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ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЯК 

КОНЦЕПЦІЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

У статті наведений опис принципів, покладених в основу концепції гармонійного розвитку ВНЗ в системі 

державного регулювання вищою школою. Наведений перелік принципів у поєднанні генерує систему, в якій 

реалізація одного пов'язана з реалізацією інших. Запропонована схема принципів гармонійного розвитку ВНЗ 

ілюструє їх множинність, однак виділяє перелік основних, які забезпечують цілісну єдність та взаємозв'язок 

системи. Обґрунтовані передумови, що передують запровадженню пропонованих принципів, та описаний 

очікуваний результат від впровадження. Підкреслюється багатоплановість прояву означених принципів: на 

макрорівні, мезорівні і мікрорівні. Застосування принципів стосовно функціонування ВНЗ передбачає 

врахування факторів середовища: екзогенних та ендогенних Проведений огляд законодавства з питань 

державного регулювання діяльності вищої школи та літературних джерел щодо трактування науковцями 

окремих сторін прояву означених принципів. Вказано на специфіку прояву принципів в середовищі ВНЗ.  

Ключові слова: ВНЗ, гармонійний розвиток, системність, збалансованість, ефективність, освітянська 

діяльність, якість освіти, затребуваність, адаптивність. 
 
Kuzmin O., Melnyk O., Yastrubskyy M. HARMONY DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS AS A CONCEPT OF GOVERNING REGULATION OF THEIR ACTIVITIES 

The article describes the harmonization of state regulation of higher education that the underlying concept of the 

harmonious development of higher education. The list of principles combined generating system in which one 

implementation associated with the implementation of others. The scheme of the principles of harmonious development 

of higher education illustrates the multiplicity, but the main highlights for providing coherent unity and connection 

system. The authors justify the need for preconditions prior to implementation of the proposed guidelines.The authors 

emphasize the diversity of manifestations of the aforementioned principles: macro, meso level and at the micro level. 

Application of principles concerning the functioning of higher education takes into consideration environmental 

factors: exogenous and endogenous The article reviewed the current legislation on state regulation of higher education 

and literature scholars on the interpretation of individual aspects of manifestation of the aforementioned principles. 

The article indicates  specific manifestation of the principles among high school. 

Keywords: Universities, harmonious development, system, balance, efficiency, educational activities, quality, 

relevance, adaptability. 
 
Українська вища школа перебуває на хвилі 

масштабних освітніх реформ. Виникає потреба 

забезпечення відповідності мережі вищих навчальних 

закладів потребам економіки і суспільства. Перед 

органами державного управління освітянською 

діяльністю вищої школи гостро постали питання 

якісного кадрового забезпечення навчального 

процесу, наукової діяльності та якості національної 

вищої освіти, запобігання міграції молоді, пов’язаної 

з освітнім фактором, та низка інших невирішених 

проблем. З огляду на динамічність глобалізаційних, 

суспільних, економічних процесів початку третього 

тисячоліття вища школа потребує постійних змін та 

оновлення. Їх ефективність залежить від державної 

політики й системи управління вищою школою на 

різних рівнях. Необхідно визначитись з концепцією 

такого управління, його ідейною спрямованістю і 

очікуваними результатами від діяльності сфери вищої 

освіти України для забезпечення її гармонійного 

розвитку відповідно до очікувань стейкхолдерів.   

Проблематиці розвитку вищої школи присвячена 

увага багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених, 

державних і політичних діячів. Зокрема, розвитку і 

управлінню вищої школи присвячені праці видатного 

ученого В.Вернадського, який наголошував на 

необхідності дотримання основоположних принципів 

в питаннях державного регулювання сферою вищої 

школи. Серед сучасних дослідників означену 

тематику висвітлювали у своїх роботах О.М. Варго, 

А.І. Кузьмінський, С.С.Вітвицька, Т. Г. Авксентьєва, 
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О. Є. Кравець, І. І. Драч та інші. Як правило, 

дослідники розглядають окремі аспекти державного 

регулювання вищою школою, однак не розглядають 

синтез принципів, дотримання яких забезпечило б 

гармонійний розвиток вищої школи. Виникає потреба 

у розробленні якісно нового шляху розвитку, 

спираючись на використання вітчизняного й 

зарубіжного досвіду державного регулювання 

діяльності вищої школи, а також запровадження 

принципів, що забезпечують успішне функціонування 

освітянської діяльності. 

Метою проведеного дослідження є обгрунтування 

гармонійного шляху розвитку системи вищої школи, 

що ґрунтується на основоположних принципах.  

Україна взяла курс на запровадження реформ, 

покликаних забезпечити рівень життя, притаманного 

для західного суспільства. В результаті відбуваються 

процеси, що вимагають перетворень у всіх сферах 

суспільного життя, в тому числі в галузі освіти. 

Об′єктом нашого дослідження є сфера вищої школи, 

оскільки саме тут формується інтелектуальний 

потенціал нації, а це для інформаційного суспільства є 

визначальним фактором успішного розвитку. 

Однак, при дослідженні понятійної категорії 

розвитку необхідно визначитись з важливою його 

характеристикою, а саме – шляхом такого розвитку. 

Адже це може бути інтенсивний шлях, який 

передбачає підвищення рівня освітніх послуг, якості 

вищої освіти; екстенсивний шлях, який передбачає 

зростання контингенту студентів в результаті 

збільшення державного замовлення. Жоден з них не 

забезпечує в галузі вищої школи на виході 

очікуваного результату. Тому свою увагу ми 

зосередимо на гармонійному шляху, який 

досліджуватимемо на прикладі розвитку ВНЗ. В його 

основі закладено дотримання цілої низки принципів, 

основні з яких ілюструє рис. 1. 

 

Рис. 1. Принципи гармонійного розвитку вищих 

навчальних закладів 

 

Ідею гармонійного розвитку вищої школи 

відстоював видатний учений В.Вернадський, який 

серед принципів організування і розвитку вищої 

освіти центральне місце відводив ідеї про реформу, 

що передбачає автономію вищої школи і широку 

демократизацію її внутрішнього розпорядку; активне 

розумове життя, постійне зацікавлення наукою. 

Згідно трактування В.Вернадського, університет 

повинен уособлювати єдність наук про природу і наук 

про людину. Розвиток науки повинен 

супроводжуватися ростом поваги до людської 

особистості, поглиблення і зміцнення почуття 

взаємної солідарності і тісного зв`язку усіх людей, 

тобто суспільства як єдиного цілого [1, с.287-292]. 

Запровадження гармонійного шляху розвитку ВНЗ 

в межах концепції державного регулювання їх 

діяльності пов’язане з необхідністю економічних, 

політичних, соціальних і, насамперед, світоглядних 

змін. На систему вищої школи має вагомий вплив 

ментальність нації. Специфіка української 

ментальності обумовлена дією природних, 

культурних і соціально-психологічних чинників. 

Грамотне їх поєднання може забезпечити створення 

нової філософської парадигми побудови освіченого 

суспільства на основі українського менталітету, 

зорієнтованого на гармонізацію, що включає кращі 

традиції східних суспільств і позитивний західний 

досвід [2, c. 101-102]. Зусилля вищої школи України 

мають бути спрямовані на підготовку гармонійно 

розвиненої особистості, здатної до творчої 

життєдіяльності в суспільстві.   

Перш за все на державному рівні важливо 

визначитись з баченням майбутнього суспільства як  

суспільства загального розвитку, головним чином, 

розвитку гармонійної особистості, а не суспільства 

загального благоденства, під яким розуміється 

нарощування споживання і його ідеалізація як мети 

суспільного прогресу [3, c. 28-30]. Стратегія і 

пріоритети у підготовці фахівців вищої кваліфікації 

мають будуватись з врахуванням глобальних і 

регіональних соціально-економічних та 

демографічних процесів. 

Розстановка зазначених акцентів вносить суттєві 

корективи у ідеологічне спрямування вищої школи. В 

результаті набирають чітких обрисів орієнтири 

системи вищої школи та відповіді на запитання: яких 

фахівців готувати, для яких потреб і ринків праці, в 

яких обсягах і за якими джерелами й принципами 

фінансування. Формування суспільної свідомості 

здатне кардинально 

змінити ситуацію у 

системі вищої школи 

через осмислення її 

затребуваності, місця 

й ролі. Динаміка 

взаємозв'язків і 

взаємозалежності 

суспільства і вищої 

школи не дає чіткої 

відповіді на питання «вища школа для суспільства» 

чи «суспільство для вищої школи», хоча на перший 

погляд очевидним є зміщення акцентів на користь 

останнього твердження. Чутливо реагуючи на зміни у 

навколишньому середовищі, освіта, своєю чергою, 

впливає на всі аспекти суспільного життя, 

визначаючи при цьому напрямки та перспективи 

розвитку суспільства. 

Як бачимо, принцип системності в забезпеченні 

гармонійного розвитку виходить на перший план за 

своєю значимістю. Адже загальновідомо, що 

дотримання принципу системності дає змогу досягти 

бажаних результатів у будь-якій діяльності. Варто 

зазначити, що прояв цього принципу можна 

розглядати як на макрорівні, тобто стосовно системи 

управління вищою школою на рівні держави, так і на 

Принципи гармонійного розвитку 

вищих навчальних закладів 

Системність Збалансованість 

Адаптивність 

Оптимальність 

Іманентність 
Перманентність Полівекторність 

Цілеспрямованість 

Когерентність 

Ефективність 

Інші принципи 
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рівні окремо взятого ВНЗ. Дуже важливо 

дотримуватись засад системності в питаннях 

забезпечення навчально-виховної роботи із 

залученням студентів до наукових досліджень. Адже 

процес навчання має свої компоненти, які включають 

його зміст, визначають мету, форми, методи 

навчання, мотивацію пізнавальної діяльності, аналіз 

та оцінювання роботи студентів. Системне поєднання 

перелічених складових дає різний ефект залежно від 

підходів до функціонування такої системи у 

конкретному ВНЗ. А.І. Кузьмінський розглядає 

педагогічну систему як «динамічно функціонуючий 

комплекс діалектично пов´язаних між собою 

компонентів і чинників, які створюють оптимальні 

умови для розв´язання завдань навчання і виховання 

людей залежно від соціальних завдань» [4]. 

Дотримання систематичності у навчанні 

обумовлена самою природою, де все взаємопов’язане  

одне з одним. Зазначений принцип повинен діяти 

також на рівні міжпредметних зв´язків, причому у 

всіх циклах дисциплін і за кожним навчальним 

планом.  

На важливості дотримання принципу системності 

наголошував К.Д. Ушинський: «навчальний матеріал 

слід вивчати за системним принципом, завдяки чому 

досягається послідовність навчання: від простого - до 

складного» [5]. Принцип системності у викладанні 

передбачає продумування системи занять, 

акцентування уваги студентів на основних питаннях, 

при вивченні нового матеріалу - опору на попередньо 

викладений, розгляд нового матеріалу частинами з 

продуманим дозуванням. Системність у роботі 

студентів передбачає перш за все цілеспрямовану 

самостійну роботу, систематичне повторення 

навчального матеріалу, виконання домашніх завдань. 

Наступним принципом гармонійного розвитку 

ВНЗ є принцип збалансованості. Його дотримання у 

вищій освіті передбачено Законом «Про вищу освіту» 

[6]. На сучасному етапі становлення і розвитку вищої 

школи важливою є збалансованість теорії і практики. 

Принцип збалансованості вищої освіти дуже 

чутливо проявляється у якості освіти. Т. Лукіна якість 

освіти трактує як збалансовану відповідність певного 

освітнього рівня (загальної середньої, професійно-

технічної, вищої тощо) численним потребам, цілям, 

умовам, затвердженим освітнім нормам і стандартам, 

яка встановлюється для виявлення причин порушення 

цієї відповідності та управління процесом поліпшення 

встановленої якості[7]. Обґрунтовуючи умови, 

покликані забезпечити якість вищої освіти, їх умовно 

поділяють на три групи. Цільова спрямованість 

освіти, що відображає єдині ціннісні вимоги до 

випускника та педагогів, формує першу групу умов і 

включає концепцію запланованого результату освіти. 

Друга група умов визначає структуру і зміст вищої 

професійної освіти і обумовлює обсяг підготовки, 

етапи та діагностику освітнього процесу. Технологія 

процесу навчання, що передбачає забезпечення дії 

механізмів функціонування процесу навчання і 

досягнення запланованого результату, включена до 

третьої групи умов[8]. 

Впровадження збалансованого прогресивного 

розвитку вищої школи – це складний і 

багатоаспектний процес, який уможливлюється за 

умов трансформації українського суспільства на 

засадах збалансованого розвитку, є складовою 

концепції сталого розвитку і потребує комплексної 

системи державного регулювання. При цьому 

принципово важливими аспектами процесу такого 

регулювання мають бути: стимулювання наукових 

досліджень проблем сталого розвитку; формування 

національних ідеологій і пріоритетів збалансованого 

розвитку та ін. [9]. 

Принцип адаптивності має цілу низку проявів. 

Термін «адаптивний» має англомовне походження (to  

adapt) і означає пристосування до нових вимог та змін 

середовища [10: 12]. Застосування принципу 

адаптивності стосовно ВНЗ передбачає врахування 

екзогенних та ендогенних факторів середовища. 

В якості складової оптимального індивідуального 

стилю професійної діяльності сучасного педагога 

вищої школи адаптивність характеризує здатність 

адекватно пристосовуватися до нової професійної 

ситуації. В.Александров трактує  адаптованість як  

ступінь співвіднесення індивідуально-психологічних 

(адаптивних) можливостей суб’єкта адаптації 

нормативним вимогам діяльності у певних 

умовах[11]. У випадку окремо взятої особистості 

адаптивність правомірно розглядати як сформовану її 

здатність до адаптації.   

Перспективним напрямом оновлення навчального 

процесу вищої школи став адаптивний підхід 

побудови викладачем вищого навчального закладу 

технології проектування навчальної інформації. 

Технологічна педагогічна система форм і методів, що 

створюють підґрунтя для ефективного 

індивідуального навчання, відображає сутність 

адаптивного навчання. Різний підготовчий рівень 

знань студентів і природні відмінності в їх здібностях 

щодо засвоєння знань стали головною причиною 

виникнення адаптивних систем навчання, заснованих 

на принципі індивідуалізації. Їх популяризації 

значною мірою сприяла комп'ютеризація освіти. О. Є. 

Кравець виокремлює такі основні функції 

адаптивності навчального процесу: мотиваційну, 

організаційно-цільову, змістовно-проектувальну і 

технологічно-управлінську [12]. 

Оптимальність є одним з основних принципів 

навчання у вищій школі і складовою управління 

пізнавальною діяльністю студентів в питаннях 

створення відповідних умов для реалізації їхніх 

творчих здібностей. Цей принцип стосується вибору 

форм, методів, засобів навчання і виховання 

студентів. Оптимальність вимог є характерною для 

викладача з високою культурою спілкування та 

належним рівнем компететностей. Дотримання цього 

принципу знаходить свій прояв у інформативності і 

наповненості навчального часу. 

Оптимальність навчального процесу є 

невід’ємною складовою взаємопов’язаних принципів 

навчання, які включають науковість; систематичність 

і системність; зв'язок з життям, практикою; свідомість 

і активність навчання; єдність конкретного і 

абстрактного; доступність; міцність знань; позитивну 

мотивацію і самостійність; гуманізацію; народність; 

наочність; індивідуалізацію та диференціацію [13].  
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В системі вищої школи принцип оптимальності 

повинен дотримуватись у питаннях державного 

регулювання діяльності ВНЗ. Це стосується 

оптимальності мережі ВНЗ в загальнодержавному та 

регіональному аспектах, підготовки ними фахівців за 

напрямками і спеціальностями відповідно до потреб 

ринку праці з врахуванням тенденцій соціально-

економічного розвитку, положень перспективної 

програми розвитку України. 

Іманентність є характеристикою притаманності, 

властивості предмету чи явища, що випливає з його 

внутрішньої природи [14]. Стосовно вищої школи має 

місце її іманентний зв’язок з соціальним організмом 

країни. Кожна зі сторін має отримати діяльність від 

іншого, а також повинна постачати іншому діяльність 

певної якості. Такий діяльнісний взаємозв’язок є 

сталим процесом, за допомогою якого відбувається 

відтворення системи усталених суспільних відносин. 

Іманентна потреба ВНЗ постійно бути попереду, 

здобувати визнання, набувати значимості, прагнути 

удосконалення форм і методів навчання не порушує, а 

доповнює їх гармонійний розвиток. 

Перманентність є складовою ознакою навчання і є 

безупинним процесом, що вказує на єдність усіх 

щаблів навчання і його спадкоємність. Провідною 

тенденцією розвитку систем освіти, як свідчить 

історичний аналіз процесів освітнього простору, є їх 

перманентність, що по суті означає їх безперервне 

оновлення. В системі вищої школи відбувається 

систематичний частковий або повний перегляд її 

змісту і структури.  

Аналіз перманентності освітнього простору 

свідчить про три основних підходи до їх здійснення: 

на макрорівні, мезорівні і мікрорівні. На макрорівні 

відбувається парадигмальне оновлення системи 

освіти загалом, включаючи вищу та післядипломну 

освіту, тобто реалізація різноманітних парадигм 

освіти та виховання особистості, що домінували 

впродовж усього історичного розвитку суспільства. 

Оновлення освітнього процесу складових 

компонентів системи відбувається на мезорівні, який 

відображає його характерні особливості. На 

мікрорівні оновлюються елементи педагогічного 

процесу, а саме: цілі, зміст, методи і технології, 

форми організації і управління, стилів педагогічної 

діяльності тощо. Залежно від домінування одного з 

елементів у цілісній системі освіти змінювалися 

способи представлення інформації, значущість освіти 

в соціумі, усвідомлення цінності освіти в суспільстві 

[15]. 

До розряду специфічних можна віднести принцип 

полівекторності вищої школи. Система вищої освіти 

зорієнтована на полівекторність вирішуваних завдань 

внаслідок власної іманентності. Якщо в політичній 

сфері полівекторність процесів трансформації 

зазвичай зумовлює до деструктивних наслідків, то 

полівекторність вищої школи сприяє її гармонізації. 

Тоді, коли в політиці протиріччя  між  формальним  і  

реальним  у  плані  інституціоналізації підсилюють  

полівекторність  трансформації  та  

непередбачуваність  їхніх  результатів [16], ця ж 

характеристика у сфері діяльності вищої школи дає 

конкурентні переваги у своїй площині. 

Полівекторність у поєднанні з поліаспектністю та 

поліфункціональністю стає рушійною силою вищої 

школи. 

Прояв принципу цілеспрямованості, як і низки 

інших принципів у вищій школі, багатоаспектний. 

Так, згідно трактування закону України «Про вищу 

освіту» вища освіта є рівнем освіти, який 

здобувається особою у вищому навчальному закладі в  

результаті  послідовного,  системного  та  

цілеспрямованого  процесу засвоєння змісту 

навчання. В цьому розумінні принцип 

цілеспрямованості реалізується через вимоги до 

процесу навчання. А вони передбачають відбір 

змістовного наповнення навчальної дисципліни з 

врахуванням логіки вивчення предмету; 

різносторонній розгляд понятійних категорій 

навчальної дисципліни з урахуванням її взаємозв'язку 

з іншими дисциплінами; однозначність і точність 

трактування понятійних категорій, законів, концепцій  

відповідно до рівня розвитку сучасної науки; 

дотримання принципу історичності в процесі 

розкриття явищ і наукових законів, що забезпечує 

створення у студентів правильних уявлень про методи 

наукового пізнання та його закономірності; 

використання методів наукового пізнання, способів 

формування творчого мислення у процесі викладу 

матеріалу з метою стимулювання студентів до творчої 

діяльності. 

Цілеспрямованість є невід'ємною складовою 

виховного процесу у вищому навчальному закладі. 

І.Я. Лернер вважає, що цілеспрямований характер 

взаємодії педагога і студента - це закон, притаманний 

навчанню завжди [17]. Забезпечення 

цілеспрямованості у навчанні належить до 

управлінських функцій ВНЗ. 

Когерентність є однією з характеристик освітнього 

середовища. Дотримання принципу когерентності в 

освітньому середовищі забезпечує узгодженість 

впливу на особистість локального середовища із 

впливами інших факторів. Характеристикою високого 

рівня когерентності вищої школи є її зорієнтованість 

на освітні цілі, на соціальне замовлення. Саме 

когерентність характеризує освітнє середовище з 

позицій «гармонійне-негармонійне». 

Забезпечення принципу ефективності у вищій 

школі продиктовано вимогами сьогодення. Якщо 

говорити про систему вищої школи на рівні держави, 

тоді оцінювання її ефективності слід проводити з 

урахуванням критеріїв, які використовують при 

визначенні світового рейтингу провідні рейтингові 

компанії. Так, за результатами світового рейтингу QS 

Higher Education System Strength Rankings 2016 

Україна посіла 45-е місце серед країн з найкращою 

системою вищої освіти, отримавши 16,6 балів зі 100 

можливих [18].  

Підвищення ефективності навчального процесу у 

вищій школі здійснюється різними шляхами. 

Результат може бути досягнуто шляхом оптимального 

вибору методів навчання, удосконалення 

комунікативних відносин викладача та студента, 

дотримання студентами гігієни розумової праці, 

правильної організації самостійної роботи студентів, 

застосуванням інтерактивних та кооперативних форм 

6 

https://www.wikiplanet.click/enciclopedia/uk/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82
https://www.wikiplanet.click/enciclopedia/uk/%D0%AF%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5


ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ 

SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS OF THE MODERN PERIOD OF UKRAINE   

організації навчального процесу, застосуванням 

технічних засобів та технологій електронного 

навчання тощо. При цьому існують різні методи 

оцінювання ефективності навчального процесу. За 

інтегрального підходу до оцінювання результатів 

навчання критерії такої оцінки поділяють на критерії 

оцінювання засвоєння знань і критерії оцінювання 

сформованості вмінь. Вважають, що на сьогодні це 

вже не дуже актуально, позаяк в фокус уваги 

ставиться рівень оволодіння інтегральними, 

загальними і фаховими компетентностями. 

Перелічені принципи є складовою управлінської 

моделі, наведеної на рис. 2. 

Рис. 2. Модель застосування принципів в 

управлінні вищим навчальним закладом 

 

Розглянуті нами принципи – визначальні у 

пропонованій концепції державного управління 

діяльністю ВНЗ з метою забезпечення їх 

гармонійного розвитку, однак їх перелік далеко не 

вичерпний. Загалом принципи гармонійного розвитку 

ВНЗ створюють систему, в якій реалізація одного 

принципу пов'язана з реалізацією інших, 

забезпечуючи їх цілісну єдність та взаємозв'язок. 

 В результаті виконаного дослідження доходимо 

висновку, що вибір гармонійного шляху розвитку 

ВНЗ є найбільш виправданим і перспективним. 

Досягнути успіху можна за умов реформування, 

модернізації сфери освіти з дотриманням принципів, 

що забезпечують гармонійний розвиток. 

Впровадження охарактеризованих принципів 

пов’язане з необхідністю політичних, економічних, 

соціальних і світоглядних змін. Трансформування 

підходів до управління системою вищої освіти 

повинно здійснюватись з врахуванням 

глобалізаційних процесів, суспільного розвитку, 

ціннісно-ментальних особливостей. Система 

гармонійного розвитку вищої школи випливає з ідеї 

побудови інтелектуального, інноваційно-

спрямованого суспільства, у фокусі уваги якого є 

розвиток гармонійної особистості.  
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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА: СУЧАСНИЙ АСПЕКТ  
 

Сучасне світове структурування в контексті державного позиціонування здійснюється в умовах 

глобалізації, яка є рушієм переходу до функціонування нового порядку в планетарному масштабі. Даний 

об’єктивний процес є закономірним для всіх без винятку державних інститутів, що провокує проблеми 

диспропорцій розвитку та економічної прийнятності рівних умов без врахування факторів готовності «гри за 

загальними правилами». Потужність економік держав-лідерів та транснаціональних корпорацій несуть в собі 

загрозу економічній безпеці менш розвинених країн світу, які умовно визначаються як «периферія». Проблема 

світового панування крізь призму капіталі та досконалих економічних систем актуалізує дану проблему 

констатуючи економічну безпеку як глобальну проблему. 

Ключові слова: економічна безпека, глобалізація, економічний розвиток, транснаціональна корпорація 

 

Kishchak I., Slusarenko A. GLOBALIZATION AND ECONOMIC SECURITY: THE MODERN ASPECTS 

Modern world structuring in the context of state positioning is carried out in the conditions of globalization, which 

is the engine of the transition to the functioning of a new order on a planetary scale. This objective process is logical 

for all public institutions without exception, which provokes problems of developmental disproportions and the 

economic acceptability of equal conditions without taking into account the factors of readiness of the "game according 

to general rules". The power of the economies of the states-leaders and transnational corporations is a threat to the 

economic security of the less developed countries of the world, which are conventionally defined as "periphery". The 

problem of world domination, through the prism of capital and perfect economic systems, highlights this problem by 

stating economic security as a global problem. 

Keywords: economic security, globalization, economic development, transnational corporation. 

 
В сучасності науково-практичного сприйняття 

глобалізація визначається як запорука економічного 

розвитку та достатності державних інститутів, 

середовище мирного вирішення міждержавних 

протиріч, ідеальна система конкурентного 

позиціонування на міжнародному рівні та ін. Під 

впливом глобалізації формується нова система 

міждержавних відносин в світовому масштабі з 

означенням відповідних імперативів та «правил гри», 

які диктують рівні умови для всіх суб’єктів світового 

господарювання. Позитивізм ілюзорного сприйняття 

глобалізації як виключно позитивного процесу має 

безліч свідчень виправданості, котрі недостатньо 

вивченні апологетами науки та практики сучасності, 

що диктує вимогу необхідності проведення 

дослідження оберненої сторони процесної корисності 

з позицій визначення загроз та ризиків для держав 

світу та їх економічної безпеки. 

Проблемам розробки теоретичних та прикладних 

питань економічної безпеки та методологічній основі 

її дослідження присвячено багато праць таких 

українських вчених, як М. Дацків, І. Чорнодід, З. 

Варналій,  О. Власюк, А. Гальчинський, Я. Жаліло, В. 

Похилюк,  Ю. Пахомов. В свою чергу, вивченням 

економічної безпеки як глобальної проблеми 

займались науковці всіх країн світу, серед яких варто 

відмітити О. Гапонюка, Ф. Войтоловського, Д. 

Лукяненко, Р. Кулієва, М. Уотерса, К. Шваба, К. 

Сала-ай-Мартіна. С. Джахана, Н. Фреуденберга, та ін. 

В сукупності своїх досліджень наукове вивчення 

означеної проблематики ставить за мету формування 

висновку стосовно існування оберненої сторони 

позитивізму глобалізації, як процесу абсолютної 

корисності для держав світу, що не втрачає своєї 

актуальності до сьогодні і вимагає додаткового, 

поглибленого вивчення.  

Метою дослідження є доведення гіпотези щодо 

сприйняття економічної безпеки як глобальної 

проблеми котра притаманна для всіх без виключення 

державних систем світу. 

Глобалізація як термін почала застосовуватись в 

наукових трактатах з кінця 60-х років і вже в якості 

процесу вивчалась з середини 80-х років. М. Уотерс 

писав: «Глобалізація може стати ключовою ідеєю 90-х 

років, під якою ми розуміємо перехід людства в третє 

тисячоліття» [1]. Власне таке тлумачення стало 

виправданим, адже дійсно глобалізація виступає 

фундаментом світової системи нового порядку, яка 
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об’єднана фінансовою достатністю, політичною 

впорядкованістю, технологічною досконалістю, 

військовою потужністю та соціальним добробутом. 

Проте з формуванням світової державної 

конкурентної системи постає все більше тверджень 

стосовно загроз з боку процесу глобалізації, як якісно 

самостійної, складної системи явищ і відносин. 

В якості трансформованого визначення 

глобалізації, яке свідчить на користь негативного 

сприйняття, доречним є звернути увагу на 

трактування О. Гапонюка, який зазначає, що 

«глобалізація – це специфічний варіант 

інтернаціоналізації господарського, політичного і 

культурного життя людства, орієнтований на 

форсовану економічну інтеграцію в глобальних 

масштабах з максимальним використанням науково-

технічних досягнень і вільно-ринкових механізмів та 

ігноруванням сформованих національних утворень, 

багатьох соціальних, культурно-цивілізованих і 

природно-екологічних імперативів» [2]. Саме 

«ігнорування сформованих національних утворень» і 

формує проблему загрози економічній безпеці для 

всіх без винятку державних інститутів світу. Тож, 

формується бачення глобалізації як процесу котрий 

керує системою міждержавних відносин крізь призму 

без суб’єктивного впливу через уніфікацію світової 

економіки. Таким чином, людство втрачає здатність 

формування рішень стосовно доречності вибору 

власної долі в національному масштабі.  

В свою чергу, результати дослідження Ф. 

Войтоловського розкривають процесне вираження 

глобалізації. Відтак, він зазначає, що вона знаходить 

своє вираження в інтернаціоналізації виробництва та 

капіталу; глобалізації продуктивних сил через обмін 

засобами виробництва й науково-технічними та 

технологічними знаннями; формуванні 

загальносвітової матеріальної; інформаційної та 

організаційно-економічної інфраструктури; посиленні 

інтернаціоналізації обміну на основі поглиблення 

міжнародного поділу праці; збільшенні масштабів 

міжнародної міграції робочої сили; зростаючій 

інтернаціоналізації впливу виробництва й споживання 

на навколишнє середовище [3]. За нашим розумінням, 

глобалізація має визначатись як комплексне явище 

прикладного характеру, яке охоплює всі сфери 

відносин в світовому вимірі. Відтак, спостерігаємо 

формування єдиної системи відносин в планетарному 

масштабі, яка диктує однакові вимоги для всіх 

учасників. Але чи готові всі держави прийняти 

однакові умови із забезпеченням можливості 

збереження при цьому суверенності та структурної 

цілісності держаного інституту? Відповідь на це 

питання має бути підкріплена готовністю країни до 

наслідків, пов’язаних з відкриттям своїх кордонів в 

єдності всіх структурних складових: економічної, 

фінансової, правової, політичної культурної та 

екологічної. Саме така постановка питання актуалізує 

проблему економічної безпеки, яка набуває 

значимості, резонансу та розголосу в наукові та 

політичній спільності сучасності. 

Вперше проблема економічної безпеки була 

розглянута в контексті глобальної економічної кризи 

президентом США Франкліном Рузвельтом. Подальші 

дослідження здійснювалися Дж. Кеноном, Х. 

Морентоу та Р. Остгоотом, які наголошували, що 

основним завданням в сенсі досягнення економічної 

безпеки країни має бути посилення конкурентних 

позицій національного виробництва з дотриманням 

торговельних переваг та захистом інтересів держави у 

технічній та технологічній сферах [4]. Дане 

твердження є виправданим та слушним з позицій 

реалій сьогодення, яке підтверджує доцільність 

активного реагування на глобальні процеси та 

коригування системи державного управління. 

З теоретичної точки зору глобалізація 

визначається як об’єктивний процес нагромадження 

капіталу та необхідності виведення його за межі 

національних кордонів з метою уникнення загроз для 

економіки. Як правило, цей механізм політично 

стимулюється, спрямовується та контролюється 

масою міжнародного капіталу з використанням 

структур найпотужнішої держави чи угруповання 

країн (союзу), або ж транснаціональних корпорацій. 

Тут глобалізація виправдано трактується як метод 

інтенсивного розвитку окремої країни, але тільки тієї, 

яка готова до швидких трансформацій та координації 

дій реалізацією та досягненням власних інтересів. В 

свою чергу, є ряд країн, для яких процес 

всеохоплюючої інтернаціоналізації є згубним з 

позицій державотворення та національної 

достатності. 

На підставі зазначеного, маємо звернути увагу на 

ієрархію економічного конструювання світу крізь 

призму державного домінування. Тож маємо справу з 

традиційним сегментуванням країн, які 

класифікуються як економічно розвинені, з 

централізовано керованою економікою (соціалістичні 

країни) та ті, що знаходяться на шляху розвитку. Що 

ж є підставою для такого ранжування і чи є можливим 

вирівнювання економік країн в планетарному 

масштабі шляхом застосування факторів глобалізації? 

Певним чином, що ні, адже це є невигідним для 

держав лідерів, які активно займають позиції 

світового домінування та силою глобальних важелів 

керують процесами міждержавних відносин на 

користь власного розвитку. Типологізація 

здійснюється за першочерговим фактором 

фінансового панування в системі світових 

економічних відносин, який умовно поділяє країни 

світу на «центр управління» та «периферії». Таким 

чином, так звані наддержави, використовуючи процес 

глобалізації на власну користь, відкривають нові 

ринки та забезпечують доступ до всіх видів ресурсів, 

в яких є потреба. «Периферія», в свою чергу, діє за 

принципом «наздоганяння», яка ставить її в умови 

глибокої залежності через необхідність в більшій мірі 

пристосування до вимог з боку країн-лідерів та 

сформованих тенденцій в світовому масштабі. Такий 

порядок дій диктує умови нерівного розвитку, в 

якому країни центру управління отримують зиск від 

глобалізації, а країни-периферії є такими, що 

експлуатуються.  

Тож на разі варто зупинити увагу на питанні 

визначення переліку країн, які входять до «світової 

правлячої верхівки» і диктують «правила гри» для 

учасників світової державної спільноти. Це потребує 
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проведення аналізу основних показників 

економічного домінування серед, яких виділяються 

кількісний та якісний показники обсягу ВВП та його 

розподілу на душу населення відповідної країни з 

детальним відображенням індексів глобальної 

конкурентоспроможності та розвитку людського 

потенціалу, які співвідносяться з індексом загальної 

глобалізації та його визначників. В більшій мірі до 

лідерів економік світу входять країни «Великої 

сімки», адже вона є осучасненим виміром економічної 

довершеності з урахуванням виключення Російської 

Федерації зі складу «вісімки». Власне за даними цих 

країн варто проводити дослідження, відповідно до 

мети роботи. В таблиці 1 наведено аналіз кількісних 

та якісних показників ВВП країн «Великої сімки», 

України та Росії за 2014 рік [5]. 

Таблиця 1 

Кількісні та якісні показники ВВП за 2014 рік  
 

Країна 
Обсяг ВВП Рейтинг за обсягом ВВП 

Номінальний, 
млн.дол.США 

На душу 
населення, 

дол.США 

Номінальним На душу 
населення 

США 17418825 55805 1 5 

Японія 4616335 32485 3 24 

Німеччина 3859547 40996 4 18 

Велика 
Британія 

2945146 43770 5 13 

Франція 2846889 37675 6 20 

Італія 2147952 29866 8 25 

Канада 1788717 43331 11 16 

Росія 1857461 9054 10 66 

Україна 130660 2004 59 134 

 

 Зважаючи на центр науково-практичного 

сприйняття дослідницької думки щодо глобального 

домінування економік держав в планетарному 

масштабі, можемо зробити висновок стосовно 

збереження лідерської позиції США в рейтингу країн 

світу. Дані таблиці 1 свідчать про те, що США 

займають перше місце в рейтингу країн світу за 

загальним обсягом ВВП і дана першість змінює 

позиціонування в сторону якісного регресу, адже в 

рейтингу країн за ВВП на душу населення  вони 

займають 5 місце. Але вони на відміну від інших 

країн «Великої сімки» зберігають своє входження до 

сімки першості навіть в якісному сенсі розподілу 

валового внутрішнього продукту на душу населення. 

В свою чергу, Велика Британія, Канада, Німеччина та 

Франція входять до рейтингової 20-ки першості в 

розрізі якісного розподілу ВВП. Україна має 

негативні показники регресу стану кількісних та 

якісних обсягів ВВП і займає 59 та 134 місця 

відповідно, не зважаючи на напрями євроінтеграції та 

обрання політики відкритості економіки для 

здійснення зовнішньоекономічної діяльності. 

