах розвиток транспортних мереж для вивезення врожаю і 

продукції. 

Згідно статистичних даних, питома вага промисловості у 

валовому внутрішньому продукті України в 2019 р склала 19,9%. 

Ця питома вага включає: 

- добувна промисловість і розроблення кар’єрів – 5,6%; 

- переробна промисловість – 10,8%; 

- постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 

повітря – 3,1%; 

- водопостачання; каналізація, поводження з відходами – 

0,4% [3]. 

Ситуація, що склалася, свідчить про сировинну 

спрямованість економіки країни. Це підтверджує і структура 

експорту в 2019 році: 

 - продовольчі товари та сировина для їх виробництва – 48%; 

 - чорні й кольорові метали та вироби з них – 21,7%; 

- мінеральні продукти – 9,6%; 

- машини, устаткування, транспортні засоби та прилади – 

7,4%. 

Така структура валового внутрішнього продукту і експорту 

робить залежною економіку країни від кон'юнктури світового 

ринку, що не свідчить про стабільність і прогнозованість в розвитку 

України. 

Низький рівень розвитку промисловості, і в першу чергу 

машинобудування, викликає необхідність в імпорті продукції, для 

виробництва якої необхідні високі технології. Це підтверджується 

структурою імпорту за 2019 рік: 

- машини, устаткування, транспортні засоби та прилади – 

32%; 

- мінеральні продукти – 20,9; 
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- продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей 

промисловості – 18%; 

- продовольчі товари та сировина для їх виробництва – 9,4% 

[4]. 

Наведені дані свідчать про те, що перед Україною гостро 

стоїть питання про розвиток промисловості, про 

неоіндустріалізацію, про розвиток передових галузей 

промисловості, і особливо машинобудування. Однак слід зазначити 

чинники, які негативно відбиваються на вирішенні цієї проблеми: 

- низька роль держави в прийнятті рішень; 

- недостатній рівень кваліфікації персоналу, який приймає 

державні рішення; 

- наявність обмежених фінансових ресурсів для реалізації 

неоіндустріалізаціі. 

Проблеми, що склалися в економіці та промисловості 

України, тісно пов'язані з кадрами. У нашій країні обмаль політиків, 

які мають глибокі економічні знання і тому їх рішення часто 

побудовані на «політичній доцільності», а не на економічних 

інтересах держави. Мало надії і на молоді кадри спеціалістів, які 

можуть робити економічні розрахунки, добре володіють 

інформаційними технологіями, але вони не мають самостійного, 

нестандартного мислення, підходу до ситуації, що склалася, до 

факторів впливу. Це є результат існуючої системи економічної 

освіти в країні [2, с. 5-6]. 

Велика також проблема в Україні - це відсутність ефективної 

стратегії розвитку держави, особливо її економіки і промисловості. 

Для розробки документів з розвитку економіки і промисловості 

необхідно залучити досвідчених фахівців, що мають досвід роботи 

в промисловості, в економіці, відомих вчених. Всі ці люди не 

повинні бути залежні від фінансово-промислових груп, зарубіжного 

капіталу. Названих фахівців необхідно об'єднати в Державний 

комітет з розвитку країни, надавши їм широкі повноваження по 

формуванню основних документів - стратегії розвитку економіки і 

промисловості. Цей комітет повинен не тільки скласти програмні 

документи, а й постійно стежити за їх реалізацією не залежно від 

політичних партій, які прийшли до влади. 

Слід враховувати і той факт, що затримка з розвитком 

промисловості може привести до того, що промисловість вже буде 

неможливо розвивати. Це пов'язано з наявністю персоналу певної 
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кваліфікації, який може працювати на сучасному обладнанні, 

випускати сучасну продукцію. Як свідчить практика, більшість 

промислових підприємств в Україні припинили своє існування, а 

працюючий персонал на них перекваліфікувався, і, в основному, 

перейшов на роботу нижчої кваліфікації. В аналогічній ситуації 

опинилися і кадри, які виїжджають на роботу за кордон. Переважно 

за кордоном вони працюють не за фахом, втрачаючи свої навички. 

Тривала відсутність практики призводить до деградації 

професіоналізму і неможливості до виконання 

висококваліфікованої роботи. 

Слід також відзначити і зв'язок виробництва, науки і освіти. 

Сьогодні підприємства країни пред'являють претензії до якості 

фахівців. Однак якість фахівців безпосередньо залежить і від рівня 

розвитку економіки, від рівня використовуваних технологій. 

Сьогодні ситуація в країні склалася таким чином, що фахівці з 

вищою освітою часто не затребувані на виробництві, що змушує їх 

змінювати професію або їхати за кордон. Необхідно також 

враховувати і той факт, що мало країн світу зацікавлені в тому, щоб 

Україна була економічно потужною і процвітаючою державою. 

Тому і відсутні інвестиції в розвиток економіки, а кращі кадри 

виїжджають з країни. 

У цих умовах тільки підвищення ролі держави в розвитку 

економіки, промисловості та суспільства з опорою на національні 

високваліфіковані кадри дозволить знайти вихід із ситуації, що 

склалася. 

Такий підхід до оцінки економіки країни дозволить більш 

глибоко зрозуміти проблеми в економічному розвитку і 

промисловості. 
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АНАЛІЗ СТАНУ  РИНКУ ПШЕНИЦІ В УКРАЇНІ 

 

Виробництво пшениці залишається одним із стратегічних 

галузей агропромислового комплексу України, який 

характеризується високим рівнем конкурентоспроможності як на 

внутрішньому, так і світовому ринках, від якої залежать 

національна безпека держави, добробут її населення.  Основними 

факторами конкурентоспроможності виробництва пшениці в 

Україні є: природно-кліматичні умови та родючі землі, які 

сприяють отриманню високоякісного продовольчого зерна в 

обсягах, достатніх для забезпечення внутрішніх потреб і 

формування експортного потенціалу країни. Ринок пшениці 

визначає стан і тенденції розвитку сільських територій, формує 

валютні доходи держави за рахунок експорту. Зернова галузь є 

базою та джерелом сталого розвитку більшості галузей 

агропромислового комплексу і основою аграрного експорту [1, с. 

34].  

Протягом останніх років в секторі виробництва пшениці 

спостерігається значне зменшення середньої врожайності з 

одночасним розширенням посівних площ, що свідчить про 

зниження інтенсивності виробництва (таб.1.). 

Таким чином, доцільно зробити висновок про те, що загальне 

зростання у 2018/19 роках порівняно з 2014/2015 роками відбулося 

за такими показниками, як збиральні площі (на 9,82%); загальний 

обсяг виробництва пшениці (на 1,96%); імпорт (на 153,13%); 

експорт (на 44,82%); насіння (на 9,12%) та внутрішній розподіл (на 

8,98%). 

 

https://bank.gov.ua/statistic/sector-external/data-sector-external#1
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Таблиця 1 – Баланс виробництва та реалізації пшениці в 

Україні за 2014-2019 рр. 

Показники 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Темп 

росту 

2018/19 

до 

2014/15 

Початкові запаси, 

тис тонн 
2908 4295  3229 2604 2307  79,33 

Збиральні плоші, 

тис. га 
6011  6840 6221 6361 6601  109,82 

 Врожайність, 

тонн/га 
4.0 3.9 4.2 4.1  3.7  92,50 

 Виробництво, тис 
тонн 

24114 26532 26148 26158  24586  101,96 

 Імпорт, тис тонн 32 27 38  57  81  253,13 

 Загальна 

пропозиція, тис тонн 
27053 30853 29415 28818  26975 99,71 

 Експорт, тис тонн 11305 17455 18134 17805 16372 144,82 

 Кормове 

споживання, тис 

тонн 

4512 3436 2219 2242  2120  46,99 

 Продовольча 

переробка, тис тонн 
4934 4645  4579  4500  4351 88,18 

 Промислове 

споживання, тис 
тонн 

229 206  193  195  173  75,55 

 Насіння, тис тонн 1294 1466 1330  1359  1412  109,12 

 Втрати, тис тонн 485 417 357  409  375 77,32 

 Внутрішній 

розподіл, тис тонн 
22759 27624 26811  26511 24803 108,98 

 Кінцеві запаси, тис 
тонн 

4295 3229  2604  2307  2172  50,57 

*Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. 

Севастополь та частини зони проведення антитерористичної операції  

Джерело: складено автором за даними[2] 
 

Особливо загрозливою є тенденція щодо значного 

переважання темпів зростання імпорту пшениці порівняно з 

темпами зростання обсягів експорту пшениці більше ніж на 74%. 

Загальне зменшення у 2018/19 роках порівняно з 2014/2015 роками 

відбулося за такими показниками, як початкові запаси (на 10,67%); 

обсяги врожайності (на 7,50%); кормове споживання (на 53,01%); 
продовольча переробка (на 11,82%); промислове споживання (на 

24,45%); втрати (на 23,68%) та кінцеві запаси (на 49,43%). 

Основними причинами, що спричинили отримані значення 
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показників стали наступні фактори: економічне становище в 

Україні; погодні умови та сезонні фактори; цінова політика на 

обладнання та насіння; собівартість вирощення 

сільськогосподарської продукції. 

За даними Держкомстату України,  вирощування аграріями 

пшениці України у структурі посівів в період 2018/2019 роках 

займає близько 6,7 млн га, що становить понад 24% усіх посівних 

площ та майже 43% посівів зернових  культур. Виходячи з даних, 

слід розглянути урожайність пшениці на посівних площах України 

в розрізі областей (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Урожайність пшениці за регіонами за 2014-2019 рр. 
*Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. 

Севастополь та частини зони проведення антитерористичної операції  

Джерело: складено автором за даними[2] 

 

Середній рівень урожайності в Україні впродовж 2014-2019 

років встановився на рівні 39,88 ц за 1 га. Найбільше зростання 

урожайності у 2018 році порівняно з 2017 спостерігалося за такими 

областями: Сумська (на 9 ц за 1 га у абсолютному вираженні та на 

21,28 % у відносному вираженні), Тернопільська (на 6 ц за 1 га або 

на 12,19%), Чернівецька (на 11,8 ц за 1 га або на 30,26 %). 

Найбільше зменшення урожайності у 2018 році порівняно з 2017 

спостерігалося за такими областями: Київська (на 15,5 ц за 1 га або 

на 30,39 %), Черкаська (на 15,2 ц за 1 га або на 28,9 %), 

Кіровоградська (на 7,2 ц за 1 га або на 17,52 %). 

Для розуміння основних тенденцій  ринку пшениці на ринку 

розглянемо показники цінової динаміки в розрізі підприємств та 

господарствами населення по періодам (рис.2)  
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Рисунок 2 – Середня ціна реалізованої пшениці підприємствами 

та господарствами населення по періодам за 2014-2019 рр.  

*Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополь та 

частини зони проведення антитерористичної операції 

Джерело: складено автором за даними[2] 
 

Аналіз середніх цін пшениці, реалізованої підприємствами та 

господарствами населення у розрізі періодів показує, що основним 

впливовим фактором є фактор сезонності. Так, у зимові періоди, 

зокрема у січні-лютому можна спостерігати найвищий рівень цін 

(підприємства - 5209,1 грн/т, домогосподарства - 4797,3 грн/т), 

оскільки у цей період починають закінчуватися заготовлені запаси з 

минулого року. У січні-лютому 2019 року, порівняно з аналогічним 

періодом у 2018 році відбулося зростання цін у абсолютному 

вираженні (підприємства - 875,2 грн/т, домогосподарства - 886,1 

грн/т) та у відносному вираженні (підприємства - 20,19 %, 

домогосподарства - 22,66 %). У грудні-січні 2019 року, порівняно з 

аналогічним періодом у 2018 році відбулося зменшення цін у 

абсолютному вираженні (підприємства - 509,0 грн/т, 

домогосподарства - 187,3 грн/т) та у відносному вираженні 

(підприємства - 11,1 %, домогосподарства - 4,59 %). 

Отже, проаналізувавши структуру та динаміку ринку 

пшениці, варто зазначити, що основною ознакою сучасного ринку є 

зменшення обсягів виробництва та споживання пшениці, ціна на 

пшеницю залежить від сезонних коливань. Причинами розвитку 

такої тенденції є погіршення природно-кліматичних та екологічних 

умов, економічної та політичною ситуацією, що викликає загрозу 

виробничому потенціалу ринку пшениці. 
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АНАЛІЗ ОСНОВНИХ СУБ’ЄКТІВ РИНКУ ВЕНЧУРНОГО 

ІНВЕСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

 

Економічна ситуація в країні змушує компанії-стартапи 

розвиватися в умовах крайньою мірою невизначеності. Ринкова 

кон'юнктура змінюється стрімкими темпами, умови диктують 

несподівані лідери, нові технології змінюють співвідношення 

цінностей на ринку. З'являються рішення, що докорінно змінюють 

базові властивості продуктів, по яких раніше вони конкурували між 

собою. Це так звані «підривні інновації». У числі найбільш 

перспективних галузей економіки, де можливий розвиток таких 

глибоких інновацій, можна назвати нанотехнології, енергетику, 

медицину, біотехнологію і, звичайно, технологічний сектор - до 

нього відноситься і предмет нашого дослідження - Інтернет-

проекти. Розвиток останніх неминуче пов'язано із зростаючою 

потребою в капіталі як для вдосконалення самого інноваційного 

продукту (послуги), так і для проведення маркетингових заходів, 

без яких неможливе швидке просування нового продукту для 

широкого загалу [1]. Але жоден експерт не зможе дати точний 

прогноз, чи буде запропонований  продукт реалізовано повною 

мірою і чи прийме його ринок, тобто чи відбудеться повернення 

вкладень інвесторів. Внаслідок високих ризиків вкладення капіталу, 

подібні інвестиції називають венчурними (ризиковими). 

Отже, визначимо венчурне інвестування як вкладення 

капіталу в інноваційний проект на «посівній» стадії та  стадії 

«стартап», в обмін на долю компанії із  розрахунку на отримання 

прибутку від продажу цієї долі в майбутньому за рахунок швидкого 

росту капіталізації компанії. Більше 80% капіталу бізнес-ангелів і 
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венчурних фондів, які є суб'єктами венчурного ринку, реалізується 

у сфері високих технологій [1]. Тобто, венчурне інвестування стає 

базовим каталізатором розвитку малого та  середнього 

підприємництва, яке і складає основу Інтернет-економіки. 

Популярність цього виду інвестування пов'язана з тим, що молоді 

компанії можуть до нього звернутися, коли інші джерела 

фінансування відмовилися від ризикованих вкладень. 

Сьогодні, теоретичні питання стосовно процесу  венчурного 

інвестування залишаються недопрацьованими незважаючи на 

значний рівень росту венчурних вкладень в українську економіку.  

Зокрема, навіть фахівці-практики не завжди мають чітке уявлення 

про схожість та  відмінності в роботі бізнес-ангелів і венчурних 

фондів, змішують ці поняття, випробовують складнощі у виділенні 

структури критеріїв роботи суб'єктів ринку венчурного капіталу, 

проведенні паралелей з аналогічними процесами в західних країнах.  

Основними гравцями ринку венчурного капіталу на 

«посівній», початковій та  стадії росту стартапу є бізнес-ангели і 

венчурні фонди. Як правило, характер їх взаємодії можна визначити 

як співпрацю, а не як конкуренцію. Вони підключаються до 

проектів на різних стадіях розвитку : бізнес-ангели - на стадії ідеї і 

формування бізнесу, венчурні фонди працюють із вже існуючою 

компанією, що робить перші кроки на ринку. У числі загальних рис 

в діяльності бізнес- ангелів і венчурних фондів виділимо наступні: 

• інвестування здійснюється в обмін на частку в 

акціонерному капіталі компанії на ранніх стадіях її розвитку; 

• інвестиції фінансують зріст та розвиток компанії, а не 

покривають збитки попередніх періодів. Основне завдання - 

досягнення швидкого росту вартості та капіталізації бізнесу; 

• активна робота або спостереження за діяльністю вже 

проінвестованих об'єктів; 

• окрім фінансування, бізнес-ангели і венчурні інвестори 

роблять стартапам додаткові послуги: управлінський і 

маркетинговий консалтинг (наставництво), розширення соціальних 

і економічних зв'язків компанії, юридичні і інші послуги; 

• прагнення до отримання високої ставки доходності по 

інвестиціях.  
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У зв'язку з тим, що ці суб'єкти мають більше відмінностей, 

ніж схожих рис, для відображення об'єктивної ситуації на ринку 

венчурного капіталу потрібний аналіз діяльності кожного з 

вказаних суб'єктів. 

Цікавою для дослідження видається така категорія учасників 

венчурного ринку як бізнес-ангели. В першу чергу, це обумовлено 

крайньою неоднорідністю учасників. Узагальнення їх 

характеристик дуже скрутне, а діяльність бізнес-ангелів, як 

правило, носить непублічний характер. Доступ до інформації про 

укладені угоди обмежений. Однією з важливих рис цих суб'єктів 

ринку є не стільки прагнення до отримання надприбутків, скільки 

місія підтримки підприємництва як способу життя. Пропонуємо 

наступне визначення бізнес-ангелів: це фізичні особи або 

корпорації, які використовують обмежені власні засоби для 

підтримки бізнесів в початковій (у тому числі, «посівний») стадії 

розвитку. Якщо говорити про джерела інвестиційного капіталу, то у 

більшості випадків він є результатом їх попередньої 

підприємницької діяльності, у тому числі — продажі побудованих 

самостійно бізнесів. Робота з новими стартовими проектами для 

них — багато в чому відтворення вже відпрацьованих моделей 

ведення бізнесу, відображення потреби в самореалізації, повазі та 

визнанні молодим поколінням підприємців, емоційне задоволення. 

Якщо фінансування венчурних фондів можна назвати ризиковим, 

то капітал бізнес-ангелів фахівці визначають як надзвичайно 

ризиковий. Це пояснюється тим, що об'єкт для інвестування — як 

правило, компанія без досягнень, а частіше — усього лише ідея, 

іноді навіть без наявності повноцінної професійної команди. 

Причина подібних інвестицій з найвищими ризиками — найвища 

доходність вкладень при інвестуванні саме на цій стадії розвитку 

бізнесу. Дослідження американських фахівців дають змогу 

визначити наступну різницю в доходності: при фінансуванні на 

«посівній»/ранній стадії розвитку бізнесу середня річна доходність 

до п'ятого року існування досягає 65%, при фінансуванні на 

пізнішої стадії в тому ж періоді середня доходність не перевищує 

32% [1;2]. Требо відмітити, що однією з важливих причин 

позитивного розвитку бізнес-ангельського фінансування є 

співвідношення «попит — пропозиція» на ринку стартап-проектов. 

Кількість професійних венчурних фондів, особливо в Україні, 

залишається недостатньою для фінансування усіх якісних ідей. 
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Розмір стартового капіталу, що виділяється, зростає, посилені 

вимоги до проектів. З'являється ніша проектів з нижчими вимогами 

до фінансування, за відсутності професійних знань для підготовки 

проекту до процесу пошуку інвестицій. Саме у цій ніші вважають 

за краще працювати бізнес-ангели, які разом з функцією 

фінансування покладають на себе функцію наставництва. [1;2] 

Згідно з дослідженнями спеціалізованих наукових центрів по 

вивченню процесів венчурного інвестування (таких, як Центр 

дослідження венчурних інвестицій Університету в Нью-Гэмшире, 

Гарвардський університет, США та ін.), співтовариство бізнес-

ангелів в США характеризується наступними показниками: 

• більше 90% інвесторів - чоловіки; 

• більше 67% інвесторів - старше 46 років, середній вік - 49 

років. Проте останні 10 років сталі помітні тенденції виходу на 

ринок молодших інвесторів, які створили раніше 

високотехнологічні компанії і успішно їх продали, вивільнивши 

капітали для нових проектів; 

• більше 78% інвесторів мають значний досвід інвестування 

(5 років і більше); 

• середній розмір інвестицій приватного інвестора - 72 тис. 

доларів США. Діапазон, в якому зазвичай працюють бізнес-ангели, 

- від 20 до 250 тис. доларів США. [3] 

У зв'язку з тим, що бум миттєвого зльоту технологічних 

компаній і швидкий вивід їх на IPO, який спостерігався на початку 

2000-х рр., закінчився, період росту і потреби в капіталі для 

компаній стає адекватнішим - 3-7 років. У цих умовах невід'ємним 

елементом і основою усього процесу фінансування стає співпраця 

двох категорій інвесторів - бізнес-ангелів і венчурних фондів. 