Сучасний науково-практичний аналіз має широкий 

перелік визначників економічного розвитку, серед 

яких найбільшого поширення набувають індекси 

глобальної конкурентоспроможності та розвитку 

людського потенціалу, які відображено на рисунку 1. 
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Рис. 1. Аналіз індексів глобальної конкурентоспроможності та розвитку людського потенціалу за 2015 рік 

[6;7] 
 

При аналізі відносних значень у вигляді 

загальноприйнятих науково-практичною спільнотою 

світу індексів можемо зробити висновок, що з 

переліку кран «Великої сімки» свою рейтингову 

першість в розрізі індексу глобальної 

конкурентоспроможності зберігають США (3 місце), 

Німеччина (4 місце), Японія (6 місце), Велика 

Британія (10 місце). В свою чергу, такі країни як 

Канада, Франція та Італія виходять за межі 10-ки 

лідерів за досліджуваним показником економічної 

успішності. Що ж стосується індексу розвитку 

людського потенціалу, то до 10-ки світової першості 

включеними є Німеччина (6 місце), США (8 місце), 

Канада (9 місце). Наразі інші країни «Великої сімки» 

знаходяться поза її межами в контексті останнього 

показника. Франція та Італія в обох випадках не є 

активними «економічними гравцями», що робить їх 

маловпливовими в економічному сенсі першості та 

домінування. Знову ж таки, вирішальним чином 

позиціонують себе на міжнародній арені першості 

США. Більш того, українська економіка займає 79 

позицію в загальному рейтингу країн за рівнем 

конкурентоспроможності та 81 місце за рівнем 

розвитку людського потенціалу, що примушує 

зробити висновок стосовно неготовності її приймати 

загальні «правила гри» на рівні з передовими 

економіками світу. 
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 Рис. 2. Аналіз індексів загальної, економічної, соціальної та політичної глобалізації за 2015 рік [8] 

 

Загалом, всі країни «Великої сімки», крім Японії 

(48 місце), знаходяться в рейтингу за індексом 

глобалізації вище ніж Україна (Канада – 10 місце, 

Франція – 19 місце, Велика Британія – 20 місце, Італія 

– 24 місце, Німеччина – 27 місце, США – 34 місце, 

Україна – 41 місце).  Проте спостерігається обернена 

ситуація у випадку із економічною глобалізацією, 

оскільки всі країни, окрім Канади (34 місце), мають 

розміри індексу нижчі від рівня України. Тож, якщо 

Україна в рейтингу країн світу за розміром індексу 

економічної глобалізації займає 54 місце, то Велика 

Британія – 59, Італія – 62, Франція – 63, Німеччина – 

81, США – 89, Японія – 124. Вона є більш відкритою 

в сенсі економіки, що не є доцільним з огляду на 

відношення держав-лідерів економік світу до процесу 

лібералізації інституційних процесів.  

Загальний рівень глобалізації за досліджуваними 

країнами є не таким, який виправдовує глобалізацію 

як виключний фактор розвитку. Відтак, США, 

займаючи чільне місце в системі світогосподарських 

відносин, за загальним індексом глобалізації 

займають 34 місце в загальному рейтингу країн світу. 

В свою чергу, за індексом соціальної глобалізації – 28 

місце, за індексом політичної глобалізації – 16, а за 

індексом економічної – 89. Тож, позиціонуючи себе 

як високо ліберальну державу, США залишаються 

фактично зачиненими для інших країн світу в 

економічному сенсі. Диктуючи правила світової 

економіки і займаючи передові позиції в загальних 

рейтингах економічного розвитку, США залишаються 

економічно ізольованою державою з можливістю 

обмеженого зовнішнього втручання. 

Таким чином, маємо можливість аналізу 

відношення до глобалізації країн, які 

характеризуються високим ступенем економічного 

розвитку, виходячи з представлених даних. За 

показниками економічного розвитку домінуючі 

позиції у вирішенні питань глобального характеру 

залишають за собою США, Німеччина, Велика 

Британія та Японія, як країни, які мають найбільші 

статки та якісну складову їх упорядкування. Але при 

цьому вони не квапляться відкривати власну 

економіку в єдності всіх її складових для втручання з 

боку світової спільноти. В більшій мірі процеси 

глобалізації мають своє інтенсивне розповсюдження 

через членство в міжнародних організаціях та союзах, 

що дає можливість отримання суттєвих вигід, адже, 

таким чином, представлені країни є тими центрами 

прийняття рішень на міжнародній арені, які мають 

право лобіювати власні інтереси крізь призму 

формування позитивного середовища для ведення 

економічної діяльності та глобального 

позиціонування. Вони виключають ситуацію 

адаптації до вимог, які диктуються ззовні в 

примусовому порядку і не є прийнятними з огляду на 

економічну безпеку держави, суверенну цілісність та 

національну сталість.   

Визначаючи за результатами дослідження 

економіку Сполучених Штатів Америки як 

домінуючу в світовому масштабі, варто звернути 

увагу на висловлювання директора німецького 

інституту досліджень проблем середнього класу 

професора м. Хамера, який зазначав, що 

«американська правляча верхівка вдалася до 

глобального фінансового обману, який дозволив 

США нечувано збагатитись за рахунок інших країн та 

зайняти панівні позиції в світовій економіці. Долар 

займає домінуючі позиції в світі в кількісному 

відношенні. На його долю приходиться більше 75% 

всієї світової грошової маси. Крупний фінансовий 

капітал змусив контрольовані ним сировинні ринки 

продавати сировину тільки за долари. Центральні 

банки інших країн також примушуються до того, щоб 

все в більших кількостях приймати долар як резервну 

валюту. Інші валюти, як і євро, основують свою 

вартість більш ніж на 90% нічого не вартих доларових 

папірцях, які підтримують могутність та свободу 

крупного фінансового капіталу США. Долар є 

валютою, яка знаходиться в приватній власності 

крупного фінансового капіталу США. Він служить 

інструментом його світового панування та засобом 

для грабунку важливих видів сировини та товарів на 

світовому ринку» [9].  

Лише біля 10% готівкових доларів, що знаходяться 

в обігу в середині США, мали б забезпечити потреби 

американців, ще біля 5% – потреби бізнесу.  За 

різними оцінками від 35% до 65% готівкових доларів 

знаходяться в обігу поза межами США, що на кінець І 
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кварталу 2016 року складало від 500 до 940 млрд. дол. 

США. Влітку 2015 року ліквідні американські активи 

поза межами США складали 569 млрд. готівкового 

долара, 6,18 трлн. дол. держоблігацій та 2,28 трлн. 

депозитів нерезидентів в американських банках. 

Близько половини від загальної суми перебувало у 

золотовалютних резервах центральних банків усіх 

країн світу [10]. Тож можемо зробити висновок, що 

долар успішно став рушієм світової економіки і 

скоріше регулятором міждержавних фінансових 

відносин, аніж грошовою одиницею держави. Проте, 

зважаючи на обсяги та потреби в його масі, як 

грошової одиниці наднаціонального масштабу, він 

був трансформованим в товар, котрий до сьогодні 

користується попитом, який скорочується з кожним 

роком, що загрожує поверненням на терени 

материнської країни. Повернення такої критичної 

маси капіталу зруйнує економіку США. Дану 

дійсність доводить скорочення частки ВВП у 

світовому номінальному обрахунку. Тож, якщо у 

1980-х роках частка ВВП США в  світовому масштабі 

складала 35%, то даний обсяг у 2001 році скоротився 

до32 %, а в 2014 році –до22 % [10]. Тож тенденція 

світового панування американської економіки 

знаходить своє обернене відображення, як наслідок 

впливу глобалізації на економічну безпеку і 

нездатність навіть такого потужного державного 

інституту протистояти нищівним ударам цього 

об’єктивного «бездушного» процесу. 

США мають колосальний досвід антикризового 

державного управління і застосовують все нові і нові 

заходи подолання глобальної кризи та локалізацію 

загроз економічній безпеці. Одним із засобів 

виведення критичної маси доларів в державі є 

створення мережі транснаціональних корпорацій 

(ТНК), котрі мають величезні активи, які в більшій 

мірі сформовані з доларового капіталу. Даний 

механізм протистояння кризовим явищам, котрі 

пов’язані з накопиченням грошової національної маси 

та поширенням її в глобальному масштабі, 

використовують передові економіки світу та 

багатонаціональні кластери.  

Доволі цікава інформація була опублікована в 

американському діловому журналі Corporations and 

health, який констатує, що із 100 найуспішніших та 

найбільших економік в світі 63 належать 

транснаціональним корпораціям, а залишок – 

державам [11]. Таким чином, домінантні позиції в 

світовому масштабі мають не просто економічно 

могутні держави, а потужні маси капіталу, які 

знаходяться у власності багатонаціональних 

корпорацій, які за фактом є приватним. Тож і влада в 

світі певним чином належить приватним особам, 

котрі намагаються лобіювати власні інтереси крізь 

призму фінансової достатності та капіталістичного 

володарювання. На момент реального часу в світі 

налічується близько 65 тисяч транснаціональних 

корпорацій, з яких, дослідивши 43 тисячі, дослідники 

встановили, що  ними керують всього 147 осіб, які 

тримають в своїх руках близько 60% світового ВВП 

[12]. Власне це є свідченням, що в більшості світом 

керують не президенти та уряди держав, не могутні 

економіки держав, а приватні особи, котрі є 

власниками капіталів даних корпорацій і 

визначаються як «вершники долі» на тлі сучасних 

світогосподарських процесів в глобальному масштабі. 

Як зазначає в своїх працях Р. Кулієв, більше 2/3 

зовнішньої торгівлі та більше половини промислового 

виробництва приходиться на ТНК. Обсяги продажу 

закордонних структур ТНК вже перевищують весь 

світовий експорт. Вони контролюють близько 80% 

технологічних нововведень та ноу-хау. Під контролем 

ТНК знаходяться окремі товарні ринки: 90% світового 

ринку пшениці, кави, кукурудзи, лісу, тютюну та 

залізної руди; 85% - ринку меду та бокситів; 80% - 

ринку чаю та олова; 75% - ринку сирої нафти, 

натурального каучуку та бананів. Транснаціональні 

банки, пануючи на національних та міжнародних 

фінансових ринках, вповні здатні змінити взаємний 

паритет будь-яких двох національних валют [12]. 

Зважаючи на такі факти практичної дійсності, 

доцільним є зробити висновок про те, що глобалізація 

в більшості є засобом економічної маніпуляції та 

світового панування капіталу, яка успішно 

використовується власниками величезних фінансових 

активів, які сконцентровано в межах ТНК. В даному 

трактуванні глобалізація є проблемою, котра 

спроможна завдати нищівних ударів навіть потужним 

державним інститутам з руйнацією окремих 

угруповань країн та союзів і, власне таким чином, 

несе загрози економічній безпеці і не тільки. 

 Економічна безпека є поняттям дещо вужчим аніж 

національна, проте в межах проведеного дослідження 

визначено актуальність саме її крізь призму того, що  

від її стану залежать проблеми безпеки та збереження 

миру, природне середовище та умови придатні для 

людського життя з включенням аспектів моральних, 

релігійних та філософських цінностей. Економічна 

безпека є саме глобальною проблемою, адже вона 

стосується життєвих інтересів всього населення 

планети та потребує для свого вирішення об’єднання 

зусиль всіх держав світу.  

Глобалізація є об’єктивним процесом 

регламентації без суб’єктивного управління 

міжнародними процесами крізь призму капіталу, яка є 

доречною та практично доцільною для самодостатніх 

економік держав та корпорацій в більшій мірі. Вона є 

засобом сегментування країн на потужні центри 

прийняття управлінських рішень, які отримують 

доступ на ресурсні ринки менш розвинених країн. 

ТНК в сучасному світі перетворюються на концесії, 

які приймають на себе права та обов’язки окремої 

держави. Таким чином, світова паритетність 

порушується зі зміщенням акцентів домінування з 

позицій людської достатності та благополуччя до 

світового структурування за принципом економічної 

потужності та панування капіталів. Втрачають сенс 

раніше актуальні проблеми збереження 

національностей та культури, історичної спадщини та 

ментальності з переходом в площину «світового 

панування капіталу», як наднаціонального способу 

управління в планетарному масштабі. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СФЕРИ ВИРОБНИЦТВА БІОДИЗЕЛЬНОГО 
ПАЛИВА В УКРАЇНІ 

 
Здійснено порівняльний аналіз параметрів виробництва ріпаку (площі посівів ріпаку, середня врожайність, 

ціна) в ЄС та Україні в часовій динаміці. Визначено співвідношення ціни на ріпак та дизельне паливо у Європі. 

Було визначено, що очікується зростання експортного потенціалу ріпаку в Україні навіть при існуючому 

скороченню виробництва. 

Ключові слова: біодизель, ріпак, середня врожайність, ринок біопалива 

 

Hryhoruk I. PERSPECTIVES FOR THE DEVELOPMENT OF BIODIESEL FUEL PRODUCTION IN 

UKRAINE 

The comparative analysis of rapeseed production parameters (used rape cultivation area, average yield, price) in 

the EU and Ukraine was conducted in the time dynamics. The correlation between the rapeseeds and diesel prices in 

Europe was investigated. It was defined that growth of export potential of rapeseed in Ukraine is expected with the 

current reduction of production. 

Keywords: biodiesel, rapeseed, average yield, biofuel market 

 

Енергетична незалежність є одним з ключових 

стратегічних пріоритетів України. Забезпечення 

паливно-енергетичними ресурсами є важливим 

фактором, який впливає на економічну та, відповідно, 

національну безпеку. Згідно з даними енергетичного 

балансу [1] частка імпорту первинної енергії в 2015 р. 

становила 35 % від загального постачання енергії, 

тоді як середнє значення в 2015 р. для ЄС 28 значно 

вище – 54 % [2]). Водночас, якщо виділити з 

енергетичного балансу бензин та дизпальне, то 

впродовж останніх років відчувається надмірна 

залежність від імпорту первинної енергії, яка досягає 

85%.  

В 2016 р. Україна імпортувала 7,4 млн т 

нафтопродуктів на загальну суму 3,3 млрд. дол. 

Висока ціна імпортного палива є негативним 

фактором при ціноутворенні на продукцію 

внутрішнього та зовнішнього ринків. Спостерігається 

гальмування економіки через відсутність 

внутрішнього виробництва та незатребуваність 

фахівців. Враховуючи сучасний стан, в якому 

перебуває держава, реальним є сценарій обмеження 

обсягів постачання дизельного пального з Білорусі та 

Росії (більше 70 % загального обсягу імпорту), що 

становить загрозу для багатьох галузей економіки. 

Головним засобом нейтралізації цих загроз є 

диверсифікація як джерел та маршрутів 

транспортування нафтопродуктів, так і енергетичних 

технологій. Серед можливих шляхів диверсифікації 

енергетичних технологій виділяємо виробництво 

біодизельного пального. Досвід європейських країн 

показує можливості суттєвого зниження енергетичної 

залежності завдяки вирощуванню і переробці олійних 

культур на біодизельне пальне. 

Проблеми оптимізації організаційно-економічних 

механізмів виробництва біодизелю розглядалися 

цілим рядом українських вчених та експертів. Серед 

них слід відзначити дослідження Г.М. Калетніка [3], І. 

М. Мазур [4], C.А. Чехова [5], А. В.Фаїзова [6], М. В. 

Калінчик [7], П.В. Бальковського [8], В.Я. Месель-

Веселяк [9] та інших. Проте, незважаючи на значний 

поступ у наукових дослідженнях даної галузі, 

проблема локального забезпеченням потреб у 

біодизелі споживачів та сільськогосподарських 

виробників України потребує детального розгляду та 

вивчення. 

Метою статті є дослідження сучасного стану 

галузі виробництва біодизелю в країнах ЄС і Україні 

та окреслення перспектив і економічної доцільності 

виробництва біопалива сільськогосподарськими 

підприємствами на основі місцевого ріпаку. 

Питання загальної оптимізації та скорочення 

споживання енергоносіїв, диверсифікації ринків їх 

постачання та збільшення частки енергії отриманої з 

відновлювальних джерел є пріоритетним та 

актуальним у країнах ЄС. Згідно зі звітом 

«Енергетичний перехід в енергосекторі Європи: стан 

справ у 2016 році» [10] частка відновлювальних 

джерел енергії (ВДЕ) зросла на 10% за період 2010-

2016 рр. У той час виробництво енергії з біомаси 

зросло на 44%. 

Для ЄС 28 середня частка використання біопалива 

у транспортній сфері на 2015 р. становила 6,7 % [11]. 

Обсяг виробництва біодизелю в Європі станом на 

2015 р. становить 11 млн. т нафтового еквіваленту 

(ТНЕ)  (рис. 1).  

Як бачимо, впродовж 2011-2014 рр. спостерігалася 

чітка тенденція до росту обсягів виробництва 

біодизелю, яка була порушена в 2015 р. у зв’язку із 

зниженням цін на нафтове дизельне паливо. 

Вважаємо, що тенденція до збільшення виробництва 

біодизелю відновиться та збережеться, враховуючи 

загальну стратегію щодо ВДЕ. 
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Рис. 1. Динаміка зміни виробництва біодизелю 

в країнах Євросоюзу 
Джерело: сформовано автором на основі даних Євростату 

 

Оскільки біодизель в основному виробляється 

з ріпакової олії (84 %),  то для вивчення загальної 

ситуації в ЄС та порівняння з вітчизняною 

проаналізуємо динаміку та перспективи вирощення 

ріпаку впродовж досліджуваного періоду (2010-2016 

рр.).  

Посівні площі ріпаку в Європі займають близько 

6,5 млн га у 2016 р. (рис. 2). Головними виробниками 

ріпаку в Європі є Німеччина (де площі посівів 

становлять 1,3 млн га), Франція (1,5 млн га) та 

Польща (0,8 млн га). Максимум посівних площ, 

виділених під цю культуру у Європі, спостерігався в 

2011-2012 році, проте спад по відношенню до піку 

незначний, загалом спостерігається стабілізація в часі 

цього показника. В Україні посівні площі ріпаку у 

2016 р. становили 655 тис га. (рис. 2), максимум був у 

2013 р. 

У Німеччині під посіви ріпаку стабільно 

відводиться 10-12 % загальної площі ріллі. У Франції, 

яка володіє структурою земельних ресурсів схожою 

до України, відносна площа посівів ріпаку становить 

8-10 %. Цей показник відповідає характеристикам 

України – відсоток ріллі, зайнятої посівами ріпаку в 

2013 р., 2014 р. та 2015 р. становив 12,9, 10,5 та 8,2 %, 

відповідно. 

Середня урожайність для основних виробників 

перевищує 30 ц/га, зокрема в 2016 році для 

Німеччини, Франції та Польщі вона становила 34,6, 

30,6 та 28,0 ц/га. Валовий збір насіння ріпаку у 

загальному для держав ЄС 28 досягнув 

максимального значення (близько 24 млн. т.) у 2014 

році, тоді як впродовж наступних двох сезонів 

спостерігається спад цього показника (рис. 2), який в 

2016 році становив менше 20 млн. т.  

Водночас за прогнозом Європейської Комісії 

2017/18 сезон буде більш вдалим для країн ЄС з 

виробництва ріпаку. Очікується ріст європейського 

внутрішнього урожаю ріпаку до 21,4 млн. т 

(порівняно з 20 млн. т в сезоні 2016/17 рр.) завдяки 

розширенню площ сівби під даною культурою до 

6620 тис. га (проти 6493 тис. га в сезоні 2016/2017 

рр.), незважаючи на несприятливі погодні умови  [12].  

 

       

 
Рис. 2. Динаміка зміни посівних площ та валового 

збору ріпаку для країн ЄС та України за 2010-2016 

рр.  
Джерело: побудовано автором за даними Укрстат, Євростат та 
повідомленнями кабінету Міністрів України 

 

З рис.2 видно, що в Україні спостерігається 

негативна динаміка виробництва ріпаку впродовж 

2014-2016 рр., при цьому спад в 2016 році в 

порівнянні з максимумом 2013 року становить 

близько 49% (рис. 2). Такий стан є результатом 

впливу ряду факторів: зниження посівних площ, 

несприятливі для вегетації погодні умови, загибель 

посівів озимого ріпаку, який абсолютно домінує (97% 

в 2015 р.) за посівними площами в порівнянні з ярою 

формою (кользою).  

Додатковими несприятливими факторами 

скорочення валового збору  ріпаку в Україні можна 

вважати незадовільний рівень технічного оснащення 

виробників, відсутність важелів регулювання 

сезонних цінових коливань, порушення технології 

вирощування ріпаку (запізнення зі строками сівби та 

збирання), недоліки селекційного відбору насіння, 

вирощування ріпаку у непристосованих природно-

кліматичних зонах [13]. 

Важливим фактором, який визначає темпи 

зростання і розвитку ринку біодизелю на основі 

ріпакової олії, є цінова складова. Так, вартість зерна 

ріпаку в Європі за період 2010-2016 рр. досягала 

максимуму в 2012 році (473 євро/т) з наступним 

спадом впродовж 2013-2014 рр. до 315 євро/т у 2014 

р, пов’язаним з різким ростом виробництва. 

Зменшення виробництва в 2015-2016 рр. (рис. 2) 

призвело до відновлення позитивних тенденцій в 
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ціноутворенні, зокрема в 2015 р. середня ціна зросла 

до 360 євро/т, а в 2016 р. – до 398 євро/т. (рис. 3)  [14] 

Згідно з прогнозами аналітиків біржі Маtiff на 

кінець 2017 р. можна очікувати зниження ціни за 

ріпакову олію до рівня близько 360 євро/т з 

наступною стабілізацією впродовж наступних двох 

років при сезонних відхиленнях не перевищуючих 15-

20 євро/т [15] 

 
Рис. 3. Динаміка зміни середніх цін зерна ріпаку 

та дизельного палива в країнах ЄС впродовж 2010-

2016 рр. 
Джерело: побудовано автором за даними Євростат 

 

Як бачимо з рис. 3, за період 2010-2014 рр. 

спостерігається кореляція між ціною зерна ріпаку та 

середньою ціною дизельного палива, проте 

починаючи з 2015 року на фоні спаду виробництва та 

зменшення цін на нафтопродукти відбувається ріст 

ціни на сировину для біодизеля. Вважаємо, що 

існуюча ситуація буде збережена, оскільки загальна 

стратегія щодо збільшення частки ВДЕ впливатиме не 

менше ніж падіння цін на нафтопродукти.  

Незалежно від ціни, країни ЄС зберігають об’єми 

переробки насіння ріпаку на рівні 24-26 млн. т/рік, що 

при валовому зборі близько 20-22 млн.т передбачає 

імпорт сировини. Максимальний рівень експорту 

насіння ріпаку в країни ЄС спостерігався в 2016 р. 

(близько 3,8 млн. т), набуваючи значень 3,49, 2,36 та 

знову 3,49 млн. т у 2013, 2014 та 2015 рр. Відповідно 

до прогнозів Євростату, імпорт ріпаку в ЄС в 2017 

році становитиме 3,46 млн. т., причому основними 

постачальниками виступають Україна, Канада та 

Австралія. Водночас Євросоюз лідирує в рейтингу 

світових виробників ріпаку (21,6 млн т в 2016 р.) [16]. 

Значний обсяг виробництва біодизелю країнами 

ЄС буде тільки зростати, так як згідно з декларованою 

Єврокомісією “Europe 2020: Sustainable Development 

and Climate Change Challenges for the future” [17], 

передбачається досягнення в 2020 р. частки 

використання біопалива в транспортній сфері на рівні 

10%. Реалізація цієї мети передбачає імпорт до 25-

30% необхідної для генерації біопалива сировини, в 

першу чергу насіння ріпаку, що надає можливості для 

зростання експорту зерна ріпаку, вирощеного в 

Україні.  

Висновки:  

1. Порівняльний аналіз динаміки зміни 

виробництва насіння ріпаку, застосованих посівних 

площ, цін на ріпакову олію та дизельне паливо в 

країнах Євросоюзу та Україні дозволяє стверджувати, 

що виробництво ріпаку для українських виробників є 

високорентабельним і ця тенденція буде 

продовжуватися.  

2. Підвищення ефективності культивування 

ріпаку в Україні у сучасних геополітичних умовах має 

стратегічну вагу для економіки України в цілому. 

Стратегія Євросоюзу в галузі поступового збільшення 

частки екологічно-відтворюваного палива стимулює 

експортний потенціал України.  Вважаємо, що 

ситуація не зміниться навіть на фоні  «низьких» цін на 

нафтопродукти, тому є доцільним підтримувати на 

державному рівні заходи, спрямовані на збільшення 

частки переробки насіння ріпаку. Потенційні 

економічні переваги полягають у створенні нових 

робочих місць, мультиплікативних ефектах в 

суміжних сферах промисловості, додаткових 

надходженнях до бюджету, використанні продуктів 

переробки в тваринництві та генерації біогазу. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ В 
УКРАЇНІ 

 
У статті досліджено особливості розвитку та проведення масових заходів в Україні. Проаналізовано 

проведені Україною масштабні масові заходи, а саме Євробачення-2005, чемпіонат з футболу Євро-2012 і 

Євробачення-2017. Визначено позитивні та негативні наслідки від цих заходів для економіки держави. 

Запропоновано основні напрями організації проведення масових заходів. 

Ключові слова: Євробачення-2005, Євробачення-2017, масові заходи, чемпіонат Європи з футболу Євро-

2012. 

 

Popadynets N. FEATURES OF DEVELOPMENT AND HOLDING MASS EVENTS IN UKRAINE 
The article deals with the peculiarities of development and holding mass events in Ukraine. The massive mass 

events carried out by Ukraine, namely Eurovision-2005, the Euro-2012 football championship and Eurovision-2017 are 

analyzed. Positive and negative consequences of these events for the state economy are determined. The main directions 

for mass events organization are offered.  

Keywords: Eurovision-2005, Eurovision-2017, mass events, Euro-2012 football championship. 

 

Підготовка і проведення масових заходів різного 

роду у межах міста, регіону або країни мають свої 

особливості. Пов’язано це як з їх масштабами, так і з 

їх багатопрофільністю і багатоплановістю. Про 

складність проведення таких заходів свідчить хоча б 

те, що за останні 50 років підходи до їх організації 

варіювалися неодноразово. Завжди в організаторів 

виникає питання: Як отримати максимальну вигоду 

від проведення культурно-масового заходу? Цілком 

природно, що єдиної моделі немає і бути не може. 

Але існує загальна методологічна проблема, де 

кожний прийом і кожна культурно-відпочинкова 

технологія мають бути прораховані. 

Основами дослідження розвитку проведення 

масових заходів частково займаються такі вчені, як: 

І. Грибик, В. Віленский, Р. Клінч, І.Комарніцький, Р. 

Милян, Ш. Пламмер, О.Різник, Б. Хамфрейс, С. 

Фуллер.  

Метою статті є дослідження особливостей 

розвитку та проведення масових заходів в Україні та 

визначення позитивного і негативного впливу таких 

заходів на економіку держави. 

Масовий захід – це заздалегідь сплановані і 

визначені за місцем, часом, кількістю учасників і 

причин збори людей, що має характер свята, 

культурного або рекламного заходу, або ділової 

зустрічі.  

Організація і проведення масових заходів дає 

можливість приваблювати туристів, які, отримуючи 

позитивні враження, поліпшують імідж держави та 

поповнюють її бюджет. Сьогодні, у часи ведення 

військових дій на сході та окупації Криму, як ніколи 

потрібно реабілітувати репутацію гостинної країни 

[1]. Для України проведення масштабних 

міжнародних масових заходів є явищем не новим, у 

країні вже відбулися: Євробачення-2005, чемпіонат 

Європи з футболу Євро-2012 і Євробачення-2017.  

Проведення в Україні пісенного конкурсу 

Євробачення-2017 відіграло важливу роль у 

формуванні сприятливого дипломатичного та 

економічного фактора пожвавлення деяких 

параметрів вітчизняного середовища. Зокрема, це 

стосується поліпшення політичного, культурного та 

інвестиційного іміджу. 

Однак, крім поліпшення іміджу, є і негативні 

явища, які потрібно було засвоїти з уроків попередніх 

подій, зокрема з Євробачення-2005, чемпіонату 

Європи з футболу Євро-2012. Як зазначає у своєму 

дослідженні І. О. Комарніцький [1], це передусім 

питання фінансово-матеріальних можливостей 

держави, зокрема розміру бюджету події, коротких 

строків до підготовки, окупності інвестицій і, 

найголовніше, організації безпеки. Україна має досвід 

у проведенні такого рівня подій, проте в сучасних 

умовах це є надскладним завданням для суспільства 

та уряду. Тому роль соціального партнера та взяття на 

себе економічних зобов’язань покладена передусім на 

бюджети та владу. 

Повернувшись до фінансових витрат держави на 

проведення Євробачення-2005, бачимо, що за 

оцінкою Національної телерадіокомпанії України 

(НТКУ), було витрачено 57 млн грн або (11 287 128,7 

млн дол. США по курсу 2005 р.). Варто зазначити, що 

згідно з даними НБУ, долар у травні того року 

коштував 5,05 грн. Якщо перевести витрачену в 2005 

р. суму за курсом долара на сьогодні, тоді довелося б 

витратити понад 294 млн грн [2]. 

Хоча і проведення пісенного конкурсу виявилось 

для України досить витратним, та все ж таки є і 

позитив. Так, зокрема, за рахунок Євробачення-2005 

НТКУ змогла певним чином зміцнити свою 

матеріально-технічну базу. Це частина придбаної 

телевізійної техніки і сцена, яка була встановлена в 

Палаці спорту, передані на баланс НТКУ.  
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Усього на технічні потреби НТКУ для організації 

та проведення конкурсу придбала телевізійне 

обладнання та витратні матеріали на суму 7 637 558 

грн і сплатила послуги на суму 4 731 323 грн [2].  

На гроші, передбачені на технічне забезпечення 

НТКУ, проклала оптово-волоконні лінії передачі 

відео-звукових сигналів між НТКУ, Палацом спорту і 

Олімпійським стадіоном, переобладнала пересувну 

телевізійну станцію (ПТС) на цифровий формат з 

можливістю роботи 12 телекамер, створила прес-

центр на 600 робочих місць з виходом в Інтернет, 

комп’ютерну офісну мережу на 80 робочих місць, 

мережу відеографіки і телефонного голосування [2].  

Крім того, була створена закрита внутрішня 

телемережа в 5 готелях Києва, Палаці спорту, прес-

центрі, якою поширювалася спеціально сформована 

інформаційна програма з Євробачення-2005.  

Для трансляції Євробачення-2005 було знято 49 

роликів, які демонструвалися між виступами 

виконавців, що одночасно рекламувало територію 

України, підвищуючи їй імідж серед іноземців. 

Однак, порівняно з проведення чемпіонату з 

футболу Євро-2012, Євробачення-2005 обійшлось 

державі в копійки. Чемпіонат коштував Україні 

близько 40 млрд грн, або 5 млрд дол. США, з яких 

понад мільярд вона заборгувала [3]. Якщо цю суму 

перевести на сьогодні, то це виходить близько 130 

млрд грн.  

Згідно з Державною цільовою програмою 

фінансування підготовки до проведення чемпіонату, з 

Державного бюджету мало бути виділено 56,5 млрд 

грн, а також ще 3,7 млрд грн з місцевих бюджетів [4]. 

Проте навіть якщо взяти за основу ці цифри, то за 

три тижні футбольного «свята» кожен українець, 

включно з пенсіонерами та дітьми, заплатив близько 

76 дол. США з власної кишені [3]. Хоча, як 

стверджувало керівництво держави, витрачені кошти 

на Євро-2012 і не могли окупитися за час чемпіонату, 

проте вони «слугуватимуть не одному поколінню і 

підуть людям на користь», а також покращать імідж 

України у світі. 

Можливо, воно так би і було, як би саме ця влада 

уже через два роки після чемпіонату не привела до 

масштабної війни на Сході України, де Донецьк, як 

одне з міст-учасників проведення Євро-2012 є 

захоплене терористами і більшість об’єктів 

інфраструктури, у які було вкладено державні кошти, 

на сьогодні частково чи повністю зруйновано. 

Як бачимо, сьогодні об’єкти, напряму пов’язані з 

проведенням Євро-2012, – аеропорти та стадіони – 

приносять небагато користі, хоча саме на них були 

витрачені мільярди. 

Популяризація України як туристичного напряму, 

про яку багато говорили напередодні проведення 

футбольного чемпіонату, як виглядає, не дуже 

спрацювала. За даними Державної прикордонної 

служби, у рік проведення футбольного чемпіонату 

Україну відвідали 24,6 млн іноземних туристів. Проте 

це лише на 2,8% більше, ніж кількість іноземних 

туристів, які відвідали в Україну роком раніше [3]. 

Євро-2012 також не стало поштовхом для 

розвитку малого та середнього бізнесу, особливо, 

пов’язаного з ресторанною та готельною справою, а 

українські готелі загалом залишаються дорожчими, 

ніж у більшості європейських міст. 

Єдиною галуззю української економіки, яка 

демонструвала високі темпи зростання при підготовці 

до Євро-2012, було будівництво. У першій половині 

2012 р. воно стало одним з двигунів української 

економіки. Утім, уже на кінець року обсяги робіт у 

будівництві різко скоротилися, і у другій половині 

року Україна увійшла в рецесію. 

Стан і якість українських доріг, включно з тими, 

що були реконструйовані до Євро-2012 і на які було 

витрачено близько 15 млрд грн бюджетних коштів, 

викликала обурення водіїв по всій Україні після 

довгої та сніжної зими [3]. 

Розглянемо, що дало проведення чемпіонату для 

кожного з міст-учасників. 

У Києві побудований до Євро-2012 новий 

термінал D міжнародного аеропорту у Борисполі. 

Вартість будівництва і реконструкції – 6,7 млрд грн (з 

них 4,8 млрд грн на термінал D) [4]. 

Рахункова палата звинуватила адміністрацію 

аеропорту у нецільовому використанні 3,7 млрд грн, 

виділених з бюджету в межах підготовки до Євро-

2012. За оцінкою експертів рахункової палати, нині 

аеропорт зіштовхнувся з ризиком неповернення 4,3 

млрд грн кредитних коштів, покриття яких має взяти 

на себе держава. Про що вже і свідчив І кв. 2013 р., 

який аеропорт завершив зі збитком у 60,6 млн грн, 

хоча І кв. 2012 р. був для нього прибутковим [3]. 

Адміністрація аеропорту пояснює це тимчасовими 

складнощами, пов’язаними з виходом з ринку кількох 

авіакомпаній, серед яких – і Аеросвіт, що 

обслуговувалися у терміналі D. 

Вартість реконструкції Національного стадіону 

«Олімпійський», де проходив фінал Євро-2012, увесь 

час зростала, і врешті сягнула 4,7 млрд грн. Прибуток 

стадіону у 2012 р. – 1,5 млн грн. Нині тут, крім 

футбольних матчів, відбуваються концерти, вечірки 

та конференції [3]. 

Для держави Львівський міжнародний аеропорт 

імені Данила Галицького обійшовся в – 4,6 млрд грн 

(з них з бюджету – 4,3 млрд грн). До сьогодні він 

майже так само є порожній, як і до свого відкриття. 

Стадіон «Арена Львів» коштував 2,9 млрд грн (з 

яких бюджетні – 2,7 млрд грн) [3]. Сьогодні на ньому 

так само, як і на Олімпійському в Києві, крім 

футбольних матчів, відбуваються концерти, вечірки 

та конференції. 

У Харкові реконструкція аеропорту відрізнялася 

двома особливостями – коштувала менше і 

здійснювалася не тільки бюджетним, але й приватним 

коштом. Вартість реконструкції – 2,3 млрд грн (з них 

близько 1,5 млрд грн з бюджету на модернізацію 

аеродромного комплексу, близько 800 млн грн – 

приватні кошти на модернізацію старого терміналу та 

будівництво нового) [3]. 

Донецьк обійшовся дорого державі в будуванні 

аеропорту, який сьогодні повністю знищений 

терористами. Вартість його будівництва – 6,9 млрд 

грн (з яких 6,5 млрд грн – з Державного бюджету). 

Цей аеродром планувалося перетворити на «хаб» для 

рейсів з Європи до Азії. Однак не судилося [3]. 
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Збудований приватним коштом у 2009 р. стадіон 

«Донбас-Арена» – єдиний із стадіонів, який приймав 

матчі Євро-2012, але ніяк не був пов’язаний з 

державною підготовкою до нього та використанням 

бюджетних коштів. Його будівництво обійшлося у 

400 млн дол. США, тобто дешевше, ніж держава 

заплатила за реконструкцію стадіону «Олімпійський» 

у Києві.  