Базова функція венчурних фондів — розміщення капіталів 

своїх інвесторів з метою витягання максимального прибутку. Таким 

чином, визначимо венчурний фонд як механізм інвестування 

капіталу через формування загального фонду (партнерства окремих 

інвесторів) у високоризикові інноваційні підприємства. Відмінною 

рисою діяльності венчурних фондів можна назвати винятковий 

професіоналізм. Це свого роду ціла індустрія по відбору, якісній 
оцінці та аналізу проектів, а також подальшій підтримці їх 

розвитку, яку супроводжує штат висококваліфікованих 

консультантів — фінансистів, юристів, маркетологів. Підсумуючи  
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вищевикладене, спробуємо виділити  основні напрями розвитку 

венчурного інвестування на території нашої країни: 

1. необхідність глобалізації інноваційної сфери за рахунок 

залучення міжнародних «розумних» грошей та інтеграції в 

глобальні технологічні процеси; 

2. ріст інвестиційної привабливості інноваційних компаній 

в Україні; 

3. розвиток інфраструктури для підтримки стартап-

компаній; 

4. розвиток професіоналізму учасників венчурного ринку; 

5. вдосконалення якості інноваційних проектів, 

стимулювання споживання інноваційної продукції; 

6. популяризація інноваційної та підприємницької 

діяльності в суспільстві, створення інтересу до венчурної і бізнес-

ангельської діяльності. 

Отже, дослідження моделей інвестування неминуче вимагає 

детального аналізу суб'єктів, діючих на венчурному ринку. Бізнес- 

ангели і венчурні фонди беруть безпосередню участь у формуванні 

бізнес-процесів молодих компаній. По суті, їх можна назвати 

донорами для інноваційних процесів, що створюють потенціал 

росту української  економіки. Чітке розуміння особливостей та 

мотивів поведінки венчурних інвесторів, адаптація апробованих 

західних моделей їх роботи до української практики, формалізація 

критеріїв діяльності, узагальнення існуючого досвіду, вироблення 

напрямів розвитку інноваційно-венчурної екосистеми країни 

створюють серйозну теоретичну основу для стабільного та 

упевненого розвитку ринку венчурного капіталу України. 
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ  ЯК ПОШУК ШЛЯХІВ 
ОЦІНКИ ВПЛИВУ ТЕХНОГЕННОГО ТИСКУ НА СТАН 

ПРАЦЕЗДАТНОСТІ РОБІТНИКІВ 

Розробка корисних копалин на достатньо великих 

територіях призводить до різкого погіршення екології. Одним із 

наслідків такої діяльності є виникнення зон з техногенними 

забрудненнями, що чинить вплив на стан працездатності 

робітників.  

 Аналіз стану працездатності робітників у техногенних 

зонах, в яких розташовані підприємства, зокрема ГМК, 

переконливо довів великий негативний вплив техногенного 

забруднення. Одночасно, знайомство з відповідними науковими 

публікаціями показало, що даному питанню не приділяється 

достатньо уваги, хоча з кожним роком ситуація погіршується. 

Вітчизняними науковцями виконувались дослідження в галузі 

аналізу забруднення природного середовища, але питання, 

пов’язані з управлінням діяльністю промислового комплексу 

регіону щодо мінімізації техногенного впливу на втрату 

працездатності  робітників, є недостатньо висвітленими.  

Теоретичним підґрунтям наших досліджень є наукові розробки 

вітчизняних та іноземних вчених таких, як Р.Р. Білоскурський, 

В.М. Геєць, М.Р. Когаловський, І.М. Ляшенко, М.М. Моїсеєв, 

О.І. Черняк та інші. Загальні питання еколого-економічної теорії 

висвітлено у працях Т.А. Акимова, А.В. Гирусова, Л.М. Горбача, 

А. Ендерса, Н.Є. Сердитової, М.А. Хлобистова, В.Я. Шевчука. 

Вплив техногенного забруднення на здоров’я людей досліджували 

В.П. Казначеєв, І.М. Комарницький, В.М. Пономаренко та багато 

інших вчених. 
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Внаслідок цього, враховуючи актуальність проблеми, на 

нашу думку, від науковців вимагається пильніша увага до аналізу 

втрати працездатності робітників підприємств, що розташовані в 

техногенних зонах. Однією із можливих спроб вирішення цих 

питань, згідно сучасних тенденцій використання ІТ-технологій, є 

застосування математичного моделювання  втрати працездатності 

робітників на підприємствах з техногенним тиском. 

При математичному моделювання впливу техногенної 

забрудненості на втрату працездатності робітників підприємств 

виникає питання про вибір структури моделі. Під структурним 

синтезом моделі розуміємо функціональні співвідношення без 

урахування величин її параметрів. Крім того, при структурному 

синтезі моделі впливу техногенної забрудненості підприємств на 

втрату працездатності робітників треба ураховувати динамічний 

характер впливу, тобто залежність від часу. Але особливим 

моментом при структурному синтезі моделі є те, що вона повинна 

носити статистичний характер. Дійсно, число робітників, які 

працюють на техногенно небезпечних підприємствах, досить 

велике і неможливо прослідити за втратою працездатності кожного 

робітника. Внаслідок цього, щоб розв’язати це питання треба 

користуватися узагальненими характеристиками, наприклад, 

середніми величинами, які безпосередньо пов’язані з 

характеристиками, які досліджуються. Це дозволяє застосувати 

«метод динаміки середніх» [2]. 

У дослідженні припускаємо, що усі потоки подій, які 

переводять робітника із одного стану в інший, є пуассонівські. Тоді 

процес, який протікає в зоні, є марковським. Таким чином, кожний 

робітник може знаходитись в одному із двох станів:  робітник 

працездатний,  робітник непрацездатний. Перехід робітника із 

одного стану в інший відбувається під дією потоку втрати 

працездатності інтенсивністю , такий перехід ми представляємо 

графом станів робітника  на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Граф станів робітника. 
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                                                (1) 

                              =                                                     (2) 

де   середня чисельність здорових робітників, 

     середня чисельність непрацездатних робітників 

внаслідок техногенного тиску, 

      інтенсивність втрати працездатності внаслідок 

техногенного тиску, 

     інтенсивність поповнення ззовні середньої чисельності 

працездатних робітників. 

Також виділимо початкові умови, згідно яких в початковий 

момент часу усі робітники працездатні.  

Скориставшись теорією подібності [4] для розв’язування 

задачі Коші (1),  (2) в безрозмірному вигляді було отримано 

диференціальні рівняння,   

                                                                         (3) 

                             =                                                      (4) 

У яких  змінна  визначає безрозмірний час, який 

вимірюється в одиницях величини . Змінна  визначає 

безрозмірну величину, яка порівнює інтенсивність поповнення 

ззовні середньої чисельності робітників відносно інтенсивності 

втрати працездатності внаслідок техногенного тиску на одного 

робітника в початковий момент часу. Інші безрозмірні величини 

віднесені на одного робітника в початковий момент часу. Перехід 

до безрозмірних величин зумовлений можливістю зменшення числа 

змінних, представивши їх у вигляді співмножників, що значно 

спрощує подальші дослідження. Крім того, наявність 

мультиплікативних комплексів дає можливість при одній величині 

комплексу задати безліч комбінацій із множників, які утворюють 

цей комплекс. Це дозволяє дослідити значно більший матеріал.  

В результаті отримано в безрозмірному вигляді математичну 

модель втрати працездатності робітників на техногенно 

небезпечних підприємствах. 

                                 ) .                                  (5) 

                              = ) .                        (6) 

Згідно формул (5) і (6) отримані моделі представлені 

наглядно у вигляді графіків на рис. 2 і 3. 
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Рис. 2. Залежність відносної кількості працездатних робітників 

від часу  ( ; 2 –  . 

 

Аналіз графіків, представлених на рис. 2, показує, що з часом 

кількість працездатних робітників на підприємствах внаслідок 

техногенного тиску спадає, але при зростанні відносної 

інтенсивності  поповнення  чисельності працездатних робітників 

ззовні швидкість спадання зменшується.  

 
Рис.3. Залежність відносної кількості непрацездатних 

робітників внаслідок техногенного тиску від часу  ( ; 

2 –  . 

 

Аналіз графіків, представлених на рис. 3, показує, що з часом 

кількість непрацездатних робітників на підприємствах, які 

захворіли внаслідок техногенного забруднення, зростає, при цьому 

при зростанні відносної інтенсивності поповнення чисельності 
працездатних робітників ззовні швидкість теж  зростає. 

Математичне моделювання втрати працездатності робітників 

на підприємствах внаслідок техногенного тиску наводить на думку 
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про можливість управління кількістю працездатних робітників на 

підприємствах з техногенним тиском. Дійсно, на підприємствах під 

техногенним тиском внаслідок захворювання зменшується кількість 

працездатних робітників, які є продуктивною силою для реалізації 

відповідних виробничих відносин на цьому підприємстві. Для 

компенсації цього зменшення продуктивної сили потрібен приплив 

ззовні свіжої продуктивної сили, який в нашому випадку 

характеризується інтенсивністю поповнення чисельності 

працездатних робітників на підприємстві. Разом з цим, виникає 

питання про рівнозначність заміни на підприємствах одних 

робітників іншими. В цьому і вбачаємо перспективу подальших 

досліджень. 
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НАСЛІДКИ ВПЛИВУ КОРОНАВІРУСУ НА МІГРАЦІЙНІ 

ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЇХ ПОДОЛАННЯ 

 

Одним з факторів забезпечення ефективного функціонування 

економіки є наявність достатньої кількості кваліфікованих кадрів. 

Забезпечення необхідної наявності та належного рівня 

кваліфікованих кадрів в країні здійснюється двома основними 

напрямами: формування з місцевого населення та за рахунок 

залучення працівників з інших країн. Під впливом процесів 

глобалізації та міжнародної кооперації економічних систем країн 

світу забезпечення безперебійного та належного рівня міграційних 

потоків є важливим питанням. При цьому явище міграції залежить 

від багатьох чинників прямого та опосередкованого характеру на 

які світове співтовариство має чи не має змогу впливати. До 

чинників щодо яких світове співтовариство не має єдиного 

інструментарію впливу чи регулювання належать форс-мажорні 

явища, стихійні лиха, кліматичні зміни навколишнього середовища 

та захворювання, які стають пандеміями. Саме з проблемою 

пандемії коронавірусу сьогодні стикнулися усі без винятку держави 

світу. При цьому наслідки дії пандемії є досить різноманітними. 

Так, для одних краї світу пандемія спричиняє більшою мірою 

наслідки економічного характеру (КНР, Німеччина, Іспанія, 

Україна, Болгарія, Японія) для інших – демографічного характеру 

(США, Російська Федерація, Франція, Італія). У відповідь на 

зростання загрози поширення пандемії коронавірусу більшість 

країн світу почали вводити суворі обмеження та карантинні заходи, 

які спричинили зменшення міграційних потоків у світі та 

загальносвітовий спад економічної системи. Зважаючи на це, 

особливої актуальності набуває питання подолання негативних 

наслідків коронавірусу на економічний розвиток країн світу та 

загальні міграційні потоки в світі. 
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Пандемія коронавірусу багатьма дослідниками 

виокремлюється, як найбільше світове лихо та найбільший виклик, 

з яким людство зіштовхнулося, починаючи з ІІ Світової війни. 

Особливо жахливим є те, що до теперішнього часу не існує жодних 

клінічно схвалених противірусних препаратів або вакцин, які є 

ефективними проти коронавірусу. І це змушує країни світу 

впроваджувати карантинні заходи, які дозволяють сповільнити 

темпи поширення хвороби. Проте, впроваджені заходи здійснюють 

ряд негативних наслідків на економічні системи країн. Так, у 

проміжному звіті Міжнародної організації з міграції зазначається, 

що «вплив COVID-19 на світову економіку в т.ч. Україну вже 

помітний. Уповільнення економічного зростання та зростання 

безробіття в глобальному масштабі зачіпають робітників-мігрантів 

з меншою заробітною платою. Тому, мільйони українців (аж 3 

мільйони), що забезпечують розвиток власних домогосподарства за 

рахунок заробітку за кордоном, змушені будуть повернутися 

додому на ринок праці, який вже перебуває під напругою, оскільки 

тисячі українців втрачають роботу через економічний спад, 

спричинений COVID- 19» [1]. 

При цьому варто пам’ятати, що більшість українських 

мігрантів за кордоном виконують низькокваліфіковану працю, і 

навіть короткострокові проблеми в отриманні та надсиланні 

доходів до України або ж збільшення витрат вже спричиняють 

пагубний ефект для них та їхніх сімей. Найбільш уразливими 

стають саме ті мігранти, які не є офіційно працевлаштованими. 

Зіткнувшись з великим скороченням робочих місць на закордонних 

підприємствах в наслідок зменшення попиту на продукцію та 

втрати фінансових ресурсів, багато українських мігрантів вже 

повернулися або ж продовжують повертатися додому і вимушені 

шукати нові джерела доходу в соціально-економічних умовах, що 

формуються під впливом спаду внутрішньої національної 

економіки. Окрім того, додатковий негативний економічний та 

соціальний ефект створюється за рахунок того, що в Україні зараз 

відсутній чіткий механізм підтримки повернених трудових та інших 

мігрантів, включаючи жертв торгівлі людьми, насильства та 
зловживань. 

Окрім того, Міжнародною організацією з міграції 

здійснюється постійних моніторинг усіх країн світу щодо основних 
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напрямів подолання наслідків коронавірусу. Так в Португалії «щоб 

зменшити ризики для здоров'я населення під час спалаху COVID-

19, Радою міністрів Португалії було гарантовано права мігрантів, 

зокрема щодо надання їм повного доступу до охорони здоров'я 

країни» [1]. 

Для подолання негативних наслідків впливу пандемії 

коронавірусу, Міжнародною організацією з міграції було 

запропоновано Україні здійснення комплексу заходів 

адміністративного, політичного та економічного характеру. Так, 

для збереження життя та здоров’я українських мігрантів було 

запропоновано здійснити такі заходи, як «надання негайної 

підтримки поверненим мігрантам із конкретними потребами та 

вразливими ситуаціями; розробка програм для залучення наявних 

заощаджень мігрантів, які можливо використати продуктивно після 

повернення (включаючи відповідні грантові програми); фінансова 

допомога найбільш вразливим домогосподарствам (особливо 

людям похилого віку); поточна та ретроспективна оцінка ринку 

праці та відповідності роботи (тренінги, перекваліфікації), що 

орієнтовані на мігрантів, що повертаються до їх громад; 

цілеспрямоване фінансування для активізації сталої діяльності з 

отримання доходу з акцентом на молодь та жінок» [1]. 

Загалом, пандемія коронавірусу спричинила ряд негативних 

наслідків в Україні: 

- соціальна напруга населення в наслідок обмеження його 

мобільності як в межах країни, так і поза її межами; 

- спад економічної системи країни, що спричиняє пряму 

загрозу забезпеченню збереженню заробітних плат та соціальних 

виплат; 

- зменшення рівня доходу домогосподарств і в першу чергу 

тих, які існували за рахунок грошових надходжень від трудових 

мігрантів; 

- фактична втрата трудового населення через відносно високу 

смертність від коронавірусу; 

- зменшення обсягів інвестиційних надходжень до України, 

за рахунок яких частково покривався дефіцит державного бюджету; 

- зростання обсягів та темпів безробіття населення; 

- структурні диспропорції між попитом і пропозицією 

робочої сили; 

- руйнація малого та середнього бізнесу. 
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Для подолання зазначених наслідків в Україні варто 

здійснити наступні заходи: 

- впровадити «податкові канікули» для малого та середнього 

бізнесу; 

- здійснити дієве регулювання у сфері енергетичних послуг 

для зменшення тарифних рахунків для населення та підприємств 

(наразі виробничий потенціал України у сфері енергетики дозволяє 

це зробити. Загальну окупність для енергетики можливо 

забезпечити за рахунок зростання обсягів експорту електроенергії 

до сусідніх країн); 

- надати пільгові кредити (0,5-1%) саме для зміцнення малого 

та середнього бізнесу; 

- збільшити грошові виплати для найбільш уразливих верств 

населення (на сьогоднішній день це частково виконується); 

- залучити кошти міжнародних фінансових донорів та 

перерозподілити їх для збереження малого, середнього бізнесу, 

підприємств сільськогосподарського сектору та стратегічно 

важливих підприємств України; 

- спрямувати додаткові кошти для посиленого забезпечення 

медичної сфери; 

- запровадити дієву систему страхування лікарів та 

медичного персоналу в умовах карантину; 

- забезпечити належне фінансування мікропроєктів у 

об’єднаних територіальних громадах, для сприяння створенню 

нових робочих місць; 

- забезпечити повний та безперебійний доступ усіх громадян 

України  у тому числі українських мігрантів до отримання дієвих 

медичних послуг; 

- забезпечити створення місць тимчасової карантинної 

рекреації для осіб, що прибувають на територію України (14 днів з 

дня прибуття особи); 

- укласти багатосторонні угоди щодо лікування громадян 

України за кордоном. 
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РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ У ПІДВИЩЕННІ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Сьогодні, в умовах загострення конкуренції, якісний аналіз 

показників господарської діяльності посідає важливе місце у 

системі стратегічного управління розвитком підприємства. 

Технології, методи та методики економічного аналізу дозволяють 

отримати повну об’єктивну оцінку ефективності функціонування 

суб’єктів господарювання, яка слугує вихідною інформацією для 

пошуку шляхів підвищення рівня раціоналізації діяльності фірми.  

 Економічний аналіз – це наука, яка представляє собою 

упорядковану систему інформації, пов'язаної з процесом вивченням 

економічних явищ у їх взаємозв'язку для визначення тенденцій та 

факторів, які впливають прямо або опосередковано на фінансовий 

результат діяльності підприємства. Головною метою проведення 

економічного аналізу є отримання інформації, на основі якої 

здійснюється заходи для усунення недоліків роботи фірми, 

нарощення ефективності та стабільності функціонування 

підприємства, використання потенційних резервів для зростання 

масштабів організації [2]. 

Кожна стадія «життєвого циклу» підприємництва має 

супроводжуватись економічним аналізом: від зародження ідеї, яка 

потенційно може стати успішним проектом, до фактичної реалізації 

будь-якої фази становлення підприємства.  Економічний аналіз на 

кожному етапі підприємницької діяльності надає можливість 

зробити найбільш вигідний вибір з наявної множини альтернатив 

для забезпечення конкурентних переваг об’єкта, що 

гарантуватимуть прибутковість в довгостроковій перспективі [3]. 
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Підприємницька діяльність будь-якої спрямованості потребує 

безперервного моніторингу результатів та причино-наслідкового 

зв’язку, який їх обумовлює, розбору сучасних економічних 

процесів, які здатні впливати на хід діяльності компанії. 

Необхідність такого контролю пов’язана з високою частотою змін в 

умовах функціонування організації, продиктованими змінами в 

зовнішньому середовищі: в кон’юнктурі ринку, податковому 

законодавстві, політичній стабільності, загальній економічній 

ситуації в країні та рівні дієвості державного регулювання 

економічних процесів шляхом запровадження відповідних 

національних програм [2]. Зазначені фактори можуть як 

стримувати, так і прискорювати ділову активність компаній, яка 

впливає на загальний економічний прогрес держави. Тому 

економічний аналіз дозволяє розробити ефективну стратегію 

пристосування до зовнішніх умов та їх «коливання», зважаючи на 

ресурсні можливості компанії та ступінь їх використання. 

Оскільки на діяльності підприємства позначаються зовнішні 

та внутрішні фактори, економічний аналіз має враховувати стан 

обох категорій та рівень їх впливу на функціонування компанії. За 

групою внутрішніх чинників проводиться аналіз таких параметрів: 

забезпеченість виробничими ресурсами (матеріальними, 

трудовими, технологічними системами) та рівень їх використання, 

стан організаційно-управлінської структури компанії, ступінь 

раціональності розпорядження фінансовими активами, рівень 

ефективності виробничо-збутової політики та виробничо-

фінансового менеджменту, вірогідність банкрутства та здатність до 

платоспроможності підприємства тощо [2]. 

В цілому економічний аналіз забезпечує реалізацію 

наступних функцій: 

- вивчення дії економічних законів на підприємстві, 

виявлення економічних закономірностей в роботі та причинно-

наслідкових змін; 

- комплексне дослідження функціонування підприємства за 

допомогою системи показників, об'єктивний аналіз наявних планів 

та оцінка їх виконання;  

- розробка заходів для підвищення якості планування і 

прогнозування; 



356 

 

- знаходження резервів зростання ефективності роботи 

компанії, наприклад за рахунок впровадження передових 

технологій і досвіду; 

- обґрунтування рекомендацій, спрямованих на зростання 

результативності компанії; 

- прийняття своєчасних управлінських рішень на основі 

отриманої інформації [1]. 

Економічний аналіз слугує ланкою сполучення фінансового 

обліку та прийняття господарських рішень. В ході здійснення 

економічного аналізу інформація фінансово-звітного характеру 

проходить обробку: порівняння даних за різні періоди часу, 

порівняння фактичних та нормативних значень, порівняння 

показників з аналогічними показниками компаній-конкурентів [3]. 

Отримана оцінка показників діяльності дозволяє детально 

обґрунтувати управлінські рішення та оптимізувати процес їх 

прийняття. Для найбільш точного та повного дослідження стану 

справ компанії потрібно проаналізувати показники окремих 

елементів функціонування організації: 

- маркетингової політики; 

- загальної стратегії підприємства та її відповідності до 

внутрішніх та зовнішніх умов; 

- еластичності змін економічних показників; 

- ризику підприємництва [1]. 

Проведення економічного аналізу з певною періодичністю 

надає можливість знайти нові джерела формування прибутку, 

шляхи зміцнення позицій компанії та інтернаціоналізації бізнесу, а 

також забезпечує здатність до збереження діяльності підприємства 

в умовах поширення несприятливих економічних явищ та високої 

конкуренції. Роль економічного аналізу значним чином зростає при 

активізації кризових процесів в організації, адже він дозволяє 

виявити причини кризи, спланувати оптимальний варіант виходу з 

даної ситуації та розробити систему антикризових заходів, яка 

спрямовану на стійкий фінансово-економічний розвиток компанії в 

майбутньому [3].  

Таким чином, економічний аналіз виступає дієвим набором 

інструментів для дослідження рівня ефективності діяльності 

підприємства. Економічний аналіз дозволяє виявити закономірності 

та тенденції, наявні в процесах господарювання, фактори та 

чинники, які їх обумовлюють, та ступінь їх впливу на 
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функціонування компанії, визначити втрачені вигоди, сильні та 

слабкі сторони організації, здатність адаптуватися до змін у 

зовнішньому середовищі, рівень конкурентоспроможності 

підприємства, потенціал компанії. Дані економічного аналізу дають 

можливість чітко обґрунтувати правильність прийняття певних 

управлінських рішень, які призведуть до підвищення ефективності 

роботи підприємства.   

 

Література: 

1. Бажовська Г.,  Попович П. Роль  економічного   аналізу  у 

підвищенні ефективності діяльності підприємства в ринкових 

умовах. Економічний аналіз. 2012. №4. С.158-161. 

2. Міщук Г.Ю.,  Джигар Т.М.,  Шишкіна О.О. Економічний 

аналіз:   навч. посібник / Національний університет водного 

господарства та природокористування. Рівне: НУВГП, 2017. 156 с. 

3. Роль економічного аналіз  в діяльності підприємств. 2017.   

URL: 

https://spravochnick.ru/ekonomicheskiy_analiz/rol_ekonomicheskogo_a

naliza_deyatelnosti_predpriyatiya/  (дата звернення: 24.04.2020). 

 

Будько О.В., д.е.н., доцент  

Дніпровський державний технічний університет,  

м. Кам’янське, Україна 

 

НЕФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ 

УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА 

 
На сьогодні успіх компанії безпосередньо пов'язаний з 

нефінансовими показниками, які характеризують її політику у сфері 

економіки, довкілля та соціуму. Ці показники мають бути 

відображені у нефінансовій звітності, порядок складання якої на 

сьогодні має ряд проблемних аспектів. Питаннями, пов’язаними із 

дослідженням сутності та особливостей складання нефінансової 

звітності займалися такі науковці, як Ю.В. Алтухова, О.М. 

Баришнікова, К.В. Безверхий, Д.О. Грицишен, І.В. Жиглей, В.М. 

Жук, С.Я. Король, С.О. Левицька, Н.О. Лоханова, І.О. Макаренко, 

О.Г. Сокіл, Т.О. Тарасова.  

Водночас проблеми щодо формування нефінансової звітності 

у сучасних умовах остаточно не вирішені та потребують подальших 

https://spravochnick.ru/ekonomicheskiy_analiz/rol_ekonomicheskogo_analiza_deyatelnosti_predpriyatiya/
https://spravochnick.ru/ekonomicheskiy_analiz/rol_ekonomicheskogo_analiza_deyatelnosti_predpriyatiya/
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досліджень. Виходячи з цього, ціллю дослідження є визначення 

особливостей складання нефінансової звітності , яка характеризує 

вплив діяльності компанії на економіку, довкілля та соціальне 

середовище. 

Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову 

звітність» визначена необхідність складання звіту про управління. 

Звіт про управління – документ, що містить фінансову та 

нефінансову інформацію, яка характеризує стан і перспективи 

розвитку підприємства та розкриває основні ризики і 

невизначеності його діяльності [1]. Метою звіту є доповнення 

річної фінансової звітності необхідною інформацією, яка повинна 

містити достовірний огляд розвитку, діяльності та стану, а також 

опис основних ризиків і невизначеностей у роботі підприємства. 

Форму звіту про управління не визначено, тобто складається такий 

звіт у довільній формі. Водночас підприємства мають розкривати 

інформацію за такими напрямами: 1) організаційна структура та 

опис діяльності підприємства; 2) результати діяльності; 3) 

ліквідність та зобов'язання; 4) екологічні аспекти; 5) соціальні 

аспекти та кадрова політика; 6) ризики; 7) дослідження та інновації; 

8) фінансові інвестиції; 9) перспективи розвитку; 10) корпоративне 

управління (складають підприємства-емітенти цінних паперів, цінні 

папери яких допущені до торгів на фондових біржах або щодо 

цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію) [2]. 

Водночас міжнародний досвід свідчить, що найпоширенішим 

стандартом у світі, згідно якого готують нефінансову звітність, є 

стандарт за принципами GRI (Global Reporting Initiative), який 

підготовлено Глобальною Радою зі стандартів у сфері сталого 

розвитку (GSSB). В основі цього стандарту лежить ідеологія того, 

що економічні, екологічні і соціальні результати діяльності 

компанії безпосередньо пов’язані з її довготривалим розвитком. 

Глобальна Рада зі стандартів у сфері сталого розвитку випустила 4 

покоління стандартів: починаючи з 2001 р. – G1, у 2013 р. – G4. 

Вже у 2016 році вийшли в світ модульні стандарти складання 

нефінансової звітності (GRI Standards). Офіційно стандарти 

вступили в силу 1 липня 2018 року, а з другої половини 2018 року 

стандарт GRI G4 остаточно втрачає свою актуальність. Водночас 

різких змін від G4 до модульних стандартів не було: нововведення 

сприяють підлаштуванню під конкретну галузь, у якій працює 

компанія, а, отже враховують особливості її діяльності.  
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Саме відповідно до цього стандарту складається близько 80 

% публічних нефінансових звітів у світі. Водночас при складанні 

нефінансового звіту компанії часто обирають декілька стандартів. 

Серед 300 компаній тільки 10 обрали стандарти GRI (або 

секторальні стандарти), близько 46 % використали два і більше 

стандарти, 25 % – не вказали, відповідно якого стандарту 

здійснювалося звітування, 14 % – звітуються відповідно до 

Міжнародного стандарту фінансової звітності [3]. 

Нефінансову звітність підготовлену відповідно до GRI 

Standards, яка допомагає бізнесу розуміти проблеми, ризики, 

можливості для розвитку та визначати його економічну, екологічну 

та соціальну результативність називають звітністю зі сталого 

розвитку. 

Найбільш широко використовуваний у світі стандарт GRI 

(GRI Standarts) визначає звітність зі сталого розвитку як практику 

інформування широкого кола зацікавлених сторін про економічну, 

екологічну та соціальну результативність та відповідний вплив, 

який чинить компанія своєю діяльністю.  

Модульний стандарт складається з трьох універсальних 

стандартів, які підходять для всіх компаній незалежно від виду 

діяльності: 

1) основоположний стандарт (Foundation Standard), який 

містить принципи звітності «відповідно до критеріїв». Це те, від 

чого слід відштовхуватися будь-якій компанії, яка використовує 

стандарти GRI;  

2) загальний стандарт з розкриття (General Disclosures 

Standard), який  включає розкриття таких питань, як організаційна 

структура, управління, участь в корпоративних відносинах 

стейкхолдерів, практика звітності, стратегія і аналіз;  

3) стандарт про підхід до управління менеджменту 

(Management Approach Standard), який визначає вимоги до 

розкриття інформації про підхід менеджменту та може 

використовуватися в будь-якому тематичному стандарті GRI. 

Також GRI Standards містить 33 специфічних стандарти, які 

пов’язані з екологічними, економічними та соціальними аспектами 

діяльності компанії. Формат стандарту достатньо універсальний та 

може використовуватися тими компаніями, які хочуть 

використовувати його лише для складання звітності за окремими 

конкретними аспектам своєї діяльності. Водночас деякі 
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концептуальні складові звітності зі сталого розвитку (мету, 

завдання, принципи) слід доповнити та розширити з метою більшої 

конкретизації методики її складання. 

Визначення мети звітності зі сталого розвитку обумовлює її 

призначення та місце у системі інших видів звітності. Нерозуміння 

мети складання звітності зі сталого розвитку певною мірою 

пояснюється неоднозначними назвами звітів, у яких наводиться 

нефінансова інформація. При визначенні мети звітності зі сталого 

розвитку слід виходити з того, що без добровільної і зацікавленої 

участі компаній в урегулюванні глобальних процесів не обійтися не 

тільки у фінансово-економічній сфері, але і в галузі охорони 

навколишнього середовища та забезпечення соціальної 

стабільності. Складання звітності зі сталого розвитку обумовила 

необхідність отримання інформації про результативність діяльності 

у вигляді ціннісної характеристики, яка, у свою чергу, одночасно 

включає взаємопов’язані характеристики економічних вигод та 

супутніх їм ознак корисності (чи шкоди) для всіх зацікавлених 

сторін. 

Завданнями складання звітності зі сталого розвитку слід 

визначити такі: 

- інформаційна підтримка зацікавлених сторін при прийнятті 

рішень і здійснення дій з неодмінним дотриманням принципів 

сталого розвитку; 

- посилення підзвітності і відповідальності та підвищення 

рівня розуміння взаємозв’язку економічних, екологічних і 

соціальних напрямів діяльності; 

- встановлення взаємозв’язків між результатами діяльності 

організації та їх впливом на економіку, навколишнє середовище і 

суспільство; 

- підвищення якості інформації, доступної зацікавленим 

сторонам про економічні, екологічні та соціальні аспекти діяльності 

організації; 

- надання інформації про безперервну взаємодію ESG-

чинників (environmental, social and governance) і фінансових 

показників при ухваленні рішень, що впливають на економічну, 

екологічну та соціальну результативність організації.  

Звітність зі сталого розвитку має базуватися на принципах, 

які визначені Керівництвом зі звітності у сфері сталого розвитку, а 

саме: принципах, які визначають зміст звіту (взаємодія із 
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зацікавленими сторонами, контекст сталого розвитку, суттєвість, 

повнота) та принципах, які забезпечують якість звіту 

(збалансованість, зіставність, точність, своєчасність, ясність, 

надійність). Аналіз змістовного наповнення принципів свідчить про 

необхідність їх уточнення та доповнення, що сприятиме 

досягненню визначеної мети звітності зі сталого розвитку. Слід 

видивити базові принципи: контекст сталого розвитку, суттєвість, 

повнота, стратегічне спрямуванння, системність та додаткові 

принципи: нейтральність, економічність, обґрунтованість, 

логічність, синергізм. 

Особливо важливим є принцип суттєвості. Враховуючи це, 

для прийняття рішення щодо суттєвості інформації необхідно:  

- визначити групи зацікавлених осіб, на які має вплив 

потенційна інформація, яка буде подана у звітності зі сталого 

розвитку – чим більше зацікавлених осіб, тим інформація буде 

суттєвішою; 

- охопити потенційною інформацією масштаби діяльності 

компанії у звітному періоді; 

- забезпечити потенційною інформацією у розрізі елементів 

ЗСР правильну оцінку питань (зокрема, щодо сфери діяльності 

компанії, визначених екологічних та соціальних аспектів тощо); 

- окреслити контекст інформації: суттєва інформація в 

одному контексті, може не бути такою в іншому; 

- встановити ступінь впливу екологічних і соціальних 

факторів на діяльність компанії; 

- розробити внутрішню політику з питань визначення 

суттєвості, яка базується, зокрема, і на професійному судженні 

фахівців. 

Сам формат звітності зі сталого розвитку не визначено, а 

тому з метою порівнянності (зіставності) таких звітів, вважаємо, що 

вона має включати такі розділи, як: 1. Загальні стандартні елементи 

звіту (1.1. Стратегія і аналіз; 1.2. Профіль організації; 1.3. 

Корпоративне управління; 1.4. Суттєві аспекти; 1.5. Взаємодія із 

зацікавленими сторонами; 1.6. Етика і сумлінність); 2. Специфічні 

стандартні елементи звіту; 3. Загальні відомості; 4. Додатки. 

Додатки можуть надаватися на вимогу зацікавленої сторони і 

включати «Узагальнену таблицю показників економічних, 

екологічних і соціальних аспектів діяльності» та аудиторський 
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висновок. Всі фінансові показники, що забезпечуватиме їх 

зіставність, представлені в узагальненій таблиці. 

Така структура ЗСР є рекомендованою. Особливості ж 

складання ЗСР мають регулюватися обліковою політикою та бути 

прописані у внутрішньому Стандарті (регламенті) складання 

звітності зі сталого розвитку. 
Слід розуміти, що звітність зі сталого розвитку – це не 

стандартний фінансовий звіт, а звіт, за допомогою якого компанія 

може ідентифікувати свій вплив на економіку, довкілля та 

суспільство як на мікро-, так і на макрорівні. Тому до звіту може 

бути додана інформація у вигляді ілюстрацій та інфографіки.  

Складання нефінансової звітності досить трудомісткий і 

важливий процес. На початку цього процесу компанія має 

визначити мету складання такої звітності та зацікавлених осіб з 

тим, щоб звітність була повною та всеохоплюючою. Також 

компанії треба визначитися з тим, хто буде складати таку звітність 

– окрема робоча група, бухгалтерія, фінансовий відділ або 
створений відділ, відповідальний за питання сфери сталого 
розвитку та корпоративної соціальної відповідальності.

Таким чином, складання нефінансової звітності, показники 

якої характеризують вплив діяльності корпорації на економіку, 

довкілля та соціальне середовище, має враховувати міжнародний 

досвід та практичні розробки, які успішно використовують провідні 

компанії світу. 
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МІСЦЕ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ У 

ДЕРЖАВНІЙ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПОЛІТИЦІ 

 

Інтеграція зусиль світового співтовариства у сфері 

інвестування у сталий розвиток обумовлена потребою у мобілізації 

та ефективному використанні значних фінансових ресурсів різного 

виду та походження для підтримки країн, що розвиваються, на 

шляху до сталого розвитку та досягнення Цілей сталого розвитку 

ООН (ЦСР) [1]. На найвищому організаційному рівні вона 

відбувається в рамках форумів для фінансування розвитку (FfD 

forum), які проводилися щорічно у 2016-2018 рр.  

Подолання інвестиційного розриву у фінансуванні ЦСР, у 

першу чергу, виступає основним завданням для інвестиційних 

політик у різних країнах, які мають створити основу для 

функціонування фінансових систем нового типу, націлених на 

мобілізацію, акумуляцію, трансмісію та алокацію інвестиційних 

ресурсів для сталого розвитку. 

Дослідження концепції відповідального інвестування як 

прикладного інструментарію та механізму реалізації державної 

інвестиційної політики (ДІП)  лежить у межах більш широкого 

поняття – фінансів сталого розвитку як концепції, яка описує цілі, 

суб’єкти, об’єкти інвестицій, способи формування і використання 

інвестиційних ресурсів, прийоми, методи і технології прийняття 

інвестиційних рішень у економіці сталого розвитку чи у 

циркулярній економіці. 

 Поява нових інвестиційних механізмів, продуктів та 

технологій, які інтегруються у традиційну практику 

функціонування фінансових ринків створює нові виклики для 

усталеної практики їх регулювання з боку державних інституцій та 

вимагає адекватного реагування засобами нової інвестиційної 

політики в умовах фінансування сталого розвитку та його Цілей.  

Потреба у формуванні ДІП, націленої на досягнення ЦСР 

засобами відповідального інвестування лежить у площині 

нівелювання ринкових провалів для повноцінного виконання 

соціально-економічних функцій держави в умовах сталого 
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розвитку, а також упереджень приватного бізнесу щодо 

неефективності відповідальних механізмів інвестування для 

досягнення його Цілей. У цьому зв’язку завдання ДІП (поліпшення 

інвестиційної клімату держави, зростання обсягів іноземних 

інвестицій, формування середовища та відповідних видів 

забезпечення для залучення інвестиційних ресурсів реалізації 

пріоритетних національних інвестиційних проектів) мають 

розглядатися через призму сталого розвитку і носити 

відповідальний характер, заснований на його цінностях і Цілях. 

Роль  ДІП у фінансуванні сталого розвитку та його Цілей на 

наднаціональному рівні задекларована 193 членами ООН на 3 

Міжнародній конференції з фінансування для розвитку у 2015 році і 

конкретизована за такими напрямами:  

1) формування розширеної ризикорієнтованої регуляторної 

концептуальної основи  для фінансово-інвестиційних посередників 

(від мікрофінансування до міжнародного банківництва); 

2) забезпечення регуляторного середовища для підтримання 

ринкової стабільності та фінансової інклюзії у збалансований 

спосіб з відповідним захистом споживачів фінансових послуг та 

інвестиційних продуктів; 

3) розробка регулювання ринків капіталу, яке формує 

стимули для усіх суб’єктів інвестиційного ланцюга для 

функціонування з урахуванням довгострокової ефективності, 

скорочення надлишкової волатильності та відповідно до 

індикаторів сталого розвитку [2]. 

Враховуючи зазначені напрями, а також європейський досвід 

ДІП [3] та наднаціональні ініціативи [2, 4] ролі держави (в особі 

органів відповідальних за інвестиційну політику) при її реалізації  

за цими напрямами можна конкретизувати як «ініціатора», 

«медіатора» та «акумулятора». 

При цьому сприяння досягненню ЦСР засобами ДІП 

автоматично включає традиційні напрями: стимулювання 

економічного зростання, нарощування ВВП, забезпечення повної 

зайнятості через включення економічної компоненти сталого 

розвитку. А  врахування соціальної та екологічної складової 

сталого розвитку робить нову ДІП більш комплексною.  

Основою реалізації впливу держави на регулювання 

інвестиційних процесів засобами ДІП та відповідального 

інвестування  виступають приватні,  державні та змішані  
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інвестиційні ресурси, які можуть бути зовнішнього та внутрішнього 

типу, які формуються та знаходяться в обігу у межах різних за 

напрямом фінансових потоків на різних стадіях інвестиційного 

ланцюга (табл. 1). 

 

Таблиця 1 Співвідношення  інвестиційних ресурсів, напряму 

фінансових потоків та стадій інвестиційного ланцюга 

Ресурси Фінансові потоки 
Стадії інвестиційного 

ланцюга 

Внутрішні 

державні 
Висхідні (Upstreem) Мобілізація 

Зовнішні державні Висхідні Акумуляція 

Змішані 
Висхідні, Cереднього 

рівня (Midstreem) 
Трансмісія 

Зовнішні та 

внутрішні 

приватні 

Cереднього рівня Алокація 

Нисхідні  (Downstreem) Відшкодування 

Джерело: складено автором 

 

Вплив ДІП також може бути структурований як за типом 

інтервенцій ДІП (безпосереднє фінансування сталого розвитку, 

його Цілей, зокрема і нівелювання ризиків, що виникають у цьому 

процесі; створення сприятливого середовища для відповідального 

інвестування ), так і за цільовими секторами таких інтервенцій. 

У межах інвестиційного ланцюга свої регуляторні функції у 

межах визначеної ДІП держава реалізує через державний сектор 

економіки, і через спеціальні інститути – органи виконавчої влади 

та місцевого самоврядування, відповідні міністерства, відомства, 

фонди служби та  Національний банк. 