Однак варто зауважити, що за два роки підготовки 

до Євро-2012 Україна збудувала більше, ніж за 

останні шістдесят. Серед головних здобутків – шість 

стадіонів, п’ять нових аеропортів і чотири злітно-

посадкові смуги, а ще нові готелі та дороги. Чи 

окупляться країні такі надзусилля – покаже час. 

Що ж до проведення Євробачення-2017, то 

підготовка його обійшлася державі майже в мільярд 

грн, або понад 30 млн євро. Для порівняння, 

минулорічний конкурс у Швеції коштував на 10 

мільйонів менше [5].  

Виникає питання, чому так дорого? Організатори 

стверджують, що 24 млн коштувала візитівка 

Євробачення – сцена, оренда міжнародного 

виставкового центру у Києві строком на 2 місяці 

обійшлась у 35 млн гривень, а щоб увесь цей крам не 

розікрали, на послуги безпеки витратили майже 15 

млн гривень, 1,5 млн гривень з яких заплатили фірмі, 

яка забезпечила металодетекторами усі майданчики 

конкурсу [5]. 

Що принесе проведення цього конкурсу, окрім 

іміджу, то ми вже побачимо з часом. 

При проведенні міжнародних масових заходів 

можна отримати прямі та непрямі економічні 

наслідки. Прямий ефект пов’язаний з інвестиціями в 

інфраструктуру, з витратами організаторів і 

витратами споживачів. Непрямий ефект визначається 

такими нематеріальними речами, як підвищення 

іміджу країни у світовій спільноті, а також 

корпорацій, що представляють країну-господаря 

заходу. У потенціалі непрямий економічний ефект 

може бути матеріалізований у таких показниках, як 

обсяг експорту цієї країни або обсяг іноземних 

інвестицій у національну економіку. Непрямий 

економічний ефект ставить під питання або робить 

екс-пост аналіз неповним без урахування цього 

чинника [6]. 

Таким чином, бачимо, що всі прямі й непрямі 

вигоди від проведення масових заходів пов’язані: з 

оновленням транспортної, комунальної, галузевої 

(спортивної, культурної, релігійної) соціальної, 

туристичної інфраструктури. 

Ці вигоди мають безпосередній вплив на 

економіку держави: 

– генерація валової доданої вартості як 

підприємствами, прямо задіяними у будівництві, 

модернізації та обслуговуванні об’єктів транспортної, 

спортивної, комунальної, соціально-культурної і 

туристичної інфраструктури, так і в суміжних галузях 

економіки; 

– забезпечення зайнятості населення; 

– збільшення товарообігу; 

– збільшення податкових надходжень у 

Державний і місцеві бюджети; 

– зміцнення малого і середнього бізнесу; 

– створення перспективних агломерацій; 

– посилення приватно-державного партнерства; 

– формування мультиплікаційного впливу на 

економіку як у короткостроковому, так і 

довгостроковому періоді, що веде до зростання ВВП. 

Низка позитивних ефектів від проведення масових 

заходів пов’язана зі зростанням міжнародної 

комунікації, що проявляється в таких аспектах [7]: 

– розвиток структур, відповідальних за 

міжнародну комунікацію, посилення міжнародної 

інтеграції; 

– розвиток міжнародного і прикордонного 

співробітництва; 

– поліпшення інвестиційного клімату й 

інвестиційної привабливості; 

– залучення зовнішніх джерел фінансування 

інфраструктурних проектів, у т. ч. за рахунок 

зростання іноземних інвестицій, кредитів 

міжнародних фінансово-кредитних установ; 

– відкриття країни мільярдами телеглядачів по 

всьому світу; 

– розвиток туризму внаслідок відвідин туристів, 

що дізналися про країну завдяки масовому заходу; 

– лібералізація візових режимів між країнами; 

– посилення обміну інноваційними технологіями у 

сфері будівництва, виробництва та управління; 

– набуття досвіду з організації та проведення 

міжнародних заходів. 

Негативні наслідки пов’язані переважно з 

джерелами фінансування проведення масових заходів. 

У тому разі, якщо держава не в змозі залучити кошти 

інвесторів, витрати на будівництво і модернізацію 

інфраструктури покладаються на плечі платників 

податків країни-господаря заходу. 

При цьому виникають такі проблеми [8]: 

– витрати на організацію міжнародних масових 

заходів зазвичай занижуються, а вигоди – 

завищуються; 

– відсутність системного регулювання потоків 

ресурсів за проектами, що призводить до зростання 

рівня корупції та різноманітних зловживань; 

– нецільове використання бюджетних коштів, 

призначених на підготовку до проведення заходу 

(завищення кошторисів або неналежне виконання 

робіт); 

– системне недофінансування основних 

(захищених) статей бюджету; 

– зростання соціальної напруги в суспільстві 

внаслідок несправедливого перерозподілу фінансових 

ресурсів; 

– непомірне зростання боргової залежності 

держави та суб’єктів господарювання, загроза 

дефолту як на національному, так і на 

корпоративному рівні. 

До значних втрат призводить недостатній рівень 

техніко-економічного обґрунтування під час 

укладення окремих договорів, непроведення належної 

роботи з геологічної та архітектурної розвідки [9]. 

Збільшення витрат Державного і місцевих 

бюджетів, державних і комунальних підприємств 

може призвести до збільшення податкового тягаря і 

зростання вартості комунальних послуг. 
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Випуск 3 (125) 

Необхідно також відзначити можливий 

негативний вплив масових заходів на продуктивність 

праці внаслідок обмеження руху транспорту і роботи 

промислових підприємств у момент проведення 

масового заходу.  

Оцінюючи негативний вплив масових заходів на 

економіку країн, що організовують захід, важливо 

відзначити також такі наслідки: 

– наслідки для довкілля: велике скупчення людей 

значно забруднює територію в межах проведення 

масового заходу; 

– ефект витіснення (crowding-out): багато туристів, 

що зазвичай відвідують країну, у якій проводиться 

міжнародний масовий захід, у рік його проведення 

залишаться вдома; 

– залучення зарубіжних підрядників і 

постачальників не дозволяє використовувати кошти, 

що виділяються з бюджетів, на розвиток вітчизняних 

підприємств; 

– неефективний менеджмент може призвести до 

збитковості багатьох інфраструктурних об’єктів після 

проведення заходу, у т.ч. стадіонів, готелів, 

аеропортів; 

– недоліки в інфраструктурі, організації і 

проведенні заходу автоматично несприятливо 

позначаються на іміджі країни-господаря, 

туристичних потоках та інвестиційній привабливості. 

Для успішного проведення масових заходів треба 

покращити процес їх організації. Удосконалення 

організації міжнародних масових заходів в Україні 

може відбуватися за такими напрямами: розбудова і 

управління об’єктів проведення заходу; 

вдосконалення транспортної системи; покращення 

готельного і ресторанного господарств; проведення 

тендеру на будівництво необхідних об’єктів; 

створення державної системи залучення і управління 

інвестиціями; коректний розподіл фінансування для 

уникнення соціально-економічного дисбалансу між 

регіонами країни; організація супутних пізнавальних 

заходів; використання наявних туристичних ресурсів 

для створення розвиненої індустрії туризму; 

здійснення державної туристичної політики; 

посилення міжнародної співпраці України у сфері 

проведення міжнародних масових заходів 

(культурних, спортивних, релігійних тощо); 

організація відповідної системи волонтерства. 

Міжнародні масові заходи мають значний 

потенціал як інтенсифікатора соціально-економічного 

розвитку держави. Водночас неналежна політика 

щодо менеджменту організації заходу, подальшого 

використання створеної інфраструктури містить 

серйозні загрози для конкурентоспроможності 

економіки. Кожен масовий захід спричиняє як 

позитивні, так і негативні соціально-економічні 

ефекти. Комплексна їх оцінка надає можливість 

визначити шляхи подальшого використання 

нагромадженого потенціалу для підвищення 

ефективності розвитку індустрії масових заходів в 

Україні.  
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОЛІТИКИ 
РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ НА МАКРОРЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

 
У статті визначені сутність політики ресурсозбереження, її характерні особливості в різних сферах 

суспільного життя; встановлено сфери реалізації політики ресурсозбереження в Україні та світі; досліджено 

сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку ресурсозбереження в нашій країні; визначено 

сучасні ресурсні та енергетичні технології, які можуть бути використані населенням, підприємствами та 

державою; проаналізовано фактори, що знижують ефективність використання природних ресурсів, та 

надано рекомендації стосовно скорочення витрат на енергоресурси на макро- та мікроекономічному рівнях. 

Ключові слова: ресурсозбереження, природні ресурси, дефіцит ресурсів, раціональне природокористування, 

енергоефективність, енерготехнології, альтернативні джерела енергії, макрорегіон. 

 
Brezhnyeva-Yermolenko O., Galaganov V. CURRENT STATUS AND FUTURE DEVELOPMENT OF 

RESOURCE SAVING POLICY ON A MACRO REGIONAL LEVEL 

In the article authors identified an essence of the resource policy, its characteristic features in different spheres of 

public life; established resource areas of policy implementation in Ukraine and abroad; researched modern state 

problems and prospects of development of resource conservation in our country; defined current resource and energy 

technologies that can be used by the public, businesses and the state; analyzed factors that reduce an effectiveness of 

natural resources using and provided recommendations on how to minimize their impact on macroeconomic and 

microeconomic levels. 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ПЕРІОДУ УКРАЇНИ 

Випуск 3 (125) 

В умовах розширення світового виробництва та 

постійних демографічних змін особливої актуальності 

набуває проблема раціонального та найбільш 

ефективного використання природних ресурсів. За 

останні десятиріччя спостерігається стрімке зростання 

рівня споживання наявних на Землі як невичерпних, 

так і вичерпних ресурсів. Зменшення кількості 

останніх викликає особливу увагу, тому що 

зникнення вичерпних ресурсів може призвести до 

енергетичної кризи, яка дестабілізує усі сфери 

суспільного життя.  

В Україні вже багато десятиріч гостро стоїть 

проблема реалізації ефективної політики 

ресурсозбереження, адже ті технології, які 

використовуються промисловими підприємствами та 

об’єктами інфраструктури з радянських часів, є 

застарілими і потребують оновлення відповідно до 

світових норм і стандартів. Тому необхідно більш 

детально дослідити сутність політики 

ресурсозбереження, її вплив на економіку країни та 

шляхи підвищення ефективності використання 

природних ресурсів в Україні. 

Проблема ресурсозбереження викликає інтерес як 

у наукових колах, так і серед широких верств 

населення. Говорячи про іноземний досвід, необхідно 

відзначити дослідження Римського клубу та Світової 

Енергетичної Ради стосовно вичерпності природних 

ресурсів. Серед вітчизняних вчених варто звернути 

увагу на роботи Гавриленка О.П. [4], Мартусенка І.В. 

[5], які висвітлюють проблеми нераціонального 

використання природних ресурсів в Україні.  

Проте необхідно зазначити, що попри дослідження 

проблем природокористування та ресурсозбереження 

в Україні немає повноцінної комплексної програми, 

яка буде охоплювати усі сектори економіки на  усіх 

регіональних рівнях.  

Метою даної статті є визначення сутності політики 

ресурсозбереження, її характерних особливостей в 

різних сферах суспільного життя; встановлення сфер 

реалізації політики ресурсозбереження в Україні та 

світі; дослідження сучасного стану, актуальних 

проблем та перспектив розвитку ресурсозбереження в 

нашій країні; визначення сучасних ресурсних та 

енергетичних технологій, які можуть бути 

використані населенням, підприємствами та 

державою; аналіз факторів, що знижують 

ефективність використання природних ресурсів та 

надання рекомендацій стосовно мінімізації їхнього 

впливу як на макроекономічному, так і на 

мікроекономічному рівні. 

Високі темпи приросту споживання природних 

ресурсів за останні роки й постійне збільшення 

забруднення навколишнього природного середовища 

породили різні теорії щодо майбутнього забезпечення 

ними людей на Землі. Найпоширеніша на Заході 

теорія вичерпання природних ресурсів. Особливо це 

стосується невідновлюваних природних ресурсів – 

мінеральної сировини і палива. Для оцінки 

наростаючих диспропорцій між розвитком 

суспільства і природними ресурсами рядом 

дослідників наводяться дані про виснаження запасів 

мінеральної сировини, скорочення земель, що 

обробляються, й інших сільськогосподарських угідь, 

вирубку лісів, зростання дефіциту прісної води. 

З метою дослідження запасів природних ресурсів 

та розробки концепції ефективного 

природокористування було створено міжнародний 

аналітичний центр «Римський клуб», який 

ґрунтується на засадах незалежності, об’єктивності та 

глобальності. В результаті аналізу ресурсного 

потенціалу нашої планети на початку ХХІ століття 

дослідниками були зроблені невтішні прогнози, 

згідно з якими поклади алюмінієвих руд будуть 

вичерпані за наступні 55 років, хрому – за 154, вугілля 

– за 150, міді – за 49, заліза – за 173, свинцю – за 64, 

нафти – за 50, природного газу – за 49 років. Причому 

термін вичерпання ресурсів був обчислений виходячи 

з припущення, що протягом наступних десятиліть 

розвідані ресурси зростуть в 5 разів у порівнянні з 

сучасними даними. Тобто будуть розвідані нові 

поклади, відкриті нові родовища, але, незважаючи на 

це, час, коли вичерпаються запаси руд металів і 

паливно-енергетичних ресурсів, дуже близький — він 

співвимірний зміні від 2-3 до 5-6 поколінь [1]. 

Не менш цікавим є дослідження Всесвітньої 

енергетичної Ради, за даними якої покладів нафти, що 

є розвіданими, вистачить лише на 56 років. В той же 

час аналітики підкреслюють, що через 56 років нафта 

не зникне повністю. Вони повідомляють про 

ймовірний перехід людства на такі її джерела, як 

гарячі сланці, нафтоносні піски, природні бітуми та 

інші [2].  

Отримані дані проведених досліджень змушують 

замислитись про вичерпність природних ресурсів та 

можливе настання світової енергетичної кризи у разі 

відсутності радикальних трансформацій як збоку 

уряду, так і з боку суб’єктів господарювання. Тому 

питання ресурсозбереження та ефективного 

використання природних ресурсів є одним з 

ключових і потребує особливої уваги.  

Для більш повного та об’єктивного дослідження 

сучасного стану реалізації політики 

ресурсозбереження в Україні необхідно визначити її 

сутність та специфіку використання в сучасних 

умовах.  

У сучасній науковій літературі ресурсозбереження 

визначається як комплекс технічних, економічних, 

організаційних заходів, спрямованих на раціональне 

використання ресурсів та забезпечення зростаючих 

потреб у них головним чином за рахунок економії [3, 

c.6]. Проте необхідно відзначити, що  

ресурсозбереження за своєю суттю є складною 

багатофакторною категорією, яка охоплює різні сфери 

суспільного життя, і тому його необхідно розглядати 

комплексно відповідно до того, яку сферу воно 

охоплює (рис. 1) [складено автором за даними 4, 

c.156-158].  

Визначення сутності ресурсозбереження викликає 

об’єктивну необхідність у дослідженні ключових 

ресурсних проблем, з якими стикається сучасна 

українська економіка.  
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Рис. 1. Сутність та сфери застосування ресурсозбереження 

 

За даними аналітиків, проблеми щодо 

раціонального використання мінерально-сировинних 

ресурсів України полягають у важковидобувному 

характері значної частини ресурсів, використанні 

застарілих технологій на промислових підприємствах, 

виснаженості найбільш якісної частини запасів, 

обмеженні обсягів фінансування 

геологорозвідувальних робіт тощо. У перспективі 

здійснюватиметься розвідка нових для України 

корисних копалин - золота, міді, хрому, свинцю, 

цинку, молібдену, рідкісноземельних металів, 

фосфоритів тощо, проте дані дослідження не вирішать 

проблему дефіциту природних ресурсів, необхідних 

для функціонування основних галузей промисловості 

[5, c.244]. 

Стосовно земельних ресурсів необхідно 

відзначити, що на сучасному етапі економічного 

розвитку основними проблемами в даній сфері 

виступають: деградація ґрунтів та недостатній рівень 

родючості; незбалансоване співвідношення угідь у 

зональних системах землекористування; порушення 

екологічно допустимого співвідношення площ ріллі, 

природних кормових угідь, лісових насаджень, що 

негативно впливає на стійкість агроландшафту; 

надмірна розораність території та величезний вплив 

діяльності людини, що призвели до порушення 

природного процесу ґрунтоутворення, до ерозійних 

процесів (розораність земель є дуже високою і досягає 

56% території країни і 80% сільськогосподарських 

угідь; щорічні еколого-економічні збитки від ерозії 

ґрунтів досягають 9,1 млрд. грн.) [5, c.382]. 

Однією з найпоширеніших проблем раціонального 

використання водних ресурсів є проблема 

забруднення українських  річок. В їхніх басейнах 

формується понад 60% водних ресурсів [6]. 

Актуальним залишається питання ефективного 

використання лісових ресурсів [7]. Необхідно 

відзначити, що використання лісового фонду 

регулюється згідно з Лісовим кодексом України, 

прийнятим в Україні у 1994 році [8]. Особливої уваги 

заслуговує Закон України «Про мораторій на 

проведення суцільних рубок на гірських схилах в 

ялицево-букових лісах Карпатського регіону», який 

на сьогоднішній день є темою обговорень не тільки в 

політичних колах, а й серед широких верств 

населення [9]. Сутність даного питання полягає в 

тому, що Європарламент активно наполягає на відміні 

даного мораторію і навіть пропонує 600 млн. євро за 

відміну даного закону, проте прийняття такого 

політичного кроку призведе до більш інтенсивних 

темпів виснаження лісових ресурсів та зростання 

невдоволення населення. Проте обнадійливою є 

інформація, згідно з якою, попри всі ініціативи уряду, 

відміна даного мораторію не буде підтримана у 

парламенті через проукраїнську більшість, і тому 

перспектива збереження лісу в сучасних обсягах є 

реалістичною [10]. 

Вище вказані дані дозволяють зробити висновок, 

що в Україні існує ряд проблем, пов’язаних з 

неефективним використанням природних ресурсів. 

Наведені у дослідженні фактори стримування 

політики ресурсозбереження призводять до 

зменшення обсягів природних ресурсів, придатних до 

споживання, і зменшення ресурсного потенціалу 

України. Тому, на нашу думку, необхідно розробити і 

застосувати комплексну програму, яка дозволить 

повноцінно використовувати наявні ресурси і 

створить підґрунтя для прискорених темпів розвитку 

вітчизняної економіки. 

Комплексна програма підвищення 

енергоефективності та раціонального використання 

природних ресурсів повинна ґрунтуватись на 

зниженні ресурсоємності національного виробництва, 

досягненні економічно доцільної ефективності 

використання існуючих енергетичних ресурсів й 

дотриманні вимог збереження навколишнього 

середовища. Дана програма має охоплювати усі 

сектори економіки й використовувати найновітніші 

технології, які застосовуються провідними країни 

світу. Спектр інноваційних технологій, які вже 

використовуються у світовій практиці та можуть бути 

використані в Україні, ілюструє рис. 2. 

Роль держави у питанні реалізації політики 

ресурсозбереження є провідною, тому що саме 

завдяки методам економічного та адміністративного 

регулювання можна здійснювати вплив на 

підприємства й населення у питаннях 

ресурсозбереження. На нашу думку, законодавчі  

Ресурсозбереження 

Екологічна сфера Економічна сфера Політична сфера 

діяльність, спрямована на 
охорону навколишнього 

середовища, яка 

передбачає орієнтацію на 
збереження наявних 

природних ресурсів 

найбільш раціональне і 
ефективне використання 

всіх видів ресурсів, їх 

скорочення на одиницю 

корисного ефекту 

сукупність нормативно-
правових  правових актів, 

які регулюють  як 

внутрішню діяльність 
суб’єктів господарювання, 

так і відносини між ними 

стосовно використання і 
розподілу природних 

ресурсів 

Наукова сфера 

комплексний напрямок 
наукових досліджень, який 

складається із кола 
економічних, інженерно-

технічних, правових та 

соціальних дисциплін, які 
постійно розширюються, з 

єдиною цільовою 

установкою 
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ініціативи щодо реального енергозбереження на 

державному, регіональному та муніципальному 

рівнях повинні забезпечувати фінансову підтримку 

проведення робіт з енергозбереження та реалізацію 

механізму державно-приватного партнерства з питань 

ресурсозбереження.  
 

 
Рис. 2. Сучасні технології та державні заходи, спрямовані на підвищення ресурсозбереження 

 

Як показує досвід розвинених країн, де 

вирішуються питання енергозбереження, першим 

кроком на шляху підвищення енергоефективності 

були роботи по поліпшенню теплоізоляції будівель та 

супроводження таких робіт методичними 

рекомендаціями і вказівками, що містять докладний 

опис можливостей отримання субсидій на реалізацію 

енергозберігаючих заходів.  

Іншим необхідним заходом з боку держави є 

постійна демонстрація наукових досягнень в сфері 

енергоефективності, в першу чергу - шляхом 

репрезентації реально працюючих зразків обладнання, 

технологій, що функціонують в енергоефективних 

будівлях. Наприклад, у Фінляндії знаходиться 

близько 200 демонстраційних енергоефективних 

будівель і навіть цілі райони, такі як Viikki, а у 

Німеччині є вже понад 500 демонстраційних проектів 

[11, c.62-63]. 

Стосовно підприємницького сектору необхідно 

відзначити, що великі промислові підприємства 

витрачають дуже значну кількість ресурсів, у тому 

числі й енергетичних, які стають значною частиною 

витрат та мінімізують загальний прибуток. У зв'язку з 

цим багато підприємств наймають фахівців, які 

розробляють і впроваджують наступні технологічні 

заходи економії: 

- застосування у виробництві загальних 

технологій енерго- і ресурсозбереження - установка 

двигунів змінної частоти, використання 

теплообмінників, стисненого повітря, 

енергозберігаючих ламп освітлення, енергії пара та 

багато інших; 

- виробництво енергії із застосуванням 

ефективних технологій, наприклад, будівництво і 

введення сучасних індивідуальних котелень з 

обладнанням конденсаційного типу, які суміщають 

енергію згоряння газу і енергію водяної пари. Такими 

ж ефективним є й технології, засновані на 

тригенерації, які використовують енергію тепла, 

холоду і електрики; 

- використання альтернативних джерел 

енергії (сонця, води, вітру) [12]. 

Для металургійних підприємств, які складають 

суттєву частину промислового комплексу України, 

досить ефективним є застосування пиловугільного 

палива. Суть даної технології полягає в тому, що 

подрібнене вугілля вдувається в доменну піч, таким 

чином дозволяючи знизити споживання природного 

газу і коксу. Проте необхідно звернути особливу 

увагу на екологічний аспект застосування зазначеної 

технології. Як стверджує координатор Центру 

регіональної екологічної взаємодії А. Філоненко, 

«…природоохоронним заходам в даному проекті 

повинен бути відданий високий пріоритет. Так, в 

обов'язковому розділі проекту «Оцінка впливу на 

навколишнє середовище» передбачається ряд 

компенсаційних заходів, зокрема, впровадження 

технології придушення пилу азотом на ливарних 

дворах і спорудження систем регулювання 

спалювання доменного газу в повітрянагрівачах 

доменних печей з метою зниження викидів окису 

вуглецю. Головний корпус комплексу - безпосередньо 

установка - передбачає повністю герметичний тракт 

подрібнення вугілля і подачі вугільного пилу в 

доменні печі, а також оснащення млинів вугілля, 

перевантажувальних вузлів, бункерів закритого 

вугільного складу сучасними передовими системами 

аспірації від провідних виробників» [13]. 

Заходи й технології ресурсозбереження та енергозбереження 

Державний сектор 

 
Сектор підприємств 

 
Сектор домогосподарств 

 

- реалізація законодавчих 
ініціатив, спрямованих на 

стимулювання використання 

енергозберігаючих технологій; 

- фінансова підтримка робіт з 

питання ресурсозбереження; 

- реалізація механізмів державно-

приватного партнерства у 

питаннях збереження природних 

ресурсів; 

- реконструкція об’єктів 

комунальної інфраструктури 
відповідно до світових норм і 

стандартів; 

- інформування населення з питань 

ресурсозбереження 

- геліосистеми та фотоелектричні 
модулі (сонячні батареї); 

- піролізні котли; 

- рекуперація використаного тепла; 

- теплові насоси; 

- підвищення теплоізоляції 

приміщення; 

- використання енергії біомас; 

- реалізація проекту 

«енергозберігаючий дім», «smart 

house» 

- розробка концепцій та програм 

ресурсозбереження; 

- енергоаудит промислових 
підприємств; 

- застосування пиловугільного 

палива з посиленим очищенням; 

- будівництво промислових 

об’єктів, що працюють на 
біомасі; 

- встановлення пальникових 

пристроїв; 

- загальні технології ресурсо- та 

енергозбереження на 

промисловому підприємстві 
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Окрім зазначеної технології на металургійних та 

промислових підприємствах може бути використаний 

ряд інших інноваційних технологій [14]. 

Варто звернути увагу на організаційні аспекти 

ресурсозберігаючої політики, до яких відносяться 

розробка програм ресурсо- та енергозбереження і 

енергоаудит. Головне завдання програми 

енергетичного обстеження промислового 

підприємства - визначення потенціалу технологічної 

модернізації та вдосконалення експлуатаційних 

параметрів об'єктів, також як і доцільності 

пропонованих інвестицій. Енергетичне обстеження 

промислового підприємства проводиться в три етапи 

(рис. 3) [15]. 

 

 
Рис. 3. Алгоритм проведення енергоаудиту на промисловому підприємстві 

 

Говорячи про сектор домогосподарств, необхідно 

відзначити, що на сьогоднішній день у світовій 

практиці використовується цілий спектр 

ресурсозберігаючого обладнання, яке за мінімальних 

витрат природних ресурсів дозволяє задовольнити 

потреби людини в повній мірі.  

Так наприклад, тепловий насос являє собою 

спеціальний пристрій, що переносить накопичену 

теплову енергію (із землі, повітря, або води), до 

теплоносія. Виходячи з цього, тепловий насос можна 

використовувати для опалення будинку, офісу, 

котеджу і інших приміщень. Практика показує, що 

експлуатація теплового насосу скорочує витрати на 

опалення в два рази. При цьому робота обладнання не 

супроводжується викидами шкідливих речовин [16]. 

Енергозберігаюче опалення будинку також можна 

забезпечувати за допомогою сонця. Енергія, що 

посилається на Землю ззовні, поглинається 

спеціальними колекторами, які найчастіше 

встановлюються на даху будівлі. За допомогою таких 

пристроїв можна обігрівати приміщення і забезпечити 

себе гарячим водопостачанням та опаленням [16]. 

Рекуперація тепла являє собою повернення тепла, 

яке відбувається шляхом нагрівання повітря, що 

входить в приміщення за допомогою системи 

вентиляції. За статистикою, при класичній вентиляції 

на вулицю виходить 40% тепла. Рекуперація дозволяє 

не тільки дотримуватися температурного режиму, але 

й очищати повітря. Сучасний «пасивний» будинок 

неможливо уявити без такої системи [17]. 

Особливо економічною технологією є 

використання піролізних печей, принцип роботи яких 

заснований на спалюванні деревного газу, що 

виділяється в процесі гниття дров. Температура 

горіння в нижній камері може досягати 1000-1200 

градусів за Цельсієм. За рахунок того, що горіння 

відбувається згори вниз і основний теплообмінник 

знаходиться в нижній частині, відбувається 

максимальна теплопередача і нагрів теплоносія. 

Особливою перевагою піролізних твердопаливних 

котлів є час роботи від одного завантаження до 

повного вигоряння. При порівнянні з іншими 

твердопаливними котлами ця різниця становить 

близько 1,5 - 2 рази [18]. 

Говорячи про технології «енергозберігаючого 

будинку» також варто звернути увагу на 

використання «розумних» приладів. Говорячи про 

розумні прилади, маються на увазі технології, які 

контролюють енергоспоживання і керують ним. Така 

система, наприклад, може сама вимикати світло, коли 

людина залишає приміщення, відключати прилади від 

мережі, якщо деякий час вони не використовуються. 

Це не тільки екологічно, а й економічно [18]. 

Сучасний стан ресурсозбереження в нашій країні 

характеризується рядом проблем економічного, 

політичного та екологічного характеру, які 

охоплюють усі сфери використання природних 

ресурсів. Залучення досвіду й технологій розвинених 

країн дозволить значно зменшити обсяги природних 

ресурсів, що витрачаються в країні, та підвищити 

ефективність їх використання. Проте для повноцінної 

реалізації ресурсозберігаючої політики необхідно 

залучити усі сектори економіки та за допомогою 

адміністративних й економічних важелів посилити 

стимулювання ресурсозберігаючих технологій на усіх 

регіональних рівнях. Реалізація даної програми 

дозволить скоротити витрати на енергоресурси вже у 

короткостроковій перспективі й суттєво зменшить 

залежність української економіки від світових 

експортерів природних ресурсів.  
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ 
ВІДНОСИН В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСІВ ФІНАНСОВОЇ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
 

Розглянуто наукові проблеми дослідження теоретико-методологічних засад міжбюджетних відносин. 

Охарактеризовано діалектику як вихідну методологічну основу пізнання міжбюджетних відносин та науковий 

інструментарій для їх дослідження. Визначено напрями та розроблено алгоритм комплексного дослідження 

міжбюджетних відносин в умовах розвитку процесів фінансової децентралізації. 

Ключові слова: методологія дослідження, міжбюджетні відносини, науковий інструментарій, фінансова 
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Pshyk B. METHODOLOGICAL BASES OF INTER-BUDGET RELATIONS INVESTIGATION IN THE 

CONTEXT OF DEVELOPMENT OF FINANCIAL DECENTRALIZATION PROCESSES 

The scientific problems of the study of theoretical and methodological foundations of inter-budgetary relations are 

considered. Characterized by dialectics as the source methodological basis of knowledge of interbudgetary relations and 

scientific instruments for their research. The directions and the algorithm of complex research of interbudgetary relations in the 

conditions of development of processes of financial decentralization are determined. 

Key words: research methodology, intergovernmental relations, scientific instruments, financial decentralization. 

 
Проблематика міжбюджетних відносин, яка 

відображає систему і механізми територіального 

перерозподілу національного продукту, є однією з 

найскладніших для сучасної фінансової науки і практики. 

З одного боку, необхідність такого перерозподілу 

обумовлюється об’єктивними чинниками 

непропорційного розміщення ресурсного потенціалу 

територією будь-якої країни, що, у свою чергу, спричиняє 

виникнення фінансових дисбалансів, які негативно 

позначаються на її соціально-економічному розвитку. З 

іншого боку, такий перерозподіл практично завжди і 

всюди є джерелом економічних і соціальних конфліктів, 

які вкрай небезпечні для стабільності в державі. Оскільки 

врешті-решт уникнути територіального, як і галузевого та 

соціального, перерозподілу неможливо, актуалізується 

завдання оптимізації організації міжбюджетних відносин 

на основі використання відповідних механізмів та 

інструментів. Відтак формування сучасного економічного 

механізму та усвідомлення його ролі в ринковій моделі 

господарювання є неможливим без наукового 

обґрунтування теоретичних та методологічних засад і 

пріоритетів міжбюджетних відносин.  

Впродовж тривалого часу в Україні залишається 

нерозв’язаною проблема взаємовідносин державного 

бюджету з місцевими бюджетами, що є особливо 

актуальним в умовах фінансової нестабільності й 

масштабних делегувань центральною владою 

повноважень органам місцевого самоврядування. 

Дослідження теоретико-методологічних засад і 

практичних аспектів ефективного управління соціально-

економічними процесами потребує розроблення 

концептуально нового підходу до функціонування 

системи міжбюджетних відносин в Україні. За останні 

роки її вплив на доходи й видатки місцевих бюджетів і 

соціально-економічні процеси в регіонах суттєво 

посилювався разом із зростанням сукупних фінансових 

ресурсів, що розподіляються на державному рівні. 

Сьогодні дослідження фінансових можливостей держави 

зумовлюється необхідністю методичного та 

організаційно-методологічного удосконалення побудови 

такої моделі. 

Дослідженням проблем розвитку міжбюджетних 

відносин та підвищенню їх ефективності приділили увагу 

такі зарубіжні вчені як: Е.Аткінсон, О.Богачов, Р.Берд, 

Дж.Б’юкенен, А.Вагнер, Т.Веблен, Дж.Галбрейт, 

А.Лаффер, А.Маршалл, Р.Масґрейв, В.Парето, 

ЕЖ.Сісмонді, Дж.Стігліц, С.Фішер, Ф.Фрідмен, Дж.Хікс 

та ін. Однак їхні теоретичні обґрунтування і прикладні 

розробки, розраховані на країни з розвинутою ринковою 

системою господарювання, не повною мірою 

відповідають умовам розвитку вітчизняної економіки. 

Адаптація зарубіжних розробок до умов і специфіки 

бюджетної політики в Україні становить значний 

науковий і практичний інтерес і потребує спеціальних 

досліджень. 

Концептуальні підходи до формування системи 

міжбюджетних відносин та розподілу трансфертів, 

питання бюджетного регулювання, ефективного 

функціонування системи публічних фінансів 

досліджували такі вітчизняні учені-фінансисти, як 

В.Андрущенко, В.Базилевич, О.Барановський, 

В.Бодрова, Т.Бондарук, С.Буковинський, 

А.Буряченко, О.Василик, І.Волохова, А.Даниленко, 

В.Дем’янишин, І.Д’яконова, М.Карлін, О.Кириленко, 

В.Коваленко, O.Ковалюк, М.Крупка, Л.Лисяк, 

І.Луніна, І.Лютий, Ц.Огонь, В.Опарін, К.Павлюк, 

В.Федосов, І.Чугунов, В.Швець, О.Шевчук, С.Юрій, 

А.Яковлєв та інші. 

Попри значну кількість наявних наукових розробок у 

сфері міжбюджетних відносин недостатньо уваги 

приділяється макроекономічним аспектам взаємозв’язків 

окремих видів міжбюджетних фінансових потоків зі 
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станом і тенденціями функціонування економічної 

системи держави. Зважаючи на високий рівень 

централізації бюджетної системи України, 

необхідність методичного посилення реалізації 

розподільчої функції фінансів, а, отже, міжбюджетних 

відносин, дослідження за вказаними напрямами 

набувають стратегічного значення. Окрім того 

важливість досліджуваної проблематики останнім 

часом зросла у зв’язку з необхідністю розвитку 

методології координування діяльності різних 

державних органів, що здійснюють фінансове 

регулювання економіки, що є вирішальним чинником 

ефективності макроекономічної та регіональної 

політики української держави. 

Проблемні наукові тенденції у сфері фінансово-

кредитних відносин, що підтверджуються відсутністю 

комплексного системного дослідження концептуальних 

засад їх розвитку, зумовлені багатьма причинами. 

По-перше, це відсутність єдиного, 

загальноприйнятого наукового підходу до формування 

теоретичних засад міжбюджетних відносин. Багаторічний 

розвиток діяльності у сфері державних та місцевих 

фінансів супроводжується теоретичним узагальненням 

усіх наукових доробок у зазначеній сфері, що у свою 

чергу зумовлює існування різних концепцій і точок зору, 

які ускладнюються з урахуванням визначальних 

тенденцій розвитку як окремих регіонів, так і держави 

загалом. На думку М. Мниха, “…різноманітність 

концептуальних підходів, критичні зауваження іноземних 

експертів свідчать, що проблема вимагає поглибленого 

вивчення, апробації та впровадження альтернативних 

варіантів. Більшість кращих вітчизняних авторів 

торкаються аспектів стосовно самої проблеми без 

достатнього обґрунтування механізмів її реалізації” [1, с. 

20]. 

По-друге, недостатність в Україні фундаментальних 

теоретичних досліджень щодо предмету міжбюджетних 

відносин та їх прояву, що пов’язано з незначним, 

порівняно із розвинутими зарубіжними країнами, 

періодом фінансової децентралізації.  

По-третє, розвиток концептуальних засад 

міжбюджетних відносин потребує змістовного 

осмислення їх наукових положень, а саме системне 

висвітлення економічної сутності, принципів, рівнів, 

форм і особливостей прояву, класифікації, 

характеристики функцій, а також механізмів реалізації. 

Разом з цим, на даний час не сформовано єдиний 

теоретико-методологічний інструментарій для 

проведення дослідження у сфері міжбюджетних відносин. 