Таким чином формування нової ДІП, яка спирається на 

механізми відповідального інвестування  є основою для 

переформатування фінансових систем країн світу на засадах 

сталого розвитку, з інкорпорованими ЦСР та ESG – критеріями у 

фінансові технології, інвестиційні продукти, стратегії інвестування 

приватних та інституційних інвесторів. Роль каталізатора цих 

процесів безпосередньо належить державі як  «ініціатора», 

«медіатора» та «акумулятора» у сфері відповідального 

інвестування. Таке структурування дає змогу синтезувати функції 

ДІП як каталізатора інкорпорації ЦСР та ESG – критеріїв у 

традиційний інвестиційний ланцюг. 
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД СЕК'ЮРИТИЗАЦІЇ 

ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ: ЗНЯТТЯ ПРАВОВИХ ОБМЕЖЕНЬ 

 

Дослідження глобальних тенденцій розвитку сек’юритизації 

на сучасному етапі, виявлення макроекономічних передумов її 

запровадження в практичних реаліях з одночасним формуванням 

адекватного фінансово-технологічного апарату в умовах 

модернізації світового фондового ринку потребує відповідного 

наукового реагування, розробки ефективних практичних 

рекомендацій. На сьогоднішній день можна констатувати наявність 

позитивних зрушень: зняття правових обмежень, зміна економічних 

умов в європейських країнах, прискорене розповсюдження 

сек’юритизації активів в Європі. 

Вагомий внесок у розвиток теоретичних та практичних знань 

щодо застосування та розвитку сек’юритизації зробили такі 

зарубіжні вчені як Айленбергер Г. [1], Бэр, Х. П. [2], Девідсон Е., 

Сандерс Е. [3], Фабоцці Ф. [4], Оль Х. [5]. В Україні за останні роки 

також підвищився інтерес багатьох вчених до питань 

сек’юритизації, а саме: Виговський О. І. [6], Колосінський І. А. [7], 

Корнівська В.О. [8], Ткаченко Н. М. [9], Шейко О. П. [10] та інші. 

Разом з тим, в працях означених авторів відсутня юридична оцінка 

питань, пов’язаних зі зняттям правових обмежень. 

В багатьох країнах вже створена або створюється нормативна 

база, що забезпечує проведення угод сек’юритизації фінансових 

активів. Завдяки формуванню спеціальних експертних груп й 

прийняттю нормативних актів і законів про сек’юритизацію активів 

вже усунено багато питань та невизначеностей в галузі 

корпоративного і податкового права. Більше того, органи 

банківського нагляду європейських країн оприлюднюють офіційні 

позитивні висновки стосовно фінансових угод даного виду та, 

розроблюючи відповідні положення чи інструкції, створюють 

необхідні з точки зору наглядового права умови. Розглянемо деякі 

важливі нормативні акти, які вплинули на впровадження 

сек’юритизації активів в Європі. 
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Франція стала першою європейською країною, яка 

впровадила спеціальне законодавство про сек’юритизацію. Закон 

Франції від 23.12.1988 р. №88-1201 (Loi Titrisation) ввів нову форму 

так званих загальних фондів (Fondes Commune de Creanes, FCC). 

FCC визначається як спільне володіння, що має в якості єдиної 

мети придбання прав вимог та емісію власних цінних паперів (паїв, 

часток), що представляють права щодо грошових вимог. Разом з 

тим власники пайових цінних паперів несуть відповідальність за 

борги фонду тільки в межах майна фонду пропорційно наявним у 

них часток. Більш того, власники часток фонду мають ряд прав 

учасників корпорації. Національний банк Франції визнав 

сек’юритизацію активів «допустимою технікою для виведення 

активів за баланс». Це відкрило можливості для проведення угод 

сек’юритизації фінансових активів у Франції [2]. 

Варто відзначити, що спочатку французький законодавець 

створив досить обережну та обмежену за складом майна структуру, 

подальший розвиток якої пішло по шляху поступового створення 

великих можливостей використання FCC. Так, сьогодні FCT (у 2008 

році в рамках реформи законодавства про сек'юритизацію FCC був 

перейменований в Fondes Communes de Titrisation – FCT), крім 

права неодноразової емісії часткою, отримав можливість емітувати 

облігації, брати участь в угодах синтетичної сек'юритизації 

(сек'юритизації з передачею кредитних ризиків, а не самого активу), 

з 2008 року FCT стало можливим використовувати для 

сек'юритизації страхових ризиків. Згодом модель французького 

фонду була сприйнята Португалією та Іспанією.  

Спеціальне законодавство Португалії, що присвячене угодам 

сек'юритизації, передбачає дві опції щодо форми спеціальної 

юридичної особи (SPV): компанія і фонд. У порівнянні з 

французьким законом португальське регулювання носить більш 

рестриктивний характер (додаткове обмеження угод, які можуть 

здійснюватися з використанням даного законодавства через 

обмеження кола оригінаторів, встановлення спеціальних критеріїв 

щодо прав вимог, які можуть передаватися в рамках таких угод) і 

містить більш складну структуру фонду, що складається з керуючої 

компанії, сервісного агента, депозитарію [11]. Незважаючи на все 

це, саме SPV-фонд отримав більшого поширення в Португалії у 

порівнянні з SPV-компанією. 

В Іспанії процес сек’юритизації активів був запроваджений 
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прийняттям спеціального законодавства, зокрема законом про 

сек'юритизацію від 19.07.1992 р. (Law 19/1992). Цей закон дозволив 

створення так званих іпотечних фондів (Fondos de Titulizacion 
Hipotecaria), які є SPV особливого виду і які здійснюють придбання 

прав вимог за іпотечними кредитами. Позитивне відношення 

іспанських банків до сек’юритизації активів має певні особливості. 

В Іспанії застосування сек’юритизації було пов’язане не стільки з 

покращенням структури капіталу, скільки з бажанням покращити 

показник достатності власного капіталу й підвищити віддачу від 

нього. Однак в результаті законодавчих обмежень значна частина 

капіталу іспанських банків не могла бути спрямована на 

кредитування. В результаті розширення сфери регулювання закону 

Іспанії від 10.03.1994 р. була створена законодавча основа для 

сек’юритизації неіпотечних активів шляхом створення фондів 

активів (Fondos de Titulizacion de Activos)/ 

Можливість створення SPV в формі фонду також присутня в 

спеціальному законодавстві Люксембургу. Закон Люксембургу про 

сек'юритизацію передбачає спеціальні правила для SPV-фонду та 

SPV-компанії, що застосовуються в разі, якщо дані утворення були 

створені в Люксембурзі в рамках цього закону. Існуюча в 

Люксембурзі конструкція фонду в цілому має декілька 

відмінностей [12-13]: 1) можливо ще більш вузьке обмеження 

діяльності фонду (якщо діяльність FCТ визначена як придбання 

прав вимоги та емісія цінних паперів, то законодавство 

Люксембургу крім цього дозволяє обмежувати статутні цілі фонду 

тільки придбанням прав вимоги або тільки емісією цінних паперів); 

2) на відміну від FCТ SPV-фонд, створений в Люксембурзі, для 

організації єдиної емісії не зобов'язаний отримувати ліцензію з боку 

місцевого регулюючого органу; 3) люксембурзький фонд може 

бути організований по моделі спільної власності або за моделлю 

трасту, вибір щодо застосування тих чи інших правил повинен бути 

закріплений в організаційних документах фонду; 4) можливість 

надання більш активної ролі інвесторам за допомогою їх 

інституціалізації. 

Таким чином, розвиток ринку сек’юритизації активів в 

значній мірі залежить від введення відповідного регулювання та 

позиції наглядових органів. В тих країнах, де органи банківського 

нагляду реально визнали дані трансакції доцільним способом 

фінансування, спостерігається впевнений розвиток ринку. Проте 
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широке впровадження сек’юритизації активів на європейському 

рівні все ще потребує глибоких змін національного законодавства в 

окремих країнах та його міжнародної гармонізації. При цьому 

маються на увазі норми корпоративного та наглядового права.  
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІІ УКРАЇНИ ДО 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 

Характерною рисою сучасного світового розвитку країн є 

активізація інтеграційних процесів у Європі та світі загалом. При 

цьому до процесу світової інтеграції залучені більшість країн світу. 

Зовнішня політика ЄС направлена на всебічну співпрацю та 

взаєморозуміння з сусідніми країнами, у тому числі з Україною. 

Після останнього розширення ЄС і підписання асоціації з Україною 

особливої актуальності набуло питання вступу нашої країни до ЄС 

та набуття повноправного членства. Це дозволить створити нові 

можливості для поглиблення співпраці між Україною та ЄС. Тому, 

важливим питанням є здійснення аналізу та виявлення перспектив 

інтеграції України до ЄС, визначення місця України у ЄС та 

знаходження шляхів подолання проблем для успішної 

євроінтеграції. 

Європейське інтеграційне об’єднання – являє собою 

«об’єднання груп розвинутих країн, які можуть взаємодіяти, 

торгувати та переміщати в серединні угрупування товари, послуги, 

фактори виробництва та робочу силу» [1].  

Тобто ЄС є не просто зоною вільної торгівлі а розширеним 

економічно-політичним союзом, що пропонує великий спектр прав 

та обов’язків для своїх країн членів. Загалом, відносини України ЄС 

почали формуватися після здобуття незалежності України. Саме в 

цей час  «вперше  пролунав заклик зі сторони Євросоюзу до 

України з ціллю підтримувати із державами – членами відкритий 

діалог та відкриті стосунки» [2].  

Інтеграція України до ЄС є досить непростим питанням, тому 

що цей процес триває до сьогоднішнього дня і при цьому хоча й і є 

зрозумілим, що цей процес не швидко проходити не може. В 

Україні точилися і продовжують точитися дискусії щодо її 

інтеграційного вибору не один рік, тобто вибору моделі інтеграції: 

європейської чи євразійської. Такі фактори, як Революція гідності, 
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військова окупація Кримського півострова та початок військових 

дій сході України остаточно визначили зовнішній політичний 

вектор розвитку України та усунули полярність руху Захід – Схід. 

Як свідчить загальносвітовий досвід, «інтеграційний вибір 

будь-якої країни світу має як мінімум три аспекти: правовий, 

економічний, політичний» [3]. Для України ці три аспекти мають 

особливе значення. Зокрема, «правовий аспект – це збереження 

суверенітету і державності, економічний – розвиток країни і 

добробут народу, політичний – це забезпечення цивілізаційного 

майбутнього Українського народу» [3]. 

Багато дослідників виокремлюють основні  вигоди та слабкі 

сторони для України після вступу до ЄС. До основних вигод варто 

віднести наступні фактори: 

1. Політичні переваги: європейська колективна безпека; 

членство в НАТО; стійка плюралістична демократична правова 

держава; розбудова демократичних інституцій [4]. 

2. Економічні переваги: макроекономічна стабільність; 

технологічна модернізація; забезпечення вільного доступу до 

новітніх технологій, капіталу, інформації; надання субсидій 

сільському господарству; залучення іноземних інвестицій і новітніх 

технологій в українську економіку; створення нових робочих місць; 

спільні митні тарифи; антидемпінгова політика; протекціонізм і 

контроль експорту [4]. 

3. Соціальні переваги: ефективний захист прав людини в 

інституціях ЄС; упровадження соціальних стандартів у сферах 

охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту та 

соціального страхування; ефективний захист прав працівників; 

забезпечення високого рівня життя населення; відкриття кордонів 

до вільного пересування населення; розвинена система охорони 

довкілля; формування нового загальнодержавного менталітету [4]. 

Загальні проблеми, що перешкоджають вступу України до 

ЄС узагальнено у таблиці 1 

  

Таблиця 1. - Загальні проблеми, що перешкоджають вступу 

України до ЄС 
№ 

з/п 

Проблема  Сфера дії (економічна, 

політична, соціальна ) 

1 Слабка економічна система Економічна 

2 Часткова втрата суверенітету через 

вплив зовнішньої агресії 

Політична 



373 

Продовження таблиці 1 
3 Ускладнення візового режиму зі східними 

сусідами 

Соціальна/політична 

4 Нестабільна економічна система та рівень 

ВВП 

Економічна 

5 Недосконала фіскальна політика Економічна 

6 Високий рівень корупції Політична 

7 Великий сектор тіньової економіки Економічна/політична 

8 Відтік кваліфікованої робочої сили Економічна /соціальна 

9 Застарілість технічного оснащення 

державних та частки приватних 

підприємств 

Економічна, частково 

політична 

10 Низький рівень купівельної 

спроможності 

Економічна/соціальна 

11 Втрата конкурентоспроможності 

певних галузей 

Економічна 

Джерело: створено автором на основі [1]. 

Для вирішення нагальних проблем, українському суспільству 

необхідно впровадити комплекс економічних, політичних та 

соціальних заходів, які дозволять створити передумови для 

членства України у ЄС. Загалом цей комплекс заходів має 

охоплювати наступні напрями: 

забезпечення розвитку малого та середнього бізнесу, що 

сприятиме їх потенційному виходу на ринки ЄС; 

встановлення стабільної політичної системи та верховенства 

права; 

- забезпечення права на вільне працевлаштування та надання

пріоритетів інтелектуальним інвестиціям у високі технології; 

- забезпечення пільгового оподаткування для потенційних

інвесторів в економіку України; 

- підвищення кваліфікації робочої сили;

- пришвидшене впровадження стандартів ЄС у виробниче

середовище; 

- розвиток точного машинобудування;

- підвищення платоспроможності українських громадян.

Таким чином, можемо зазначити, що європейська інтеграція є

стратегічною ціллю нашої держави, яка закріплена законодавчо. 

Аналіз позитивних та негативних наслідків дає нам змогу оцінити 

виявлені можливості України з можливим використанням 
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позитивних моментів євроінтеграції та своєчасним виробленням 

програми дій які стосуються безболісної інтеграції України з 

урахуванням існуючих загроз та досвіду країн, які нещодавно стали 

членами ЄС. Отже, враховуючи вплив інтеграційних чинників на 

політичну, економічну та соціальну сфери держави, значно 

перспективнішим усе ж залишається вступ України до 

Європейського Союзу, на шляху до якого країна зробила вже багато 

зусиль та буде вдосконалюватися, щоб у найближчій перспективі 

стати членом ЄС. Це дасть змогу посилити нашу макроекономічну 

стабільність, нові можливості для підприємництва, нові сфери 

інвестування та лібералізація податкової системи. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ 

ПОСЛУГ 

 

Для забезпечення розвитку фінансового ринку як 

визначального сектору економіки і захисту його учасників 

важливим є створення ефективного механізму державного 

регулювання фінансового ринку. Особливого значення набуває 
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побудова системи взаємозв’язків між фінансовими інститутами в 

процесі реалізації їх функцій, що визначає ефективність 

функціонування фінансового ринку. 

Значну роль у регулюванні й нормативному забезпеченні 

розвитку фінансового ринку відіграють держава і саморегулівні 

організації,  здійснюючи оцінку насамперед законодавчого 

забезпечення діяльності його учасників. 

В цілому під державним регулювання фінансового ринку та 

його складових розуміють систему певних метoдів і прийoмів, що 

дозвoляють упорядкувати діяльність усіх йoго учасників і oперацій 

між ними шляхом встанoвлення державою певних вимoг та правил 

задля підтримки рівнoваги взаємних інтересів усіх учасників . Його 

метою є проведення єдиної та ефективної державної політики у 

сфері фінансових послуг; захист інтересів споживачів фінансових 

послуг; створення сприятливих умов для розвитку та 

функціонування ринків фінансових послуг; створення умов для 

ефективної мобілізації і розміщення фінансових ресурсів 

учасниками ринків фінансових послуг з урахуванням інтересів 

суспільства; запобігання монополізації та створення умов розвитку 

добросовісної конкуренції на ринках фінансових послуг. 

Державне регулювання  ринку фінансових послуг 

здійснюється відповідно до встановлених зобов’язань і вимог 

діяльності споживачів та учасників даного ринку з врахуванням 

його стандартів, державної реєстрації фінансових установ, 

ліцензування та нагляду за їх професійною діяльністю, захисту 

інтересів споживачів фінансових послуг [3]. 

Історія сучасного фінансового ринку України почалася від 

дня прийняття у 1991 р. Закону України "Про цінні папери та 

фондову біржу". За цей період вітчизняна система регулювання  

ринку фінансових послуг пройшла три етапи, на протязі яких 

удосконалюється законодавча база регулювання, визначаються, 

форми, принципи, напрями та інші складові регулювання. 

I етап регулювання припадає на 1991-1995 рр. Відзначається 

він тим, що головним регулюючим органом із боку держави було 

Міністерство фінансів, яке працювало з метою  створення 

фінансового ринку, займалося його нормативно-методичним 

забезпеченням, реєстрацією та обліком випусків цінних паперів 

підприємств, наданням дозволу на здійснення посередницької 

діяльності з цінними паперами тощо. 
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II етап у часових межах з 1995 по 2000 рр. Почався він з 

прийняття Указу Президента України в 1995 році "Концепція 

функціонування і розвитку фондового ринку України" та законів, 

які були прийняті Верховною Радою України після 1995 року, 

спрямовані на створення депозитарної діяльності та втілення 

міжнародних стандартів на вітчизняному ринку, спроможних 

забезпечити розвиток всіх сегментів фінансового ринку і вийти 

нашим інвесторам на міжнародні  ринки фінансових послуг. 

III етап, який розпочався з 2000р. і триває дотепер, 

характеризується удосконаленням законодавчої бази фінансового 

ринку, створенням на правовому рівні нового його сегмента - ринку 

фінансових послуг.  Також приймається Закон "Про фінансові 

послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (2001 

рік), який дає тлумачення фінансовим активам, фінансовій та 

кредитній установі, надається перелік послуг, які відносять до 

фінансових. У 2002 році з метою подальшого вдосконалення 

державного регулювання  ринку фінансових послуг, визначення 

ефективного механізму реалізації Національною комісією з цінних 

паперів та фондового ринку (далі НКЦПФР) своїх повноважень 

Президентом України було видано Указ "Про додаткові заходи 

щодо вдосконалення діяльності НКЦПФР", де передбачено:  

 фіксація відпoвідних повнoважень за НКЦПФР з 

урахуванням прийнятих останнім часом законів України; 

 вдосконалення системи управління НКЦПФР; 

 запровадження розпoділу повнoважень між НКЦПФР як 

кoлегіальним органом, її територіальними управліннями і 

центральним апаратом. 

Метою діяльності комісії є сприяння розвитку інвестиційно-

привабливого середовища, реструктуризація економіки, обмеження 

інфляції, інтеграція у міжнародні фінансові ринки, досягнення 

соціальної стабільності у суспільстві. На сьогоднішній день комісія 

співпрацює з органами регулювання ринку капіталів інших країн та 

іноземними інвесторами, з міжнародними організаціями, такими як 

Міжнародна організація Комісій з цінних паперів (IOSCO), 

Організацією економічного співробітництва та розвитку (OECD), 

Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), Світовим банком та 

іншими в рамках чинного законодавства відповідно до 

загальнодержавної політики у сфері зовнішніх відносин. Ця 

співпраця направлена на запровадження в Україні світових 
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стандартів регулювання економіки і конкретно фінансового ринку 

[2]. 

Наступним кроком щодо  розвитку фінансових установ було 

прийняттям у 2003 році Положення про національну комісію з 

регулювання ринків фінансових послуг (далі Комісія), в якому 

визначені основні завдання Комісії щодо діяльності на ринку 

фінансових інститутів: ведення Державного реєстру фінансових 

установ, реєстру саморегулівних організацій, кредитних спілок, 

аудиторів, страхових компаній, затвердження ліцензійних умов їх 

діяльності, проведення аналізу стану та тенденцій розвитку ринків 

фінансових послуг тощо. Згідно із законами України Комісія має 

право здійснювати державне регулювання і нагляд за діяльністю 

страхових компаній і страхових брокерів, установ 

накопичувального пенсійного забезпечення, кредитних спілок, 

довірчих товариств, лізингових і факторингових компаній, 

кредитно-гарантійних установ, ломбардів, інших учасників ринків 

фінансових послуг (крім банків, професійних учасників фондового 

ринку, інститутів спільного інвестування в частині їх діяльності на 

фондовому ринку, фінансових установ, які мають статус 

міжурядових міжнародних організацій, Державного казначейства 

України та державних цільових фондів). 

Згодом у 2006 році було прийнято закон "Про цінні папери та 

фондовий ринок", що регулює відносини, які виникають під час 

розміщення, обігу цінних паперів, дає визначення таким категоріям, 

як лістинг і делістинг, емісія, випуск цінних паперів, котирування, 

фінансові інструменти тощо, характеризує професійну діяльність на 

фондовому ринку, визначає основні положення його регулювання, 

надає класифікацію цінним паперам, та ін. [2]. 

Важливим кроком для розвитку Національної депозитарної 

системи (далі НДС) стало затвердження НКЦПФР у жовтні 2006 

року Положення про депозитарну діяльність, яке визначило перелік 

цінних паперів, що обслуговуються у НДС, особливості 

депозитарного обслуговування інститутів спільного інвестування та 

пенсійних фондів, основні функції депозитарних установ, вимоги 

до складання зведеного облікового реєстру власників цінних 

паперів тощо. У грудні цього ж року НКЦПФР затвердила 

Положення про функціонування фондових бірж, що визначає 

основні засади та вимоги до функціонування фондових бірж в 

Україні. Це Положення було розроблено відповідно до Цивільного 



378 

 

та Господарського кодексів України і цілої низки Законів, які 

мають пряме відношення до регулювання та розвитку вітчизняного  

ринку фінансових послуг[3]. 

На даний час механізм державного регулювання фінансового 

ринку України побудований на основі секторної моделі, тобто 

система регулювання є трьохрівневою: регулювання банківської 

діяльності здійснює Національний банк України; регулятором на 

ринку цінних паперів виступає Національна комісія з ЦП та 

фондового ринку (НКЦПФР); діяльність інших фінансових 

посередників і фінансових компаній (страхових компаній, 

кредитних спілок, недержавних пенсійних фондів тощо) 

регулюються Національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг. НБУ як регулятор є 

незалежним від уряду та економічно самостійним, діяльність двох 

інших контролюється Кабінетом Міністрів України. 

 Для України, як і для більшості країн, характерною є система 

регулювання фінансового посередництва, що включає 

безпосередньо органи регулювання та саморегульовані організації, 

які мають захищати інтереси фінансових посередників та 

споживачів фінансових послуг [1].  Такий підхід, зазвичай, 

характерний для регулювання такого основного сектору 

фінансового ринку як ринок цінних паперів. 

Беручи до уваги сучасні тенденції на вітчизняному  ринку 

фінансових послуг та глобалізаційні процеси в економіці в гадаємо, 

що з метою подальшого розвитку і підвищення ефективності 

функціонування фінансового ринку механізм його державного 

регулювання потрібно вдосконалювати. У науковій економічній 

літературі розглядають такі варіанти подальшого реформування 

державного регулювання: подальша розбудова існуючих 

регуляторів; запровадження діяльності двох окремих органів 

регулювання; створення окремого мегарегулятора; створення 

мегарегулятора на основі НБУ [2]. 

Більшість економістів  вважає, що найоптимальнішим 

варіантом розвитку механізму державного регулювання фінансової 

сфери є створення окремого мегарегулятора. До переваг такої 

моделі відносять: закріплення відповідальності за регуляторну 

діяльність за одним державним органом, спрощення та зменшення 

обсягів їх звітності, однаковий (уніфікований) підхід в нагляді та 
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регулюванні всіх учасників ринку, єдина інформаційна база даних 

фінансових установ тощо. 

В Україні моделі створення мегарегулятора із 

підпорядкуванням виконавчій гілці влади (або КМУ, або 

Міністерству фінансів) та виокремлення банківського 

законодавчого нагляду із сфери контролю НБУ з наступною його 

передачею новоствореному органу — мегарегулятору ринку 

фінансових послуг, активно обговорюються як в економічній 

літературі, так і в урядових колах [3]. Проте заходи зі створення 

мегарегулятора залишилися нереалізованими. У нас перші спроби 

створення мегарегулятора фінансових ринків були закладені в 

програму КМУ під назвою «На зустріч людям» на 2005–2010 р.р., 

одним із її пунктів було об’єднання двох комісій: Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг [1]. 

 Створення мегарегулятора може створити в Україні 

потужний центр регулювання фінансових ринків, уникнути 

конфлікту інтересів всередині Національного банку України та 

вивести країну на новий рівень державного регулювання ринків [2]. 

Крім того, створення мегарегулятора відповідатиме 

євроінтеграційним прагненням України. 

Окрім вищезазначеного, реформування нагляду на 

фінансовому ринку України повинне здійснюватися за IX 

основними напрямами:  

 шляхом стандартизації норм і правил державного 

регулювання на фінансовому ринку з поступовою концентрацією 

регуляторних функцій в одному державному органі;  

 відокремлення наглядових функцій від регуляторних та 

впровадженням системи пруденційного нагляду в усіх основних 

сегментах фінансового ринку;  

 підвищенням ролі саморегулівних організацій 

професійних учасників і встановленням їх більш тісного зв’язку 

регуляторними органами;  

 значним покращенням фінансування державних 

регуляторів, у тому числі з ринкових джерел [1]. 

Разом з цим нині для подальшого розвитку  ринку 

фінансових послуг та досягнення ним європейських стандартів 

важливим є збереження функціональних органів, які відповідають 



380 

 

за конкретні сегменти і галузі фінансового ринку (Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, Національна комісія з цінних паперів і 

фондового ринку, Державна служба моніторингу, НБУ), оскільки 

нинішніх умов це сприяє належному регулюванню та цільовим діям 

щодо розвитку відповідних фінансових інститутів: банків, 

страхових та інвестиційних компаній, інститутів пенсійного 

забезпечення. 

Отже, регулювання фінансового ринку є обов’язковим 

елементом системи державного регулювання економіки і на даний 

час іншої альтернативи не існує. 

Основним завданням державного регулювання фінансового 

ринку є узгодження інтересів усіх суб’єктів даного ринку через 

встановлення необхідних обмежень і заборон у їхніх 

взаємовідносинах через непряме втручання у їхню діяльність. 

Головною причиною, яка спонукає до створення мегарегуляторів на  

ринках фінансових послуг, є глобалізація та швидкий міжнародний 

перелив капіталу, що своїми масштабами може порушувати 

рівновагу на ринку та призводити до розбалансування економіки 

окремо взятої країни. А об’єднання секторальних регуляторів 

зможе усунути дублювальні функції органів регулювання, економії 

державних ресурсів на їх утримання тощо. Разом з тим, сьогодні в 

Україні важливим є збереження функціональних органів, які 

відповідають за конкретні сегменти і галузі фінансового ринку. 
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ТЕОРЕТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗМІСТУ 

ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВИЙ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ» 
 

Нестабільність економічної ситуації в Україні обумовлює 

необхідність пошуку додаткових фінансових джерел для реалізації 

заходів щодо стимулювання економічного розвитку держави. 

Фінансові інститути розвитку пропонують специфічні фінансові 

інструменти, які уряд може використовувати в цілях державної 

економічної політики. Нажаль, такі фінансові інструменти 

фактично не використовуються в нашій державі.  

Проблематику активізації діяльності фінансових інститутів 

розвитку розглядають у своїх працях багато вітчизняних та 

закордонних дослідників, серед яких слід відзначити дослідження 

В. Андріанова, В. Геєця, А. Гриценко, Р. Кокорєва, О. Сазонової та 

інших. Незважаючи на підвищену увагу вчених до функціонування 

фінансових інститутів розвитку, автори досі не дійшли згоди щодо 

трактування економічного змісту поняття «фінансовий інститут 

розвитку», що не дозволяє оцінити перспективи використання 

даних інститутів для покращення стану вітчизняної економіки.  

Метою дослідження є формування авторського підходу до 

теоретичної інтерпретації економічного змісту поняття 

«фінансовий інститут розвитку» на основі критичного аналізу 

підходів вчених до трактування сутності таких споріднених понять, 

як «інститут розвитку» та «фінансовий інститут». 

Окремі науковці, визначаючи зміст поняття «інститут 

розвитку», трактують його доволі широко, як систему норм і 

правил, призначених для стратегічного планування та реалізації 

функцій інвестиційної підтримки інноваційних проектів [11], 

суспільні механізми впливу на соціально-економічні процеси з 

метою стимулювання інноваційної активності економічних 

суб'єктів [6], інструмент реалізації соціально-економічної політики 

держави [1]. Такі підходи узгоджуються з постулатами нової 
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інституціональної економічної теорії та характеризують поняття 

інституту розвитку на макроекономічному рівні. 

При висвітленні сутності інститутів розвитку на рівні 

мікроекономіки, вчені-економісти характеризують їх як організації, 

у створенні та функціонуванні яких вагому роль відіграє держава. 

Наприклад, інститути розвитку – це спеціалізовані державні 

організації [17], сукупність фінансових і нефінансових організацій, 

що створюються державою або за участю держави [1], 

спеціалізовані організації, що контролюються органами державної 

влади [14], спеціалізовані державні (квазідержавні) корпорації 

(компанії) [15], організації, які держава наділила достатніми 

ресурсами [7]. 

Інститути розвитку призначені для сприяння економічному 

зростанню та соціально-економічному розвитку країни [10], 

вирішення соціально-економічних проблем розвитку і модернізації 

економіки [1], диверсифікації економіки, забезпечення сталого 

соціального благополуччя населення країни [14], усунення 

«провалів ринку», що стримують економічний і соціальний 

розвиток країни [15]. 

Такі інститути досягають поставлених цілей шляхом 

акумулювання та перерозподіл фінансових, трудових, 

інтелектуальних та інших ресурсів [3], реалізації масштабних 

проектів [16], у тому числі на основі державно-приватного 

партнерства [17]. 

При висвітленні проблематики ідентифікації економічного 

змісту поняття фінансової установи, окрема увага вчених-

економістів приділяється обговоренню питання віднесення до 

фінансових установ виключно юридичних осіб чи включення до їх 

складу фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності. Так, 

більшість учених займають позицію, що фінансові інститути це 

суто юридичні особи [9]: фінансові установи [2], державні чи 

приватні організації [8], тощо. Натомість деякі автори [18] до 

фінансових інститутів відносять фізичних осіб – суб’єктів 

підприємницької діяльності. На нашу думку, фізичні особи – 

суб’єкти підприємницької діяльності, як і юридичні особи, можуть 

виконувати роль фінансових посередників, проте не всі фінансові 

посередники є фінансовими інститутами, а лише ті, що мають 

організаційну складову.  

Дискусійним вважаємо також підхід щодо визначення 
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статусу фінансового інституту як комерційної організації [8], адже 

не всі фінансові інститути спрямовують свою діяльність на 

отримання власного прибутку. Наприклад, некомерційну фінансову 

діяльність проваджують недержавні пенсійні фонди та кредитні 

спілки. 

Науковці по-різному визначають відмінності фінансових та 

нефінансових інститутів. Зокрема, фінансові інститути: 

уповноважені здійснювати визначене коло фінансових 

операцій та надавати фінансові послуги [8]; 

надають фінансові послуги згідно з нормами фінансового 

права, за умови отримання, у разі необхідності, відповідних 

ліцензій [9]; 

виступають принципалами – акумулюють кошти 

індивідуальних інвесторів та розміщують їх від власного імені 

(інвестують їх або надають у позику) [5]; 

здійснюють операції з фінансовими ресурсами та їх титулами 

[2]; 

емітують фінансові зобов'язання та продають їх як активи за 

гроші [19]. 

На наш погляд, виконання фінансових операцій не може 

визначатися відмінною рисою фінансових інститутів, адже й 

нефінансові інститути можуть виконувати деякі фінансові операції 

(з купівлі-продажу цінних паперів, переказу коштів, тощо). Щодо 

ролі принципала, то вважаємо таку роль характерною рисою, у 

першу чергу, фінансових посередників.  

Зважаючи на викладене, найбільш точним, з нашої точки 

зору, є визначення сутності фінансового інституту як 

спеціалізованої установи, що надає фінансові послуги відповідно до 

норм, регламентованих законодавством.  

Розтлумачуючи сутність фінансових інститутів розвитку, що 

поєднують у собі риси як інститутів розвитку, так і фінансових 

установ, учені відзначають: 

по-перше, визначну роль держави в управлінні фінансами: це 

державно-громадські фінансово-кредитні установи [4], 

спеціалізовані фінансові організації з державною участю [16], 

інвестиційно-кредитні інститути, що здійснюють кредитування  

переважно за рахунок державного капіталу [12]; 

по-друге, неприбутковість фінансової діяльності: це 

неприбуткові установи [4], інвестиційно-кредитні інститути, 
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основним напрямом діяльності яких є некомерційне кредитування 

[12]; 

по-третє, надання фінансових послуг: кредитування 

інвестиційних проектів в пріоритетних галузях економіки [12], 

довгострокове фінансування [13], пряме або непряме фінансування 

в різних формах (кредити, позики, гарантії, лізинг, придбання 

цінних паперів, участь в капіталі) [20]; 

по-четверте, розбудова державно-приватного партнерства: 

проведення спільно-розділеної діяльності (держави і громадян, 

держави і бізнесу, суспільства і держави), спрямованої на 

вирішення складних соціально-економічних проблем, провадити 

яку окремо громадянам і державі не під силу [4]; 

по-п’яте, провадження проектної діяльності: фінансування 

проектів, що не можуть бути повністю профінансовані приватним 

бізнесом та спрямовані на соціально-економічний розвиток [13], 

здійснення інвестиційних проектів у пріоритетних сферах [20], 

підтримка довгострокового фінансування суспільно значущих 

проектів, що сприяють економічному зростанню, диверсифікації та 

модернізації економіки, вирішенню соціальних завдань [16]. 

Узагальнення викладеного дозволяє сформулювати 

визначення фінансового інституту розвитку як державної 

неприбуткової установи, що надає фінансові послуги щодо 

реалізації спільно з приватними партнерами проектів, спрямованих 

на досягнення цілей соціально-економічного розвитку, на пільгових 

умовах. Уточнення економічного змісту поняття «фінансовий 

інститут розвитку» дозволяє поглибити розуміння даного поняття, 

що дасть змогу більш точно оцінити перспективи використання 

даних інститутів для стимулювання економічного зростання в 

Україні. 
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СЕКЦІЯ 9. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ 

СТРАТЕГІЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

Боднар О.А . к.е.н., асистент 

Миколаївський національний аграрний університет,  
м. Миколаїв, Україна 

 

ОСНОВНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ ІННОВАЦІЙ НА СТАЛИЙ 

РОЗВИТОК КРАЇНИ 

 

Цілісна основа соціального розвитку передбачає перехід до 

інноваційних моделей розвитку як однієї з найбільш 

фундаментальних цілей процесу модернізації. Однак досягнення 

цього можливе в умовах ефективного державного управління та 

спрямоване на досягнення сталого розвитку держави, що 

відображено в Цілях сталого розвитку - 2030 р. [1]. Досягнення 

сталого розвитку визначається складними цілями: подолання 

бідності, підвищення ефективності виробництва, забезпечення 

гендерної рівності, подолання негативних екологічних явищ на 

планеті та сприяння транскордонному співробітництву [1]. Все це 

спрямоване на задоволення потреб суспільства без шкоди для 

майбутніх поколінь [2]. 

Тенденції активного переходу світової спільноти до 

інноваційних шляхів економічного розвитку, що передбачає 

основну частку ВВП за рахунок виробництва високотехнологічної 

продукції, можуть значно підвищити досягнення цілей сталого 

розвитку країн, їх окремих територій через впровадження 

інноваційних технологій. Зокрема, технологічні інновації у галузі 

енергозбереження, екологічного виробництва, економії ресурсів 

планети можуть створити синергетичний ефект для досягнення 

цілей сталого розвитку. Саме тому проблема запровадження 

інноваційних технологій  та їх вплив на сталий розвиток країни є 

актуальною. 

Метою дослідження є визначити вплив інновацій на сталий 

розвиток країни на прикладі країн з високим рівнем доходу, 

виокремити основні фактори їх вплив, навести деякі пропозиції для 

управління інноваціями та досягнення цілей сталого розвитку. Для 

цього були відібрані країни Європи (7 країн): Франція, Німеччина, 

Естонія, Польща, Іспанія, Україна, Великобританія. 
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В даний час ЄС демонструє найкращі результати в реалізації 

концепції сталого розвитку, незважаючи на те, що проблеми, 

пов'язані зі сталим розвитком, стали вторинними для більшості 

країн після 2008 року, внаслідок наступу світової фінансово-

економічної кризи, погіршивши економічну ситуацію ефективність 

та збільшення фінансової нестабільності ринків. 

Десять кращих країн з високим рівнем доходу, які 

забезпечують найнижчий відсоток ОПР у відсотках до валового 

національного доходу, складаються здебільшого з країн-членів ЄС 

(Кіпр, Латвія, Словаччина, Польща, Греція, Іспанія, Чехія та 

Угорщина). Країни ЄС також отримують високу оцінку, коли мова 

йде про підвищення податків (провідні позиції у Великобританії, 

Кіпрі та Ірландії), фінансову таємницю та експорт зброї. Зважаючи 

на вищевикладене, у звіті ЄС про цільові цілі за 2017 рік [3] 

робиться висновок, що країни з високим рівнем доходу (включаючи 

декілька країн ЄС) є джерелом значних екологічних, економічних 

та безпечних наслідків, тоді як інші країни сильно відстають у 

досягненні цілей ЦСР. 

Так, протягом 2015-2017 рр. зростання світового індексу 

конкурентоспроможності та індексу стійкого розвитку 

спостерігається у всіх західноєвропейських країнах, однак країни 

Центральної та Східної Європи значно відстають від цих 

показників щодо західноєвропейських країн. З 2011 року середнє 

значення інноваційного параметра ЄС зросло на 8,8 процентних 

пункту. 

Слід також зазначити, що країни з високим економічним 

розвитком більше ризикують втратою біорізноманіття, високими 

викидами в атмосферу та воду. І лише впровадження інновацій 

може підтримати економічне зростання та досягнення ЦСР-2030. 

З 2011 року для Європейського Союзу характерно те, що 

інновації в його 25 державах-членах зросли. Швеція займає 

лідируючу позицію у відповідному напрямку на 2019 рік [7]. 

Глобальний індекс інновацій за цей період збільшився у більшості 

країн Західної та Центральної Європи, включаючи Німеччину - на 

1,34, у Франції - на 0,59, у Болгарії - на 0,68, у Польщі - на 1,83, та в 

Україні - на 1,17. 

Щодо підіндексу впровадження інновацій, цей показник 

збільшився у всіх вищевказаних європейських країнах, окрім 

Франції, де він зменшився на 1,26. Натомість субіндекс 
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інноваційного виробництва зменшується у всіх європейських 

країнах.  

Дослідивши питому вагу бюджетних витрат на інновації, 

з’ясовано, що цей показник не високий у країнах ЦСЄ (Польща - 

0,88; Україна - 0,37). У період 2015-2017 рр. частка бюджетних 

асигнувань у ЄС  зросла на 0,1%, зокрема у Німеччині - на 0,1%, та 

у Великобританії - на 0,04%. У свою чергу, цей показник 

зменшився в Іспанії - на 0,03%, в Естонії - на 0,18%, а в Польщі - на 

0,1%. Варто зазначити, що вартість НДДКР за галузями ВВП 

зменшилась у більшості країн. Так, у Франції цей показник 

зменшився на 0,08%, у Великобританії - на 0,01%, в Іспанії - на 

0,02%, в Естонії - на 0,18%, та в Україні - на 0,1%. 

У більшості країн у 2015-2017 роках спостерігається 

збільшення частки науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт у експортній діяльності. Так, цей показник 

збільшився в ЄС на 0,06%, зокрема у Німеччині - на 0,06%, у 

Франції - на 0,02%, в Естонії та Україні - на 0,1%, а також у Польщі 

- на 0,2%. Проте,  спостерігається  зменшення частки  

високотехнологічного експорту в загальному експорті країн. Так, 

цей показник зменшився в Німеччині на 0,1%, у Великобританії - 

на 1,7%, в Іспанії - на 0,3%, в Естонії - на 4,1%, у Польщі - на 0,1%, 

а також в Україні - на 2,2%. Те саме стосується заявок на патент до 

Європейського патентного відомства на пріоритетний рік. 

Однак загальна інноваційна спроможність усіх країн 

Центральної та Східної Європи нижча за інноваційну здатність, 

оскільки індекс включає також якість науково-дослідної роботи, 

співпрацю освітніх установ та підприємств, витрати на інновації та 

впровадження виробничих інновацій [4-6.] 

Найбільш проблемні питання - це впровадження інновацій у 

реальну економіку, використання наукових розробок у виробництві 

та відсоток інвестицій у інновації підприємств [9]. Все це знижує 

загальний індекс інновацій. Очевидно, що низький інноваційний 

потенціал не покращить імідж країни. 

Для дослідження було відібрано сім країн, серед яких 

Німеччина, Франція, Великобританія, Іспанія, Естонія, Польща та 

Україна. Це дослідження базується на показниках 2017 року. В 

результаті проведеної кореляції за 12 показниками [9] було 

з’ясовано, що існує дуже сильна кореляція між глобальним 

індексом інновацій та індексом інноваційного введення (r = 0,97), а 
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також індексом економічної конкурентоспроможності (r = 0,96). 

Сильна кореляція глобального індексу інновацій простежується з 

такими факторами, як Індекс сталого розвитку (r = 0,86), витрати на 

НДДКР за галузями (r = 0,80), персонал на НДДКР (r = 0,89) та 

Сталий Індекс розвитку (r = 0,86) [9]. 