Саме ця сфера є малодослідженою з позицій методології, 

що не дає можливостей вирішити багатьох питань, 

пов’язаних з їх організацією, регламентацією, напрямами 

забезпечення розвитку цих відносин, особливо в умовах 

фінансової децентралізації, а також визначенням їх місця і 

ролі у системі економічних відносин. 

Сформувати та узагальнити усі цінності у фінансовій 

науці та впровадити їх у розроблення теоретичних засад 

міжбюджетних відносин можна лише за рахунок 

творчого застосування методології наукових досліджень. 

Для обґрунтування методології досліджень у сфері 

міжбюджетних відносин, перш за все, необхідно 

визначити предмет і методи дослідження, які дають змогу 

сформувати науковий інструментарій дослідження, 

призначений для визначення взаємозв’язку і 

взаємообумовленості процесів розвитку міжбюджетних 

відносин та перспектив їх розвитку. 

Провідне місце у дослідженні міжбюджетних 

відносин належить діалектичному методу, адже 

діалектичне пізнання враховує динамічний характер їх 

прояву, розглядає перехід кількісних змін у глибокі якісні 

зміни, визнає взаємозв’язок і взаємообумовленість явищ 

та процесів, передбачає спрямованість розвитку у часі [2, 

c. 111]. 

Розвиток теоретичних засад міжбюджетних відносин 

характеризується дією законів діалектики, що є формами 

конкретизації загальнонаукових принципів і формують 

навколо себе певні категорії діалектики, які в процесі 

пізнання є взаємопов’язаними і перебувають в складній 

взаємодії. Зв’язок категорій настільки багатоаспектний і 

різноманітний, що в кожній науці, в тому числі  й 

фінансовій, у предметі чи явищі можна виявити всі 

категорії, зокрема такі, як зміст і форма, сутність і явище 

тощо. Методологічне значення категорій у фінансовій 

науці полягає у тому, що вони пронизують увесь процес 

наукового мислення, характеризують загальні властивості 

і суперечливі процеси в сфері міжбюджетних відносин. 

Водночас методологія дослідження у зазначеній сфері не 

обмежується лише застосування загальнонаукових та 

філософських принципів, законів діалектики і 

філософських категорій, які визначають загальний 

напрямок та перспективи такого дослідження. Ці 

елементи діалектичного методу повинні бути 

конкретизовані крізь призму предмета міжбюджетних 

відносин та об’єднані у цілісну систему з методами 

вчення про фінанси, які узагальнюють методи багатьох 

наук. 

Діалектичний метод пізнання як методологічна основа 

дослідження проблем розвитку міжбюджетних відносин 

виступає, з одного боку, безпосереднім засобом побудови 

концепцій, теорій шляхом формування певного 

комплексу понять чи ідей, а з іншого – опосередкованим 

засобом, через методи фінансової науки. Тобто 

дослідження міжбюджетних відносин базується на 

діалектиці як універсальному методі наукового пізнання, 

який водночас передбачає використання конкретного 

дослідницького інструментарію, призначеного для 

досліджень у сфері фінансів та бюджетної політики. 

Теоретико-методологічні засади дослідження 

міжбюджетних відносин базуються й на застосуванні 

такого методу наукових досліджень як системний підхід. 

Однак системний підхід як загальнонауковий метод 

дослідження у сфері міжбюджетних відносин на кожному 

етапі їх розвитку набуває певної модифікації. Відповідно 

трансформацію міжбюджетних відносин на фінансовому 

ринку слід досліджувати шляхом застосування 

еволюційного (історичного) методу, який характеризує їх 

як складову економічних відносин, яка зростає, 

розвивається, набуває нових ознак і вдосконалюється. 

Динамічність міжбюджетних відносин визначається їх 

історичним характером. Так, сучасний їх  стан є 

наслідком попереднього розвитку і водночас він визначає 

перспективи подальшого розвитку фінансової системи. 

Відповідно попередній розвиток визначає сучасний стан 

як його наслідок, а сучасний стан є причиною, яка 

зумовлює майбутнє цієї системи.  
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Економічна думка розвинутих країн Заходу впродовж 

тривалого часу користується надбаннями інших наук при 

дослідженні міжбюджетних відносин. Це зумовлено тим, 

що кілька десятиліть тому виникла ще одна проблема – 

виконувати дослідження міжбюджетних відносин тільки 

засобами фінансової науки стало неможливим, що 

призвело до активізації зв’язків фінансової науки з 

статистикою, історією, правом та іншими науками. А. 

Масгрейв, здійснюючи дослідження актуальних питань 

фінансів, виносить їх за межі фінансових потоків, доходів 

і видатків. На думку вченого, вони торкаються не лише 

грошей, ліквідності чи ринків капіталу. Вони також 

стосуються проблем розподілу ресурсів, забезпечення 

повної зайнятості, стабільності цін, а також економічного 

розвитку [3, c. 3]. З цього видно, що наукові питання у 

сфері міжбюджетних відносин вирішуються не лише 

фінансовими дослідженнями. 

Методологічну основу міжбюджетних відносин в 

умовах фінансової децентралізації слід формувати на 

принципах системного підходу, які дозволяють: 

досліджувати міжбюджетні відносини на з позицій 

сукупності процесів перерозподілу фінансових ресурсів у 

процесі реалізації регіональної економічної політики 

держави щодо бюджетного регулювання 

диференційованих фіскальних можливостей 

адміністративно-територіальних одиниць; структурувати 

напрями формування доходів місцевих бюджетів і 

здійснення бюджетних видатків; оцінювати ефективність 

їх здійснення. 

Кожен із зазначених напрямів може виступати як 

самостійний предмет дослідження, або входити 

складовою частиною в системи вищого рівня. Цільову 

спрямованість дослідження окреслює сукупність функцій 

управління розвитком регіонів і територіальних громад на 

базі міжбюджетних відносин. 

Ще один блок питань, який передбачає дослідження 

міжбюджетних відносин, пов’язаний з пошуком та 

розробленням оптимальних механізмів, які передбачають 

вибір та застосування відповідних інструментів, 

підвищення ефективності їх використання в умовах 

фінансової децентралізації з метою здійснення 

позитивного впливу на розвиток як національної 

економіки загалом, так і регіонів зокрема на основі 

шляхом раціонального розподілу повноважень та 

відповідальності щодо прийняття управлінських рішень з 

формування та використання бюджетних ресурсів. 

Наступним блоком досліджень у зазначеній сфері є 

оцінка впливу міжбюджетних відносин на забезпечення 

розвитку адміністративно-територіальних утворень, 

економіки загалом та вирішення соціально-економічних 

проблем у суспільстві. Він має концентрувати увагу 

дослідників на обґрунтуванні раціональних напрямів 

міжбюджетних відносин, що відбуваються між різними 

рівнями і суб’єктами бюджетної системи та оцінюванні 

ефективності їх реалізації та ролі, яку відіграють ці 

відносини у здійсненні соціально-економічних 

перетворень [4]. 

Дослідження міжбюджетних відносин в умовах 

фінансової децентралізації пропонуємо здійснювати 

за поданою нижче послідовністю.. 

На першому етапі здійснюється обґрунтування 

теоретико-методологічних засад міжбюджетних 

відносин на основі огляду наукових праць та сучасних 

економічних теорій, обґрунтування змісту, принципів 

і особливостей їх прояву між бюджетами різних 

рівнів, розроблення їх класифікації, обґрунтування 

критеріїв раціональності у формуванні міжбюджетних 

відносин. У цьому контексті доцільно обґрунтувати є 

підхід до формування механізму регулювання 

міжбюджетних відносин, особливістю якої є: 

орієнтація на фінансову стійкість місцевих бюджетів; 

урахування змін у макросередовищі в процесі 

прогнозування доходів і видатків місцевих бюджетів; 

забезпечення справедливості та стимулюючого 

ефекту горизонтального регулювання міжбюджетних 

відносин і узгодженої взаємодії суб’єктів 

міжбюджетних відносин при реалізації державної 

бюджетної політики. 

Другий етап передбачає обґрунтування 

методологічних засад фінансової децентралізації та її 

впливу на розвиток регіонів, принципів 

міжбюджетних відносин, їх інституційне 

забезпечення з огляду на процеси фінансової 

децентралізації, періодизацію процесів управління 

міжбюджетними відносинами, а також 

методологічних підходів до оцінки ефективності 

міжбюджетних відносин в економічній системі. 

Третій етап – аналіз міжбюджетних відносин в 

державі. В межах даного етапу доцільно здійснити 

моніторинг впливу видатків місцевих бюджетів по 

делегованих повноваженнях на розвиток регіонів, 

оцінити регіональну диференціацію формування 

місцевих доходів, з’ясувати роль міжбюджетних 

трансфертів у подоланні бюджетних асиметрій 

регіонального розвитку, а також дати оцінку 

бюджетному забезпеченню розвитку регіонів за 

допомогою комплексу спеціальних показників. 

Особливу увагу слід звернути на питання ролі 

державних трансфертів у фінансовому вирівнюванні 

адміністративно-територіальних формувань 

(визначити вплив фінансового вирівнювання на 

соціально-економічний розвиток адміністративно-

територіальних одиниць, здійснити аналіз практики 

використання державних трансфертів у 

горизонтальному та вертикальному фінансовому 

вирівнюванні соціально-економічного розвитку 

територій).  

На четвертому етапі доцільно здійснити аналіз 

впливу фінансової децентралізації на економічний 

розвиток регіонів України, що передбачає 

розроблення відповідного науково-методичного 

підходу та інструментарію використання економіко-

математичних методів для з’ясування ступеня її 

впливу на показники розвитку регіонів. 

На п’ятому етапі слід узагальнити та 

проаналізувати зарубіжний досвід міжбюджетних 

відносин розвинутих зарубіжних країн у сфері 

міжбюджетних відносин та фінансової 

децентралізації та виокремити найбільш прийнятні 

його елементи для імплементації у вітчизняну 

практику, визначити напрями гармонізації 

інституційного забезпечення міжбюджетних відносин 

в Україні зі стандартами ЄС. 

Шостий етап передбачає обґрунтування 

концептуальних засад та механізмів модернізації 

міжбюджетних відносин в контексті фінансової 
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децентралізації та формування пропозицій щодо 

підвищення їх дієвості. Також цей етап передбачає 

обгрунтування підходів щодо вдосконалення 

організаційно-економічних умов розвитку 

міжбюджетних відносин (законодавчого, 

інформаційно-аналітичного, кадрового забезпечення 

тощо). 

Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що 

наукова парадигма теоретичних положень державних та 

місцевих фінансів, а також бюджетної політики 

формується поетапно, у тому числі відповідно до 

розвитку міжбюджетних відносин, ефективності 

функціонування усіх сегментів і рівнів бюджетної 

системи. Використання діалектичного методу пізнання як 

вихідної методологічної основи дослідження допомагає 

осмислити глибинну сутність міжбюджетних відносин, 

визначити закономірності їх історичного розвитку, 

окреслити майбутні перспективи в умовах фінансової 

децентралізації. Водночас діалектика у сфері 

міжбюджетних відносин передбачає застосування 

наукового інструментарію, призначеного для їх 

дослідження. При цьому методи фінансової науки стають 

вагомим інструментом пізнання у контексті формування 

дієвої бюджетної системи як невід’ємної складової 

ринкової економіки. Дослідження процесів становлення і 

розвитку міжбюджетних відносин потребують ретельної 

та зваженої адаптації, всебічного врахування специфіки 

кожної окремої країни та особливостей фінансової 

децентралізації. Це дає змогу оцінити внесок учених у 

вирішення проблем міжбюджетних, узагальнити 

теоретико-методологічні підходи і виважено викласти 

власне бачення категоріально-понятійного апарату у цій 

царині, розробити відповідні концептуальні засади та 

механізми забезпечення їх розвитку. 
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НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ  СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ З 
МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 
В статті виявлено проблеми бюджетного забезпечення середньої освіти в умовах реформування освітньої 

галузі.  Запропоновано основні напрямки вдосконалення фінансування середньої освіти з місцевих бюджетів, 

серед яких : вдосконалення законодавчо-нормативного забезпечення освіти в Україні; налагодження 

бюджетної дисципліни фінансування освітньої галузі; вдосконалення фінансування освітніх закладів за рахунок 

освітньої субвенції з державного бюджету;  проведення оптимізації освітньої мережі та створення нових 

форм навчальних закладів. 

Ключові слова: видатки освіти, бюджетна децентралізації, об’єднані територіальні громади, 

фінансування. 
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В умовах проведення адміністративно-

територіальної реформи в Україні активно 

проводяться заходи бюджетної децентралізації, 

секторальні реформи, у тому числі і у галузі освіта. 

Незважаючи на те, що близько третини видатків 

місцевих бюджетів є видатками галузі освіта 

(початкова, середня, позашкільна, професійно-

техінічна освіта), низькою є ефективність 

фінансування галузі, а якість отримуваних знань не 

відповідає вимогам часу. Запропонована урядом 

система заходів з реформування галузі освіта та зміни 

у її фінансуванні є важливими та своєчасними, про що 

свідчать перші позитивні результати. Однак такі 

реформи є досить складними та багатоаспектними, а 

механізми їх впровадження потребують 

вдосконалення.  

Питання  управління освітою висвітлено у працях 

Г.Єльнікової [1], Л.Гриневич [2] теоретичні засади 

децентралізації управління освітою у працях Л.Юрчук 

[3], Д.Дзвінчука [4], ефективності видатків місцевих 

бюджетів галузі  освіти висвітлені  у працях таких 

вчених і практиків як: О. Демків [5], О.Кириленко [6], 

І.Сторонянська [7]. Однак, реформування освітньої 

галузі потребує виявлення проблем та пошуку шляхів 

їх вирішення, одним з найвагоміших яких є 

вдосконалення фінансування освітньої галузі з 

місцевих бюджетів.   

Метою статті є визначення напрямів 

вдосконалення фінансування середньої освіти з 

місцевих бюджетів в умовах бюджетної 

децентралізації   

Започаткована реформа освітньої галузі, що 

здійснюється під впливом адміністративно-

територіальної реформи в Україні, пов’язана із  

зміною підходів у системі фінансування, підзвітності 

та підпорядкованості освітніх установ на 

регіональному та місцевому рівні, які б забезпечили 

скорочення необґрунтованих видатків, сприяли б 

розвитку конкуренції при наданні послуг між різними 

адміністративно-територіальними одиницями, 

розширенню контролю з боку громадськості та їх 

безпосереднього впливу на реалізацію своїх інтересів.  

Процес децентралізації влади в Україні є тривалим 

процесом, пов’язаним із поступовою передачею 

об’єднаним територіальним громадам (ОТГ) функцій 

управління та фінансування освітніх закладів. На 

відміну від райдержадміністрацій органи місцевого 

самоврядування ОТГ тепер є автономними та мають 

всі повноваження, у тому числі у сфері управління 

освітою, проте найбільшою проблемою є їхня 

некомпетентність, відсутність фахівців відповідного 

рівня. В нових умовах виникла необхідність 

формування органу управління освіти ОТГ, його 

кадрового та методичного забезпечення. 

Змінились підходи до фінансування середньої 

освіти, яка тепер фінансується через освітню 

субвенцію з державного бюджету. На рівні з 

районними адміністраціями тепер напряму з 

державного бюджету отримують освітню субвенцію і 

ОТГ. Зазвичай коштів освітньої субвенції є 

недостатньо, щоб покрити всі видатки  необхідні для 

функціонування освітніх закладів, а це спонукає 

місцеві органи влади до пошуку шляхів оптимізації 

мережі освітніх закладів.  

Новаторським рішенням  у 2017 році стало те, що 

освітня субвенція має спрямовуватися лише на 

заробітну плату педагогічним працівникам. Уряд 

пропонує утримувати приміщення шкіл та технічний 

персонал коштом місцевих бюджетів. Слід зауважити, 

що питома вага непедагогічного персоналу по 

освітнім закладам складає 25% (це додатково 

обтяжить місцеві бюджети на 9,2 млрд.грн), а оплата 

комунальних послуг складає близько 10% усіх 

освітніх видатків та має тенденцію до зростання з 

року в рік (додатково обтяжить місцеві бюджети на 

9,3 млрд.грн) [8]. Запропонований підхід є 

виправданий, адже спонукає місцеві органи влади 

сприяти енергоефективності, проте механізм його дії 

вимагає удосконалення, зокрема в частині розподілу 

додаткової дотації.  

Впровадження нових механізмів фінансування 

середньої освіти, зокрема передання фінансування 

комунальних послуг  та інших повноважень на рівень 

місцевих органів влади вимагає перегляду та 

регулювання типових штатних нормативів, що 

затверджуються міністерством освіти та науки. Це 

пов’язано з тим, що існуюча кількість технічного 

персоналу залежить від площі навчального закладу, 

ставок адміністративного та педагогічно персоналу 

від кількості учнів, класів. Обмеженість фінансового 

ресурсу у органів місцевого самоврядування, 

проведення оптимізації закладів, їх об’єднання 

вимагає перегляду існуючих нормативів у зв’язку з 

новими вимогами часу. 

Новим підходом до вирішення проблеми 

малокомплектності шкіл та упорядкування освітньої 

мережі є створення опорних шкіл. Такі школи 

покликані забезпечити структурно-інноваційне та 

якісне оновлення загальної середньої освіти. 

Концепцією передбачено, що такі школи повинні 

першочергово з’явитись у ОТГ. Метою створення 

опорних шкіл є підвищення якості освіти та 
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ефективне використання наявних ресурсів, 

насамперед фінансових. Основними принципами 

організації опорної школи є точкове покращення 

матеріального стану опорної школи; пониження 

ступеня або закриття наближених високо витратних 

шкіл; наявність інфраструктури та можливість 

організації довезення учнів шкіл-філій до опорної 

школи, початкова школа має бути наближена до місця 

проживання дитини. На початок нового 2016-2017рр. 

навчального року в Україні було створено 137 опорні 

школи. 

Підвівши перші підсумки формування опорних 

шкіл, нам вдалося виділити низку проблем, які 

потребують негайного вирішення, серед яких: 

 модель опорної школи першочергово була 

розроблена для ОТГ, проте такі школи почали 

створюватись і за їх межами. Проблемою є те, що 

багато ОТГ не можуть створити опорну школу, через 

те, що є дуже малими за розмірами і на їх території є 

лише одна, або дві школи. Тому така громада часто 

немає такої школи, що підпадає під параметри 

опорної. В цьому випадку опорна школа може бути 

сформована в сусідній громаді, а це викличе 

додаткове напруження серед батьків і учнів. 

 неспівпадіння межі опорної школи з її 

філіями з межами ОТГ викликало не лише соціальне 

напруження, але і проблеми управління опорними 

школами, адже ОТГ формує власний орган 

управління освітою та фінансується напряму з 

Державного бюджету через освітню субвенцію. Якщо 

опорна школа буде знаходитись за межами ОТГ, то 

частину освітньої субвенції громаді доведеться 

віддавати; 

 існує гостра проблема відсутності 

законодавчого забезпечення освітнього процесу та 

постійних змін «правил гри». Зокрема, потребує 

чіткого законодавчого врегулювання поняття «опорна 

школа» та «освітній округ».  Нажаль і досі немає 

розроблених чітких критеріїв до опорних шкіл.  

Закріплена норма щодо кількості учнів у опорній 

школі (не менше 320) виявилась не реальною, адже 

таких шкіл у сільській місцевості по Україні є 

небагато, тому норма згодом була знижена до 200 

учнів. Склалась ситуації, що створення опорних шкіл 

на практиці випереджає законодавче забезпечення 

цих процесів. 

Проведені нами дослідження дозволило виділити 

найважливіші проблеми реформування середньої 

освіти в умовах децентралізації та визначити основні 

напрями та заходи вдосконалення цих процесів: 

1. Вдосконалення законодавчо-нормативного 

забезпечення середньої освіти в Україні 

потребує прискорення доопрацювання та 

прийняття базового в Україні Закону «Про освіту», 

який дозволить реформувати освітню галузь, та на 

базі якого будуть прийняті закони «Про середню 

освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про 

позашкільну освіту» тощо; 

потрібно провести перегляд типових штатних 

нормативів функціонування освітніх закладів, які є 

застарілими, та розробити їх у відповідності з 

вимогам часу, зокрема, такі нормативи повинні 

враховувати реальні можливості фінансування 

місцевими органами влади технічного персоналу, 

комунальних послуг, створення нових форм освітніх 

закладів (опорні школи, гімназії, ліцеї) проведення 

оптимізації навчальних закладів; 

важливо до кінця усунути подвійне 

підпорядкування та підзвітність органів місцевого 

самоврядування. Показовим прикладом такої 

плутанини були, до минулого року, законодавчі 

норми, за якими поточне фінансування шкіл 

покладалось на райони, але рішення про закриття 

приймалось територіальними громадами. Необхідно 

щоб лише один орган місцевого самоврядування 

відповідав за управління і фінансування освітнього 

закладу. Це стосується не лише середньої, але і 

позашкільної та професійно-технічної освіти. 

2.Вдосконалення бюджетної дисципліни 

фінансування освітньої галузі: 

Міністерству фінансів України важливо більш 

ретельніше підходити до розподілу додаткових 

коштів з бюджету розпорядникам бюджетних коштів 

при здійсненні дефіцитного фінансування бюджетних 

витрат, з метою усунення зловживань та свідомого 

порушення бюджетної дисципліни. Потрібно 

розробити перелік критеріїв та процедур для оцінки 

обґрунтованості одержаних запитів на фінансування 

[9]; 

розробити більш суворі заходи реагування на 

порушення бюджетної дисципліни. Один з методів, 

що пропонується  [9] проводити ліквідацію, або 

приєднання громади до сусідньої адміністративної 

одиниці у разі регулярного, свідомого порушення 

бюджетного процесу; 

3.Вдосконалення фінансування освітніх закладів за 

рахунок освітньої субвенції з державного бюджету: 

необхідно переглянути коефіцієнти, що 

використовуються у формулі розрахунку освітньої 

субвенції та забезпечити гнучкість їх використання 

відповідно до динамічних змін у різних групах 

населених пунктів а також переглянути відповідність 

між існуючими групами класів (поділ за 

наповнюваністю) та встановленими коефіцієнтами. 

Згідно існуючої формули, чим меншим є розмір 

класу, тим більшим є коефіцієнт та величина 

отримуваної субвенції, як наслідок, це стимулює 

існування малокомплектних шкіл;  

підвищити вимоги до якості освіти та перехід від 

авторитарного стилю спілкування вчителя з учнем до 

демократичного, який дозволив би підвищити гідність 

кожного учня, ставить нові вимоги до рівня 

підготовки педагогічного персоналу.  Тому важливо 

закласти в освітню субвенцію з державного бюджету  

місцевим бюджетам кошти для підвищення 

кваліфікації працівників. Така практика широко 

використовується у країнах, де проведено 

децентралізацію освіти, зокрема в Естонії, Швеції та 

інших;  

потрібно відновити у державному бюджеті на 

2017р. норму щодо можливості спрямовувати органам 

місцевого самоврядування залишків коштів освітньої 

та медичної субвенції на капітальні видатки та заходи 

з оптимізації мережі (що діяла у Державному бюджеті 

2016 р.). 
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4. Вдосконалення оптимізації освітньої мережі 

та створення нових форм навчальних закладів (опорні 

школи): 

Проводячи оптимізацію мережі  необхідно 

враховувати ряд моментів, найважливішими з яких є 

наступні: 

- необхідно зберегти початкові школи у 

невеликих селах. Цьому сприятиме реформування 

середньої освіти в напрямку посилення ролі 

початкової освіти. Концептуальними засадами нової 

редакції закону України «Про освіту» передбачено, 

що у дітей повинна бути можливість здобуття 

початкової та дошкільної освіти якомога ближче до 

місця проживання. Відтак заклади освіти цих рівнів 

мають бути в кожному населеному пункті  незалежно 

від його розмірів [10]; 

- реорганізуючи заклади, необхідно 

враховувати фактичну завантаженість шкіл учнями та 

її співвідношення з плановою завантаженістю, 

демографічну ситуацію та виробничий потенціал в 

районі. Для належного функціонування  старшої 

школи необхідна достатня кількість  учнів і вчителів, 

які володіють необхідною кваліфікацією.  Тому, 

здійснюючи оптимізацію шкіл у сільській місцевості, 

слід виходити з того, що  такі школи повинні збирати 

дітей з декількох населених пунктів; 

- для вирішення проблеми довозу дітей до 

навчального закладу при обмеженому фінансовому 

ресурсі доцільно укласти договір з перевізником. Це 

одночасно зніме проблему додаткових витрат, 

пов’язаних з ремонтом автобусів; 

- за для підвищення ефективності рішень в 

питаннях оптимізації освітньої мережі, на наш погляд, 

важливо було б удосконалити систему звітності 

виконання бюджетів адміністративно-територіальних 

одиниць, доповнивши грошові показники 

показниками з мережі, штатів і контингентів, що 

дозволило більш ґрунтовно проаналізувати 

ефективність використання бюджетних коштів. 

- не слід очікувати миттєвого ефекту від 

проведених заходів децентралізації управління 

освітою, так як це процес тривалий. Зокрема, 

оптимізація шкіл в перші роки може не дати ефекту, 

бо одночасно з її проведенням необхідно вкладати 

кошти в ремонт доріг, придбання та ремонт шкільних 

автобусів, компенсаційні виплати вчителям, тощо. 

- при створенні опорних шкіл необхідно 

забезпечувати формування округу опорної школи з її 

філіями в межах об’єднаної територіальної громади. 

Потрібно вдосконалити нормативно-правову базу 

створення та функціонування опорних шкіл та 

провести заходи з підвищення кваліфікації  

директорів і працівників опорних шкіл. 

 для стимулювання  оптимізації освітньої 

мережі доцільно інвестиційні гранти органам 

місцевого самоврядування надавати лише за умови 

консолідації шкіл. 
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КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ДІАГНОСТИКИ КРИЗОВИХ ЯВИЩ У 
ФІНАНСОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ 

 
Представлено авторський підхід до діагностики кризових явищ у фінансовій діяльності банків України. 

Запропоновано ідентифікувати кризові явища в банківських установах з позицій аналізу й оцінювання ключових 

показників індикаторів, таких як: прибуток (збиток), співвідношення статутного й власного капіталів, 

обсягів проблемних кредитів до їх загальної величини, сформованих резервів до сукупного кредитного 

портфеля. Визначений методичний інструментарій дозволив систематизувати банки за стадіями розвитку й 

глибиною кризи на установи, які перебувають у стані потенційного, прихованого, гострого й критичного 

кризового станів.  

Ключові слова: тип та глибина кризи, антикризове управління, показники-індикатори фінансового стану 

банків, прибуток, збиток, якість кредитного портфеля, капітал 

 

Zhovtanetska Ya. THE COMPLEX APPROACH TO THE DIAGNOSTICS OF THE CRISIS IN THE 

FINANCIAL ACTIVITIES OF UKRAINE BANKS 

The author's approach to the diagnostics of the crisis in the financial activities of banks in Ukraine is presented. A 

identify crisis in the banking institutions from the standpoint of analysis and evaluation of key performance indicators 

such as income (loss), the ratio of the share and equity NPLs to the total quantities of provisions to total loan portfolio 

is proposed. The methodical instruments allowed banks to systematize the stages of development and depth of the crisis 

on the institutions that are in a state of potential, latent, acute and critical crisis. 

Key words: the type and depth of the crisis, crisis management, performance indicators, financial condition, profit, 

loss, loan portfolio quality, capital. 
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ФІНАНСИ ТА БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА 

SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS OF THE MODERN PERIOD OF UKRAINE 

В умовах неокризового розвитку економіки 

діяльність банківської системи України 

супроводжується низкою проблемних аспектів, 

спричинених такими дестабілізуючими факторами, 

як: нестабільна фінансово-економічна та політична 

ситуація в країні, зростання інфляції і, як наслідок, 

зниження купівельної спроможності та знецінення 

національної валюти, зменшення обсягу 

золотовалютних резервів до критичного рівня, низька 

довіра населення до банківської системи, що 

зумовила втрату третини депозитів банківських 

установ, погіршення якості їх кредитного портфеля, 

зростання обсягів простроченої заборгованості за 

кредитами, зниження рівня капіталізації й погіршення 

ліквідності банків. Такі умови актуалізують 

необхідність застосування комплексного підходу до 

діагностики кризових явищ у фінансовій діяльності 

банків України. 

Дослідженню основних проблем в банківському 

секторі та формуванню підходів до ідентифікації 

кризових явищ, методів їх діагностики й нейтралізації 

присвячені праці таких науковців як: Барановський О. 

[1], Дзюблюк О. [3], Парасій-Вергуненко І. [5], 

Шульга Н. [8], дослідників НБУ, ФГВФО, МВФ та ін. 

Однак, незважаючи на вагомий науковий доробок 

учених, потребують подальшого дослідження 

питання, пов’язані із діагностикою кризових явищ та 

впровадженням дієвих методів антикризового 

управління банками. 

Метою статті є обґрунтування комплексного 

підходу до виявлення кризових явищ у фінансовій 

діяльності банків, ідентифікація їх стану залежно від 

стадії розвитку та глибини кризи. 

Вітчизняні дослідники сформували низку 

концептуальних підходів до формування системи 

критеріїв і показників антикризового управління 

фінансовою діяльністю банківських установ. Зокрема, 

вважаємо правомірним підхід відомого вітчизняного 

ученого О. І. Барановського, який виокремив 

комплексний підхід до аналізу й оцінки у банківській 

системі на основі дуалістичного, системно-цільового 

й критеріального підходів і стверджує, що 

критеріальний підхід являє собою систему 

індикаторів, на основі якої доцільно оцінювати 

динаміку розвитку банківської системи [1, с. 198]. 

Банківська система України за останні роки 

функціонування пройшла низку кризових етапів, які 

відзначалися суттєвими коливаннями та 

диспропорціями у показниках й результатах 

діяльності. За твердженням О. Дзюблюка та В. Рудана 

існує чотири ключових причини виникнення не лише 

банківської кризи 2014-2015 років, а й попередніх 

банківських криз 1998, 2004, 2008-2009 років, а саме: 

1) неефективність законодавства та регулятивних 

механізмів у сфері банківської діяльності; 2) низька 

ефективність грошово-кредитної та валютної 

політики; 3) недостатній рівень узгодження 

монетарної та фіскальної політики; 4) структурні 

дисбаланси в економіці [3]. 

В умовах загострення кризових явищ НБУ 

прийняв низку нормативних й законодавчих актів, 

направлених на очищення банківської системи від 

нежиттєздатних банківських установ та посилення 

регуляторних важелів, спрямованих на узгодження 

макроекономічної (монетарної й фіскальної), 

макропруденційної й мікропруденційної політик. 

За нашими дослідженнями у 2012-2016рр. 

відбулись кардинальні зміни у банківському секторі 

економіки України, які зумовлені новітніми 

підходами до аналізу і оцінювання значимості банків 

й рівня ризику здійснюваної операційної, фінансової 

та інвестиційної діяльності. Для ідентифікації 

кризових явищ у банках України пропонуємо 

дослідити їх функціонування з позицій аналізу й 

оцінювання ключових показників індикаторів, таких 

як: прибуток (збиток), співвідношення статутного й 

власного капіталів, обсягів проблемних кредитів до їх 

загальної величини, сформованих резервів до 

сукупного кредитного портфеля. На основі 

групування банків за низкою фінансових показників і 

визначеними на основі аналітичних досліджень 

рекомендованих їх значень пропонуємо здійснити 

групування банків України в контексті ідентифікації 

наявних кризових явищ, загроз та ризиків 

функціонування. 

Власний капітал банків формується за рахунок 

статутного капіталу, резервних та інших фондів 

банку, прибутків минулих років й поточного 

результату діяльності. Особливістю банківської 

діяльності є те, що власний капітал займає незначну 

питому вагу у пасивах банківських установ. 

Вважаємо, що співвідношення статутного та власного 

капіталів банків повинно коливатися в межах 15-50% 

для функціонування банків в умовах фінансової 

стабільності, тобто погоджуємось із позицією І. М. 

Парасій-Вергуненко, яка констатує, що сума коштів, 

які інвестуються в розвиток установи, повинна удвічі 

перевищувати внески засновників, тобто 

співвідношення статутного й брутто-капіталу 

визначено на рівні мінімального значення цього 

показника — 0,15, максимального — 0,5 [5, с. 47]. 

Фінансовий результат діяльності банків України – 

це основний показник їх діяльності, який відображає 

різницю між доходами і витратами установ та слугує 

основою для забезпечення перспективних напрямів 

розвитку банківського бізнесу й формування новітніх 

бізнес-моделей функціонування установ. З огляду на 

це, отримання банками прибутку є не лише 

результатом їх фінансової діяльності, але й основою 

подальшого розвитку й нарощування конкурентних 

переваг.  

Ефективне управління якістю кредитного 

портфеля банків ґрунтується на застосуванні 

відповідних методичних підходів. Зокрема, вважаємо 

обґрунтованим і правомірним підхід, представлений у 

Методичних рекомендаціях Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України № 1277 від 

29 жовтня 2013 року щодо розрахунку рівня 

економічної безпеки України, згідно якого граничне 

значення показника частки проблемної заборгованості 

у сукупному кредитному портфелі банків, який не 

загрожує безпечному функціонуванню як банківської 

системи, так і окремих установ визначено на рівні не 

більше 7% [7]. 

В умовах нарощення обсягів негативно 

класифікованих кредитів постійно зростають вимоги 
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до збільшення обсягів сформованих резервів до 

сукупного кредитного портфеля, а збільшення обсягів 

резервування суттєво впливає на зменшення величини 

банківського капіталу. З огляду на це, постійне 

збільшення розмірів резервів під кредитні ризики 

призводить до негативних фінансових результатів й 

нарощення розмірів рівня збитків в результаті 

дефолту позичальників. Тому оптимальним 

співвідношенням даного показника вважаємо 

величину не більше 50%, яка найбільш повно 

відображає рівень достатності сформованого резерву 

під ризики активних операцій. 

В результаті групування банків України за 

визначеними нами 4 показниками індикаторами 

можна ідентифікувати тип та глибину кризи, яка може 

бути потенційною, прихованою (латентною), гострою 

та сигналізувати про критичний кризовий стан 

установи. Вважаємо, що банк знаходиться у стані 

потенційної кризи у разі відсутності проблемних 

аспектів діяльності за визначеними 4 показниками або 

у випадку незначного порушення оптимальних 

значень одного із них. 

Стан прихованої (латентної) кризи спотерігається 

в банківських установах, які порушують 2 показники 

із запропонованого переліку. Гострий кризовий стан 

наступає в банківських установах, які мають лише 

одне позитивне значення із визначених показників-

індикаторів. Критичний кризовий стан характерний 

для банківських установ у яких простежується 

негативне значення усіх показників-індикаторів. 

Динаміка кількості банків, згрупована залежно від 

стадії розвитку кризових явищ за 2012-2016рр. 

представлена в табл. 1. 

Таблиця 1 

Динаміка кількості банків України, згрупованих в залежності від стадії розвитку кризи за 2012-

2016рр. 

Стадії кризи 
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Потенційна 51 29,14 81 45,00 40 25,32 36 33,03 27 29,03 -24 -0,11 

Прихована 100 57,14 75 41,67 65 41,14 28 25,69 27 29,03 -73 -28,11 

Гострий кризовий 
стан 

22 12,57 20 11,11 35 22,15 34 31,19 27 29,03 5 16,46 

Критичний кризовий 

стан 
2 1,14 4 2,22 18 11,39 11 10,09 12 12,90 10 11,76 

Всього 175 100,00 180 100,00 158 100,00 109 100,00 93 100,00 -82 - 

Джерело: складено на основі опрацювання [2] 

 

Впродовж 2012-2016рр. кількість банківських 

установ скоротилась з 175 до 93 установ, тобто на 82 

одиниці. За нашими розрахунками кількість банків, 

що знаходились у стадії потенційної кризи мала 

нестабільну динаміку і тенденцію до скорочення з 51 

до 27 банків, тобто на 24 установи. Частка таких 

банків становила 29,14% у 2012 році, 45% у 2013 році, 

25,32% у 2014 році, 33,03% у 2015р. та 29,03% у 

2016р., що представлено на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Динаміка кількості банків України з 

ознаками потенційної кризи за 2012-2016рр. 
Джерело: авторська розробка 

 

Дані рис. 1 дозволяють констатувати, що лише 

29,03% банківських установ функціонували станом на 

01.01.2017р. в режимі позитивного значення основних 

фінансово-економічних показників і їх кризовий стан 

можна визначити як потенційний, тобто такий, що не 

загрожує їх фінансовій стійкості, стабільності та 

безпечному функціонуванню. 

Впродовж 2012-2016 рр. значна кількість 

банківських установ характеризувалася негативним 

значенням ключових показників і багато з них 

перебували у стані прихованої (латентної) кризи (рис. 

2).  

 
Рис. 2. Динаміка кількості банків України з 

ознаками прихованої (латентної) кризи за 2012-

2016рр. 
Джерело: авторська розробка 

 

За нашими розрахунками кількість таких банків 

мала стійку тенденцію до скорочення із 100 у 2012 

році до 27 банків у 2016 році, тобто на 73 установи. 

Питома вага таких банків у банківській системі 

України характеризувалася нисхідною динамікою, а 

саме: 57,14% у 2012р., 41,67% у 2013р., 41,14% у 
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2014р., 25,69% у 2015р. та 29,03% у 2016р.  

Гострий кризовий стан спостерігався у ряді 

банківських установ, кількість яких мала тенденцію 

до зростання з 22 од. або 12,57% у 2012р. до 27 од. 

або 29,03% у 2016р. За нашими розрахунками 

кількість банків, що знаходяться у гострому 

кризовому стані характеризувалася такою 

тенденцією: 22 од. або 12,57% у 2012р., 20 од. або 

11,11% у 2013р., 35 од. або 22,15% у 2014р., 34 од. або 

31,19% у 2015р. та 27 од. або 29,03% у 2016р. Для 

таких установ характерні ознаки проблемності, 

нежиттєздатності й можливої ліквідації за критеріями 

неплатоспроможності, нездатності своєчасно 

розраховуватись за зобов'язаннями та забезпечити 

своєчасність платежів (рис. 3). 

 
Рис. 3. Динаміка кількості банків України з 

ознаками гострого кризового стану за 2012-2016рр. 
Джерело: авторська розробка 

 

Критичний кризовий стан характерний для 

банківських установ у яких порушуються 

рекомендовані значення показників-індикаторів і їх 

фінансовий стан можна оцінити як такий, що вимагає 

реактивних методів антикризового управління або 

ініціювання процедур ліквідації як за рішенням 

власників чи Фонду гарантування вкладів фізичних 

осіб або НБУ (рис. 4).  

 
Рис. 4. Динаміка кількості банків України з 

ознаками критичного кризового стану за 2012-

2016рр. 
Джерело: авторська розробка 

 

За нашими дослідженнями кількість банків у стадії 

критичного кризового стану коливалася з 2 одиниць 

(1,14%) у 2012р. до 12 установ (12,90%) у 2016р. 

Динаміка банків із ознаками кризового стану 

характеризувалася так: 2 од. або 1,14% у 2012р., 4 од. 

або 2,22% у 2013р., 18 од. або 11,39% у 2014р., 11 од. 

або 10,09% у 2015р. та 12 од. або 12,90% у 2016р.  

Наявність кризових явищ і загроз у діяльності 

банків в значній мірі зумовлена дефіцитом ліквідних 

коштів, які є первинними по відношенню до 

платоспроможності й прибутковості. 

Незбалансований розрив ліквідності банки України 

найчастіше покривають за рахунок рефінансування з 

боку НБУ в якості виконання ним функції кредитора 

останньої інстанції. Впродовж 2014-2015рр. НБУ 

здійснив найбільші за обсягами операції 

рефінансування і банкам України фактично було 

надано від НБУ у 2014 році 115612570 тис. грн., у 

2015р. – 17307000 тис. грн., у 2016р. – 74828000 тис. 

грн. [4]. 

Операції рефінансування банків з боку НБУ 

здійснюються шляхом використання таких 

інструментів підтримання ліквідності як: кредити для 

збереження ліквідності, кредити рефінансування 

шляхом проведення тендера, операції прямого репо, 

стабілізаційні кредити.  

За останні роки змінились домінанти у операціях 

рефінансування, якщо у 2014 році 39,0% або 45113422 

тис. грн. надалось банкам шляхом проведення 

тендера, то у 2015 році такі кредити склали 18,7% або 

3240000 тис. грн. Стабілізаційні кредити, які 

надаються платоспроможним банкам для підтримки 

ліквідності на строк до 2 років складали у 2014 році 

24,4% або 28168840 тис. грн. і зменшилися в 

абсолютному вираженні на 1642184 тис. грн. у 2015 

році, становили 11747000 тис. грн. або 67,87%. 

Операції прямого репо зменшились впродовж 2014-

2015рр. у 1,2 рази з 19282495 тис. грн. до 2320000 тис. 

грн. У 2014-2015 році кредити для підтримки 

ліквідності становили 23047812 тис. грн. або 19,9%, а 

впродовж 2016 року не надавались [4]. 

Згідно досліджень Н. П. Шульги НБУ проводить 

неефективну політику рефінансування банків, що 

знаходить свій прояв у виділенні значних коштів 

рефінансування проблемним та нежиттєздатним 

банкам в умовах нездатності своєчасно виводити їх з 

ринку [8]. 

В умовах сьогодення значні обсяги 

рефінансування припадають на окремі проблемні 

установи та на державні банки, що зумовлює ризик 

високої концентрації кредитних ресурсів 

рефінансування в окремих установах, зокрема, у 2014 

році найбільший обсяг рефінансування припадав на 

АТ "Ощадбанк" – 24158922 тис. грн., ПАТ КБ 

"Приватбанк" – 20809140 тис. грн., ПАТ 

"Укрексімбанк" – 5120000 тис. грн., ПАТ 

"Укргазбанк" – 6214174 тис. грн., АТ "Дельта банк" – 

10166289 тис. грн., ПАТ "Віейбі банк" – 5535039 тис. 

грн., АТ "Банк "Фінанси та кредит" – 1650000 тис. 

грн. 

Впродовж 2015 року кредити рефінансування 

строком більше 30 календарних днів були 

сконцентровані у таких установах: ПАТ КБ 

"Приватбанк" 9700000 тис. грн., АТ "Укрексімбанк" – 

2400000 тис. грн., АБ "Укргазбанк" – 520000 тис. грн., 

ПУАТ "Фідобанк" – 441768 тис. грн., АТ "Банк 

"Фінанси і кредит" – 1450000 тис. грн. На 8 банків 

України у 2014 році припадало 65%, а 2015р. – 84% 

від загального обсягу кредитів НБУ [8, с. 82]. 

Обсяг заборгованості платоспроможних банків 

України перед Національним банком за кредитами 

рефінансування на 1 січня 2017 року склав 22,99 

мільярда гривень, що на 55%, або на 27,9 мільярда 

гривень, що менше показника на початок 2016 року. 
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Згідно з даними на сайті НБУ, у тому числі 

заборгованість перед НБУ в 2016 році скоротили 

державний "Ощадбанк" - на 11,501 мільярда гривень, 

націоналізований "ПриватБанк" - на 9,033 мільярда 

гривень, державний "Укргазбанк" - на 3,709 мільярда 

гривень, державний "Укрексімбанк" - на 2,979 

мільярда гривень, банк "Південний" - на 541,99 

мільйона гривень, "Платинум Банк" - на 347,2 

мільйона гривень [6]. 

Механізм рефінансування банків з боку НБУ 

дозволяє констатувати непрозорість даного процесу, 

значну підтримку державних банків, таких як ПАТ 

"Ощадбанк", АТ "Укрексімбанк" та ПАТ 

"Укргазбанк", яким надається понад 30% від 

загального сукупного обсягу кредитів 

рефінансування. Негативною тенденцією є надання 

кредитів банкам у терміни від 1 до 3 міс. до початку 

запровадження режимів введення тимчасової 

адміністрації, недостатня забезпеченість за кредитами 

центрального банку, що порушує співвідношення між 

вартістю застави й заборгованістю банків за 

кредитами рефінансування тощо. 

Отже, дослідження підходів до діагностики 

кризових явищ в банках України дозволило 

виокремити такі основні аспекти. 

По-перше, комплексне оцінювання кризових явищ 

доцільно здійснювати на основі низки показників-

індикаторів: таких як: прибуток (збиток), 

співвідношення статутного й власного капіталів, 

обсягів проблемних кредитів до їх загальної 

величини, сформованих резервів до сукупного 

кредитного портфеля. 

По-друге, залежно від стадії розвитку й глибини 

кризи банки України доцільно систематизувати на 

установи, які перебувають у стані потенційної, 

латентної (прихованої) кризи, у гострому та 

критичному кризовому стані. 

По-третє, основними проблемними аспектами, які 

зумовлюють кризові явища у діяльності і характерні 

для низки банків України визначено: для установ, які 

знаходяться у стані потенційної кризи – показник 

співвідношення статутного і власного капіталу; для 

банків у стані латентної кризи – показники 

співвідношення статутного і власного капіталу та 

частки проблемних кредитів у загальному обсязі 

кредитного портфеля; для банків у стані гострої кризи 

– показники співвідношення статутного і власного 

капіталу та частки проблемних кредитів у загальному 

обсязі кредитного портфеля й величини збитків; для 

установ у критичному кризовому стані - показники 

співвідношення статутного і власного капіталу та 

частки проблемних кредитів у загальному обсязі 

кредитного портфеля й величини збитків та проблеми 

із обсягом сформованих резервів за кредитними 

операціями. 

По-четверте, відсутність прозорості, об'єктивності 

та транспарентності у критеріях розподілу ресурсів 

рефінансування, їх спрямованість не лише на 

підтримку ліквідності та стабільності, але й на 

фінансову підтримку проблемних і державних 

установ. 

Подальші дослідження повинні стосуватися 

удосконалення методичного інструментарію 

прогнозування ймовірності виникнення кризових 

явищ і банкрутства, розробки стратегій реактивного й 

превентивного антикризового управління фінансовою 

діяльністю банків та дієвого інструментарію 

впровадження моделей раннього попередження і 

реагування на кризові явища, загрози, ризики. 
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ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІЗИНГОВИХ 
ОПЕРАЦІЙ 

 
У статті розглянуто сутність поняття «фінансово-кредитний механізм забезпечення лізингових 

операцій». Обґрунтовано теоретико-методологічні аспекти побудови фінансово-кредитного механізму 

забезпечення лізингових операцій, враховуючи його змістовні складові (методи, форми, інструменти, важелі, 

принципи та інші структурні елементи), які взаємодіючи між собою, приводять в дію механізм та, відповідно, 

підвищують ефективність здійснення лізингових операцій. Визначено мету дії ФКМЗЛО та з’ясовано, що 

кожному етапу здійснення лізингових операцій мають відповідати певні цілі та завдання. Розглянуто 

сутність видів забезпечення ФКМЗЛО (фінансове, інформаційне, інституційне, техніко-технологічне, 

організаційне та нормативно-правове), методів, важелів, форм, принципів та інструментів, тобто 

сукупність засобів, які використовуються для ефективного виконання завдань, реалізація яких повинна 

забезпечити досягнення поставленої мети ФКМЗЛО.  

Ключові слова: фінансово-кредитний механізм забезпечення лізингових операцій, фінансові методи, форми 

та принципи дії механізму, важелі, інструменти механізму, внутрішні та зовнішні фактори впливу на 

механізм, ефективність функціонування механізму. 

 

Levchenko A. FINANCIAL-CREDIT MECHANISM PROVIDING LEASING OPERATIONS 

In the article the essence of the concept "financial-credit mechanism of providing leasing operations" is considered. 

The theoretical and methodological aspects of construction of the financial and credit mechanism for provision of 

leasing operations are substantiated, taking into account its content components (methods, forms, tools, levers, 

principles and other structural elements), which interact with each other, activate the mechanism and, accordingly, 

increase the efficiency of implementation Leasing operations. The purpose of the action of the FCMPLO was 

determined and it was determined that each stage of the leasing operations must meet certain goals and objectives. The 

essence of the types of maintenance of the FCMPLO (financial, informational, institutional, technical, technological, 

organizational and regulatory), methods, levers, forms, principles and tools, that is, a set of means used for effective 

performance of tasks, the implementation of which should ensure the achievement of the set The goals of the FCMPLO. 

Keywords: financial-credit mechanism providing  leasing operations, financial methods, forms and principles of the 

mechanism, the levers, tools of mechanism, internal and external factors influencing on the mechanism, effective 

functioning of mechanism. 
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Випуск 3 (125) 

Сьогодні в Україні обсяги лізингових операції 

суттєво збільшилися, порівнюючи з минулими 

роками. На нашу думку, така тенденція триватиме й 

надалі. Якщо проаналізувати процес здійснення 

операцій, то можемо стверджувати, що він є 

недосконалим. Головною причиною цього є те, що не 

відпрацьований сам механізм. Безумовно, 

ефективність здійснення лізингових операцій 

залежить від ефективності фінансово-кредитного 

механізму їх забезпечення, а саме: правильності 

обрання відповідного методу, інструментів, 

врахування важелів, оперативного та виваженого 

управління, орієнтованого на досягнення основної 

мети фінансової стратегії лізингового бізнесу – 

забезпечення нарощування фінансового потенціалу 

суб’єктів лізингових відносин. Таким чином, 

удосконалення механізму забезпечення лізингових 

операцій наразі є досить актуальним та потребує 

проведення більш детального дослідження з даного 

питання. 

Значний внесок у розвиток теоретико-

методологічних засад поняття «фінансово-кредитний 

механізм» зробили Опарін В.М. [1], Льовочкін С.В. 

[2], Ковалюк О.І. [3], Крупка М.І. [4], Майорова Т.В. 

[5], Луців Б.Л., Рипкович М.П. [6], Аллахвердян Д.А. 

[7], Іваницький В.П., Мельникова Є.І. [8], Ляхова О.О. 

[9]. Проте варто зазначити, що такого поняття, як 

«фінансово-кредитний механізм забезпечення 

лізингових операцій» (ФКМЗЛО) немає. У 

економічній літературі ототожнюється даний термін 

із «фінансово-кредитним механізмом лізингових 

відносин» та «фінансово-кредитним механізмом 

лізингового бізнесу», хоча, на нашу думку, це різні 

поняття. 

У зв’язку з вищезазначеним метою статті є 

удосконалення теоретико-методологічних засад 

побудови фінансово-кредитного механізму 

забезпечення лізингових операцій з акцентуванням 

уваги на його змістовних складових (методи, форми, 

інструменти, важелі та інші структурні елементи), які 

взаємодіючи між собою дають змогу привести в дію 

механізм та підвищити ефективність здійснення 

лізингових операцій. 

Вивчивши низку праць як вітчизняних, так і 

зарубіжних вчених [1-9], у нас сформувалася власна 

точка зору щодо сутності поняття ФКМЗЛО. 

Вважаємо, що фінансово-кредитний механізм 

забезпечення лізингових операцій є специфічною 

складовою фінансово-кредитного механізму, який 

реалізується у сфері лізингу, базується на строковій 

основі, є сукупністю форм, методів, важелів, 

інструментів, способів організації фінансування, 

принципів формування й ефективного використання 

фінансово-кредитних ресурсів, які в сукупності 

забезпечують ефективну діяльність лізингових 

компаній, а також відносин, що виникають між усіма 

учасниками лізингової діяльності у процесі 

застосування регулятором комплексу заходів з метою 

задоволення їх інтересів і потреб. 

Таким чином, можна сказати, що ФКМЗЛО має 

свої особливості, які визначаються вибором кожним 

суб’єктом об’єкту лізингових операцій відповідно до 

мети, цілей і завдань, характеризується відповідними 

видами забезпечення, інструментарієм та нормативно-

правовим регламентуванням на макро- і мікрорівнях. 

Тож для забезпечення ефективного функціонування 

ФКМЗЛО необхідно правильно поставити мету, 

визначити цілі та завдання. 

Метою ФКМЗЛО будемо вважати формування 

достатнього фінансового потенціалу і забезпечення 

умов для досягнення очікуваних вигод (прибутку, 

доходу, користі) всіма учасниками лізингового 

процесу. Постановка такої мети дає змогу досягти 

максимальний очікуваний ефект від лізингової 

операції для: лізингодавця – отримати прибуток за 

надане в лізинг майно у вигляді лізингових платежів; 

лізингоодержувача – отримати в користування майно 

на найвигідніших умовах; продавця (постачальника) – 

отримати прибуток від реалізації продукції та 

розширити ринки збуту. 

Наступним етапом побудови ФКМЗЛО є 

окреслення цілей і завдань. Як відомо, здійснення 

лізингових операцій відбувається поетапно, тож на 

кожному з них повинні формуватися специфічні цілі 

та завдання. У своїй роботі Гаврилюк В.М. [10] 

пропонує виокремлювати чотири основні цілі та 

сукупність завдань, які необхідно виконати для 

реалізації цих цілей (рис. 1). 

Важливим елементом ФКМЗЛО є його 

забезпечення, зокрема: фінансове, інформаційне, 

інституційне, техніко-технологічне, організаційне та 

нормативно-правове. 

Фінансове забезпечення будемо трактувати як 

реалізовану на відповідних нормативно-правових 

нормах і методах господарювання сукупність 

фінансових ресурсів, фінансових методів та 

взаємозв’язків між учасниками лізингових операцій, в 

процесі яких формуються конкретні майнові 

відносини. 

Під інформаційним забезпеченням розумітимемо 

комплекс джерел інформації, способів її обробки, 

аналізу та зберігання, що сприяє прийняттю 

конструктивних рішень на усіх етапах здійснення 

лізингових операцій.  

Техніко-технологічне забезпечення – це новітнє 

конкурентоспроможне обладнання, а також 

інноваційні технології і програми, які формують 

інноваційне підґрунтя для реалізації лізингових 

операцій. 

Інституційне забезпечення – це нові або 

реорганізовані (удосконалені) існуючі лізингові 

структури (інституцій), а також комплекс заходів 

щодо кадрової підготовки фахівців у сфері лізингу 

для підвищення ефективності функціонування цих 

інституцій. 

Організаційне забезпечення – встановлення 

функціональних обов’язків суб’єктів лізингових 

операцій, що сприятиме ефективнішому процесу їх 

здійснення на кожному з етапів. 
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Рис. 1. Цілі і завдання механізму здійснення 

лізингової операції 
Джерело: [10]. 

 

Під нормативно-правовим забезпеченням 

розумітимемо 

додержання 

конкретних законів, 

нормативних актів, 

розпорядчих матеріалів 

та інших документів на 

макро- (участь держави 

в особі міністерств та 

відомств, 

Національного банку 

України, 

Національного 

комітету, що здійснює 

державне регулювання 

у сфері ринків фінансових послуг, міжнародних 

інституцій) та мікрорівні (у площині відповідальності 

кожного учасника, задіяного в ФКМЗЛО). 

Як і будь-якому механізмі, у ФКМЗЛО 

обов’язковими складовими є методи, важелі, форми, 

принципи та інструменти, тобто певна сукупність 

засобів, які використовуються для ефективного 

виконання завдань, реалізація яких повинна 

забезпечити досягнення поставленої мети.  

Дія ФКМЗЛО виявляється у фінансових методах, 

до яких відноситься фінансове планування і 

прогнозування, фінансове забезпечення, фінансове 

регулювання та фінансовий контроль. Підтримуємо 

позицію Василика О.Д., який вважає, що «фінансове 

забезпечення та фінансове регулювання є методами 

прямої дії, решта – методами забезпечення такої дії» 

незважаючи на те, що «фінансове забезпечення може 

виконувати функції фінансового регулювання і 

навпаки» [11]. 

Фінансові методи 

конкретизуються у формах їх 

вияву. Традиційно формами 

фінансового забезпечення є 

самофінансування, 

кредитування, безповоротне 

фінансування (бюджетне), 

страхування. У цілому 

погоджуємося з таким 

підходом, вважаємо за 

необхідне звернути увагу на 

такі доволі специфічні форми, 

як організація фінансування 

лізингових угод, управління 

боргом та фінансове 

стимулювання (рис. 2). 

Немає сумніву в тому, що 

для забезпечення ефективності 

ФКМЗЛО необхідно 

враховувати дію важелів. 

Вважатимемо, що їх 

безпосередній вплив на 

лізингову діяльність суб’єктів 

лізингових відносин 

проявлятиметься через формування інвестиційного 

потенціалу та встановлення привабливої вартості 

інвестиційних ресурсів, а також через зміни обсягів 

фінансового забезпечення лізингу, структури капіталу 

лізингових компаній та підвищення дохідності 

лізингових операцій. 

Рис. 2. Характеристика специфічних форм прояву 

дії фінансових методів 
Джерело: складено автором. 

 

Якщо розглядати фінансові інструменти 

ФКМЗЛО, через які проявляється дія фінансових 

методів, то серед них виокремимо: первісну вартість 

предмета лізингу, складові лізингового платежу, 

розмір авансового платежу, гарантії і поручительства, 

податкові пільги, державну підтримку (дотації), 

страхові тарифи, лізингову маржу. 

Вищезазначені інструменти за напрямом впливу 

можна поділити на прямі (адміністративно-правового 

характеру, які визначають конкретні умови та 

порядок здійснення операцій учасниками фінансових 

ринків) та непрямі (інструменти ринково-

економічного впливу, які коригують механізм 

функціонування ринків і впливають опосередковано). 

Менш прогнозованими є наслідки застосування 

непрямих інструментів, оскільки при їх застосуванні 

ЦІЛІ ЗАВДАННЯ 

1. Підготовка і 

обґрунтування 

лізингової операції 

2. Закріплення лізингової 

угоди 

3. Використання об’єкту 

лізингу 

4. Оформлення відносин 

по закінченню строку 

лізингової угоди 

Вивчити ринок, умови і особливості угоди 
Сформувати заявку до лізингоодержувача 

Підготовити висновок про платоспроможність і 

економічну ефективність лізингового проекту 

1. Укласти лізингову угоду 

2. Укласти договори, що супроводжують лізингову 
операцію 

3. Поставити об’єкт лізингу лізингоодержувачу 

1. Одержати (сплатити) лізингові платежі 

2. Забезпечити збереження і використання лізингового 

майна 

3. Моніторити  виконання лізингової угоди 

Вибрати один із варіантів завершення угоди: 

1) оформити перехід права власності; 
2) повернути майно; 

3) продовжити строк дії договору. 

Специфічні форми прояву дії фінансових методів фінансово-кредитного забезпечення  лізингових 

операцій 

Організація фінансування Управління боргом Фінансове стимулювання 

Позабалансове 

фінансування 

Рух  

коштів 

Вартість 

заборгованості 

Гарантії поворотності 

коштів 

Податкові пільги 

Забезпечення 

платоспроможності 
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відбувається вплив на мотивацію суб’єктів 

господарювання, а передбачити реакцію останніх – 

складно. 

Коли виникає необхідність швидко реагувати на 

ситуацію, наприклад, в шокові періоди/кризи, то 

правильним рішенням є використання прямих 

інструментів. В стабільних умовах потрібно віддавати 

перевагу непрямим інструментам. Отже, внутрішня 

структура ФКМЗЛО є сукупністю елементів, методів, 

важелів, інструментів та форм фінансування, а також 

взаємозв’язків, які між ними виникають (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Характеристика складових ФКМЗОЛ 
Джерело: складено автором. 

 

Свідченням того, що дія ФКМЗЛО є ефективною є 

збалансованість ринку лізингових операцій з 

потребами бізнесу та можливостями фінансово-

кредитного ринку економіки. Тож мета ФКМЗЛО, про 

яку йшла мова на початку статті може бути досягнена 

за умови виконання відповідних завдань (рис. 4). 

Функціонування ФКМЗЛО має відбуватися із 

дотриманням наступних принципів ефективності, 

стабільності та передбачуваності, адекватності, 

прозорості, узгодженості, інтегрованості, підзвітності. 

Безумовно, ефективність функціонування 

ФКМЗЛО має базуватися на досягненні комерційної 

та економічної результативності суб’єктів 

лізингових відносин, тобто прибуток, одержаний 

лізингодавцем та лізингоотримувачем від 

лізингових операцій, повинен бути більший за 

прибуток, одержаний від будь-якого іншого 

способу фінансування одного і того ж проекту. 

При цьому на ефективність лізингових операцій 

впливають ринкові важелі, серед яких можна 

виокремити: підвищення іміджу фірми, 

налагодження вагомих економічних контактів (у 

тому числі міжнародних), підвищення ринкової 

конкурентоспроможності та поширення впливу на 

інші сфери бізнесу в країні та за кордоном. 

Немає сумніву в тому, що ефективність 

функціонування ФКМЗЛО залежить від сприятливого 

чи несприятливого впливу внутрішніх та зовнішніх 

факторів. Зовнішні 

фактори можна 

згрупувати в 

соціальні, політичні, 

нормативно-правові, 

інституційні (стан 

зовнішньої та 

внутрішньої 

інфраструктури 

фінансового ринку) та 

економічні 

(конкуренція, 

динаміка попиту і 

пропозиції на послуги 

лізингу, 

стратегія/тактика 

розвитку фінансово-

кредитної системи та 

лізингової діяльності 

тощо).  

Серед внутрішніх 

факторів, які суттєво, 

з нашого погляду, 

впливають на 

ефективність дії 

механізму, є: 

пріоритети розвитку 

лізингових послуг, 

ресурсний потенціал 

лізингових компаній 

(капітал, якість і 

структура активів і пасивів, рентабельність, 

ліквідність), система менеджменту в лізингових 

компаніях, потреба у впровадженні фінтеху, 

блокчейну та інших інноваціях, система управління  

ризиками, рівень використання ІТ-технологій та 

автоматизація лізингових процесів.З нашої точки 

зору, ефективність дії ФКМЗЛО певною мірою 

залежатиме і від того, чи ефективною є система 

контролю за функціонуванням фінансово-кредитної 

системи, включаючи лізингові послуги, а також за 

ефективністю використання фінансово-кредитних 

інструментів. У зв’язку з цим для того, щоб 

побудувати таку ефективну систему контролю 

потрібно враховувати як загальні, так і специфічні 

умови функціонування окремих фінансових 

інститутів та фінансово-кредитної системи в цілому, 

зважаючи на взаємозв’язки з іншими секторами 

економіки. 

Внутрішня структура ФКМЗЛО 

Елементи  Методи Інструменти 

Організаційне 

забезпечення 

Техніко-технологічне 

забезпечення 

Інституційне 

забезпечення 

Інформаційне 

забезпечення 

Нормативно-правове 

забезпечення 

Фінансове 

планування 

Фінансове 

прогнозування 

Фінансовий 

контроль 

Фінансове 

регулювання 

Прямі 

Непрямі 

Фінансове 

забезпечення 

Важелі 

Стимули 

Санкції 

Форми фінансування 

Самофінансування 

Бюджетне фінансування 

Позичковий капітал 

Управління боргом 

Організація 

фінансування 

Фінансове стимулювання 

Форми прояву дії фінансових 

методів 
Фінансові методи 

Традиційні 

Сформовані в 

період  

трансформації 
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Рис. 4. Взаємозв’язки між визначальними орієнтирами ФКМЗЛО 

Джерело: складено автором. 
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Отже, ми з’ясували, що ФКМЗЛО складається із 

відповідних елементів, методів, інструментів, важелів, 

форм фінансування та взаємозв’язків між ними. Дія 

ФКМЗЛО виявляється у фінансових методах 

(фінансовому плануванні і прогнозуванні, фінансове 

забезпечення, фінансовому регулюванні та 

фінансовому контролі). Вивчення фінансового 

забезпечення ФКМЗЛО дало змогу зробити висновок, 

що ним є певна сукупність методів як традиційних 

(кредитування, бюджетування, інвестування, 

оподаткування, страхування), так і тих методів, які 

були сформовані в умовах трансформаційних 

процесів розвитку економіки (заставні, трансфертні та 

трастові операції, франчайзинг, факторинг, 

дисконтування). Ефективність надання лізингових 

операцій залежить від ефективності дії ФКМЗЛО. В 

той час, як ФКМЗЛО залежить від вибору методів, 

форм, інструментів, дотримання принципів дії 

механізму, врахування важелів, внутрішніх та 

зовнішніх факторів впливу, наявності ефективної 

системи контролю за функціонуванням фінансово-

кредитної системи. 
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ 
ПІДПРИЄМНИЦТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

У статті теоретично обґрунтовано суть фінансового забезпечення інвестиційної діяльності суб’єктів 

підприємництва. Проаналізовано форми фінансового забезпечення інвестиційної діяльності суб’єктів 

підприємництва,  виділено: інвестування; кредитування; державне фінансування; самофінансування; соціальне 

страхування; лізинг; інвестиційний консалтинг; благочинну діяльність. Звернуто увагу на те, що відповідно до 

вимог часу змінюються і принципи фінансового забезпечення інвестиційної діяльності суб’єктів 

підприємництва, функціонування яких визначає темпи і ефективність інвестицій та активізує інвестиційну 

діяльність на державному, регіональному та локальному рівнях. Обґрунтовано структурні компоненти 

механізму фінансового забезпечення інвестиційної діяльності суб’єктів підприємництва, комплексне 

використання яких забезпечить ефективне його функціонування.  

Ключові слова: фінансове забезпечення, інвестиційна діяльність, суб’єкти підприємництва, структурні 

компоненти, форми, принципи, механізм. 

 

Vaskivska K., Decyk O., Prokopyshak O. FINANCIAL PROVIDER OF INVESTMENT ACTIVITIES OF 

BUSINESS ENTERPRISES: THEORETICAL ASPECTS 

In the article the essence of financial support of investment activity of business entities is theoretically substantiated. 

The forms of financial support of investment activity of business entities are analyzed: investments; Lending; State 

financing; Self-financing; Social Insurance; Leasing; Investment consulting; Charitable work. Attention is drawn to the 

fact that, in accordance with the requirements of time, the principles of financial provision of investment activity of 

business entities, whose functioning determines the rates and efficiency of investments and activates investment activity 

at the state, regional and local levels, are changing. The structural components of the mechanism of financial support 

of investment activity of business entities, the complex use of which will ensure its effective functioning, is substantiated. 

Key words: financial support, investment activity, subjects of entrepreneurship, structural components, forms, 

principles, mechanism. 

 

Фінансове забезпечення виступає головним із 

структурних компонентів фінансової системи і 

впливає на формування фінансових відносин у сфері 

інвестиційної діяльності суб’єктів підприємництва. 

Тому доцільно розглядати суть фінансового 

забезпечення суб’єктів підприємництва як метод 

фінансового механізму.  Вчені-економісти  

використовують різні підходи щодо трактування 

категорії «фінансове забезпечення». Різниця в 

визначенні суті даної категорії полягає в існування 

різних форм і структурних компонентів фінансового 

забезпечення. 

Більшість науковців визначають фінансове 

забезпечення як метод, сукупність заходів, 

економічних відносин і т. д. Цілком підтримуємо 

Гладія С. П., що трактує «фінансове забезпечення» як 

узагальнюючий метод інвестування через фінансові 

форми як конкретні прояви категорій фінансової 

сфери, зовнішнього вияву механізму та його 

структурних елементів [14]. 

Виходячи із вищесказаного, вважаємо, що під 

фінансовим забезпечення інвестиційної діяльності 

суб’єктів підприємництва слід розуміти  

сукупність економічних відносин, що виникають у 

сфері інвестування щодо пошуку, залучення та 

ефективного використання інвестиційних ресурсів з 

метою фінансового забезпечення економічного 

зростання суб’єктів підприємництва. 

А серед форм фінансового забезпечення 

інвестиційної діяльності суб’єктів підприємництва 

виділимо: інвестування; кредитування; державне 

фінансування; самофінансування; соціальне 

страхування; лізинг; інвестиційний консалтинг; 

благочинну діяльність.  

Більш детально проаналізуємо форми фінансового 

забезпечення  

інвестиційної діяльності суб’єктів підприємництва 

(рис. 1). Інвестування – характеризує залучення 

фінансових коштів та контроль за їх використанням. 

Самофінансування – це процес забезпечення 

фінансовими ресурсами  простого і розширеного 
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відтворення виробництва за рахунок власних коштів 

юридичних і фізичних осіб. Це вихідна форма 

фінансового забезпечення. Без наявності певних 

власних коштів розпочати будь-яку діяльність 

неможливо. Самофінансування тісно пов’язане з 

використанням кредитів, які є запозиченими  

коштами, і які обов’язково треба  повернути за 

рахунок власних доходів. Кредитування як форма 

фінансового забезпечення характеризує тимчасове 

використання позичених коштів. Різновидом цієї 

форми є бюджетні асигнування. 

Це найголовніша форма 

фінансового забезпечення 

суб’єктів підприємництва, яка 

ґрунтується на таких основних 

принципах: терміновість; 

поворотність; платність; 

забезпеченість; цільове 

використання коштів. 

Терміновість означає, що кредит 

повинен бути не просто 

повернений, а повернений в 

певний термін (обумовлений в 

угоді). Терміновість кредитування 

означає досягнення поворотності 

кредиту. Поворотність - цей 

принцип виражає необхідність 

своєчасного повернення 

отриманих від кредитора 

фінансових ресурсів після 

завершення їх використання 

позичальником. Платність – характеризує не тільки 

пряме повернення позичальником отриманих від 

банку кредитних ресурсів, але й оплату права на їх 

використання. Забезпеченість кредиту свідчить, що 

наявне в позичальника майно, гарантує кредитору 

повернення позичених коштів відповідно до 

укладеної угоди. Одною з форм забезпечення 

повернення кредиту виступає майнова застава. 

Принцип цільового характеру кредиту притаманний 

більшості видам кредиту, виражає необхідність 

цільового використання кредитних коштів. Державне 

фінансування як форма фінансового забезпечення 

означає  асигнування з бюджетів усіх рівнів на 

безоплатній основі, цільові державні  інвестиційні 

програми і т. д. Соціальне страхування як форма 

фінансового забезпечення суб’єктів підприємництва 

передбачає такі важливі види соціально-економічної 

підтримки працівників, як грошові виплати, 

компенсація, витрати на лікування, реабілітацію, 

перепідготовку та перекваліфікацію відповідно до 

потреб підприємств, що пов’язане з інноваційною 

діяльністю.  Лізинг як форма фінансового 

забезпечення суб’єктів підприємництва передбачає 

використання своїх власних фінансових ресурсів. Ця 

форма фінансування дає можливість усім суб’єктам 

підприємництва одержувати необхідні машини і 

обладнання без значних витрат, а також не мати 

проблем із старінням засобів виробництва. Лізинг є 

специфічною формою фінансового забезпечення 

щодо фінансування та активізації збуту, що 

ґрунтується на збереженні права власності на товар за 

орендодавцем. 

Інвестиційний консалтинг – це одна з форм 

фінансового забезпечення, що полягає в збереженні й 

нарощуванні економічного потенціалу суб’єктів 

підприємництва  і є найважливішим завданням 

сучасного бізнесу. Суть благочинної діяльності як 

форми фінансового забезпечення  полягає у виділенні 

коштів суб'єктам підприємництва на безповоротній і 

безоплатній основі, зокрема, фінансування від 

громадських, доброчинних фондів і організацій, 

гранти від міжнародних організацій  і т.д. 

 

Рис. 1. Форми фінансового забезпечення суб’єктів 

підприємництва* 
*опрацьовано на основі джерела [1] 

 

Відповідно до вимог часу змінюються і принципи 

фінансового забезпечення інвестиційної діяльності 

суб’єктів підприємництва. Серед основних принципів 

можна виділити наступні (рис. 2):  законність; 

науковість; збалансованість;  комплексність; 

адекватність;  оперативність і гнучкість; 

своєчасність; цільова спрямованість; перманентність. 

Принцип законності є загальним  для всіх  суб’єктів 

підприємництва. Сутність його полягає в 

неухильному виконанні вимог законів й основаних на 

них нормативних документів, тобто законність – це 

обов’язкове виконання вимог законодавства всіма 

суб’єктами підприємницької діяльності. Принцип 

науковості характеризує тісний взаємозв’язок науки, 

освіти і практики в умовах розвитку інвестиційного 

суспільства, метою якого є економічне зростання 

суспільства в цілому. Принцип збалансованості 

означає співвідношення прикладних і наукових 

досліджень у сфері інвестування. Принцип 

комплексності означає, що сталий розвиток 

характеризує формування цілісних, збалансованих 

територіальних, соціальних, економічних та 

екологічних систем, здатних до саморегулювання. 