Аналізуючи вплив інновацій на сталий розвиток, ми бачимо, 

що більша частина інноваційної діяльності має значний вплив на 

сталий розвиток. Найбільш вагомим є зростання кількості 

дослідників та новаторів; загальні витрати (фінансові інвестиції) на 

інновації. Існує позитивна кореляція між глобальною 

конкурентоспроможністю  та сталим розвитком. 

Основними факторами впливу інновацій на сталий розвиток 

держав є наступні: 

 сприяння впровадженню правила пропорційного 

розвитку, що передбачає структуру відтворення, що відповідає 

потребам суспільства; 

 надання можливостей для розширення процесу 

виробництва товарів і послуг, необхідних для задоволення 

існуючих потреб суспільства; 

 скорочення часу та матеріальних ресурсів на розробку та 

виробництво нової продукції за рахунок впровадження 

інноваційних технологій; 

 здійснення інтелектуалізації трудового процесу, 

підвищення рівня інтелекту людини, підвищення складності 

трудової діяльності з метою реалізації набору законів щодо 

підвищення продуктивності праці та ефективної підтримки 

виробничого процесу. 

Для управління інноваціями та досягнення цілей сталого 

розвитку необхідно: 

1. Прийняття інноваційної стратегії на державному рівні для 

досягнення сталого розвитку. 

2. Сприяння розвитку технологій, які зменшать негативний 

вплив на навколишнє середовище, включаючи малоресурсні 

технології. 

3. Спрощення процедур патентування та ліцензування 

винаходів та їх впровадження у виробництво. 

4. Сприяння розвитку довічних досліджень та освіти. 

5. Підвищення загального рівня інноваційного потенціалу та 

використання менш ризикованих технологій. 
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6. Сприяння трансферу та експорту технологій. 

7. Максимальне залучення членів суспільства до розробки, 

впровадження та використання інноваційних технологій. 

8. Стимулювання збільшення кількості науковців та 

фінансування інновацій на національному рівні. 

Отже, дослідженням встановлено, що без впровадження 

інновацій у процеси державотворення та без звернення уваги на 

розробку стратегії інноваційного розвитку держави, враховуючи її 

геополітичні та національні особливості, неможливо досягти 

задовільного рівня сталого розвитку країни. Особливо гострою є 

проблема розробки стратегій збалансованого розвитку держави 

шляхом інноваційного зростання, стабілізації геополітики та 

економіки знань. У той же час, учасники інноваційного процесу 

повинні включати окремі взаємопов'язані, самоорганізовані, 

самоврядні підрозділи або мережу самоорганізованих, самоврядних 

соціально-економічних структур, тобто соціально-економічні 

утворення, які мають інтерес до розвитку та впровадження 

сучасних інновацій, а також посилення державних інновацій. 
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ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УМОВАХ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
 

Розвиток сільських територіальних громад в Україні 

відбувається в умовах адміністративно-територіальної реформи. 

Способи та особливості реформування адміністративно-

територіального устрою в країнах залежать від їх розміру, історії та 

традицій, а також набутого досвіду у процесі демократичного 

розвитку. Уніфікованих патернів за цих обставин не існує, що 

свідчить про необхідність виваженого підходу до здійснення 

реформування, умов його реалізації, врахування помилок, які 

зроблено в процесі адміністративних перетворень в інших країнах 

та особливостей їх функціонально-компонентної реалізації. В 

зв’язку з цим актуалізується необхідність дослідження 

закордонного досвіду розвитку сільських територіальних громад в 

умова децентралізації, який би був корисним для України.  

Аналіз практик об’єднання територіальних громад в 

європейських країнах свідчить, що воно відбувалося на основі 

добровільності із законодавчо визначеними термінами та 

критеріями. Разом з тим існують суттєві міжкраїнові відмінності. 

Зокрема Франція не укрупнює, а стимулює утворення 

муніципальних асоціацій. В Латвії об’єднання супроводжувалося 

https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i25.136489
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державною дотацією. Закордонний досвід свідчить, що добровільне 

об’єднання в кращому випадку це довгий шлях, а в гіршому – 

незавершеність процесу. Наслідком добровільності може бути й 

перехід до інших форм міжмуніципальної взаємодії (асоціацій, 

цільового співробітництва тощо).  

Для забезпечення ефективного розвитку територіальних 

громад у європейських країнах вводиться обов’язкове (на відміну 

від України) затвердження статуту територіальної громади як 

документу, що унормовує її функціонування і розвиток. Статути 

головним чином регулюють створення та функціонування органів 

самоорганізації населення, виборів, механізмів взаємодії громадян з 

місцевою владою, умов міжмуніципальної взаємодії. Кожна 

європейська країна має відмінності щодо питань, які унормовують 

статути. Зокрема у Швейцарії ними регулюються питання 

зловживання владою та протидії корупції через недопущення 

родинних зв’язків у керівництві громадою, що актуально на 

сучасному етапі розвитку нашої країни [1, с. 511]. 

Корисним для України є досвід Італії, яка акцентувала увагу 

на необхідності громадівської взаємодії та сприянні місцевим 

ініціативам і на законодавчому рівні зафіксувала питання, які 

унормовує статут територіальної громади. До них належать: право 

на об’єднання та особисту участь громадян для вирішення завдань 

локального розвитку, взаємодію у конфліктних ситуаціях через 

подання скарг та встановлення термінів їх розгляду, публічність дій 

місцевого самоврядування та право ознайомлення громадян з 

документами, які затверджують органи місцевого самоврядування.  

Крім того потрібно враховувати закордонний досвід розвитку 

територіальних громад щодо рівнів ефективної реалізації політики 

забезпечення послуг. Зокрема у Швеції відповідальність щодо 

розвитку охорони здоров’я було покладено на графства через 

неспроможність надавати якісні послуги на нижчому рівні. Для 

України це питання залишається актуальним в зв’язку з одночасним 

проведенням адміністративно-територіальної та реформи охорони 

здоров’я. Перша містить положення про об’єднання районів в 

повіти, а друга – утворення госпітальних округів, в результаті якого 

районні лікарні зменшать свою багатофункціональність, що може 

обумовити зниження територіальної доступності отримання послуг 

охорони здоров’я.  
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Якщо кроки у системі оподаткування на користь 

територіальних громад було реалізовано, і це обумовило зростання 

надходжень до місцевих бюджетів, то питання із формуванням 

податкової бази та ресурсів розвитку залишаються невирішеними. 

Самодостатність територіальної громади в українських реаліях 

ототожнюється із кількістю її населення, що зміщує акценти від 

важливих питань ресурсозабезпеченості, організації управління, 

забезпечення дохідності та перспектив для розвитку, як на рівні 

жителя, так і на муніципальному рівні загалом. Одним з головних 

ресурсів територіальної громади є комунальне майно. У 

європейських країнах його власником є територіальна громада, яка 

має статус юридичної особи, а місцеві органи влади виконують 

функцію управління майном. В Україні ж останні є юридичними 

особами і одночасно виконують управлінську функцію. Крім того в 

Україні відсутні реєстри об’єктів комунальної власності громад, що 

за умов несформованої системи контролю за органами місцевого 

самоврядування сприяє зловживанням влади, блокуванню 

інвестицій та капіталізації ресурсу і, як наслідок неефективності 

господарської діяльності.  

Слід зазначити, що в українських умовах реалізації 

адміністративно-територіальної реформи потрібно враховувати 

територіальну диференціацію соціально-економічного розвитку 

громад. Оскільки ефект від об’єднання економічно слабких 

територіальних громад є мінімальним, що дискредитує ідею 

децентралізації [2, с. 53]. Окремі підходи при об’єднанні у 

територіальну громаду мають бути для приміських сіл із більш 

сприятливими умовами для розвитку та периферійних громад, які 

часто мають депресивні характеристики розвитку. Для останніх 

доцільно забезпечити підтримку при об’єднанні: збільшити 

кількість державних інвестицій, забезпечити інституційну та 

організаційно-економічну підтримку, що проявлятиметься у 

розробці та супроводі реалізації антикризових потреб розвитку 

об’єднаних територіальних громад. Особливе значення саме для 

периферійних громад та тих, що об’єднуються на депресивних 

територіях мають комунальні ресурси та організовані на їх основі 

комунальні підприємства.  

Не менш важливим є забезпечення прав сільських поселень, 

що увійшли до об’єднаної територіальної громади. Зокрема, 

закріплення прав на прийняття рішень та розпорядження майном. В 
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Польщі для реалізації цих прав були утворені солецтва, які є 

аналогами українських сільських рад, солецтво має власні доходи 

та дотації з гміни і виконує внутрішні та делеговані гміною 

завдання, у Великобританії такими локальними утвореннями є 

парафії, у Литві сянунайтії, в Болгарії підради [3, с. 23]. Особливо 

важливо це здійснити для забезпечення доступності послуг на тлі 

відмінностей територіальної організації сільського населення в 

Україні та його соціально-демографічної специфіки. Так в Україні у 

2019 р. щільність сільського населення була 21 особа/км
2
 В 

Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській 

та Херсонській областях цей показник становив 14 осіб/км
2
. Майже 

втричі вища від середньоукраїнської щільність сільського 

населення в Закарпатській та Чернівецькій областях, в 2,5 рази в 

Івано-Франківській, у 2 рази у Львівській та Тернопільській 

областях.  

Суттєва міжрегіональна диференціація спостерігається за 

руральністю. Якщо в країні частка сільського населення у 2019 р. 

склала 30,6 %, то в Донецькій та Луганській областях вона 

становила 9,2 та 13,0 %, а в Закарпатській 62,9 %. Відрізняються й 

характеристики сільської поселенської мережі: густина сіл та 

дрібноселенність. Перша варіюється від 23 од. на 1 тис. км
2
 у 

Херсонській області до 85 у Львівській. Дрібноселенність частково 

можна оцінити за питомою вагою сіл людністю до 50 осіб. Вона 

найвища у Сумській, Чернігівській, Харківській та Полтавській 

областях: 38,5; 32,5; 30,5 та 27,0 % відповідно. Середня людність 

сіл у цих областях становила у 2019 р. 229, 239, 303, 292 осіб 

відповідно. Міжобласні відмінності територіальної організації 

сільського населення спостерігаються не тільки в різних 

економічних районах, але й в сусідніх областях. Зокрема, у 

Черкаській області середня людність села становила 634 осіб, а в 

сусідній Кіровоградській 351 особу.  

Отже, до забезпечення розвитку сільських територіальних 

громад в умовах децентралізації слід підходити виважено, 

враховувати закордонний досвід проведення таких реформ, рівень 

соціально-економічного та особливості соціально-демографічного 

розвитку країни, потребу в кваліфікованих менеджерах з реалізації 

політики територіального розвитку. Це є основними передумовами 

для ефективного проведення реформи.  
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МІСЦЕ І РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ У СТАЛОМУ 

РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ 

 

Сьогодні в світі накопичилося багато проблем, які 

загрожують самому існуванню життя на землі. Тому об'єктивно 

виникла ідея про рішення цих проблем, про захист і збереження 

цивілізації. 

З ініціативи ООН 25 вересня 2015 року більшістю країн світу 

був прийнятий документ під назвою «Перетворення нашого світу: 

Порядок денний у сфері сталого розвитку на період до 2030 року». 

У ньому перераховані 17 глобальних цілей, які людство має намір 

досягти до 2030 року. 

Ці цілі розвитку людства спрямовані на ліквідацію голоду, 

злиднів, забезпечення здорового способу життя, освіту, рівність, 

сприяння сталому економічному зростанню, повної зайнятості 

населення, раціонального використання ресурсів, захист 

навколишнього середовища. 

Сталий розвиток полягає в тому, щоб життя на землі не 

припинялася, щоб умови життя, забезпечення ресурсами 

суспільства сьогодні не завдавали шкоди для майбутніх поколінь. 
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Цей розвиток включає в себе економічні, соціальні і екологічні 

складові. 

Велику роль в досягненні цілей, передбачених у сталому 

розвитку, має соціальна відповідальність. 

У Міжнародному стандарті «ISO 26000: 2010. Керівництво з 

соціальної відповідальності» зазначається, що соціальна 

відповідальність - це така діяльність організації, якій властива 

відповідальність за дії, як на суспільство, так і на навколишнє 

середовище. 

У науковій літературі досліджують різні види соціальної 

відповідальності: держави, особистості, корпоративної, малого 

бізнесу та ін. 

Важливою серед них є і соціальна відповідальність вищих 

навчальних закладів. Адже саме вищі навчальні заклади активно 

впливають на суспільство шляхом підготовки фахівців, які в 

найближчому майбутньому займуть керівні посади в усіх сферах 

діяльності і вирішуватимуть питання суспільства, спрямовані на 

його сталий розвиток. 

 Слід також враховувати і той факт, що сьогодні Україна 

перебуває в індустріальній стадії, а передові країни вже перейшли 

до постіндустріального суспільства. Характерною особливістю 

постіндустріального суспільства є те, що провідним фактором 

розвитку стає людський капітал, основу якого складають знання. 

Саме тому зростає роль вищих навчальних закладів в сучасному 

суспільстві, адже саме вони найбільшою мірою пов'язані з 

формуванням і поширенням знань. 

Роль і значення вищих навчальних закладів в реалізації 

принципів соціальної відповідальності проявляється за такими 

напрямками: 

- підготовка висококваліфікованих фахівців з вищою 

освітою; 

- формування у здобувачів вищої освіти високого рівня 

культури, виховання патріотизму та здорового способу життя; 

- формування у здобувачів вищої освіти звички до 

безперервної освіти та ін. 

Як свідчить практика, в економіці саме компанії з високим 

рівнем соціальної відповідальності є високорентабельними 

підприємствами, тобто соціальна відповідальність підвищує їх 

імідж, що відбивається на їх фінансовому становищі. 
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Аналогічна ситуація і з вищими навчальними закладами - ті 

з них, які реалізують принципи соціальної відповідальності, 

підвищують свою конкурентоспроможність на ринку освітніх 

послуг. 

Напрямками реалізації соціальної відповідальності вищими 

навчальними закладами можуть бути як заходи внутрішнього, так і 

зовнішнього характеру. 

До внутрішніх заходів слід віднести: 

 - формування високого рівня корпоративної культури; 

- сумлінне виконання своїх обов'язків всіма співробітниками 

закладу; 

- дбайливе ставлення до майна; 

- підготовка якісного методичного забезпечення; 

- пропаганда серед студентів здорового способу життя, 

дбайливого ставлення до навколишнього середовища; 

- формування у здобувачів вищої освіти навичок 

безперервної освіти та ін. 

До зовнішніх напрямків соціальної відповідальності слід 

віднести: 

- наукові публікації з актуальних питань розвитку держави і 

суспільства; 

- розвиток тісної співпраці, як з національними, так і 

зарубіжними вищими навчальними закладами; 

- тісна співпраця з державними органами влади; 

- активну участь в заходах, що проводяться місцевими 

органами влади. 

Особливо важливим напрямком в сучасних умовах є 

розробка конструктивних пропозицій щодо реформування 

економіки країни, по формуванню національної стратегії розвитку, 

по рішенню проблем соціально-економічного розвитку регіонів і 

держави. 

Однак слід зазначити і проблеми, що перешкоджають 

розвитку соціальної відповідальності в вищих навчальних закладах: 

 - відсутність належних стимулів в реалізації принципів 

соціальної відповідальності; 

- невисокий рівень заробітної плати не сприяє подоланню 

корупції; 

- переважання адміністративних методів керівництва знижує 

ефективність навчального і виховного процесів; 
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- прив'язка штатного розкладу до чисельності здобувачів 

вищої освіти викликає необхідність в прийнятті випускників шкіл, 

які не завжди відповідають вимогам навчального закладу; 

- залежність заробітної плати викладачів від чисельності 

здобувачів вищої освіти не дозволяє відраховувати тих, хто погано 

навчається; 

- високий рівень витрат викладачів із заробітної плати на 

наукові публікації, захист дисертацій; 

- недостатнє використання наукового потенціалу вищих 

навчальних закладів в соціально-економічному розвитку держави. 

Великою проблемою в реалізації принципів соціальної 

відповідальності є порушення взаємозв'язку між розвитком 

економіки і числом фахівців з вищою освітою. Склалася ситуація, 

коли випускники навчальних закладів часто не затребувані 

економікою через її спад. Це призводить до зростання безробіття 

серед фахівців та виїзду значного числа з них за кордон. В 

результаті цього країна втрачає людський капітал. 

Важливим завданням навчальних закладів є не просто випуск 

фахівців, а випуск таких фахівців, які потрібні суспільству, 

економіці. 

Тому виникає об'єктивна необхідність того, що тільки 

розвиток економіки здатний дати можливість вищим навчальним 

закладам виконувати в повній мірі принципи соціальної 

відповідальності. 

Сьогодні перед вищими навчальними закладами стоїть 

найважливіше завдання по розробці стратегії розвитку держави, від 

якої залежить майбутнє нашої країни. 

У цій стратегії має знайти місце розвиток пріоритетних 

галузей економіки, шляхи вирішення екологічних і демографічних 

проблем в суспільстві, реалізація цілей соціально-економічного 

розвитку держави. Як показує практика розвитку передових 

держав, саме національні стратегії дозволяють досягти успіхів 

суспільства. На жаль, в Україні така стратегія ще не створена, вона 

формується. Тому саме науковий потенціал вищих навчальних 

закладів повинен бути використаний в повній мірі для формування 

стратегії розвитку держави. 

Такий підхід до соціальної відповідальності вищих 

навчальних закладів дозволить: 

- більш глибоко зрозуміти роль і місце навчальних закладів у 
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сталому розвитку держави; 

- з'ясувати проблеми, що заважають повній реалізації 

принципів соціальної відповідальності вищими навчальними 

закладами; 

- зрозуміти головні напрямки соціальної відповідальності 

вищого навчального закладу. 

 

Лях І.І., гол. економіст  

Інститут економіки промисловості НАН України,  

м. Київ, Україна  

 

МОЖЛИВОСТІ ІНДУСТРІЇ ВЕНЧУРНОГО  КАПІТАЛУ ДЛЯ 

СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙ 

 

Індустріально розвинені європейські країни  розглядають 

венчурний механізм як важливу складову частину національних 

інноваційних екосистем та прагнуть до його більшого поширення в 

економіці, про що свідчить той факт, що уряди цих країн 

продовжують ухвалювати спеціальні програми з підтримки 

суб’єктів венчурного підприємництва. Використання ризикового 

венчурного інвестування в умовах побудови інноваційно-

інвестиційної моделі розвитку національної економіки при 

обмежених коштах сприяє активізації науково-технічної та 

інноваційної діяльності, структурній трансформації економіки, 

створенню додаткових робочих місць тощо.  

Однією зі складових національної інноваційної екосистеми 

України в умовах сталого розвитку країни, що виконує функції 

підтримки розвитку новаторських технологічних компаній є 

інститути венчурного інвестування. Переваги венчурного 

інвестування, як головного джерела фінансування у сфері малого та 

середнього інноваційного бізнесу, полягають у тому, що 

підприємства, які розвиваються, можуть отримати інвестиції тоді, 

коли інші фінансові джерела утримуються від ризикованих 

капіталовкладень. 

В умовах нестабільності економіки в Україні ще не 

сформовані умови для розвитку інституцій венчурного 

інвестування, які у більшості економічно розвинутих європейських 

країн вважаються одними з найефективніших інструментів 
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забезпечення процесів впровадження інновацій, залучення 

інвестицій в інноваційну сферу. 

Співробітництво держави в рамках Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС надає нового імпульсу інноваційним зрушенням у 

вітчизняному промисловому секторі завдяки розширенню 

можливостей участі в програмах науково-технічного розвитку ЄС 

та її інтеграції до Європейського дослідницького співтовариства. 

Ресурсне забезпечення інноваційного розвитку в Україні за рахунок 

використання індустрії венчурного капіталу значно поступається 

провідним країнам світу, у яких рейтинги протягом останніх трьох 

років, що аналізуються, є найвищими, тобто є країнами-лідерами - 

це США, Франція, Канада, Ізраїль (див. табл.). Нестабільність 

венчурного інвестування має негативні наслідки навіть в 

розвинених країнах, за рахунок яких, наприклад, Швеція та 

Фінляндія не змогли утримати позицію лідерства у 2014-2016 рр.  

За показником «угоди з венчурним капіталом» у щорічному 

міжнародному рейтингу «Глобальний індекс інновацій» (ГІІ) 

Україна демонструє негативну тенденцію: у 2015 р. займала – 51 

місце, а у 2018 р. вже – 79 місце, питома вага якого у порівнянні з 

2016 р. скоротилася у 1,9 рази. Саме експерти ГІІ-2016, 2017, 2018 

оцінили, що Україна, яка тільки в останні роки почала стрімко 

розвивати ринок венчурних інвестицій, мала несприятливу 

тенденцію розвитку венчурного бізнесу [5]. 

 

Таблиця.1 -  Показник «угоди з венчурним капіталом» України 

та провідних країни світу у міжнародному рейтингу 

«Глобальний індекс інновацій» (ГІІ), 2014-2018 рр. 

Країни 

Роки 

2014 2015 2016 2017 2018 

США 1 6 1 1 1 

Франція 10 15 1 1 1 

Канада 1 1 1 1 1 

Фінляндія 6 1 1 5 7 

Ізраїль 1 3 1 1 1 

Швеція 1 7 15 10 8 

Україна - 51 42 75 79 

            * Джерело: складено автором за даними: [1-5].  
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Проведений аналіз венчурних угод компаніями з управління 

активами серед інститутів спільного інвестування (ІСІ), дозволив 

зробити висновок: поширеними галузями вкладення венчурного 

капіталу в Україні  є будівництво, торгівля, готельний і 

туристичний бізнес, переробка сільгосппродукції, фінансові 

послуги, страхування, інформатизація, видавнича діяльність [6]. Як 

бачимо, орієнтація на інновації, створення нових компаній, 

технопарків, технополісів, виконання інноваційних проектів, тощо 

не характерна для сучасних венчурних ІСІ. Активи вкладаються 

здебільшого у середньо ризикові інвестиційні проекти з 

диверсифікацією своїх ризиків.  

Розвиток венчурної індустрії, яка поширена у всьому світі, 

демонструє найбільші лідерські позиції протягом останніх років 

(див. табл.) у США. Країна має значний розвиток новітніх 

технологій, на які припадають значні обсяги венчурного 

інвестування. Починаючи з 2010 р., найбільш поширеними 

галузями вкладення венчурного капіталу в США є: програмне 

забезпечення, біотехнології, фінансові послуги, ЗМІ та розваги, ІТ 

послуги. У США відбулося майже в два рази зростання венчурного 

інвестування - з 36,9 млрд. дол. США у 2008 р. до 84,2 млрд. дол. 

США у 2017 р. Зауважимо, що найбільше піднесення цього 

показника спостерігалося протягом 2013-2015 рр. [7].  

В остаточному огляді екосистеми венчурного капіталу США, 

який представлено Національною асоціацію венчурного капіталу 

(NVCA) за 2019 р., зроблено висновок, що в довгостроковій 

перспективі активність угод з венчурним капіталом триватимуть 

такими ж темпами. Нові технології в таких областях, як охорона 

здоров'я та кібербезпека, залучають безпрецедентні рівні укладення 

угод з венчурним капіталом [7]. Незважаючи на те, що компанії з 

активів венчурного капіталу натикаються на специфічні ситуації, 

багато інвесторів добре обізнані про невизначеності в глобальній 

макроекономічному середовищі в наступні роки. Навіть при 

довгостроковому характері венчурних інвестицій ринкові сили 

можуть вплинути на укладення угод, якщо виникають великі 

економічні проблеми.  

NVCA розширює можливості венчурної індустрії, 

виступаючи за політику, що стимулює інновації і створення нових 

компаній, а також надаючи ресурси і програми, які допомагають 

венчурним компаніям домогтися успіху. У США прагнуть 
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просувати політику, яка стимулює підприємницьку діяльність та 

інвестиції по всій країні. Галузь венчурної індустрії розробляє 

рішення, що дозволяють вирішувати найскладніші завдання 

сьогодення, відстоюючи інтереси венчурного капіталу та 

підприємницької екосистеми. 

Досвід розвитку індустрії венчурного інвестування в США 

доводить, що необхідним є розвивати інвестування інноваційно-

інвестиційних проектів у різних сферах діяльності. Перспективним 

напрямком для розвитку галузі спільного інвестування та 

управління активами може стати активізація використання 

інститутів спільного інвестування в обслуговуванні програм 

приватно-державного партнерства. Підприємці, які шукають більш 

широке фінансування, обережно ставляться до венчурних 

капіталістів, але вони очікують пропозиції до розширення 

можливостей комерціалізації інновацій та їх розвитку. Результати 

також показують, що розвинений ринок венчурного капіталу є не 

заміною, а доповненням до державної політики в області НДДКР. 

[8, с. 83-107]. Не дивлячись на відсутність прямого причинно-

слідчого впливу на інновації, наявність венчурного капіталу 

залишається важливою підпорою ефективних інноваційних 

екосистем. 

Враховуючи досвід теперішнього стану венчурної індустрії в 

США, визначимо: одним із вирішальних факторів, що має значний 

вплив на розвиток венчурного бізнеса, є пряма державна підтримка 

функціонування національної інноваційної екосистеми України, яка 

може бути виражена, зокрема, у наданні та створенні сприятливих, 

пільгових умов для венчурних інвесторів. До того ж, недосконалий 

законодавчий та нормативно-правовий механізм в сфері венчурного 

інвестування науково-технічної та інноваційної діяльності діє 

значною перешкодою для успішного розвитку венчурного бізнесу. 

Таким чином, використання ризикового венчурного 

інвестування в умовах побудови інноваційно-інвестиційної моделі 

розвитку національної інноваційної екосистеми при обмежених 

коштах сприятиме активізації науково-технічної та інноваційної 

діяльності, структурній трансформації економіки, створенню 

додаткових робочих місць тощо. Особливе значення має венчурне 

інвестування для комерціалізації результатів наукових досліджень у 

наукоємних і високотехнологічних галузях для підприємств, які 
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беруть участь у розробці і впровадженні у виробництво нових ідей і 

технологій.  
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ПРО ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ЕКОПІДПРИЄМНИЦТВА  

В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТА 
 

Забезпечення екологічної стійкості міст та населених пунктів, 

задеклароване в 11 цілі сталого розвитку, що  визначено 

резолюцією ООН  «Перетворення нашого світу: порядок денний в 

галузі сталого розвитку на період до 2030 року» від 25 вересня 2015 

р. та підтвердженої Указом Президента України №722/2019  від 30 

вересня 2019 р. багато в чому залежить від прийняття 

обґрунтованих стратегічних та тактичних рішень  з боку органів 

державного управління та місцевого самоврядування, а також 

використання інструментів їх реалізації, включаючи розробку й 
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впровадження екоінновацій, розширення екокооперації, підтримку 

екопідприємництва. Зазначені інструменти достатньо широко 

використовуються у країнах ЄС при вирішенні завдань 

інтегрованого сталого розвитку міст у відповідності до положень 

Лейпцігської хартії «Міста Європи на шляху сталого розвитку» від 

25 травня 2007 р. В даний час в таких містах Україні, як Львів, 

Чернівці, Вінниця, Житомир, Полтава, Харків, реалізується проект 

«Інтегрований розвиток міст в Україні» (2019-2023 рр.) за 

підтримки урядів Німеччини та Швейцарії.  У цьому проекті значну 

увагу приділено підвищенню екологічної безпеки міст на підставі 

впровадження екоінновацій та підтримки екопідприємництва 

Заважаючи на вищевикладене актуальною представляється обрана 

тема дослідження. Вітчизняними та зарубіжними  вченими та 

практиками зроблено значний внесок у розробку питань сталого 

розвитку, підвищення  безпеки довкілля, впровадження 

екоінновацій та підтримки екопідприємництва [1-5]. Спираючись 

на них визначимо можливості адаптації європейського досвіду  

єкопідприємництва як складової сталого розвитку українських міст. 

Авторами монографії «Правове забезпечення розвитку 

екологічного підприємництва («зеленої» економіки)» [2, с. 16] 

екологічне підприємництво визначено як « інноваційна діяльність з 

виробництва і реалізації екологічної (природоохоронної) продукції, 

спрямована на забезпечення екологічної безпеки, раціонального 

використання природних ресурсів, підвищення рівня охорони 

навколишнього середовища та отримання прибутку». Керуючись 

цим визначенням можна таким чином охарактеризувати стан 

розвитку екопідприємництва в країнах ЄС. За твердженням 

І.С.Скороход та Н.Г.Ребриною ринок еко-індустрії в країнах ЄС є 

розвиненим [2]. До сфери екопідприємництва входять більш ніж 

десяти тисяч фірм, річний обсяг виробництва товарної продукції 

яких складає понад сорок мільярдів євро. У розробці та 

впровадженні екобезпечних інновацій переважають 

Великобританія, Німеччина та Нідерланди. Щорічно зростає 

кількість фірм, що спеціалізуються виробництві екологічних 

товарів, консалтингових послугах  з питань екології та утилізації 

відходів  В структурі виробництва найбільшу частку займають 

сонячні батареї та вітряні турбіни. Серед виробників та покупців 

вітряних турбін провідне місце займають Німеччина, Іспанія, Данія, 

Франція, Великобританія, Португалія. У виробництві та 
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використанні сонячних батарей лідирують Німеччина та Австрія. 

Фахівці відмічають збільшення інвестування у «зелені технології» 

транспортних та логістичних компанії,  зростання ринку 

органічного виробництва у Німеччині та Франції (до 10-15% 

щорічно), а також  формування промислових кластерів для 

розробки екологічно безпечних інновацій у Німеччині, Іспанії, 

Данії, Швеції, Італії.[2],. Цікавими також є результати дослідження 

фахівців Пардубіцького університету [3], якими було 

проаналізовано діяльність 3631 фірм, що займаються 

екопідприємництвом у країнах ЄС, зокрема Болгарії, Греції, 

Естонії, Кіпрі, Угорщині, Хорватії. В результаті зроблено наступні 

висновки: необхідність врахування попиту на екоінновації з боку 

державних та недержавних замовників для вирішення стратегічних 

завдань охорони довкілля; забезпечення співробітництва бізнесу з 

університетами як при проектуванні та впровадженні екоінновацій, 

так при навчанні персоналу для їх експлуатації; розширення 

державної підтримки екопідприємців незалежно від розміру обсягів 

виробництва шляхом субсидування, консультування, встановлення 

податкових  пільг та преференцій. Зазначені висновки повною 

мірою узгоджуються з пропозиціями авторів монографії [1] щодо 

впровадження екоінновацій та розвитку екопідприємництва як  в 

Україні в цілому, так і по регіонах та містах.  

На рівні міста впровадження екоінновацій та підтримка 

екопідприємництва потребує також розгляду питань пов’язаних з 

розподілом повноважень в екологічній сфері між органами 

державної влади та місцевого самоврядування. Серед європейських 

країн найбільш широкими повноваженнями в екологічній сфері 

володіють муніципалітети Данії, Швеції, Латвії, Фінляндії, Франції. 

При цьому особливої уваги заслуговує досвід Данії. 

Муніципалітети Данії поряд з охороною навколишнього 

середовища здійснюють утилізацію всіх видів відходів, включаючи 

небезпечні. Фінансування витрат на охорону навколишнього 

середовища здійснюється переважно за рахунок коштів місцевих 

бюджетів, основним податковим джерелом поповнення яких є  

надходження від природокористувачів [4]. Це сприяє їх мотивації  

щодо впровадження екоінновацій та розвитку екопідприємництва, а 

також дозволяє забезпечувати комфортні умови життєдіяльності 

міста як за рахунок коштів муніципального бюджету, так і 

залучення бізнесу на засадах публічно-приватного партнерства або 
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корпоративної соціальної відповідальності шляхом надання пільг та 

преференцій при впровадженні екоінновацій. Особливо це 

стосується управління твердими побутовими відходами (ТПВ), з 

використанням принципів циркулярної економіки [5]. Так, зокрема, 

у Швеції муніципалітети планують переробку відходів на власній 

території таким чином щоб вони використовувалися як виробничий 

ресурс та не забруднювали навколишнє середовище.  В результаті 

ресурсного підходу до поводження с ТПВ половина їх спалюється, 

третя частина рециклюються, шоста частина переробляється у 

компост і лише три відсотка утилізується  на полігонах.  Слід 

відмітити досвід  використання екоїнновацій для утилізації ТПВ в 

районі Хаммарбю Шестат Стокгольма. ТПВ пакуються у спеціальні 

контейнери, які транспортуються по спеціальним трубопроводам 

вакуумним методом  на сортувальну станцію, де ТПВ 

розподіляються та відправляються на смиттєспалювальний завод 

або подальшу переробку для рециклінгу або компостування. 

Трубопровід, сортувальна станція та смиттеспалювальний завод 

знаходяться у власності муніципалітету, а  рециклінг та 

компостування здійснюється приватним бізнесом. Таким чином 

впроваджуються екоінновації та розвивається екопідприємництво 

на підставі виробничої кооперації. 

Для Данії характерним є міжмуніципальні схеми управління 

ТПВ, що пояснюється використання продуктів сміттєспалювання 

для теплопостачання 30% житлового фонду. Муніципалітети 

виконують функцію управління відходами на території у  

співробітництві з приватним бізнесом. При цьому дотримуються 

принципів територіальної доступності та самозабезпеченості. 

Особливої уваги заслуговує досвід створення екоіндустріального 

парку муніципалітетом Колундборга, який діє на засадах публічно-

приватного партнерства. У цьому парку ТПВ та 

сільськогосподарські відходи переробляються приватною 

компанією  в біоетанол, який використовується на муніципальній 

ТЕС для виробництва тепла та електроенергії, а відходи ТЕС 

переробляються в гіпс також приватною компанією. 

Таким чином, впровадження екоінновацій та 

екопідприємництво, як свідчить європейський досвід стало 

розвинутих міст, потребує поряд із техніко-технологічними 

умовами наявності інституційно-правових (зокрема, державної 

підтримки впровадження екоінновацій та достатньо широких 
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повноважень органів місцевого самоврядування у екологічній 

сфері). Тому при адаптації європейського досвіду розвитку 

екопідприємництва для вирішення завдань сталого розвитку 

українських міст доцільно розглянути можливості створення 

зазначених інституційно-правових умов, що й повинно стати 

предметом подальших досліджень. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

УКРАЇНИ ТА ІНШИХ КРАЇН 

 

Протягом останніх років  валова продукція  сільського 

господарства України має перманентну тенденцію до зростання, що 

загалом, є доволі позитивним фактом. Проте варто зауважити, що у 
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цих процесах присутні окремі проблеми, які суттєво зменшують  

потенціал цього розвитку і однією із причин є відсутність чітко 

визначеної науково обґрунтованої стратегії розвитку сільського 

господарства, тому тематика дослідження  щодо виявлення таких 

проблем та їх усунення з  використанням  зарубіжного  досвіду є 

актуальною.  

Завданнями дослідження визначено: оцінювання  

досконалості вітчизняних нормативно-правових актів, які 

визначають стратегічні вектори розвитку сільського господарства; 

порівняння вітчизняних зазначених актів та стратегій із 

зарубіжними; розробка пропозицій по удосконаленню наявних 

вітчизняних нормативно-правових актів щодо стратегічних векторів 

розвитку сільського господарства.  

З’ясуємо ефективність зазначених вітчизняних  актів.  Нині 

мала  б діяти «Єдина комплексна стратегія та план дій розвитку 

сільського господарства та сільських територій в Україні на 2015 - 

2020 роки» [1], проте цей нормативний акт так і залишився 

нереалізованим. 

  Ще  у середині 2018 р. Міністерством аграрної політики та 

продовольства України була запропонована Стратегія 

реформування рибної галузі з урахуванням міжнародного досвіду 

[2]. Розробка цього нормативного акта була обумовлена тим, що  

рибне господарство України сьогодні це: 1,3 млн га водойм для 

риборозведення, понад 25 тис. працівників, 5 тис. суб’єктів 

господарювання, які здійснюють рибогосподарську діяльність в 

умовах аквакультури, 450 суб’єктів, які займаються промислом 

водних біоресурсів, 4 державні рибовідтворювальні комплекси, 3 

науково-дослідні установи, 2 селекційні центри, 40 племінних 

заводів, 6956 рибальських суден, 120 промислових суден, які 

здійснюють промисел за межами юрисдикції України та в Азово-

Чорноморському басейні тощо. Серед пріоритетних напрямів 

Стратегії – протидія та ліквідація промислу (незаконного, 

незареєстрованого та нерегульованого промислу), регулювання 

комерційного та любительського рибальства, підвищення рівня 

інвестиційної привабливості рибної галузі, гармонізація 

законодавства України із законодавством ЄС, створення прозорого 

та чітко регламентованого механізму розподілу квот, зниження 

рівня корупції в галузі [2]. Також у 2018 р. науковцями 

Національної академії аграрних наук України було запропоновано  

http://www.minagro.gov.ua/
http://www.minagro.gov.ua/
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Стратегію розвитку тваринництва. Віце-президент  Академії М. 

Гладій зазначив: «Стратегія розвитку тваринництва на період до 

2030 року задовольнить потреби внутрішнього ринку та збільшить 

експортний потенціал галузі на 10-12%. Вона  визначає пріоритети 

розвитку тваринництва, форми держпідтримки, механізми 

стимулювання виробництва. Ми  переконані, що за умови 

виконання зазначених заходів, до 2030 року можна збільшити 

поголів’я овець до 1,6 млн голів, свиней – до 22 млн, а молочних 

корів –до 2,6 млн» [3].  

В середині 2019 р групою народних депутатів, зокрема 

членами Аграрного Комітету Верховної Ради України,  був 

запропонований законопроект № 9162 «Про основні засади 

державної аграрної політики та державної політики сільського 

розвитку».  У законопроекті було визначено 15 пріоритетів 

державної аграрної політики та політики сільського розвитку, 

направлених на забезпечення продовольчої безпеки держави та 

підвищення конкурентоспроможності української 

сільськогосподарської продукції на внутрішньому й світових 

ринках, інвестиційну привабливість села, захист прав та інтересів 

землевласників і землекористувачів, екологічний захист довкілля, 

підвищення рівня зайнятості сільського населення, стандартів 

якості життя у сільській місцевості та поступового формування 

середнього класу на селі  [4].  

Проте, за різних обставин ці законопроекти також не набули 

статусу офіційного документа. 

 Оцінюючи ситуацію із цими актами О. Кулініч констатує: 

«На сьогодні в українському законодавстві відсутній актуальний і 

системний документ, який би визначав основні засади та 

пріоритети розвитку аграрної політики та політики сільського 

розвитку. Закон «Про основні засади державної аграрної політики 

на період до 2015 року» мав строковий характер і втратив свою 

актуальність. Крім того, він об’єктивно не враховує багатьох 

сучасних факторів розвитку АПК, а також тих вимог, які ставлять 

перед нами ЄС та міжнародні організації, зокрема ФАО та СОТ. А 

почасти ж український АПК в ХХІ столітті і з чітким вектором 

євроінтеграційного руху до ЄС ще й досі керується законом УРСР 

від 1990 року «Про пріоритетність соціального розвитку села та 

агропромислового комплексу в народному господарстві». Що, 

звичайно, само по собі в сучасних умовах є абсурдом» [4].   
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Також зауважимо, що вітчизняними науковцями 

запропоновано відповідні наукові розробки, зокрема і 

фундаментального змісту, щодо окремих галузей сільського 

господарства, серед яких монографія І. В. Белоуса: «Стратегія 

розвитку виноградарства і виноробства України та передумови 

виходу їх продукції на світовий ринок» [5]. Монографія розкриває 

теоретичні положення щодо визначення сутності та змісту стратегії 

розвитку виноградарства і виноробства, визначає особливості 

сучасного економічного стану та пріоритети подальшого розвитку 

виноградарської галузі України. Проаналізовано стан розвитку 

вітчизняного виноградарсько-виноробного комплексу та визначено 

його місце на світовому ринку, визначено економічну ефективність 

розвитку виноградарства та запропоновано інноваційні шляхи її 

підвищення [5].  

Оцінюючи досконалість цих актів зазначимо, що 

відповідними авторами законопроектів та наукових розробок 

запропоновано фахові рекомендації щодо розвитку всього 

сільського господарства або цього окремих галузей. Водночас, 

зважаючи на різні обставини політичного, фінансового, 

ментального тощо змісту ці акти не були реалізовані. Загалом, це є 

нонсенсом, що в такій потужній сільськогосподарській країні як 

Україна, відсутній стратегічний нормативний акт, який би 

регламентував перспективні орієнтири розвитку. Саме відсутність 

цих актів не сприяє фінансовому, матеріально-технічному, 

кадровому забезпеченню розвитку галузей сільського господарства. 

З’ясуємо відповідну ситуацію в зарубіжних країнах. 