Принцип адекватності характеризує визначення 

інвестиційного  потенціалу суб’єктів підприємництва 

щодо стабільного розвитку економіки. Принцип 

оперативності й гнучкості реагування на запобігання 

впливу дестабілізуючих чинників на процес 
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фінансового забезпечення інвестиційної діяльності 

суб’єктів підприємництва. Принцип своєчасності 

означає, що навіть оптимальна діяльність, 

розрахована на отримання найбільшого ефекту, може 

виявитися некорисною, якщо її результат отриманий 

занадто пізно. Фінансове забезпечення інвестиційної 

діяльності суб’єктів підприємництва корисне або 

ефективне тоді, коли воно необхідне у конкретний 

момент. Принцип цільової спрямованості 

характеризує визначення пріоритетних напрямів 

діяльності суб’єктів підприємництва, які можуть 

змінюється на кожному  етапі розвитку виробництва 

відповідно до вимог часу і ринку. Принцип 

перманентності означає розробку заходів, щодо 

підтримки адекватного рівня фінансового 

забезпечення інвестиційної діяльності суб’єктів 

підприємництва відповідно до їх вектору розвитку. 

 

 

 

Рис. 2. Принципи фінансового забезпечення 

інвестиційної діяльності суб’єктів 

підприємництва* 
*власне опрацювання 

 

Отже, функціонування принципів фінансового 

забезпечення інвестиційної діяльності суб’єктів 

підприємництва визначає темпи і ефективність 

інвестицій та активізує інвестиційну діяльність на 

державному, регіональному та локальному рівнях. 

Доцільним також є розгляд категорії «фінансове 

забезпечення» як структурний компонент механізму 

фінансового забезпечення. Відповідно до проблеми 

нашого дослідження побудуємо механізм фінансового 

забезпечення інвестиційного розвитку суб’єктів 

підприємництва. Під «механізмом» (що вживається 

стосовно різних фінансових процесів) розуміємо 

сукупність економічних відносин і процесів 

функціонування і розвитку суб’єктів господарювання. 

Фінансовий механізм поєднує об'єктивну та 

суб'єктивну сторони, де об'єктивна сторона – це дія 

об'єктивних економічних законів, які управляють 

механізмом, сукупність причинно-наслідкових 

зв’язків і категорій, а суб’єктивна сторона механізму 

– це діяльність усіх суб'єктів ринку на основі потреб, 

інтересів і цілей. Як випливає із визначення 

механізмів, основою будь-якого економічного 

механізму є певний взаємозв'язок між економічними 

явищами, через який здійснюється вплив економічних 

законів на економіку. 

Вчений економіст І. Я. Чугунов визначає зв'язок у 

бюджетній сфері як бюджетні відносини, що 

“виникають між державою та суб'єктами відтворення 

в процесі формування та використання грошових 

коштів, необхідних для виконання функцій держави – 

економічних, соціальних, управлінських, 

зовнішньополітичних тощо” [6, с. 8]. Отже, 

об’єктивна основа функціонування фінансового 

механізму змінюється, якщо в економічну сферу 

втручається держава, політика якої спрямовуватиме 

взаємовідносини між суб’єктами ринку з огляду на 

державні інтереси. Як справедливо зазначає Н. Іванов, 

у такому випадку об'єктивність механізму взаємодії 

втрачає природність взаємовідносин, що ґрунтуються 

на рівновазі попиту і пропозиції, 

заощаджень та інвестицій тощо [4, с. 

19]. Таким чином, внаслідок 

проведення державної політики в 

межах певного господарського 

механізму виникають передумови для 

формування штучних економічних 

механізмів, які виконують роль 

початкового стимулу й механізму 

регулювання подальшого розвитку 

подій у ланцюгу економічних явищ. 

Сформовані економічні механізми у 

загальному розумінні є інструментами, 

що спрямовують діяльність суб’єктів 

господарювання (соціально-економічні 

процеси) у русло економічної політики 

держави. 

Погоджуємось із вченими-економістами Г. В. 

Возняк і Л. В. Лисяк, які відмічають, що пізнання 

способу дії фінансових механізмів дає змогу: 

зрозуміти логіку розвитку бюджетних відносин 

країни; прогнозувати їх розвиток; уникати створення 

ситуації протидії фінансових механізмів, які 

призводять до загального погіршення стану економіки 

[2, с. 671-676; 5, с. 68-127]. 

На нашу думку, основними структурними 

компонентами механізму фінансового забезпечення 

інвестиційного розвитку суб’єктів підприємництва є: 

важелі, інструменти, методи.  Тому механізм 

фінансового забезпечення інвестиційного розвитку 

суб’єктів підприємництва можна представити як 

сукупність різних форм і методів використання 

фінансів з метою забезпечення реалізації 

інвестиційної політики в межах економічної системи. 

До елементів даного механізму належать форми 

фінансових ресурсів, методи їх формування, система 

законодавчих норм і нормативів. Саме множинність 

фінансових взаємозв'язків обумовлює (визначає) 

використання великої кількості видів, форм і методів 

їх організації (елементів фінансового механізму). На 

основі знання дії економічних законів, 

закономірностей розвитку фінансів, завдань 

економічної та фінансової політики встановлюються 

методи розподілу суспільного продукту, 

передбачаються види платежів, форми руху 
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(мобілізації) грошових потоків, визначаються 

принципи і напрями використання фінансових 

ресурсів. Для ефективного використання фінансових 

ресурсів велике значення має планування і 

прогнозування, нормативне оформлення способів, які 

застосовуються в процесі організації фінансових 

відносин, контроль за правильністю використання 

різних видів, форм і методів фінансових відносин, 

тобто фінансове забезпечення. 

Більш детально розглянемо структурні 

компоненти механізму фінансового забезпечення 

інвестиційної діяльності  суб’єктів підприємництва. 

Зокрема, до методів механізму фінансового 

забезпечення інвестиційної діяльності суб’єктів 

підприємництва відносимо: фінансове планування, 

прогнозування та  регулювання, зовнішнє 

фінансування, оподаткування, валютне регулювання, 

матеріальне стимулювання й відповідальність, 

страхування, оренда,  факторинг, оперативне та 

фінансове управління, аудит.  До важелів механізму 

фінансового забезпечення інвестиційної діяльності 

суб’єктів підприємництва відносимо: прибуток,  

інвестиційний дохід, кредитну систему, інвестиції,  

бюджетні асигнування, орендну плату,  амортизаційні 

відрахування, систему цін, інновації, податки, 

страхові платежі, норми штрафів, пені та санкції, 

дивіденди, валютні курси, франшиза, дисконт. До 

інструментів механізму фінансового забезпечення 

інвестиційної діяльності суб’єктів підприємництва 

відносимо: бізнес-план, стратегічний план, субвенції, 

дотації,  податки, обов’язкові збори, неподаткові 

платежі, норми амортизаційних відрахувань, орендна 

плата, процент за кредит, дотації, субсидії, збори, 

штрафи, санкції, пеню, премії, державна підтримка, 

фінансові стимули, кредитні гарантії, процентні 

ставки за кредит, норми амортизації, страхові платежі 

та ін.  

Разом з тим, до структурних компонентів 

механізму фінансового забезпечення інвестиційного 

розвитку суб’єктів підприємництва слід віднести 

суб’єкти підприємництва: приватні підприємства, 

кооперативи, господарські товариства, фермерські 

господарства, сільськогосподарські підприємства, 

домогосподарства, неприбуткові організації.  

Структурними компонентами механізму фінансового 

забезпечення інвестиційної діяльності суб’єктів 

підприємництва є нормативно-правове та 

інформаційно-комунікаційне забезпечення: закони 

Верховної ради України, укази Президента України, 

постанови Кабінету Міністрів України, накази, листи 

міністерств та департаментів, статути суб’єктів 

підприємництва, інструкції, нормативи, норми, 

соціальні стандарти, тарифні ставки, фінансова та 

бухгалтерська звітність суб’єктів підприємництва, 

засоби масової інформації, Інтернет ресурси, 

інформаційно-комунікаційні технології. Зокрема, 

інформаційно-комунікаційне забезпечення полягає у 

використанні сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій при аналізі, моніторингу  даних 

фінансової, бухгалтерської та статистичної звітності. 

Комплексне використання всіх структурних 

компонентів механізму забезпечить ефективне його 

функціонування. Результатом функціонування 

механізму фінансового забезпечення інвестиційної 

діяльності суб’єктів підприємництва є зростання 

прибутковості, підвищення його конкурентності в 

ринковому середовищі. 

Отже, на основі системно-комплексного підходу, 

із врахуванням нормативно-правового, інформаційно-

комунікаційного забезпечення, розглядаємо механізм 

фінансового забезпечення інвестиційної діяльності 

суб’єктів підприємництва як узгоджену систему 

використання інструментів таких як, стратегічний 

план, бізнес-план, страхові внески, субвенції, дотації з 

Державного бюджету, інвестиційні програми, 

страхові виплати, гарантійні виплати, стимули, 

санкції) та важелів (прибуток, система збалансованого 

функціонування суб’єктів підприємництва та ін.). 

Фінансове забезпечення виступає структурним 

компонентом загальної системи формування та 

реалізації інвестиційної діяльності суб’єктів 

підприємництва. Обсяги та форми фінансового 

забезпечення, пріоритетність та співвідношення між 

ними впливають на механізм прийняття 

управлінських рішень, їх подальшу реалізацію в 

процесі інвестиційної діяльності суб’єктів 

підприємництва.  
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НЕОБХІДНІСТЬ І НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖКГ 

 
У статті розглядаються проблеми фінансового забезпечення підприємств ЖКГ як визначального фактору 

їх функціонування та розвитку. Доведено, що покращення фінансування ЖКГ шляхом подальшого підвищення 

тарифів згадно діючої методики ціноутворення не дають відповідного ефекту. Назріла реформа модернізації 

механізму фінансового забезпечення підприємств ЖКГ, використання альтернативних форм фінансування 

галузі, стимулювання інвестицій в цей життєво важливий сектор національного господарства. 

Ключові слова: комунальна власність, житлово-комунальне господарство, дотації, тарифи, інфестиції, 

аудит, податкові пільги, місцеві облігації. 

 

Pasinovych I., Ivanets L. THE NEED AND WAYS OF MODERNISING OF MECHANISM OF FINANCIAL 

SUPPORT OF HOUSING AND PUBLIC UTILITIES SECTOR 
The problem of financial support of housing and public utilities sector as a key factor of functioning and 

development of enterprises is examined. It is proved that improvement of financing housing and public utilities sector 

by further rising of tariffs according to current methodics of pricing is ineffective. There is a need in modernization of 

mechanism of financial support of housing and public utilities sector enterprises, using alternative forms of financing of 

this field, stimulating investments in this vital sector of national economy.  

Key words: community property, house and public utilities, grants, tariffs, investments, audit, tax allowances, local 

authorities stocks. 

 

Житлово-комунальне господарство (ЖКГ) − 

основа муніципальної економіки. ЖКГ – це сектор, у 

якому за ринкових умов господарювання складно 

досягнути балансу між економічною ефективністю та 

соціальною необхідністю, оскільки підприємства 

ЖКГ надають суспільно важливі послуги. З одного 
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боку, монопольне становище житлово-комунальних 

підприємств консервує їх технічну і технологічну 

відсталість, а з другого − їхня діяльність не може 

перебувати поза державним регулюючим впливом. 

Намагання модернізувати організаційно-економічний 

механізм функціонування підприємств ЖКГ 

неодмінно впирається у протиріччя між ринковим та 

адміністративним підходом, необхідністю розширити 

фінансову участь споживачів послуг і їх низькою 

платоспроможністю, потребою залучення інвестицій 

та вкрай низькою інвестиційною привабливістю 

підприємств ЖКГ. Тому проблеми реформування 

сектору ЖКГ, зокрема системи його фінансування, 

залишаються не просто актуальними, а набувають 

особливої ваги.  

Останнім часом активізувались наукові пошуки 

щодо проблем ЖКГ та шляхів їх подолання. Серед 

дослідників цієї тематики відзначимо Губерну Г., 

Єфіменко І., Полуянова В., Чечетова Н., Шутенко Л., 

Яремка І. 

Мета статі полягає в оцінці стану фінансового 

забезпечення підприємств ЖКГ, визначенні чинників, 

які його зумовили та окресленні альтернативних 

шляхів покращення фінансування ЖКГ як 

визначального чинника його модернізації і розвитку в 

умовах ринку.  

Комунальна власність є економічною основою 

місцевого самоврядування, її об’єкти призначені для 

вирішення соціальних питань місцевого значення, 

задоволення житлово-комунальних, соціально-

культурних, побутових та інших потреб населення 

відповідної території. 

Комунальне господарство − невід’ємна складова 

частина міського господарства. Згідно статті 1 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

право комунальної власності – це право 

територіальної громади володіти, доцільно, 

ефективно користуватися і розпоряджатися на свій 

розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй, як 

безпосередньо, так і через органи місцевого 

самоврядування [1]. Правом розпоряджатись 

комунальною власністю від імені громади володіє 

місцева рада.  

Комунальне підприємство має переважне право – 

здійснювати комерційну діяльність, результатом якої 

є одержання ним прибутку. На відміну від 

комунальних підприємств, комунальні установи та 

організації здійснюють некомерційну (неприбуткову) 

діяльність. Комунальна власність надається їм на 

підставі права оперативного управління, а їхня 

діяльність фінансується з місцевого бюджету. Іншими 

словами, метою їхньої діяльності є задоволення 

певних потреб територіальної громади без мети 

отримання прибутку. До вказаної категорії 

комунальних установ відносяться школи, дитсадки і 

лікарні, відповідно послуги ними повинні надаватись 

безкоштовно, вимагання плати за такі послуги 

вважається незаконним.  

Публічна інформація щодо діяльності 

комунальних підприємств, установ, організацій 

повинна публікуватись на веб-сайтах або ж 

надаватись на запит, не залежно від того, здійснюють 

вони комерційну діяльність, чи ні.  

Особливе місце в комунальному господарстві 

посідає житлово-комунальне господарство (ЖКГ) – 

важлива соціальна галузь, яка забезпечує населення, 

підприємства та організації необхідними житлово-

комунальними послугами. Сучасне ЖКГ − це 

складний комплекс галузей, що забезпечують 

утримання та функціонування житлового фонду 

країни, надають послуги населенню та іншим 

споживачам з водо-, газо-, тепло- і 

електропостачання. Стабільне (а в теперішніх умовах, 

− ще й безпечне) функціонування ЖКГ – одне з 

найважливіших завдань національного масштабу.  

Економіка ЖКГ є складною для системного 

аналізу через успадковані від радянського періоду 

риси та внутрішні стандарти. Інформація про 

діяльність комунальних підприємств, у тому числі 

житлово-комунальних, розпорошена. В таблиці 

наведені окремі показники роботи житлово-

комунальних підприємств, за якими можна роботи 

висновок про ефективність їхньої діяльності. 

 

Таблиця 1 

Показники роботи підприємств житлово-комунальної сфери за 2010-2013 рр.* 

Показники 2010 2011 2012 2013 
2013 до 
2010, % 

Обсяг реалізованих послуг ЖКГ, млн. грн. 27850,1 31441,1 34049,2 34188,4 122,8 

Частка реалізованих послуг ЖКГ населенню, % 60,5 60,9 58,6 60,0 100 

Фінансові результати роботи від звичайної діяльності до оподаткування 

підприємств ЖКГ, млн. грн. 
   прибуток 

   збиток 

 

 
175,5 

3146,0 

 

 
703,3 

2559,1 

 

 
676,7 

2313,8 

 

 
268,3 

5023,0 

 

 
152,9 

159,7 

Збитковість житлово-комунального господарства, % -12,3 -17,3 -4,0 -19,7 160,2 

Житловий фонд, млн. кв. м 1079,5 1086,0 1094,2 1096,6 101,6 

Кількість ліфтів,  

   у т.ч. ліфтів, що мають термін експлуатації 25 і більше років, %   

92088 

45,2 

92103 

45,3 

94101 

54,3 

94224 

53,4 

102,3 

х 

Кількість підприємств з надання послуг на утримання будинків, споруд і 

прибудинкових територій в цілому по Україні, од. 
548 551 551 551 100,5 

Чистий прибуток (+) (збиток(-)) підприємств з надання послуг на утримання 

будинків, споруд і прибудинкових територій, млн. грн 
-239,1 -231,8 -130,4 -177,6 74,3 

Рівень збитковості підприємств з надання послуг на утримання будинків, споруд і 

прибудинкових територій, % 
-15,2 -12,0 -5,5 -8,2 53,9 

Кількість підприємств водопостачання і водовідведення, од. 1851 1807 1774 1734 93,7 

Рівень збитковості підприємств водопостачання і водовідведення, % -15,5 -20,2 -23,8 -26,5 171,0 

Рівень рентабельності підприємств комунальної теплоенергетики, % -22,3 -27,4 -30,7 -29,5 132,3 

* складено на основі даних [5; 9] 
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Як бачимо, обсяги реалізованих послуг ЖКГ у 

вартісному вираженні зростають. Більшу частку 

послуг підприємства ЖКГ надають населенню (в 

середньому 60%), що узалежнює їх фінансовий стан 

від рівня оплати населенням отриманих послуг. 

Відзначимо, що, на відміну від інших галузей, обсяги 

споживання (надання) житлово-комунальних послуг 

не залежать від платоспроможності споживачів, обсяг 

таких послуг не можна скоротити у відповідь на 

несплату. Це зокрема ускладнює планування 

підприємствами ЖКГ інвестиційної діяльності, 

оскільки важко передбачити обсяги надходження 

коштів і власні ресурсні можливості.  

Діяльність підприємств ЖКГ різних підгалузей 

залишається нерентабельною. За аналізований період 

спостерігається скорочення збитків лише по 

підприємствах, що надають послуги з утримання 

будинків, споруд і прибудинкових територій. Загалом, 

з точки зору інвестиційної привабливості і 

формування власних інвестиційних ресурсів, навряд 

чи є інша галузь економічної діяльності, яка 

перебуває в гіршому стані.   

Нинішні фундаментальні проблеми ЖКГ закладені 

ще з радянських часів.  В СРСР прискорений розвиток 

житлового будівництва та неадекватне йому 

інженерне забезпечення ЖКГ, доступність та 

дешевизна енергоносіїв, створили ситуацію 

практично повного ігнорування питань 

енергозбереження та запровадження ефективних 

маловитратних технологій у житлово-комунальній 

сфері. Наприкінці 80-х рр. держава надавала житлово-

комунальні послуги населенню за символічну плату − 

громадяни оплачували лише 2% вартості фактично 

спожитих послуг. При цьому низькі тарифи на 

житлово-комунальні послуги в містах подавалися як 

одне із значних здобутків держави. 

Фінансова допомога ЖКГ з боку держави складала 

у 1994 р. близько 8% усіх бюджетних витрат, або 

4,4% валового внутрішнього продукту України. У той 

же час, частка споживачів в оплаті послуг становила 

лише близько 4% від їх реальної вартості [7]. 

Звісно, що така ситуація неприйнятна для ринкової 

економіки, курс на яку був взятий Україною, 

непосильною для державного бюджету, особливо за 

різкого подорожчанні енергоносіїв з початку 90-х 

років. Тому першочерговим завданням на той час 

було зменшення дотаційності галузі, проведення 

реформи тарифної політики. Результатом виконання 

цього завдання стала не модернізація ЖКГ і політики 

управління ним, а банальне перекладання тягаря 

оплати житлово-комунальних послуг на споживачів 

без суттєвого покращення якості послуг.  

Внаслідок поетапного запровадження повної 

оплати житлово-комунальних послуг сім’ями з 

достатніми доходами, у 1994 р. було досягнення 60-ти 

відсоткового рівня відшкодування витрат. У 1995 р. 

тарифи підвищувались декілька разів і у 1997 році 

середній рівень сплати населення склав 75%. 

Впродовж 1998 року розмір відшкодування 

населенням вартості житлово-комунальних послуг не 

змінювався і становив 80%. Збільшення тарифів на 

електроенергію та газ в цей період практично не 

позначилося на рівні цін на житлово-комунальні 

послуги. Практично всі збитки від цього підвищення 

понесли підприємства ЖКГ. 

Рівень сплати населення за спожиті житлово-

комунальні послуги впродовж 1997-2000 років 

залишався стабільним: несплата становила  20-25% 

нарахувань. Протягом 2001-2002 років майже 

трьохкратне перевищення темпів росту витрат 

житлово-комунальних підприємств (на 47%) над 

темпами росту тарифів (на 16%) на послуги ЖКГ 

призвело до наростання збитків підприємств галузі. 

Від'ємна рентабельність склала 7,2% [7]. На даний час 

комунальні підприємства практично вийшли з 

дотаційної моделі. Позитивним у цьому є лише факт 

того, що державний бюджет перестав перекривати 

збитки підприємств ЖКГ, однак принципово не 

змінив ситуацію в галузі.  

Новий етап розвитку ЖКГ розпочався з 

підписанням Президентом України Указу «Про 

прискорення реформування житлово-комунального 

господарства» від 19 жовтня 1999 р., яким були 

затверджені Основні напрями реформування ЖКГ [8]. 

Це був перший програмний документ стосовно 

реформи ЖКГ, основними напрямами якої було 

визнано поглиблення демонополізації та розвиток 

конкурентного середовища у галузі, удосконалення 

системи управління ЖКГ через його 

реструктуризацію та запровадження договірних 

відносин між споживачами і виробниками послуг із 

забезпеченням їх правового захисту, а також 

реформування системи фінансування ЖКГ. 

Здавалося, урядовці усвідомили необхідність 

системних змін в ЖКГ, однак подальші реформи 

відбувались вкрай повільно і малорезультативно, 

наважимось стверджувати, що через хронічну нестачу 

фінансових ресурсів, як у виробників послуг, так і їх 

споживачів.  

В ході реалізації Указу у 2000 р. були проведені 

розрахунки з погашення заборгованості бюджетів усіх 

рівнів підприємствам ЖКГ за послуги, спожиті 

бюджетними установами і організаціями, субсидії та 

пільги населенню всього на суму 1,8 млрд. грн. Також 

на початку 2000 року було посилено адресність 

надання житлових субсидій через врахування 

майнового становища сім’ї при визначенні права на 

допомогу. Крім того, було призупинено та частково 

обмежено дію пільг на оплату житлово-комунальних 

послуг, які надавалися певним категоріям громадян. 

Однак це тактичні дії, які жодним чином не 

формували механізму подальшого ефективного 

розвитку сектору ЖКГ. 

Безперечно позитивно оцінюється процес 

створення конкурентного середовища та розвитку 

договірних відносин у ЖКГ шляхом зміни форм 

власності діючих підприємств, залучення приватного 

сектора і передачі об’єктів в експлуатацію за 

договорами на управління, в оренду або концесію, 

який активізувався 2001-2003 рр. Хоча він не 

спричинив структурних змін у ЖКГ. 

Офіційна статистика свідчить, що у 2014–2015 рр. 

збитки підприємств ЖКГ у 2014-му сягнули 3 млрд. 

грн., у 2015-му − 4,2 млрд., за дев'ять місяців 2016-го 

− перевищили  5,5 млрд. грн. Дебіторська 
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Випуск 3 (125) 

заборгованість підприємств ЖКГ за 2014-2016 рр. 

досягнула 13,3 млрд. грн., а кредиторська − 28 млрд.  

Враховуючи, що населення залишалося доволі 

сумлінним платником, рівень платежів населення за 

оплату житлово-комунальних послуг в 2016 р. 

зменшився порівняно з попередніми роками. Це 

очевидно, враховуючи зростання вартості послуг для 

населення − так, електроенергія здорожчала в 1,6 

рази, холодна вода й газ − в 1,42, гаряча вода − в 1,82, 

опалення − майже в 1,9 рази. Не дивлячись на 

попередні підвищення тарифів, до 2016 р. рівень 

платежів українців за житлово-комунальні послуги із 

2001 р. ніколи не опускався нижче 90%, натомість 

2016-го він впав до 82,8%. Заборгованість населення 

зросла з 8,8 млрд грн у 2015 р. до 23,5 млрд у 2016 р. 

У загальному борг населення складає 23,4 млрд. грн., 

який виник не за рік, однак лише за 2016-й 

«накопичилося» 12,5 млрд, тобто заборгованість 

зросла більш як удвічі. 

За даними Державної служби статистики України, 

після зростання тарифів у листопаді 2014 р., частка 

витрат домогосподарств на утримання житла, 

комунальні послуги під час  опалювального сезону 

2014/2015 становила майже 15% у структурі 

споживчих витрат. 

Поступове підвищення ціни на газ та тарифів на 

комунальні послуги у 2014-2015 рр. надали особливої 

ваги та актуальності реформі системи 

централізованого постачання тепла та гарячої води, 

оновлення житлового фонду і, саме головне, – відходу 

від монополії ЖЕКів та створення умов для прозорого 

ринкового ціноутворення на комунальні послуги. 

На даний час в Україні встановлення тарифів на 

централізоване постачання тепла та гарячої води 

відноситься до компетенції спеціального органу – 

Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання в сферах енергетики та комунальних 

послуг (НКРЕКП). Сам же порядок формування 

такого роду тарифів визначено у Постанові Кабінету 

Міністрів України від 01.06.2011р. № 869. Нагадаємо, 

що саме після рішення НКРЕП №1171 від 31.03.2015 

р. відбулося безпрецедентне підвищення тарифів на 

централізоване опалення та постачання гарячої води.  

З підвищенням цін на енергоносії актуалізувалась 

проблема забезпеченні транспарентності інформації. 

Наприклад, сьогодні практично неможливо отримати 

повну і достовірну інформацію про розмір і структуру 

витрат підприємств теплопостачання, відповідно 

незрозумілою є структура тарифу. 

Не зважаючи на існування профільного органу 

управління, проблеми в ЖКГ більше накопичувалися, 

ніж вирішувались. Так, лише з 1997 по 2002 р. не діяв 

відповідний галузевий комітет. Всередині 2002 р. 

розпочав свою діяльність Державний комітет України 

з питань житлово-комунального господарства. В 2005 

р. було створено Міністерство будівництва, 

архітектури та житлово-комунального господарства. 

Наприкінці 2010 р. було утворено Міністерство 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України, яке діє і по 

теперішній час. Працює і комітет Верховної Ради 

України з питань будівництва, містобудування і 

житлово-комунального господарства, утворений 

Постановою ВРУ № 22-VIII  від 04 грудня 2014 р. [4]. 

Недоліки в організаційно-фінансовому механізмі 

розвитку житлового господарства в першу чергу 

відбиваються на стані основних фондів. Технічний 

стан багатьох інфраструктурних об’єктів ЖКГ такий, 

що становить потенційну небезпеку, − за цих умов на 

перший план виходить не якість послуг, а їх 

безпечність. В Аналітичному огляді стану 

техногенної та природної безпеки в Україні за 2015 

рік технічний стан споруд, конструкцій, обладнання 

та інженерних мереж визначений як незадовільний, 

що зумовлено значною зношеністю унаслідок 

закінчення нормативного строку експлуатації. За 

підрахунками спеціалістів, зношеність зазначених 

об'єктів у різних галузях становить 50–70 відсотків і 

має тенденцію до зростання. Автори огляду 

констатують факт неефективного використання 

коштів, у тому числі державного та місцевих 

бюджетів, що виділяються для здійснення запобіжних 

заходів [3]. 

За матеріалами досліджень аналітичного центру 

Асоціації міст України, сьогодні в державі 

налічується 25,5 тисяч будинків, побудованих за 

проектами перших масових серій великопанельних, 

блочних і цегляних будинків, загальною площею 72 

млн. кв. м, тобто 23% міського житлового фонду 

потребує відновлення через реконструкцію і 

модернізацію. У багатьох регіонах експлуатується 

житло, вік якого становить понад півстоліття [3]. На 

межі повної зупинки перебуває ліфтове господарство. 

За даними Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства, 

для модернізації лише житлового фонду країни 

необхідно щонайменше 500 млрд. грн. При цьому 

окупність інвестицій в ЖКГ є значно вищою, ніж в 

інших секторах економіки, за підрахунками експертів 

− не менше 7-10 років. 

Надалі невирішеною проблемою залишається 

формування відповідального власника житла, −  у 

більшості населення міст житло є їхньою єдиною 

власністю, і будь-які зміни й новації в умовах 

постійної недовіри до влади, у тому числі суддівської, 

ними не сприймаються.  

Доводиться констатувати, що більшість 

підприємств ЖКГ працюють на межі технічної 

безпеки, в стані хронічної збитковості, а подальше 

зволікання із модернізацією цього сектора 

перетвориться на чинник загрози для суспільства. 

Ситуація із вивезенням сміття у м. Львові є 

прикладом складності проблем, а також їх 

заполітизованості.  

Першим кроком реальних реформ у ЖКГ має 

стати суцільна інвентаризація майна, незалежний 

економічний, технічний та енергетичний аудит 

підприємств ЖКГ, зокрема аудит витрат, здійснення 

переоцінки основних фондів галузі з метою 

встановлення їх «справедливої вартості», а також 

паспортизації житлового фонду. Кожна місцева влада 

і громада повинна володіти достовірною інформацією 

про наявність, стан об’єктів комунальної власності, у 

першу чергу − підприємств ЖКГ. Це дасть 

обґрунтовані підстави визначити необхідний розмір 

54 

http://zakon.rada.gov.ua/go/22-VIII%20target=
https://www.rbc.ua/ukr/news/na-modernizatsiyu-zhilogo-fonda-ukrainy-neobhodimo-500-mlrd-15102013221100


ФІНАНСИ ТА БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА 

SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS OF THE MODERN PERIOD OF UKRAINE 

інвестицій, сформувати інвестиційні проекти, 

визначити пріоритети. 

Назріла необхідність розробити і впровадити 

спрощену систему оподаткування комунальних 

підприємств, орієнтовану на стимулювання 

інвестицій та інновацій у цьому секторі. Обкладаючи 

підприємства ЖКГ податком на прибуток та ПДВ,  

держава ставить їх в один ряд із усіма іншими 

господарюючими суб’єктами. Враховуючи те, що 

підприємства ЖКГ надають суспільно важливі 

послуги і перебувають на межі техногенної безпеки, 

вони можуть претендувати на пільги в оподаткуванні. 

Ті підприємства галузі, які здійснюють інвестиції в 

модернізацію технічної бази, впроваджують енерго- і 

ресурсозберігаючі технології, повинні мати податкові 

пільги або використовувати понижуючі відсоткові 

коефіцієнти, що дозволить їм акумулювати необхідні 

ресурси на ці цілі. В даному випадку держава, яка не 

спроможна в необхідному обсязі фінансувати потреби 

підприємств ЖКГ, поступається податковими 

надходженнями, що є альтернативою цільовому 

фінансуванню. Розмір податкових пільг чи 

понижуючих коефіцієнтів має прив’язуватись до 

розміру ефекту (економічного, екологічного, 

соціального) від здійснення інвестиційних витрат. 

Доцільно делегувати на місцевий рівень більше 

фіскальних повноважень задля підсилення фінансової 

спроможності комунальних підприємств. Проте 

використання тільки фіскальних інструментів не 

дасть можливість суттєво покращити ситуацію із 

фінансуванням галузі. 

Перегляду потребує і методика формування цін. 

Специфіка ціноутворення на житлово-комунальні 

послуги передбачає сполучення витратного і 

ринкового механізмів формування тарифів. 

Переважання першого породжує відсутність стимулів 

підприємств ЖКГ до зниження витрат матеріально-

технічних ресурсів та підвищенні ефективності 

надання послуг населенню. За діючої методики 

тарифоутворення, вони всі свої втрати включають у 

собівартість і відшкодовують за рахунок тарифів. 

Наприклад, відсоток витоків та неврахованих витрат 

води під час її розподілу від поданої води у мережу 

був у Львівській області – 46,7%, Житомирській – 

43,5%, Чернівецькій – 41,0%  [3]. Такий розмір втрат 

закладається з року в рік у тариф, відповідно 

населення сплачує за не отриману воду.  

На рівень тарифів на житлово-комунальні послуги 

впливають такі фактори: 

- рівень витрат (собівартість виробництва та 

реалізації послуг; відзначимо, що розмір витрат може 

різнитись по регіонах); 

- платоспроможність населення – основного 

споживача житлово-комунальних послуг (виступає як 

обмежуючий чинник); 

- державне втручання (цільове фінансування 

галузі, оподаткування, установлення норм і граничних 

рівнів рентабельності і ін.); 

- якість послуг (на жаль, на відміну від інших, 

конкурентних галузей кореляція між якістю послуг і 

тарифом практично відсутня, у споживача немає 

вибору); 

- конкуренція (переважна більшість підприємств 

ЖКГ − це природні монополії, формування 

конкурентної моделі ЖКГ ускладнена через 

радянський «спадок», який стосується як технічної 

сторони, так і свідомості населення); 

- впровадження інноваційних технологій у сфері 

ЖКГ (інвестиційний ресурс практично не закладений 

у розмір тарифу).  

Чинні на даний час тарифи є непосильними за 

низької платоспроможності населення, відповідно 

підвищувати їх немає сенсу, − у підприємств лише 

зростатиме дебіторська заборгованість. У результаті в 

тарифі не закладено інвестиційну складову, тобто 

тариф заледве покриває виключно поточні потреби і 

не передбачає розвитку й оновлення.  Це не просто 

консервує існуючу матеріально-технічну базу, а 

сприяє погіршенню її стану. 

Гарантування безпеки експлуатації основних 

фондів підприємств ЖКГ, підвищення їх 

конкурентоспроможності й інвестиційної 

привабливості,  підвищення якості послуг потребують 

переходу на інноваційну модель розвитку. 

Інноваційна модель розвитку ЖКГ потребує стійких 

джерел фінансування. У даному контексті доцільно 

адаптовувати інструменти, які виправдали себе у  

закордонній практиці. Наприклад, використання 

альтернативних механізмів фінансування 

довгострокових інноваційних проектів за рахунок 

випуску муніципальних облігацій, використання 

фінансового лізингу, створення в містах комунальних 

спеціалізованих небанківських інноваційних 

фінансово-кредитних установ, комунальних фондів 

кредитування інноваційного розвитку підприємств.  

Альтернативним джерелом залучення позикових 

коштів є емісія облігацій місцевих позик. Випуск і 

продаж облігацій, як форма муніципальної позики, 

обходиться органам місцевої влади дешевше, ніж 

банківський кредит, за рахунок наданих за цими 

цінними паперами податкових пільг. Одним із 

останніх нормативних актів, покликаних на 

забезпечення правого регулювання обороту місцевих 

облігацій, є Положення про порядок емісії облігацій 

внутрішніх місцевих позик, прийняте НКЦПФР у 

2014 р. [6] 

Дієвим механізмом фінансування ЖКГ є 

державно-приватне партнерство (ДПП). Уже набув 

чинності із 30.10.2010 р. Закон України «Про 

державно-приватне партнерство», яким закладено 

основи багаторівневого механізму фінансування 

ЖКГ. В межах ДПП держава та приватні інвестори 

об’єднують свої зусилля та фінансові ресурси для 

модернізації об’єктів ЖКГ, відновлення житлового 

фонду, розподіляють між собою не лише прибутки, 

які планується отримати від надання житлово-

комунальних послуг, а і ризики, пов’язані з 

діяльністю у цій сфері, тобто держава заохочує бізнес 

взяти участь у реалізації соціально значимих проектів. 

Частково вирішити проблему фінансування ЖКГ 

допоможе залучення коштів міжнародних фінансових 

інституцій та фінансового ринку. Останнім часом 

Мінрегіонбуд активізув співпрацю з Світовим 

банком, Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), 

Кредитною установою для відбудови (KfW). 
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Наприклад, в лютому 2016 р. Верховна Рада України 

ратифікувала Угоду між Україною та Європейським 

інвестиційним банком (ЄІБ), яка дозволить залучити 

400 млн євро для модернізації житлово-комунального 

господарства в регіонах. Кошти підуть на 

фінансування регіональних проектів з відновлення 

міської інфраструктури, поліпшення 

енергоефективності комунальних підприємств, 

підвищення якості послуг для населення у середніх і 

великих містах України. [5] 

Проблеми у сфері ЖКГ накопичувались 

десятиліттями і вирішити їх «косметичними» 

методами не вдасться. Для підвищення ефективності 

сектору ЖКГ потрібна реалізація комплексу завдань 

технічного, економічного і соціального характеру, 

однак базовим завданням є фінансове оздоровлення 

підприємств ЖКГ, в основі якого − формування 

нового механізму фінансування галузі. Збільшення 

рівня тарифів за чинної методики ціноутворення, в 

основі якої − понесені витрати, безрезультатне для 

підприємств і непосильне для споживачів. Тариф не 

містить інвестиційної складової і ледве покриває 

поточні потреби підприємств, які працюють збитково. 

За обмежених можливостей державного фінансування 

потреб галузі, які зростають, варто розширити 

використання альтернативних форм забезпечення. 

Першим кроком реформ галузі має стати 

проведення технічного, економічного й енергетичного 

аудиту підприємств ЖКГ. Це складна і дорога 

процедура, однак її результати стануть вихідною 

точкою для модернізації ЖКГ.   

Попри критичне сприйняття податкових пільг, 

саме підприємства ЖКГ, які надають суспільно 

важливі послуги і працюють на межі своїх технічних 

можливостей і безпеки, можуть претендувати пільги в 

оподаткуванні. Загалом удосконалення механізму 

фінансування галузі сприятиме покращенню 

інвестиційної привабливості підприємств ЖКГ та їх 

переходу до інноваційної моделі розвитку.  
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РЕЙТИНГОВА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ 
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 

 
У статті, на основі річних фінансових звітів за аналізований період 2011– 2015 роки, проведені розрахунки 

фінансових коефіцієнтів та визначене рейтингове число чотирьох банків: ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «ОТП 

Банк»», ПАТ «МІБ» та АТ «Ощадбанк». Для визначення рейтингу банку автором використано п’ять 

показників, зокрема: коефіцієнт рівня кредитно-інвестиційного портфеля, коефіцієнт фінансової стійкості, 

коефіцієнт фінансової незалежності, рентабельність капіталу та рентабельність активів. Результати 

розрахунку показників рейтингу банків використано для визначення рейтингу і отримано такі результати: 1. ПАТ 

КБ «ПриватБанк» – R = 0,64; 2. ПАТ «ОТП Банк» R = -2,02; 3. ПАТ «МІБ» R = 0,52; 4. АТ «Ощадбанк» R = -1,97.  

Визначено проблему рейтингової методики як таку, що результати рейтингової оцінки не можна 

розглядати на одну конкретну дату. Тому додатково визначено, що за умов нестабільної макроекономічної та 

політичної ситуації потрібно розглядати рейтинг в динаміці. На основі цих узагальнень, автором наведено 

динаміку рейтингового числа чотирьох комерційних банків за 2011 – 2015 роки, що дало можливість 

узагальнити розрахунки і зробити висновки по кожному з обраних для аналізу банків.  

Проведені дослідження дали змогу визначити переваги та недоліки запропонованої рейтингової методики 

оцінки фінансового стану банківської системи. До переваг віднесено: характеризується прозорістю, 

конкретністю і чіткістю, оскільки для розрахунку використовується лише публічна інформація. До недоліків – 

наявність суб’єктивного чинника у вигляді присвоєння певної кількості балів на основі експертного та 

нормативного методів. 

Запропонована авторська рейтингова система аналітична оцінка інвестиційної діяльності комерційного 

банку дозволяє здійснювати комплексу оцінку діяльності як окремої банківської установи, так і всієї 

сукупності банківських установ України для прийняття виважених управлінських рішень та розширення 

клієнтської бази комерційних банків. 

Ключові слова: фінансовий стан, банківська система, прогнозування інвестиційної діяльності комерційних 

банків. 

 

Savina N., Kovshun N., Kapral O. RATING METHOD OF EVALUATION OF THE FINANCIAL STATE 

OF THE BANKING SYSTEM 
The article, based on the annual financial statements for the period 2011- 2015 years, the calculations specified 

financial ratios and rating among the four banks: PJSC CB "PrivatBank", JSC "OTP Bank", "JSC" IIB "and JSC" 

Savings Bank ". To determine the rating of the bank used by the author of five indicators, including: ratio of loan and 

investment portfolio, the ratio of financial stability, financial independence ratio, return on equity and return on assets. 

The results of calculation of banks' rating used to rank and yielded the following results: 1. PJSC CB "PrivatBank» - R 

= 0,64; 2. JSC "OTP Bank» R = -2,02; 3. JSC «IIB» R = 0,52; 4. JSC «Oschadbank» R = -1,97. 

Detected problem of rating methodologies such as the results of rating can not be viewed on a specific date. 

Therefore further determined that under unstable macroeconomic and political situation must be considered in the 

rating dynamics. Based on these generalizations, the author shows the dynamics of rating among the four commercial 

banks for 2011 - 2015 years, making it possible to generalize the calculations and draw conclusions on each of the 

selected banks for analysis. 

Studies have helped to determine the advantages and disadvantages of the proposed rating methodology for 

assessing the financial condition of the banking system. The benefits include: characterized by transparency, specificity 

and clarity as to calculate using only public information. Disadvantages - the presence of the subjective factor in 

assigning a certain number of points based on expert and normative methods. 
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Випуск 3 (125) 

The author rating system analytical evaluation of commercial bank investment enables complex evaluation of 

individual banking institutions as well as the totality of banks Ukraine to make informed management decisions and 

expand its customer base of commercial banks. 

Keywords: financial state of the banking system, forecasting investment of commercial banks. 

 

Теорія фінансового аналізу передбачає не тільки 

якісну характеристику активів та пасивів 

господарюючого суб’єкта, але й кількісно вимірюване 

явище, що враховує всі важливі параметри 

(показники) діяльності банку (загальне рейтингове 

число). Воно визначає конкурентоспроможність банку 

і його потенціал в діловому співробітництві, служить 

гарантом ефективної реалізації економічних відносин 

всіх учасників фінансових відносин: як самого банку, 

так і його партнерів. З метою прогнозування 

інвестиційної діяльності комерційних банків, 

пропонуємо провести комплексну аналітичну оцінку 

інвестиційної діяльності комерційних банків на основі 

рейтингового числа. 

Визначення та значення кредитних рейтингів, їх 

місця в банківській системі досліджувало багато 

науковців, зокрема: Г. М. Азаренкова [1], О. О. 

Бєлєнкова [1], Л. Б. Долінський [2],  

Т. М. Журавель [3], В. І. Міщенко [4], С. В. 

Науменкова [4], Л. О. Нічик [3],  

Е. В. Негашев [5], А. Д. Шеремет [5] та інші.  

Існують певні економічні нормативи, що 

регулюють ліквідність банку; абсолютний і відносний 

рівень регулятивного капіталу; диверсифікацію 

активних і пасивних операцій банку; резерви 

забезпечення стійкого функціонування банківської 

системи тощо. Рейтингування та оцінка фінансового 

стану комерційного банку передбачає аналіз стійкості, 

ефективності, надійності, конкурентоспроможності, 

кредитоспроможності. При цьому в різних 

методиках використовується до 100 показників та їх 

різноманітні комбінації.  

Проте, багато питань у цій галузі залишаються 

недостатньо дослідженими, що гальмує проведення 

прогнозування інвестиційної діяльності комерційних 

банків. Тому питання розробки адекватної 

рейтингової методики оцінки фінансового стану 

банківської системи і окремих банків на сьогодні є 

надзвичайно актуальним. 

Мета статті – розробити рейтингову методику 

оцінки фінансового стану банківської системи на 

основі обраних груп банків та визначити її переваги 

та недоліки. Авторська методика вирізнятиметься 

простотою для розрахунку та розуміння. Адже, 

використання великої кількості показників робить 

процес оцінювання трудомістким та ускладнює 

формулювання висновків і формулювання 

відповідних рекомендацій. 

Дослідження науковців [1-5] показали, що рейтинг 

банку – це позиція банку на ринку залежно від певних 

параметрів і показників діяльності, фінансового 

стану, виконання економічних нормативів, вимог 

законодавства.  

За встановленими алгоритмами на основі річних 

фінансових звітів за 2011 – 2015 роки (баланс станом на 

01.01.2012 р., 01.01.2013 р., 01.01.2014 р., 01.01.2015р. та 

на 01.01.2016 р., звіт про фінансові результати за 2011 – 

2015 роки) обчислимо фінансові коефіцієнти. 

Рейтингове число визначається за формулою [5, с. 97]:  

i

L

i i
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1
,  

де L  – число показників, що використовуються 

для рейтингової оцінки; 

iN
 – нормативний рівень для i -го коефіцієнта; 

 iK
 – і-й коефіцієнт; iLN

1

 – ваговий індекс i -го 

коефіцієнта. 

Слід відзначити, що при повній відповідності 

значень коефіцієнтів 
LKK ...1
 їх нормативним 

мінімальним рівням рейтинг банку буде рівним 1,0. 

Фінансовий стан банку з рейтинговою оцінкою менше 

1 характеризується як незадовільний. 

З огляду на необхідність забезпечення мінімізації 

та достатності 

оціночних показників для визначення потенційних 

інвестиційних можливостей комерційного банку 

залежно від його фінансового стану  використаємо 

наступні п’ять показників: коефіцієнт рівня кредитно-

інвестиційного портфеля (КІП) (Кв); коефіцієнт 

фінансової стійкості (Кс); коефіцієнт фінансової 

незалежності (Кн); рентабельність капіталу (Кк); 

рентабельність активів (Ка). Саме таке комбінування 

дозволить спрогнозувати можливості банку щодо 

здійснення інвестиційної діяльності. 

Вираз для визначення рейтингового числа на 

підставі вище перерахованих показників, має такий 

вигляд:  

акнcв КККККR 00,233,133,150,231,0 
  В табл. 1 наведені результати розрахунку 

рейтингового числа фінансового стану ПАТ КБ 

«ПриватБанк», ПАТ «ОТП Банк»», ПАТ «МІБ» та АТ 

«Ощадбанк» відповідно за 2011– 2015 роки на 

підставі річних фінансових звітів. Визначено 

рейтингове число фінансового стану обраних банків 

та отримані такі результати станом на 01.01.2016 р.  

Результати розрахунку показників рейтингу банків 

використано для визначення рейтингу, зокрема: 1. 

ПАТ КБ «ПриватБанк» – R = 0,64; 2. ПАТ «ОТП 

Банк» R = -2,02; 3. ПАТ «МІБ» R = 0,52; 4. АТ 

«Ощадбанк» R = -1,97. З огляду на те, що при 

нормативному мінімальному значенні R = 1, то ПАТ 

КБ «ПриватБанк» має найвищий показник рейтингу – 

R = 0,64, найнижче значення має ПАТ «ОТП Банк» R 

= - 2,02.  
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Таблиця 1 

Оцінка діяльності обраних для аналізу банків за 2011– 2015 роки 

№ Показник 
Умов. 
позн. 

Нормативне 

мінімальне 

значення 

01.01. 
2012 

01.01. 
2013 

01.01. 
2014 

01.01. 
2015 

01.01. 
2016 

Зміни, % 

2013 / 2012 2014 / 2013 2015 / 2014 2016 / 2015 

ПАТ КБ «ПриватБанк» 

1 Коефіцієнт рівня КІП Кв 0,65 0,667 0,552 0,556 0,686 0,679 -17,3% 0,8% 23,3% -1,1% 

2 Коефіцієнт фінансової стійкості Кc 0,08 0,115 0,106 0,095 0,111 0,104 -8,0% -10,8% 17,1% -6,5% 

3 Коефіцієнт фінансової незалежності Кн 0,15 0,130 0,119 0,105 0,125 0,116 -9,0% -11,9% 19,3% -7,2% 

4 Рентабельність капіталу, % Кк 0,15 0,085 0,084 0,092 0,033 0,008 -1,6% 10,1% -64,2% -76,2% 

5 Рентабельність активів, % Ка 0,10 0,010 0,009 0,009 0,004 0,001 -9,5% -1,8% -58,1% -77,7% 

6 Рейтингове число R 1,00 0,80 0,72 0,69 0,71 0,64 -9,7% -5,0% 2,8% -10,0% 

АТ «ОТП Банк» 

1 Коефіцієнт рівня КІП Кв 0,65 0,695 0,565 0,506 0,491 0,787 -18,7% -10,4% -2,9% 60,2% 

2 Коефіцієнт фінансової стійкості Кд 0,08 0,150 0,172 0,179 0,064 0,078 14,2% 4,5% -64,4% 21,7% 

3 Коефіцієнт фінансової незалежності Кс 0,15 0,177 0,207 0,219 0,068 0,084 17,1% 5,5% -68,8% 23,5% 

4 Рентабельність капіталу, % Кк 0,15 0,170 0,075 0,035 -1,454 -1,730 -55,8% -53,6% -4273,8% 19,0% 

5 Рентабельність активів, % Ка 0,10 0,026 0,013 0,006 -0,093 -0,135 -49,5% -51,5% -1587,4% 44,8% 

6 Рейтингове число R 1,00 1,10 1,01 0,96 -1,72 -2,02 -8,9% -5,1% -279,7% 17,7% 

ПАТ «МІБ» 

1 Коефіцієнт рівня КІП Кв 0,65 0,328 0,472 0,619 0,556 0,612 43,7% 31,3% -10,2% 10,1% 

2 Коефіцієнт фінансової стійкості Кд 0,08 0,055 0,071 0,071 0,043 0,030 27,2% 0,5% -39,1% -30,1% 

3 Коефіцієнт фінансової незалежності Кс 0,15 0,059 0,076 0,076 0,045 0,031 29,3% 0,4% -40,8% -31,0% 

4 Рентабельність капіталу, % Кк 0,15 0,070 0,099 0,098 0,115 0,157 41,6% -1,6% 18,0% 36,1% 

5 Рентабельність активів, % Ка 0,10 0,004 0,007 0,007 0,005 0,005 80,0% -1,1% -28,1% -4,8% 

6 Рейтингове число R 1,00 0,42 0,57 0,61 0,50 0,52 35,8% 7,9% -18,1% 4,2% 

АТ «Ощадбанк» 

1 Коефіцієнт рівня КІП Кв 0,65 0,924 0,721 0,815 0,832 0,755 -22,0% 13,0% 2,1% -9,3% 

2 Коефіцієнт фінансової стійкості Кд 0,08 0,239 0,211 0,198 0,178 0,046 -11,7% -6,3% -10,1% -74,1% 

3 Коефіцієнт фінансової незалежності                 Кс 0,15 0,313 0,267 0,246 0,216 0,048 -14,8% -7,8% -12,3% -77,6% 

4 Рентабельність капіталу, % Кк 0,15 0,030 0,031 0,033 -0,376 -1,672 3,8% 6,3% -1234,1% 344,2% 

5 Рентабельність активів, % Ка 0,10 0,007 0,007 0,007 -0,067 -0,077 -8,3% -0,4% -1119,7% 15,2% 

6 Рейтингове число R 1,00 1,35 1,16 1,13 0,36 -1,97 -14,3% -2,5% -68,6% -653,5% 

Джерело: розроблено автором 
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Випуск 3 (125) 

Таким чином, запропонована комплексна 

аналітична оцінка інвестиційної діяльності 

комерційного банку на основі рейтингового числа, 

характеризує стан його надійності та ефективності і 

дозволяє здійснювати аналітичні процедури на основі 

даних офіційної звітності. Основні напрями 

аналітичних розрахунків, такі як аналіз надійності та 

ефективності дозволяють комплексно оцінити 

фінансовий стан комерційного банку.Запропонована 

авторська рейтингова система аналітична оцінка 

інвестиційної діяльності комерційного банку дозволяє 

здійснювати комплексу оцінку діяльності як окремої 

банківської установи, так і всієї сукупності 

банківських установ України для прийняття 

виважених управлінських рішень та розширення 

клієнтської бази комерційних банків. 

Однак, слід зазначити що однією з проблем 

рейтингової методики є те, що рейтинговий аналіз не 

може гарантовано визначити абсолютну надійність чи 

ефективність банківської установи. Політична та 

фінансова криза спричиняють безліч внутрішніх та 

зовнішніх чинників, які вливають на діяльність 

комерційного банку, і їх достатньо складно 

прогнозувати, навіть в короткостроковій перспективі. 

Тому рейтингова оцінка не є універсальною. Тобто, 

результати рейтингової оцінки не можна розглядати 

на одну конкретну дату, тому за умов нестабільної 

макроекономічної та політичної ситуації більший сенс 

та достовірність має розгляд рейтингу в динаміці. 

Динаміка рейтингового числа комерційних банків 

за 2011 – 2015 роки наведено на рис. 1. 

 

Рис. 1. Динаміка рейтингового числа обраних 

банків за 2011– 2015 роки 
Джерело: розроблено автором 

 

Узагальнюючи проведені в статті розрахунки, 

зроблено такі висновки по кожному з обраних для 

аналізу банків та приведені графіки динаміки їх 

рейтингового числа (рис. 2-5): 

1. Загальна оцінка діяльності ПАТ КБ 

«ПриватБанк» свідчить про відносне погіршення його 

фінансового становища. Що характеризується 

зменшення рейтингового коефіцієнта на 16 п.п. (або 

на 21 % в динаміці), з 0,80 станом на 01.01.2012 року 

до 0,64 станом на 01.01.2016року (рис. 2).  

 
Рис. 2. Динаміка рейтингового числа ПАТ КБ 

«ПриватБанк» за 2011-2015 рр. 
Джерело: розроблено автором 

 

При цьому, рейтингове число знаходиться нижче 

нормативного рівня. Найбільшим чинником впливу на 

зменшення рейтингового числа є низькі показники 

рентабельності. 

2. Загальна оцінка діяльності АТ «ОТП 

Банк» протягом 2011 – 2015 років свідчить про значне 

погіршення фінансового стану банку. Так, після 

відносно успішних трьох років, коли рейтингове 

число складало більше одиниці (2011-2012 роки), або 

незначно менше одиниці (2013 рік), в двох наступних 

роках зафіксовано стрімке зниження даного 

коефіцієнту – до «мінус» 1,72 (в 2014 році) та до 

«мінус» 2,02 (у 2015 році). Основним драйвером 

зміни показника є коефіцієнт рентабельності капіталу 

(рис. 3). 

 

Рис. 3. Динаміка рейтингового числа АТ «ОПТ 

Банк» за 2011-2015 рр. 
Джерело: розроблено автором 

 

3. Діяльність ПАТ «МІБ» протягом 2011 – 

2015 років характеризується не незначною 

ефективністю. При цьому, протягом останні п’яти 

років коефіцієнт знаходиться менше нормативного 

рівня майже у два рази. В останні два роки 

спостерігається зменшення коефіцієнту, на відміну від 

2012-2013 років коли спостерігався його ріст. Протягом 

аналізованого періоду коефіцієнт зріс на 10 п.п., або на 

25% в динаміці, з 0,42 станом на 01.01.2012 року до 

0,52 станом на 01.01.2016 року (рис. 4). 
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Рис. 4. Динаміка рейтингового числа ПАТ «МІБ» 

за 2011-2015 рр. 
Джерело: розроблено автором 

 

4. Рейтингове число АТ «Ощадбанк» 

протягом аналізованого рівня зменшилося 332п.п., зі 

1,35станом на 01.01.2012 року до «мінус» 1,97 станом 

на 01.01.2016 року. Основним фактором погіршення 

виступає збитковість діяльності банку (рис. 5). 

Рис. 5. Динаміка рейтингового числа АТ 

«Ощадбанк» за 2011-2015 рр. 
Джерело: розроблено автором 

 

Проведені дослідження дають змогу визначити 

переваги та недоліки запропонованої рейтингової 

методики оцінки фінансового стану банківської 

системи. Так, до переваг віднесено: характеризується 

прозорістю, конкретністю і чіткістю, оскільки для 

розрахунку використовується лише публічна 

інформація. До недоліків – наявність суб’єктивного 

чинника у вигляді присвоєння певної кількості балів 

на основі експертного та нормативного методів. 
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МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ БАНКІВ УКРАЇНИ 
 

Представлено авторський підхід до трактування механізму управління фінансовою безпекою банків. 

Виокремлено основні методи, інструменти та важелі як елементи запропонованого механізму. Окреслено 

сферу його реалізації з позицій своєчасного виявлення, попередження, нейтралізації та ліквідації ризиків, загроз 

й небезпек. Визначений механізм слугує базою для розробки методичного інструментарію оцінювання рівня 

фінансової безпеки банків на макро- й мікрорівнях.  

Ключові слова: банківська безпека, механізм, індикатори фінансової безпеки, фінансові методи, фінансові 

інструменти, фінансові важелі. 

 

Kopyliuk O. MECHANISM OF FINANCIAL SECURITY MANAGEMENT OF BANKS OF UKRAINE 

The author's approach to interpretation of the mechanism of financial security management of banks is presented. 

The basic methods, tools and levers as elements of the proposed mechanism are singled out. The scope of its 

implementation from the perspective of timely detection, prevention, neutralization and elimination of risks, threats and 

dangers is outlined. The determined mechanism serves as a basis for the development of methodical tools for assessing 

the level of financial security of banks at macro and micro levels. 

Key words: banking security, mechanism, financial security indicators, financial methods, financial instruments, 

financial leverage. 

 

Неокризовий період функціонування банків 

України характеризується фінансовою нестабільністю 

та супроводжується недостатнім рівнем капіталізації 

установ, збільшенням розміру збитків при значному 

скороченні їх кількості, зростанням величини 

негативно класифікованих активів, численними 

ризиками, загрозами та небезпеками. Це актуалізує 

необхідність забезпечення та зміцнення фінансової 

безпеки банків на основі безпекоорієнтованого 

підходу з врахуванням новітніх вимог до 

корпоративного управління, оцінювання ризиків 

капіталу, ліквідності та фондування й фінансової 

стабільності на основі впровадження дієвого 

механізму фінансової безпеки банків. 

Розробці теоретичних і організаційно-методичних 

підходів до забезпечення безпеки банківських установ 

присвячені наукові праці таких учених як: 

Барановський О. І., Зубок М. І., Побережний С. М., 

Пластун О. Л., Болгар Т. М., Кириченко О. А., 

Онищенко В. О., Онищенко С. В. та інших. При 

цьому Барановський О. І., Зубок М. І., Побережний С. 

М., Пластун О. Л. та Болгар Т. М. значну увагу 

приділяють саме фінансовій складовій, вважаючи її 

основою безпеки банків. Проте недостатньо 

дослідженими залишаються питання розробки 

складових механізму управління фінансовою 

безпекою банків в умовах загострення глобальних та 

національних викликів та загроз. 

Метою статті є теоретичне й методологічне 

обґрунтування механізму управління фінансовою 

безпекою банків з виокремленням відповідних 

фінансових методів, важелів та інструментів. 

Згідно Методичних рекомендацій щодо 

розрахунку рівня економічної безпеки України від 

29.10.2013р. банківська безпека є складовою 

фінансової безпеки держави і визначається як рівень 

фінансової стійкості банківських установ країни, що 

дає змогу забезпечити ефективність функціонування 

банківської системи країни та захист від зовнішніх і 

внутрішніх дестабілізуючих чинників незалежно від 

умов її функціонування [7]. 

У Законі «Про банки і банківську діяльність» 

зазначено, що безпека банківської системи залежить 

від низки умов, що забезпечуються державою як в 

економічній, так і в інших сферах, а також від спро-

можності банків забезпечити задоволення потреб на-

ціональної економіки. Під забезпеченням безпеки 

банківської системи розуміють процес створення 

умов для стабільного розвитку та економічного 

суверенітету держави; попередження й усунення 

загроз, умов та інших чинників, здатних негативно, 

дестабілізуюче вплинути на процеси розвитку 

національної банківської системи, усунення 

суперечностей між інтересами держави та окремих 

соціальних груп, суспільства й індивіда [5]. 

З позицій Болгар Т. М. безпека банку означає 

досягнення умов які дозволяють запобігти впливу 

загроз і небезпек, що забезпечує відповідну 

організацію захисту банку, його персоналу, 

матеріальних і грошових цінностей, інформації та 

інших ресурсів [1]. 

Заслуговує на увагу й підхід російських учених які 

розглядають безпеку банку як систему дій, яка 

забезпечує запобігання впливу різноманітних загроз і 

гарантує захист дії небезпек. Зокрема голова комітету 

Росії з фінансових ринків і кредитних організацій 

Гамза В. А. вважає, що безпека банку - це сукупність 

зовнішніх і внутрішніх умов банківської діяльності 

при яких потенційно небезпечні для банківської 

системи і окремого банку дії (чи бездіяльність), чи 

обставини (ризики і загрози) попереджені, присічені 

або зведені до такого рівня при якому не можуть 
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нанести збиток у встановленому порядку банківській 

діяльності (функціонуванню банку, збереженню та 

відтворенню майна, та інфраструктури банківської 

системи чи окремого банку) й перешкодити 

досягненню банком статутних цілей [2]. На думку 

автора надійність забезпечення банківської безпеки 

оцінюється ступенем його вразливості до ризиків й 

загроз його майна та інфраструктури. Такий підхід, на 

нашу думку, є ризикоорієнтованим і констатує на 

підході "ризик-загроза".  

На нашу думку, фінансова безпека банків 

визначається стійкістю фінансового стану, 

ефективністю фінансово-економічної діяльності, 

рівнем контролю за зовнішніми і внутрішніми 

ризиками, ступенем достатності власного капіталу та 

ефективною бізнес-моделлю та корпоративним 

управлінням. 

Поняття фінансової безпеки банків слід розглядати 

як стан, що характеризується захищеністю їх 

фінансових інтересів, достатнім рівнем капітало- та 

ресурсурсозабезпечення, 

стійкою позитивною 

динамікою в поточному та 

перспективному періодах, 

що досягається шляхом 

розробки і впровадження 

відповідного механізму 

управління, який 

характеризується 

гнучкістю у прийнятті 

фінансових рішень, 

своєчасним реагуванням 

на небезпеки і загрози 

зовнішнього й 

внутрішнього характеру та 

ефективним управлінням 

ризиками банків.  

В сучасних умовах 

механізм управління 

діяльністю банків учені й 

практики розглядають з 

позицій сукупності певних 

елементів, об'єктів, 

суб'єктів, принципів 

управління, що базуються 

на відповідних загальних 

та специфічних методах, 

важелях та інструментах. 

На думку В. Л. Ліпкана 

«механізм безпеки» 

включає сукупність цілей, 

функцій, принципів і 

методів, взаємодія яких 

забезпечує ефективне 

функціонування системи 

безпеки [6]. У такому 

формулюванні складових механізму не вистачає 

організаційної структури, без якої в принципі не може 

функціонувати будь-яка система (механізм), та 

інструментів забезпечення безпеки. 

На погляд М. М. Єрмошенка, механізм управління 

фінансовою безпекою має містити такі складові: 

економічні закономірності, мету, завдання, функції, 

організаційну структуру, принципи, методи 

управління, кадри, техніку і технологію, критерії 

оцінки ефективності системи управління [3].  

К. С. Горячева, М. М. Єрмошенко, А. М. Ашуєв до 

складу механізму управління фінансовою безпекою 

банку відносять такі елементи: сукупність фінансових 

інтересів банку; функції, принципи і методи 

управління; організаційну структуру; управлінський 

персонал; техніку і технології управління; фінансові 

інструменти; критерії оцінювання рівня фінансової 

безпеки [3, с. 47]. 

Узагальнюючи існуючі підходи вважаємо, що 

механізм управління фінансовою безпекою банків - це 

сукупність форм, методів, важелів та інструментів за 

допомогою яких здійснюється забезпечення безпеки 

банківської діяльності з базуванням на відповідному 

нормативно-правовому та інформаційному 

забезпеченні й спрямуванням на своєчасне виявлення, 

попередження, нейтралізацію та ліквідацію ризиків, 

загроз й небезпек, що представлено на рис. 1.  

 

Рис. 1. Механізм управління фінансовою 

безпекою банків* 
*Авторська розробка 

 

Суб’єктами управління фінансовою безпекою 
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безпеки, які приймають рішення й несуть 

відповідальність за ефективність процесу управління, 

формують фінансові інтереси, установлюють мету та 

завдання, які потрібно досягти в процесі управління 

фінансовою безпекою. Формування мети й завдань 

здійснюється на основі функцій і принципів 

управління, а також інформації про реальні та 

потенційні загрози безпеці банків. 

Об’єкти управління фінансовою безпекою – це не 

лише фінансові ресурси (капітал, залучені та позичені 

кошти), за допомогою яких банк виконує свою 

діяльність, але й ті сфери і напрями діяльності, які він 

обслуговує як фінансовий посередник. 

На нашу думку, механізм управління фінансовою 

безпекою банків – це динамічний процес, основною 

спрямованістю якого є ідентифікація, оцінювання, 

мінімізація й усунення ризиків та загроз фінансовій 

безпеці. 

Вважаємо, що фінансові методи – це конкретні 

способи дії, спрямовані на забезпечення фінансової 

безпеки банків й банківської системи з позицій 

"прибуток-ризик-загроза-небезпека". Основними 

фінансовими методами безпекоорієнтованого підходу 

функціонування банків вважаємо стрес-тестування, 

SWOT-аналіз, диверсифікацію (концентрацію) 

кредитних портфелів, резервування під активні 

операції банків, сек’юритизацію кредитів, 

лімітування, планування, прогнозування, фінансовий 

аналіз, фінансовий контроль, банківське регулювання, 

геп-менеджмент, хеджування ризиків, нульовий геп, 

банківське регулювання і нагляд. 

Ключовим елементом механізму є інструменти – 

засоби, що використовуються для досягнення цілей 

забезпечення фінансової безпеки банків. Інструменти 

забезпечення фінансової безпеки банківських установ 

доцільно систематизувати за ознакою характеру 

впливу на макроекономічні (адміністративні та 

ринкові) й мікроекономічні.  

Основними макроекономічними інструментами 

забезпечення фінансової безпеки банків вважаємо 

запровадження режиму таргетування інфляції, 

динаміку грошових агрегатів, ставок рефінансування, 

процентних ставок, регламентування процедур 

управління ризиками, реорганізацією, 

реструктуризацією та ліквідацією банків.  

На мікрорівні основними інструментами 

забезпечення безпеки банків вважаємо процентні 

ставки за депозитами та кредитами, частку негативно 

класифікованих кредитів, співвідношення статутного 

й власного капіталів, прибутковість, рівень 

ліквідності й платоспроможності, оцінювання 

ризиків, бізнес-моделі та корпоративного управління 

банків, ризиків бенефіціарів та системної значимості. 

Фінансові важелі – це специфічні прийоми та дії, 

спрямовані на реалізацію методів забезпечення 

фінансової безпеки банків. На загальнодержавному 

рівні фінансові важелі використовуються для 

забезпечення фінансової безпеки банківської системи 

і ґрунтуються на ключових індикаторах, 

характеристичні значення яких дозволяють визначити 

мінімальний, критичний, небезпечний, незадовільний, 

задовільний та оптимальний рівень безпеки. В умовах 

сьогодення індикаторами банківської безпеки 

визначено такі показники як: частка простроченої 

заборгованості за кредитами в загальному обсязі 

кредитів, наданих банками резидентам України, 

співвідношення банківських кредитів та депозитів в 

іноземній валюті, частка іноземного капіталу у 

статутному капіталі банків, співвідношення 

довгострокових (понад 1 рік) кредитів та депозитів, 

рентабельність активів, співвідношення ліквідних 

активів до короткострокових зобов'язань, частка 

активів п'яти найбільших банків у сукупних активах 

банківської системи. На мікрорівні до фінансових 

важелів безпеки доцільно віднести: економічні 

нормативи, дотримання пруденційних вимог, 

дивідендну політику, забезпечення буфера 

системності банків, ефективність фінансового та 

організаційного менеджменту, репутаційний ризик, 

ринкові й кон'юнктурні позиції тощо. 

Механізм фінансової безпеки банків повинен 

ґрунтуватись на існуючій законодавчій і нормативній 

базі, відображати умови її дотримання та на 

відповідних інформаційних та статистичних даних 

про стан звітності банків-конкурентів й банківської 

системи в цілому.  

Отже, ефективний механізм управління 

фінансовою безпекою банків повинен забезпечувати 

дії, спрямовані на досягнення фінансової стабільності 

банків у поточному й перспективному періодах та 

мінімізацію впливу існуючих й потенційних ризиків, 

загроз і небезпек. 

Отже, механізм формування фінансової безпеки 

банків представлений з позиції взаємодії відповідних 

методів, важелів та інструментів з базуванням на 

відповідному інформаційному та нормативно-

правовому регламентуванні. Виокремлені складові 

механізму дозволяють оцінювати існуючі ризики і 

загрози, проводити їх кількісну та якісну оцінку й 

визначати інтегральну оцінку рівня фінансової 

безпеки банків на макро- та мікрорівнях.  

Подальші дослідження повинні стосуватися 

удосконалення методичного інструментарію щодо 

комплексної оцінки фінансової безпеки банків на 

основі врахування специфіки бізнес-моделей 

банківських установ, корпоративного управління, 

системної значимості, впливу на рівень фінансової 

безпеки на загальнодержавному рівні.  
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Стаття присвячена питанням оцінки якості державного фінансового контролю виконання бюджетів всіх 

рівнів. Досліджено теоретичні основи вказаної проблематики, сформульовано уточнені визначення основних 
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також його види в часовому розрізі. 
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Проблематика створення та імплементації 

інструментарію оцінки якості контролю залишається 

актуальною в контексті розвитку державного 

фінансового контролю (ДФК) за процесами 

виконання бюджетів усіх рівнів в Україні. Це також 

підтверджується спробами розробити та уніфікувати 

загальні правила цих процесів.  

Науковими дослідженнями в даному напрямі 

займаються низка вітчизняних науковців, зокрема 

Синюгіна [1], Стефанюк [2], Пожар [3] та інші. 

Метою даної статті є теоретичне дослідження 

проблематики оцінки якості фінансового контролю за 

виконанням бюджетів, а також конкретизація 

елементів та видів такої оцінки. 

До міжнародних нормативно-правових актів щодо 

якості контролю відносять стандарти Міжнародної 

федерації бухгалтерів IFAC ISA 220 «Контроль якості 

при аудиті фінансової інформації за минулі періоди» і 

Міжнародний стандарт контролю якості ISQC 1 

«Контроль якості для фірм, що виконують аудити та 

перевірки фінансової інформації по минулих 

періодах, а також інші зобов'язання за гарантіями та 

надання супутніх послуг» [4]. 

Зазначеними стандартами встановлено порядок та 

процедури контролю якості, які знайшли 

відображення в Посібнику з якості аудиту EUROSAI 

(далі по тексту - Посібник) [4]. 

Згідно Посібника, якість контролю – це певний 

рівень, при якому сукупність невід'ємних 

характеристик контролю задовольняє потрібним 

вимогам. 

При оцінюванні роботи органів ДФК на предмет 

якості вказані характеристики включають в себе: 

важливість, надійність, об'єктивність, межі (чи 

належним чином підібрані об'єкти контролю), 

своєчасність, ясність, ефективність (обґрунтованість 

витрат на проведення контрольного заходу з 

урахуванням важливості та складності), дієвість. 

Наведені характеристики необхідно розглядати саме в 

контексті процедур з підготовки та проведення 

контрольних заходів в рамках контрольно-ревізійної 

діяльності органів ДФК. 

У вказаному Посібнику даються також визначення 

понять «контроль якості» і «забезпечення якості». 

При цьому, під контролем якості мається на увазі 

термін, що включає в себе стратегію і процедури, що 

діють в органі контролю для забезпечення постійної 

високої якості їхньої контрольно-ревізійної роботи. 

Відтак, забезпечення якості за своєю суттю, - 

процес, встановлений органом контролю, для 

забезпечення гарантування: 

- наявності необхідних важелів контролю; 

- належного їх застосування; 

- постійного моніторингу можливих способів 

посилення або іншого вдосконалення елементів 

контролю. 

У зв'язку з цим питання розвитку інструментів 

оцінки якості контролю є одним з найактуальніших. 

Дійсно, певною мірою оцінка якості процедур 

контролю може сприяти прийняттю необхідних 

заходів для усунення існуючих дисбалансів в рамках 

використовуваних технологій контролю, а також 

підвищення його результативності. 

Так, якщо раніше приділялася увага в цілому 

аналізу здійснення ДФК за виконанням бюджетів всіх 

рівнів, що згодом дозволило виявити певні проблеми, 

то тепер варто спрямувати дослідження на внутрішні 

аспекти роботи органів, що здійснюють контроль за 

виконанням бюджетів, особливо на предмет якості 

проведення ними контрольних заходів з подальшим 

виявленням проблемних ділянок. 