Нормативно-правове  регулювання сільського господарства в 

США  було закладене ще в Законах 1933 р. і 1938 р., з того часу 

практично не змінилося. Один раз на п’ять років Конгресом США в 

установленому порядку готується Закон “Про сільське 

господарство” (Farm Bill) [6]. Закон 1996 року «Про удосконалення 

та реформування сільського господарства» надав фермерам більшої 

свободи в плануванні обсягів сільськогосподарського виробництва 

[7]. 

Одні із найбільш впорядкованих нормативно-правових актів, 

де врегульовано функціонування та розвиток сільського 

господарства,  розроблені в Німеччині, які складаються більш ніж із 

800 сторінок. Так, детально врегульовано такі складові цього 

законодавства: загальна політика з впливом на аграрний сектор, в 
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тому числі податки; управління та статистика; вдосконалення 

ринкової структури в аграрному секторі; земельне право; аграрна 

політика ЄС (реалізація в Німеччині); тваринництво та  здоров'я 

тварин; рослинництво та  захист грунтів; Регламент комісії (ЄС) № 

889/2008 з положеннями про порядок виконання Регламенту Ради 

(ЄС) № 834/2007 при екологічному та біологічному виробництві та 

маркуванні. Зазначимо, що кожна складова цих документів має 

чіткі норми, якими необхідно керуватись при плануванні 

сільськогосподарських процесів. Подамо структуру одного із  таких 

блоків, зокрема рослинництво та  захист грунтів включає такі акти: 

Федеральний закон про захист грунтів; Федеральна постанова про 

рекультивацію забруднених територій; Федеральний закон про 

охорону навколишнього середовища від впливу екологічно 

шкідливих викидів; Закон про добрива; Закон про перевірку на 

екологічну сумісність; Регламент про екологічне виробництві і 

маркування екологічної продукції; Закон про маркування еко-

продукції; Закон про екологічне сільськогосподарське 

виробництво; Регламент про насіннєву картоплю; Закон про обіг 

насіння; Регламент про обіг насіння; Закон про охорону 

селекційних досягнень [7]. 

У Польщі сформовано низку нормативних актів  щодо 

відносин у сільському господарстві, зокрема: Закон «Про зміни в 

Цивільному кодексі»; Закон «Про зміни в Цивільному 

процесуальному кодексі»; Закон «Про захист сільського 

господарства та лісних угідь»; Закон «Про зведення до одного місця 

земельних наділів»; Закон «Про поземельні книги та іпотеку»; 

Закон «Про Кооперативне право» [8].  
З’ясуємо особливості цих актів у Франції. Особлива увага  

обумовлена тим, що Франція – провідний агровиробник Євросоюзу, 

на якого припадає 16,9% аграрного виробництва ЄС. Об'єм 

виробництва у сільському господарстві Франції 2018 року становив 

73 млрд євро, у той час як в Німеччині –  56 млрд євро, а в Італії – 

51 млрд євро. Франція має найбільший фонд земель 

сільськогосподарського призначення серед країн ЄС – 27,8 млн га 

[9].  В Експортній стратегії України – Дорожній карті стратегічного 

розвитку торгівлі  на період 2017 - 2021 рр, Франція, як член ЄС, 

включена до переліку перспективних ринків для експорту 

української продукції з наступними особливостями: 10 економіка 

світу; 15 місце за прогнозами абсолютного зростання; входить до 



413 

 

топ-5 «недоторгованих» ринків; 10 місце за потенціалом 

споживання харчових продуктів; 26 місце серед історичних 

партнерів України протягом 2011-2015 рр [10]. Окрім цього між 

Францією та Україною склались стійкі торгівельні відносини і 

загальний  обсяг двосторонньої торгівлі продукцією АПК склав: 

2016 р – 519,4; 2017 р  – 489,6; 2018 р  – 606,3 млн дол США,  

зокрема експорт із України: 343,4; 281,1 та 364,2 млн дол США 

відповідно.   Основні групи товарів, що експортуються у Францію 

(за 2018 р.): насіння олійних культур (129 млн дол США); залишки і 

відходи харчової промисловості (107 млн дол США); олія, всього 

(86 млн дол США); плоди, горіхи та цедра (15 млн дол США); риби, 

ракоподібні, молюски, тощо (5 млн дол США). Основні групи 

товарів, що імпортуються з Франції: насіння олійних культур (46 

млн дол США); ефірні масла (40 млн дол США); зернові злаки, 

всього (31 млн дол США); залишки і відходи харчової 

промисловості (21 млн дол США); вина, тощо (19 млн дол США) 

[10]. 

Зазначимо, що аграрні правовідносини у Франції 

регулюються Аграрним кодексом, який закріплює існування різних 

форм власності у сільському господарстві, наявність різноманітних 

форм управління сільськогосподарськими підприємствами, 

розвиток орендних відносин, орієнтацію на великі фермерські 

господарства [7]. 

Порівнюючи ці нормативні акти, зокрема і стратегічного 

змісту  між Україною та провідними країнами світу, доходимо 

висновку що в зарубіжних країнах вони формувались протягом 

тривалого періоду часу, перманентно удосконалюючись та 

захищаючи інтереси власних товаровиробників. В Україні пошук 

цього  сприятливого нормативно-правового забезпечення лише 

розпочинається.  

З врахуванням позитивного зарубіжного досвіду 

сформовано такі рекомендації щодо нормативно-правового 

забезпечення стратегічних векторів розвитку сільського 

господарства: 

врахувати позитивний зарубіжний досвід відповідного 

забезпечення розвитку сільського господарства; 

узгодити конкретні нормативно-правові акти щодо розвитку 

сільського господарства із Конституцією України; 
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відповідні акти розвитку щодо сільського господарства 

повинні узгоджуватись із адекватним розвитком сільських 

територій; 

пропоновані акти мають бути орієнтовані на максимальне 

використання земельних ресурсів, зокрема високотехнологічну 

переробку сільськогосподарської сировини, виробництво харчових 

продуктів, які б відповідали певним стандартам Європейського 

Союзу та були конкурентоспроможними на світових ринках а 

також пропоновані акти  повинні бути базою для прийняття Закону 

України  «Про державний бюджет України» і , відповідно, 

забезпечуватись необхідними фінансовими ресурсами. 

Оцінюючи ці пропозиції можна дійти висновку, що їх  

реалізація беззаперечно, сприятиме суттєвому удосконалення 

нормативно-правового забезпечення щодо забезпечення Стратегії 

розвитку сільського господарства, що в  свою чергу формуватиме 

передумови стійкого соціально-економічного поступу України з 

підвищення життєвого рівня населення. 
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ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІЧНОГО 

ЗРОСТАННЯ МЕКСИКИ 

 

Постановка проблеми. Зa oстaнні рoки в Мeксиці, зaвдяки 

пpямій фiнансовій тa пoдатковій політиці спoстерігалась відносна 

макрoeкономічна стaбільність. Мeксика стaла однією з нaйбільш 

привaбливих крaїн для інвecторів у Лaтинській Aмериці, через 

відносно cпpиятливий бiзнес-клiмат. Вoна зaймає чeтверте мiсце зa 

oб'ємом iноземних iнвеcтицій серед крaїн з виcoко рoзвиненою 

eкономікою, a другe сeред лaтиноaмеpиканських крaїн [1]. Попри 

деяке уповільнення зростання ВВП у двох найбільших економік 
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регіону – Бразилії і Мексики, що спостерігається в останні роки [2], 

Мексика входить до числа так званих країн-моделей, тобто її досвід 

використовується іншими державами й міжнародними 

організаціями.  Актуальність дослідження процесів розвитку 

мексиканської економіки полягає в необхідності визначення шляхів 

для подальшого розвитку економіки України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Формуванню 

теоретичних засад дослідження економічного зростання присвячено 

фундаментальні наукові праці  П. Даймонда,  В. Іноземцева,   Д. 

Касса,   М. Кондратьєва,   С. Кузнеця,  Ф. Рамсея, Д. Ромера, р. 

Солоу, Й. Шумпетера та багатьох інших учених. В Україні 

проблемами економічного зростання займалося чимало науковців, 

зокрема:   В.  Геєць,   Я.  Жаліло,   І.  Крючкова,  В.  Литвицький,  І.  

Лукінов,  О. Осауленко, Д. Покришка, В. Шевчук та ін. 

Метою роботи є дослідження зовнішньополітичних та 

зовнішньоекономічних відносин Мексики у межах 

Північноамериканської зони вільної торгівлі (НАФТА), інших 

континентальних та трансконтинентальних торгово-економічних 

об’єднаннях; окреслення трендів та перспектив економічного 

розвитку країни. 

Виклад основного матеріалу. Економічні та торговельні 

відносини з Мексикою цікавлять політиків США через близькість 

Мексики до Сполучених Штатів, широкі торговельні та 

інвестиційні відносини, а саме угода про вільну торгівлю (НАФТА), 

культурні та економічні зв’язки, що сполучають дві країни. 

Мексика є третьою за величиною країною – торговельним 

партнером США. Водночас, Сполучені Штати є найбільшим 

джерелом прямих іноземних інвестицій в економіку Мексики (55 

%); далі йдуть: Іспанія – 15 %, Нідерланди – 6,7 %, Швеція – 6,3 %, 

Канада – 3,4 %, Японія – 3,4 % інші – 10,2 % [3]. 

Навіть при катастрофічно низькому виробництві сирої нафти 

в 2015 р. економіка Мексики все таки була успішною в 2016 р. 

Однак темпи зростання уповільнилися в 2017 році. У 2018 р. ВВП 

Мексики виріс на 2 %, що майже відповідає рівню 2,1 %, 

досягнутих у 2017 р. [4]. 

За даними Мексиканського національного інституту 

статистики, у другому кварталі 2018 р. зростання економіки 

Мексики (рис. 1) спостерігаються завдяки кумулятивному ефекту 

від скорочення виробництва в нафтовій, сільськогосподарській та 
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промисловій галузях, а також перспективі радикальної зміни 

режиму.  

 

 
Рис. 1. Мексика: ВВП та інфляція, 2012-2018 рр. 

Джерело: складено автором за даними [4] 

 

Ряд секторів послуг, включаючи комерційну діяльність, 

транспорт, фінансові послуги та засоби масової інформації, які 

зросли на 1 % у першому кварталі 2018 р., у другому кварталі – 

зросли лише на 0,2 % [5]. Промислові галузі, такі як видобуток, 

будівництво та обробна промисловість, скоротилися на 0,3 %. Тим 

часом темпи зростання сільського господарства, тваринництва та 

рибної промисловості зазнали більшого спаду, зменшившись на 2,1 

% [5].  

Хоча інфляція перевищує прогнозований діапазон, Банк 

Мексики прийняв відповідні рішення щодо зниження інфляційного 

індексу протягом 2018 р., підвищивши процентні ставки з 3 % 

наприкінці 2015 р. до приблизно 7 % під  кінець 2017 р. [3]. Ці 

високі показники процентних ставок продовжували підвищуватись 

і в 2018 р., щоб забезпечити стабільність цін, але в цей момент 

грошова політика була послабленою і рівень інфляції зменшився. 

 Статус «цеху» для ринку США забезпечує високу зайнятість 

– рівень безробіття складає лише 3,2 %. Але це не забезпечує 

мексиканцям такого ж високого рівня життя: ВВП на душу 

населення в країні становить лише 8,91 тис дол. США, тоді як у 

сусідніх США – 59 тис дол. США, а в Канаді – 44 тис дол. США [6]. 
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Проте, через низьку заробітну плату, наркотики, високого рівня 

злочинність від 2 % до 8 % мексиканців живуть у бідності [6], що 

негативно впливає на економіку країни. Наприклад, бути 

будівельником у США досить вигідно – мігранти отримують до 25 

дол. за годину, а в Мексиці на будмайданчику можна заробити в 5 

разів менше. Тому, найбільший потік мігрантів у світі 

спостерігається саме з Мексики до США [5]. 

Більш потужним країнам економічно вигідно мати в 

торговому союзі відносно бідну країну, в якій праця дешева, а 

екологічні стандарти низькі – можна налагодити дешеве або 

небезпечне виробництво, а продукцію експортувати до «багатих 

сусідів». 

Висновки. Мексика – великий економічний гравець, 

орієнтований на ринок США. Економіка Мексики посідає 15 місце 

у світі, вона майже в 10 разів більша за українську, але більш ніж у 

13 разів менша, ніж економіка США. Відносини між Мексикою та 

США схожі на відносини Україна – ЄС. З однієї сторони кордону – 

корупція та відносна бідність, з іншої – стрімке економічне 

зростання, технологічне лідерство, влада закону.    

Незважаючи на свої глибоко укорінені проблеми та непевне 

політичне майбутнє, мексиканська економіка продовжить 

отримувати користь від своїх тісних зв'язків зі Сполученими 

Штатами Америки. Крім того, 30 вересня 2018р. Канада, Мексика 

та США домовились про перегляд угоди НАФТА. Нова угода, яка 

отримала назву Угоди США-Мексика-Канада (USMCA), захищає 

регіональну торгівлю без тарифів і, як очікується, буде сприяти 

підвищенню довіри бізнесу до Мексики, оскільки країна збереже 

преміальний доступ до американського експорту.  
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СВІТОВЕ ТА ВІТЧИЗНЯНЕ ПОЛІГРАФІЧНЕ 

МАШИНОБУДУВАННЯ: СТАН І ПРОБЛЕМИ 
 

Статистика виробництва продукції машинобудування (групи 

КВЕД 26-30) вказує на падіння індексу промислового виробництва 

у 2019 р. до 97,8 [1]. Частка експорту продукції машинобудування 

(групи УКТЗЕД XVI- XVII) у загальному експорті знизилася з 

17,2% у 2010р. до 10,7% у 2019 р. [2].  В той же час у ЄС частка 

експорту продукції машинобудівної галузі у загальних показниках 

експорту складала у 2019 р. 49%, обсяги експорту у грошовому 

вираженні постійно зростають[3]. Машинобудування забезпечує 

високу додану вартість, сприяє інтенсифікації науково-

дослідницької діяльності,  є вагомим чинником розвитку інших 

галузей народного господарства. Отже, дослідження розвитку 

машинобудівної індустрії, діагностика проблем та виявлення 

шляхів їх розв’язання є актуальним завданням економічної науки та 

практики. Метою роботи є вивчення стратегій та проблем розвитку 

підприємств поліграфічного машинобудування. Сучасне 

поліграфічне устаткування  забезпечує тиражування видавничої, 

пакувальної та етикеткової продукції, технології поліграфії 

поширені в офісній діяльності, також використовуються для 

оздоблення продукції легкої промисловості, стають основою 

сучасного промислового, зокрема, 3D друку. Розширюється 

асортимент поліграфічного устаткування, зростають вимоги до 

його якості та продуктивності.  

Історично поліграфічне машинобудування розвинуте у ФРН, 

США, Японії, Швейцарії. Найбільшими виробниками друкарського 

https://knoema.ru/atlas
https://tradingeconomics.com/mexico/indicators
https://businessviews.com.ua/
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устаткування у Німеччині є: Heidelberger Druckmaschinen AG 

(офсетні, цифрові та етикеткові машини;  інші види додрукарського 

та післядрукарського обладнання); Koenig & Bauer (офсетні 

аркушеві та рулонні машини, цифрові машини, флексографське та 

післядрукарське обладнання); Man Roland-Langley Holdings 

(офсетні машини для комерційного друку та друку упаковки). 

Потужні японські виробництва Komori Corporation (офсетні та 

цифрові машини); Ryobi Group/ Mitshubishi (виробництво офсетних 

та цифрових машин). Швейцарськими виробниками є виробництва 

Bobst, Muller Martini (виробники друкарського, пакувального та 

оздоблювального обладнання). Устаткування цифрового друку для 

офісних та промислових потреб виробляють американські та 

японські підприємства Canon, Hewlett Packard, Kodak, Fuji-Xerox, 

Konica Minolta. Характерними рисами розвитку цих підприємств є: 

1) розвинена система корпоративного управління (найбільші 

виробники поліграфічного устаткування є акціонерними 

товариствами або частинами великих корпоративних утворень);  

2) дотримання інноваційних стратегій розробки нових зразків 

устаткування на основі автоматизації та комп’ютеризації; 

підвищення продуктивності та ефективності устаткування через 

впровадження системи нон-стоп виробництва; диверсифікація 

методів задруковування та задруковуваних матеріалів; зниження 

матеріало- та енергомісткості, підвищення екологічності 

технологій; розробка гібридних технологій, що поєднують 

офсетний та цифровий друк (т. зв.конвертинг) 

3) реалізація стратегій виходу на нові ринки, нішевих 

стратегій та політики, що спрямована на взаємодію з замовниками 

шляхом індивідуалізації виробів; реалізацію продукції з 

урахуванням ринкового потенціалу та фінансового стану 

замовника; ефективні сервісні рішення (наприклад послуга «бізнес 

за передплатою» від Гейдельберг; допомога замовникам у оцінці 

перспектив та можливостей і навчанні персоналу, сервіс KP Connect 

від Komori) [6];  

4) активізація процесів кооперування (так, у 2013 році 

японські корпорації Ryobi и Mitsubishi домовилися про поєднання 

зусиль у виробництві  друкарського устаткування; спільні проєкти 

реалізують Komori та Konica Minolta, Koenig & Bauer та RR 

Donnelley; Koenig & Bauer та Durst) [4];  

Спільними проблемами світових виробників поліграфічного 
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устаткування є: 

1) скорочення попиту на традиційну поліграфічну техніку, 

що є наслідком поширення електронних засобів передачі 

інформації, зменшення обсягів виробництва газетно-журнальної та 

книжкової поліграфічної продукції за кількістю замовлень та 

тиражністю, переорієнтації реклами до он-лайн-сектору;   

2) зростання витрат на виробництво, наукові дослідження 

та розробки, маркетингове просування; необхідність виведення з 

виробництва надлишкових застарілих потужностей;    

3) ріст конкурентного тиску з боку нових виробників 

(зокрема, виробників з КНР), що спричинятиме поступову зміну 

географічної структури виробництва, вимагає зростання якості та 

зниження затрат на виробництво продукції;  

4) проблеми захисту інтелектуальної власності та її 

несанкціонованого використання[4, 5,6].  

Окрім великих підприємств, на ринку успішно функціонують 

і малі виробники поліграфічного устаткування з різних країн світу, 

що пропонують широкий асортимент післядрукарського, 

оздоблювального, етикеткового устаткування, устаткування для 

промислового друку. В Україні таким підприємством є ПАТ 

"Київполіграфмаш". На підприємстві здійснюються розробка та 

виробництво автоматизованих флексографських рулонних машин, 

бобінорізальних машин, ниткошвейних та фальцювальних 

поліграфічних машин, дротошвейних поліграфічних і тарних 

машини, запасних частин до різного поліграфічного устаткування; 

надаються послуги з ремонту та сервісного обслуговування. 

Виготовлена продукція експортується у країни ЄС, Азії та 

Південної Америки. Серед проблем вітчизняного 

машинобудування, і зокрема, поліграфічного машинобудування, 

виділено наступні: нестача інвестиційного ресурсу як для 

підприємств виробників устаткування, так і для  підприємств-

замовників основних засобів через високу вартість банківського 

кредиту та лізингу; зростання вартості електроенергії через 

монополізацію енергетичної галузі та відсутність ефективного 

тарифоутворення; неефективне оподаткування промислових 

підприємств; складність та непрозорість системи митного 

регулювання, недосконалість системи відшкодування ПДВ; 

ускладнена система дозволів та погоджень; вибіркова державна 

підтримка національного книговидання лише шляхом пільгового, 
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без сплати мита та ПДВ, завезення імпортного обладнання (при 

купівлі вітчизняного аналогічного обладнання ПДВ сплачується в 

повному обсязі); відсутність цілеспрямованої державної 

промислової політики або принаймні галузевої політики у 

видавничій справі [7]. Зазначимо, що актуальною проблемою є 

також збереження науково-технічного та  кадрового потенціалу; 

підготовка кваліфікованих фахівців; активізація співпраці з 

іноземними виробниками продукції поліграфічного 

машинобудування та поліграфічної продукції.  

Стратегія розвитку промисловості має передбачати 

розв’язання проблеми активізації інноваційно-інвестиційної 

діяльності; розробку зваженої податкової та митної політики; 

деталізацію окремих напрямів підтримки галузевих підприємств; 

стримування впливу монопольних утворень. Світова рецесія 2020 р. 

поглиблюватиме виявлені проблеми і потребуватиме прийняття 

ефективних рішень щодо інноваційної, фінансової, збутової 

діяльності підприємств на макро-, мезо- та мікрорівні на основі 

вивчення досвіду провідних світових виробників.   
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