В Україні питання впровадження заходів 

контролю якості отримали розвиток поки в рамках 

діяльності органів зовнішнього ДФК. Зокрема, 

Рахунковою палатою робляться спроби розробки 

системи управління якістю контрольних заходів і її 

впровадження в свою діяльність. При цьому, на 

регіональному рівні інструменти оцінки якості не 

отримали належного розвитку, в тому числі стосовно 

контролю за виконанням бюджетів всіх рівнів. 

У зв'язку з цим доцільно розробити алгоритм 

здійснення оцінки якості контролю за виконанням 

бюджетів суб'єктів всіх рівнів. Дане питання 

знаходиться в тісному взаємозв'язку з питанням 

розвитку стандартизації ДФК.  

Дослідження показують, що вітчизняне 

трактування поняття якості контрольного заходу 

зберегло свою міжнародну концептуальну основу. 

При цьому, якість контрольного заходу визначається 

сукупністю його характеристик, які повинні 

відповідати правилам і вимогам здійснення 

контрольного заходу, встановленим в стандартах 

фінансового контролю, а також забезпечувати 

достовірність, об'єктивність і ефективність таких 

результатів, що задовольнять запити основних 

користувачів звіту про результати контрольного 

заходу в особі законодавчої влади і громадськості. 

Принципова відмінність даного визначення 

полягає лише в тому, що зазначені характеристики 

вже прив'язані до відповідних спеціалізованих 

стандартів, що, на наш погляд, є логічним і усуває 

невизначеність в традиційному варіанті підходу до 

оцінки якості контрольного заходу. 

На основі аналізу міжнародного та вітчизняного 

трактування понять оцінки якості ДФК за виконанням 

бюджетів доцільно визначити основні елементи даної 

оцінки. 

До таких основних елементів оцінки якості слід 

віднести: 

1. Якість ДФК за виконанням бюджету 

- встановлення поняття якості ДФК 

- встановлення характеристик якості ДФК 

2. Розробка стандартів і посібників з оцінки 

якості ДФК 

- визначення алгоритму оцінки якості 

контролю 

- визначення критеріїв оцінки якості контролю 

3. Управління якістю ДФК за виконанням 

бюджетів 

- встановлення вимог до якості ДФК 

- забезпечення якості реалізації ДФК 

- оцінка якості ДФК за виконанням бюджетів 

- підвищення якості ДФК за виконанням 

бюджетів 

Необхідно також охарактеризувати найбільш 

важливі з них. Зокрема, пропонується виокремити 
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управління якістю заходів контролю, під яким 

розуміється сукупність організаційних заходів, 

методів і процедур, спрямованих на досягнення 

високого рівня ефективності діяльності органу 

контролю з метою виконання покладених на нього 

завдань. 

Основними завданнями управління якістю є, по-

перше, забезпечення виконання встановлених правил 

і вимог здійснення контрольних заходів, по-друге, 

виявлення та усунення недоліків в здійсненні 

контрольних заходів, по-третє, розробка і реалізація 

заходів, спрямованих на підвищення якості 

контрольних заходів. 

Крім того, слід приділити увагу одному з основних 

компонентів управління якістю ДФК за виконанням 

бюджетів – оцінці якості. 

Оцінка якості контрольних заходів реалізується в 

трьох основних часових формах, а саме: попередня, 

оперативна та наступна. 

Попередня оцінка якості контролю може 

реалізуватися на етапі складання плану діяльності. 

Основним її завданням є оцінка обґрунтованості 

пропонованих тем і об'єктів контрольних заходів, 

тобто оцінка дотримання вимог відповідних 

стандартів фінансового контролю з питань 

планування. 

Оперативна оцінка якості контрольних заходів 

може здійснюватися в процесі проведення перевірок 

роботи інспекторів після завершення кожного етапу 

контрольного заходу, тобто в процесі здійснення 

даного контролю можна визначити якою мірою 

дотримуються вимоги стандарту з питань підготовки, 

проведення та оформлення результатів контрольного 

заходу. 

Наступна оцінка якості здійснюється після 

завершення контрольного заходу шляхом перевірки 

його результатів. Основними її завданнями є 

виявлення та усунення наявних недоліків в здійсненні 

контрольних заходів, а також розробка пропозицій 

щодо вдосконалення стандартів фінансового 

контролю з метою підвищення якості майбутніх 

контрольних заходів. 

Таким чином, наступна оцінка якості ДФК за 

виконанням бюджетів здійснюється шляхом оцінки та 

порівняльного аналізу завершених контрольних 

заходів щодо відповідності їх проведення 

встановленим правилам, а також вимогам до якості 

контрольного заходу. 

Специфіка оцінки якості контролю, в тому числі 

наступної оцінки якості ДФК за виконанням бюджетів 

полягає в необхідності використання сукупності 

стандартів, одним з яких в обов'язковому порядку 

повинен бути стандарт з управління якістю контролю. 

Алгоритм наступної оцінки якості передбачає 

необхідність збору та аналізу всебічної інформації, 

отриманої як за підсумками внутрішнього 

фінансового контролю (внутрішнього аудиту), так і на 

основі підготованих органом ДФК матеріалів, а також 

матеріалів, отриманих ним від зовнішніх джерел 

інформації. 

До числа зовнішніх джерел інформації можуть 

бути віднесені законодавчі (представницькі) органи 

влади, органи виконавчої влади, громадські 

організації, думка яких враховується при оцінці якості 

контрольних заходів. 

На основі перших двох етапів проводиться 

безпосередня наступна оцінка якості ДФК за 

виконанням бюджетів, що передбачає аналіз окремих 

елементів контрольних та експертно-аналітичних 

матеріалів, а також встановлення критеріїв для їх 

оцінки на предмет відповідності вимогам стандартів 

фінансового контролю. 

Надалі матеріали наступної оцінки 

використовуються при визначенні результатів її 

реалізації. 

При цьому згідно з ISQC 1 орган контролю 

повинен оцінювати вплив недоліків, зазначених в 

результаті проведення оцінки, і повинен визначити чи 

є вони: 

- випадками, які не обов'язково вказують 

на те, що система контролю якості органу контролю є 

недостатньо ефективною для забезпечення його 

впевненості в тому, що вона відповідає професійним 

стандартам та чинним нормативно-правовим актам; 

- систематичними, повторюваними або іншими 

істотними недоліками, які вимагають негайних дій 

для їх усунення. 

При цьому, вважаємо, контрольний та експертно-

аналітичний захід можна визнати якісним, якщо: 

- виконані всі встановлені стандартами 

фінансового контролю вимоги в частині планування, 

підготовки, проведення та оформлення результатів 

заходу з дотриманням затверджених термінів; 

- виконана повністю програма заходу; 

- акти та інші документи, оформлені в ході 

заходу, містять необхідні дані і докази, що 

підтверджують всі встановлені факти порушень і 

недоліків; 

- зміст і висновки звіту про результати заходу 

засновані на матеріалах відповідних актів та інших 

документів, оформлених в ході заходу; 

- структура, зміст і форма документів за 

результатами заходу відповідають вимогам 

регламенту контрольного органу, стандартів 

фінансового контролю та інших внутрішніх правових 

документів. 

І, нарешті, завершальними етапами алгоритму є 

розробка пропозицій щодо усунення недоліків і 

порушень, виявлених в результаті подальшої оцінки 

якості ДФК за виконанням бюджетів, і перевірка їх 

усунення. 

Стандарт ISQC 1 містить ряд положень щодо 

вироблення рекомендацій та усуненню порушень. 

Зокрема, в тих випадках, коли процедури оцінки 

якості показують, що звіт може бути визнаний 

невідповідним, або що не було дотримано всіх 

процедур під час контрольних заходів, орган 

контролю повинен визначити які знадобляться 

подальші дії, щоб виконувалися всі професійні 

стандарти (що мають відношення до даного питання) 

і діючі нормативні правові акти. 

Крім того, контрольний орган не рідше, ніж раз на 

рік, повинен повідомляти про результати оцінки 

якості відповідним посадовим особам органу 

контролю, в тому числі керівнику. Такий зв'язок 

необхідний для того, щоб дати контрольним органам 
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та окремим посадовим особам можливість вжити 

відповідних заходів, якщо в цьому є необхідність. 

При цьому, дана інформація повинна включати 

опис виконаних процедур оцінки якості, висновки і 

при необхідності опис систематичних, повторюваних 

або інших істотних недоліків, а також заходів, що 

були вжиті для врегулювання або виправлення цих 

недоліків. 

В рамках подальшої оцінки якості також 

проводиться аналіз дотримання вимог до тексту звіту 

про результати контрольного заходу, до числа яких 

відносяться: 

- текст звіту повинен бути зрозумілим і 

лаконічним; 

- в тексті необхідно викладати найбільш 

важливі результати і пропозиції; 

- рекомендований обсяг тексту звіту про 

результати контрольного заходу не повинен 

перевищувати 30 сторінок. 

В цілому, дослідження показало необхідність і 

значення впровадження в практику елементів оцінки 

якості ДФК за виконанням бюджетів всіх рівнів. 

Специфіка такого контролю (в частині 

об'єктивності та результативності) полягає в тому, що 

він повною мірою не може бути реалізований тільки 

контрольними органами влади по відношенню до 

своєї діяльності, що обумовлює необхідність 

проведення з певною періодичністю оцінки якості 

контролю за виконанням бюджетів зовнішнім 

суб'єктом. У зв'язку з цим виникає інша важлива 

проблема, яка полягає в самостійності органів 

зовнішнього ДФК відповідно до чинного 

законодавства. 

При цьому, на нашу думку, більш продуктивним 

варіантом проведення подальшої оцінки якості ДФК 

за виконанням бюджетів є проведення подібної 

оцінки незалежним по відношенню до органів 

зовнішнього і внутрішнього ДФК органом або 

організацією. При цьому в даному випадку доцільно 

говорити про моніторинг якості ДФК за виконанням 

бюджетів, оскільки за певним переліком питань 

незалежним органом буде проводитися перевірка їх 

дотримання органами зовнішнього і внутрішнього 

ДФК шляхом перевірки їх звітів за певний період 

часу. 

Потенційним варіантом вирішення зазначених 

проблем є запровадження моніторингу якості 

контролю за виконанням бюджетів безпосередньо 

Рахунковою палатою, яка відповідно до нормативно-

правових актів встановлює загальні вимоги до 

стандартів державного фінансового контролю. У 

чинних редакціях вимог до стандартів зовнішнього 

фінансового контролю немає положень, що 

стосуються перевірки дотримання вимог стандартів 

органами контролю. Впровадження в практику роботи 

Рахункової палати подібної функції сприяло б 

підвищенню результативності діяльності органів 

контролю. 

В цілому, більш кращим варіантом є все-таки 

закріплення функції з проведення моніторингу якості 

контролю за виконанням бюджетів за окремою 

асоціацією органів контролю, що обумовлено цілим 

рядом причин, в тому числі пов'язаних з необхідністю 

реалізації принципу незалежності контролю, а також 

забезпеченням об'єктивності та правомірності 

результатів проведеного моніторингу якості контролю 

за виконанням бюджетів. 
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МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ 
ПОСЛУГ 

 

У статті досліджено процес становлення державного регулювання ринку фінансових послуг та його 

інституціональне забезпечення. Розглянуто основні складові елементи механізму державного регулювання 

даного сегмента. Окреслено шляхи підвищення ефективності державного регулювання ринку фінансових 

послуг. 

Ключові слова: ринок фінансових послуг, державне регулювання ринку фінансових послуг, механізм 

державного регулювання ринку фінансових послуг. 

  

Osadchuk Yu. M. MECHANISMS OF STATE REGULATION OF FINANCIAL SERVICES 

This article explores the process of formation of state regulation of the financial services market and its institutional 

support. The basic components of the state regulation of this segment. Outlined ways to improve state regulation of 

financial services. 

Keywords: market financial services, government regulation of the financial services market, the mechanism of state 

regulation of financial services. 

 

На сучасному етапі розвитку економіки України 

ринок фінансових послуг знаходиться на стадії свого 

формування, у зв’язку з чим виникає потреба в 

адекватному механізмі регулювання, що є необхідною 

передумовою ефективного функціонування цього 

ринку. 

Важливість державного регулювання ринку 

фінансових послуг зумовлена необхідністю 

забезпечення єдності ринку, нагляду за 

функціонуванням фінансових установ і захисту прав 

споживачів фінансових послуг. Регулювання має 

забезпечувати належне виконання ринком фінансових 

послуг основної функції – розподілу і перерозподілу 

фінансових активів між сферами економіки, 

регіонами країни та країнами в межах світового 

ринку. Вітчизняний ринок фінансових послуг 

характеризується відсутністю чітких традицій та 

правил функціонування, що зумовлює необхідність 

розробки концептуальних підходів до побудови 

ефективного механізму державного регулювання 

даного сегмента. 

Значний вклад у розвиток механізму державного 

регулювання ринку фінансових послуг зробили Дж. 

Стігліц, Т. Кембелл, Г. Марковіц, Е. Нікбахт, Р. 

Тьюлз, Ю. Фама, У. Шарп, Я. Міркін та ін. Питання 

розвитку державного регулювання ринку фінансових 

послуг виступає предметом наукових розробок ряду 

вітчизняних науковців, серед яких: О. Барановський, 

Н. Блага, А. Близнюк, П. Бороздін, Н. Внукова, В. 

Геєць, С. Герасимова, В. Корнєєв, М. Крупка, Н. 

Кузнєцов, А. Кузнєцова, І. Михасюк, О. Мозговий, С. 

Реверчук, В. Унинець-Ходаківська. 

Метою статті є визначення особливостей 

становлення державного регулювання ринку 

фінансових послуг, уточнення сутності поняття 

«механізм державного регулювання ринку фінансових 

послуг» та окреслення його структурних елементів. 

У науковій літературі існують різні визначення 

категорії «механізм». Слово «механізм» походить від 

грецького «mechane», що перекладається як пристрій, 

машина, знаряддя. Термін означає, по-перше, 

систему, пристрій, який визначає порядок якого-

небудь виду діяльності, по-друге, послідовність 

станів, процесів, які визначають собою які-небудь дії, 

явища. 

Регулювання (від грецького «regulare» – 

направляти, впорядковувати) – це напрям розвитку, 

рух будь-чого з метою привести до ладу, системи; 

приведення до такого стану, який забезпечує 

нормальну і правильну роботу. Близьким до цього 

поняття є «управління» – керівництво спрямування 

будь-якої діяльності. Механізм управління, на думку 

Г. Атаманчука, є складовою частиною системи 

управління, що забезпечує вплив на фактори, від 

стану яких залежить результат діяльності 

управлінського об’єкта. Щоб розрізнити ці поняття 

вважатимемо, що регулювання – це функція 

управління, яка забезпечує функціонування керованих 

процесів у межах заданих параметрів [1, с.42].  

Щодо поняття «механізм державного 

регулювання» існують різні підходи до його 

трактування. У найбільш широкому розумінні 

механізмом регулювання може бути сама держава, 

якщо розглядати її як форму суспільного 

самоуправління. 

Дослідження питань необхідності та рівня 

державного регулювання економічних процесів 

здійснювалися науковцями, починаючи з XV ст. У 

міру розвитку економічної теорії відношення до ролі 

державного регулювання постійно змінювалося.  

Теорії, розроблені трьома основними 

економічними школами, а саме: неокласичною, 

кейнсіанською та інституціональною, – значно 

різняться між собою. Слід зазначити, що 

основоположником теорії державного регулювання є 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ПЕРІОДУ УКРАЇНИ 

Випуск 3 (125) 

Дж. Кейнс. У його фундаментальній науковій праці 

«Загальна теорія зайнятості, проценту і грошей» 

доведено, що держава має відігравати провідну роль 

та активно втручатися в економічні та фінансові 

процеси.  

У свою чергу, представники неокласичної 

економічної теорії в основному віддавали перевагу 

ринковому механізму господарювання, що обмежує 

рівень державного регулювання економіки. Також 

окремі положення щодо обмеження регулювання 

процесів економічного та фінансового розвитку з 

боку держави передбачали й розробки представників 

інституціональної школи [6, с.240]. Як наслідок, у 

результаті виникнення та існування альтернативних 

економічних теорій та під впливом особливостей 

функціонування національних фінансових систем, 

відмінностей рівня регулювання економіки на 

сьогоднішній день сформувалися і функціонують 

наступні моделі державного регулювання ринку 

фінансових послуг: секторна, єдиного нагляду 

(мегарегулятора) та перехресного регулювання. 

Вважаємо, що державне регулювання ринків 

фінансових послуг слід трактувати як здійснення 

державою комплексу заходів, спрямованих на 

регулювання та нагляд за ринками фінансових послуг 

для захисту інтересів споживачів фінансових послуг 

та запобігання кризовим явищам. 

Метою державного регулювання ринків 

фінансових послуг в Україні є:  

- проведення єдиної ефективної державної 

політики у сфері фінансових послуг;  

- захист інтересів споживачів послуг;  

- створення сприятливих умов для розвитку та 

функціонування ринків фінансових послуг;  

- створення умов для ефективної мобілізації і 

розміщення фінансових ресурсів учасниками ринків з 

урахуванням інтересів суспільства;  

- забезпечення рівних можливостей для 

доступу до ринків фінансових послуг та захисту прав 

їх учасників; 

- дотримання учасниками ринків положень 

законодавства; запобігання монополізації та 

створення умов розвитку добросовісної конкуренції;  

- контроль за прозорістю та відкритістю;  

- сприяння інтеграції в європейський та 

світовий ринки фінансових послуг [2]. 

Основні нормативно-правові акти, відповідно до 

положень яких здійснюється державне регулювання 

діяльності з надання фінансових послуг в Україні, 

відображені у таблиці 1. 

Державне регулювання ринків фінансових послуг 

в Україні здійснюється у наступних формах: ведення 

державних реєстрів фінансових установ і реєстрів 

осіб, які не є фінансовими установами, але мають 

право надавати окремі фінансові послуги, та 

ліцензування діяльності з надання фінансових послуг;  

нормативно-правове регулювання діяльності 

фінансових установ; нагляд за діяльністю учасників 

ринків фінансових послуг; застосування 

уповноваженими державними органами заходів 

впливу тощо [3]. 

Таблиця 1 

Нормативно-правове регулювання ринку фінансових послуг в Україні 
№ 

з/п 

Вид нормативно-

правового акта 
Назва 

1 Указ Президента України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг» 

2 Закони України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» 

«Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 

засобів» 

«Про недержавне пенсійне забезпечення» 

«Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з 

нерухомістю» 

«Про кредитні спілки» 

«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» 

«Про фінансовий лізинг» 

«Про страхування» 

3 Розпорядження 

Нацфінпослуг 

«Про віднесення операцій з фінансовими активами до фінансових послуг» 

«Про можливість надання юридичними особами-суб’єктами господарювання, які за своїм правовим 

статусом не є фінансовими установами, фінансових послуг з надання коштів у позику та надання 
поручительств» 

«Про затвердження Положення про встановлення обмежень на суміщення діяльності фінансових 

установ з надання певних видів фінансових послуг» 

«Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ» 

 

Перелік державних органів, які здійснюють 

регулювання ринку фінансових послуг в Україні, 

наведено на рис. 1. 

Великою проблемою, яка знижує ефективність 

регулювання ринку фінансових послуг в Україні є, 

відсутність належного співробітництва та нечіткий 

розподіл повноважень між регуляторами ринків 

фінансових послуг, що зумовлено, перш за все, 

недосконалою законодавчою базою, яка не визначає 

чіткого розмежування сфер впливу кожного з 

регуляторів та передбачає дублювання регулятивних 

повноважень.  

Тобто через прийняття великої кількості 

нормативно-правових актів, які не завжди 

узгоджувались, постійно зменшувався рівень 

ефективного регулювання даного сектора. 
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Органи державного регулювання ринку фінансових послуг в Україні 

Законодавчий рівень влади Виконавчий рівень влади 

Президент 

України 

Верховна Рада 

України 

центральні органи 

виконавчої влади 
загального 

регулювання та 

нагляду 

спеціалізовані 

центральні органи 
органи місцевого 

самоврядування, 
що займаються 

державною 

реєстрацію 
суб’єктів, 

які надають 

фінансові 

послуги Антимонопольний 

комітет 

України, Державна 
фіскальна служба 

України, Державний 

комітет статистики 

України 

Національний 
банк України, 

Національна 

комісія з цінних паперів 
та 

фондового 

ринку, Національна 
комісія, що 

здійснює державне 

регулювання у 
сфері ринків 

фінансових 

послуг 

Рис. 1. Структура органів державного регулювання ринку фінансових послуг в Україні 

 

Існуюча система регулювання ринку фінансових 

послуг в Україні давно потребує комплексного 

реформування, тому у 2015 р. здійснено важливий 

крок у цьому напрямі – затверджено Комплексну 

програму розвитку фінансового сектору України до 

2020 року. Основні етапи реалізації Програми 

наведено на рис. 2 [4]. 

Метою Програми є створення фінансової системи, 

що здатна забезпечувати сталий економічний 

розвиток за рахунок ефективного перерозподілу 

фінансових ресурсів в економіці на основі розбудови 

повноцінного ринкового конкурентоспроможного 

середовища згідно зі стандартами Європейського 

Союзу. 

Ще одним важливим кроком у напрямі 

реформування ринку фінансових послуг України 

стала розробка Стратегії реформування державного 

регулювання ринків небанківських фінансових послуг 

на 2015–2020 роки. Метою Стратегії є реформування 

державного регулювання ринків небанківських 

фінансових послуг для забезпечення сприятливих 

умов їх подальшого розвитку, підвищення 

інвестиційної привабливості та відновлення довіри 

споживачів небанківських фінансових послуг. 

Основними напрямами реалізації Стратегії 

визначено: дерегуляцію на ринках небанківських 

фінансових послуг та спрощення регуляторного 

середовища; удосконалення діяльності регулятора та 

підвищення ефективності державного нагляду; захист 

інтересів споживачів фінансових послуг та 

відновлення довіри до ринків небанківських 

фінансових послуг; регуляторний вплив на розвиток 

ринків небанківських фінансових послуг [2]. 

Вважаємо, що державна політика стосовно 

регулювання ринку фінансових послуг повинна бути 

спрямована на досягнення таких цілей: стабільність, 

ефективність, чесність.  

Під стабільністю розуміють забезпечення 

стабільної роботи грошово-кредитної системи також 

застосування державою заходів, спрямованих на 

запобігання виникненню ситуацій системної кризи на 

ринку. Ефективність роботи фінансової системи 

означає здійснення державою заходів, що сприяють 

зниженню витрат як професійних учасників, так і їх 

клієнтів на ринку фінансових послуг, а також 

заохочення конкуренції на даному ринку. Чесність 

полягає в забезпеченні прозорості ринку фінансових 

послуг, що означає попередження державою 

виникнення можливих порушень прав та інтересів 

споживачів фінансових послуг – клієнтів, 

професійних учасників ринку, попередження 

конфліктів інтересів при наданні фінансових послуг 

тощо. 

Серед першочергових дій державної влади щодо 

реформування державного контролю у сфері 

фінансових послуг України, відповідно до проведених 

нами досліджень, має бути:  

- вдосконалення нормативно-правового 

регулювання;  

- впровадження світового досвіду та 

міжнародних стандартів;  

- встановлення чітких правових меж впливу на 

політику та діяльність відповідних контрольних 

органів;  

- вдосконалення методів та засобів державного 

контролю у сфері небанківських фінансових послуг;  

- сприяння в розвиненні альтернативних 

державній форм контролю на ринку фінансових 

послуг.  
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Рис. 2. Етапи та складові реалізації Комплексної програми розвитку фінансового сектору України 

 

Зважаючи на це, доцільним є внесення змін і 

доповнень до нормативно-правових документів, які 

регулюють відносини у сфері фінансових послуг та 

фінансового контролю, а також щодо формування 

системи запобіжного (пруденційного) нагляду, 

включаючи впровадження системи оцінки діяльності 

фінансових посередників на основі застосування 

міжнародних стандартів обліку і фінансової звітності. 

Отже, процес регулювання діяльності ринку 

фінансових послуг в Україні нині далекий від 

досконалого. Відсутня єдина узгоджена політика 

щодо регулювання кожного сектору ринку, 

функціонують цілих три державних органи, кожен з 

яких уповноважений регулювати певний сегмент 

ринку фінансових послуг. Діяльність саморегулівних 

організацій, що діють на ринку фінансових послуг 

України, достатнім чином не регулюється жодним 

законодавчим актом, що свідчить про те, що 

ринковому способу регулювання процесу надання 

фінансових послуг в Україні належної уваги не 

приділяється. Крім того, на державному рівні слабо 

захищені права споживачів фінансових послуг, що 

також потребує окремої уваги. Подальший розвиток 
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що буде спроможний задовольнити потреби 

суспільства у високоякісних фінансових послугах, 

доцільно здійснювати у координації із сучасними 

процесами реформування економіки країни в цілому, 

спираючись на успішний зарубіжний досвід.  

По-перше, необхідно створити дієвий наглядовий 

механізм за дотриманням прав споживачів 

фінансових послуг. Такий механізм повинен 

передбачати: 

- контроль з боку державних органів за 

наданням споживачам фінансових послуг повної та 

достовірної інформації про діяльність фінансових 

установ;  

- закріплення на законодавчому рівні гарантій 

забезпечення прав споживачів щодо отримання 

страхових виплат, внесків на депозитні рахунки тощо;  

- впровадження системи вирішення спірних 

питань, що виникають у процесі надання споживачам 

різноманітних фінансових послуг. 

По-друге, доцільно впровадити прозорі правила 

функціонування ринку та відновити економічну 

конкуренцію. Для цього потрібно на законодавчому 

рівні закріпити головні принципи, за якими 

функціонує ринок фінансових послуг в Україні, 

включаючи: забезпечення відкритості усіх форм 

звітності фінансових установ; перегляд вимог до 

нормативів обсягів капіталу та ліквідності, достатніх 

для здійснення діяльності на ринку; спрощення 

процедури отримання ліцензій; стимулювання 

розвитку пріоритетних сегментів ринку фінансових 

послуг; жорсткий контроль за порушеннями норм 

законодавства щодо проявів недобросовісної 

конкуренції. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА РЕГІОНУ  
 

Окреслено основні проблеми і перешкоди функціонування та розвитку підприємництва регіону. Здійснено 

аналіз структури малого бізнесу у Львівській області за формами власності. Проаналізовано існуючі 

відмінності в щільності малих підприємств за територіальним принципом. Досліджено особливості та 

моніторинг розподілу малих, середніх та великих підприємств за різними структурно-функціональними 

аспектами з подальшим окресленням проблем та перспектив щодо оцінки рівня підприємницької активності 

великого, середнього та малого бізнесу регіонів України за рахунок активізації інноваційних процесів. 

Проаналізовано особливості інноваційного розвитку підприємств Львівської області та його фінансового 

забезпечення. Виявлено  основні перешкоди в активізації інноваційного розвитку регіону. Доведено, що 

підвищення ефективності функціонування підприємництва в регіонах можна досягти завдяки: використання 

сучасних технологій і освоєння природних ресурсів, підвищення ефективності виробництва та 

конкурентоспроможності продукції на національних і світових ринках. 

Ключові слова: підприємництво, інноваційна діяльність, підприємницька активність, суб’єкти 
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Luckiv O., Habrel M. ORGANIZATIONAL AND INNOVATION FACILITIES OF REGIONAL 

ENTERPRISE DEVELOPMENT 

The basic problems and impediments operation and business development in the region. The analysis of the 

structure of small business in Lviv region by ownership. Existing differences in the density of small companies on a 

territorial basis. The features and monitor the distribution of small, medium and large enterprises in different structural 

and functional aspects of further outlining the problems and prospects to evaluate the level of entrepreneurial activity 

of large, medium and small business regions of Ukraine by enhancing innovation processes. The features innovative 

development of enterprises in Lviv region and its financial support. The basic obstacles to the promotion of innovative 

development. Proved that improve the efficiency of businesses in the region can be achieved by: use of modern 

technology and natural resources, increase efficiency and competitiveness in domestic and global markets. 

Keywords: entrepreneurship, innovation, entrepreneurial activity entities small business. 

 

У сучасних умовах господарювання на успішну 

діяльність можуть розраховувати лише ті 

підприємства, які здатні генерувати і втілювати у 

практичну діяльність нові ідеї та нові рішення. Тому 

саме інноваційний шлях розвитку є основою їх 

діяльності та підвищення конкурентоспроможності, 

розширення економічних можливостей та умов 

співпраці. Однак досягнення цієї мети можливе лише 

за умови формування чіткої, досконало та адаптивної 

організаційно-інноваційної системи управління  

розвитку підприємництва регіону. 

Серед основних досліджень і публікацій, які 

присвячені особливостям розвитку організаційної 

структури економіки, зокрема, специфіці розподілу 

малих, середніх та великих підприємств, слід 

виокремити праці таких провідних вітчизняних 

науковців, як  В.С. Король, Н.В. Беженар, І.М. Мягких, 

С.О. Жирка, І.М. Єфіпанової, О.А. Кириченка, О.М. 

Балакірєвої, В.К.Збарського, А.В. Гринюк та ін. 

Інноваційним аспектам розвитку підприємництва 

присвячені праці Ю. Бажала, О. Білоруса, С. Ілляшенко, 

В. Гриньової, В. Власенко, І. Федулової та інших.  

Проте, незважаючи на значний науковий доробок за 

цими питаннями, ще багато проблем залишаються 

дискусійними й недостатньо розробленими зважаючи на 

сьогоднішні українські економічні реалії. 

Метою статті є дослідження організаційно-

інноваційних аспектів розвитку підприємництва у 

Львівській області. 

Аналіз структури за правом власності суб’єктів 

економічної діяльності дозволяє констатувати, що 

організаційна структура економіки Львівської області 

в цілому характеризується як ринкова з домінуванням 

недержавного сектору економіки. За організаційно-

правовими формами господарювання домінуючими в 

економіці області є приватні підприємства (24,3% від 

загальної кількості підприємств). Частка фермерських 

господарств складає 2,4%, комунальних – 1,5%, 
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державних – 0,46%, іноземних – 0,3%, а казенних, що 

розповсюджені в основному в індустріальному 

секторі економіки лише 0,002%. Частки суб’єктів 

ЄДРПОУ за правовим статусом розподілились на 

підприємства (15,5%) та на фізичні-особи підприємці 

(84,5%).  

Оцінюючи розвиток організаційної структури 

підприємництва Львівської області, слід відмітити 

про наявність певних коливань в 

динаміці за показником щільності 

суб’єктів економіки 

господарювання в розрахунку на 

10 тис. населення у 2010-2015 рр. 

Даний показник варіюється в 

межах від 291 одиниці у 2011 році 

до 475 одиниці у 2015 році [5]. За 

цим ж показником область серед 

регіонів України посіла 12 місце. 

Значне збільшення частки 

суб’єктів господарювання у 

Львівській області відбулося 

завдяки перереєстрації значної 

кількості підприємств з Донецької 

та Луганської областей, а також АР 

Крим. Це пов’язано в основному з 

військовим конфліктом, який 

відбувається на Сході країни та 

відповідно спадом 

підприємницької активності у цих 

областях. Варто зазначити, що 

спостерігаються також відмінності у щільності 

великих, середніх та малих підприємств області.  

Зміни, які відбулися у структурі підприємництва 

Львівської області мають різноплановий характер. 

Зокрема, одним із проявів неефективної структури 

підприємництва є низька щільність малих і середніх 

підприємств. Щільність підприємств на 10 тис. 

населення варіюється від 76 одиниць (в Україні в 

середньому 52 одиниці) у 2010 році до 73 одиниць (в 

Україні в середньому 80 одиниць ) у 2015 році [4]. За 

цим показником серед регіонів України Львівська 

область посіла 10-е місце. Як бачимо, у Львівській 

області, так і в регіонах України (окрім столиці) 

рівень насиченості підприємствами, ще дуже далекий 

від показників, які характерні для розвинених країн 

світу і так званої «критичної маси» – 120...150 малих 

підприємства на 10 тис. мешканців. Наприклад, в 

адміністративних одиницях Франції на 10 тис. 

жителів припадає  приблизно близько 350, у 

Німеччині – 370, у Великобританії – 460, у Японії – 

500, в Італії – 680, у США – 740 малих підприємств 

[2]. Таким чином для формування високого рівня 

підприємницької активності та сприятливого 

конкурентного середовища у Львівській області, так і 

в інших регіонах України їх кількість повинна бути 

значно більшою. 

Окрім цього, аналізуючи структуру 

підприємництва варто вказати, що існують 

розбіжності у щільності підприємств за 

територіальною ознакою. У 2015 році найбільша 

концентрація кількості підприємств на 10 тис. 

населення зосереджувалась м. Львові (135 од./10 тис. 

осіб), м. Трускавці (133 од./10 тис. осіб), м. Моршині 

(116 од./10 тис. осіб) та Пустомитівському районі (88 

од./10 тис. осіб), що перевищувало загальнообласний 

аналогічний показник. Найменша щільність малих 

підприємств на 10 тис. населення була у м. 

Червонограді (45 од./10 тис. осіб), м. Новому Роздолі 

(35 од./10 тис. осіб), Старосамбірському (22 од./10 

тис. осіб) та Турківському (12 од./10 тис. осіб) 

районах (рис. 1).  

Рис. 1. Співвідношення щільності та обсягів 

реалізації продукції (товарів, послуг) підприємств 

в розрізі обласних міст та районів Львівської 

області у 2015 році 

 

Як бачимо, в територіальному розрізі Львівщини 

більше половини реалізованої продукції (товарів, 

послуг) підприємств (116971,8 млн. грн) сформовано 

в обласному центрі, що складає майже 63,9%. Значні 

обсяги реалізації продукції підприємств припадали на 

Пустомитівський район (12050 млн. грн) та Кам’янка-

Бузький район (5628,4 млн. грн). 

За видами економічної діяльності традиційно 

найбільше підприємств діяло у сфері оптової та 

роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних 

засобів і мотоциклів – 5,1 тис. або 27,6% від загальної 

кількості підприємств області. Суттєвою також була 

кількість підприємств у промисловості –  2,7 тис. 

(14,6%), в операціях з нерухомим майном – 2,1 тис. 

(11,2%), будівництві – 1,7 тис. (9,5%), професійній, 

науковій та технічній діяльності  – 1,4 тис. (7,6%), 

сільському, лісовому та рибному господарстві – 1,3 

тис. (7,1%) [3]. 

Слід відмітити також, що частка малих 

підприємств в загальних обсягах реалізації продукції 

області є найменшою у порівнянні із часткою 

середніх та великих підприємств. У 2010-2015 рр. 

дана частка коливалася від 19,4% та 24,9%. Водночас 

у 2015 році малі підприємств реалізували продукції, 

товарів та послуг на 44609,2 млн. грн., що на 73,1% 

більше відносно 2010 р. Отже, як бачимо, певні 

диспропорції спостерігаються у просторово-

організаційній структурі підприємництва за 

показником реалізованої продукції серед великих, 
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Випуск 3 (125) 

середніх та малих підприємств. Вагому частку від 

загального обсягу реалізованої продукції у регіоні в 

розрізі суб’єктів господарювання займають великі та 

середні підприємства. Так, у 2015 році за обсягами 

реалізованої продукції великими підприємствами 

Львівської області зростання відбулося на 62,9% у 

порівнянні з 2010 р. Натомість за цей період часу 

зменшилась частка великих підприємств в загальних 

обсягах реалізованої продукції (товарів, послуг) 

області, а саме з 38,1% до 34%.  

Необхідно також відмітити, що у 2015 році на 

середніх підприємствах обсяги реалізації продукції 

зросли на 76,9% у порівнянні з 2010 р. Водночас 

відбулось зменшення частки середніх підприємств в 

загальних обсягах реалізованої продукції з 42,5% до 

41,1%.  

Відповідно доходимо висновку, що у Львівській 

області кількісне переважання малих підприємств 

(95,4% від загальної кількості підприємств області) в 

розрізі підприємств за їх розмірами не завжди 

супроводжується переважання у обсягах виробленої 

малими підприємствами продукції.  

За показником чисельності зайнятих на великих, 

середніх та малих підприємствах останніми роками 

спостерігалось скорочення, як у Львівській області, 

так і загалом по Україні. Загалом у 2015 році 

чисельність зайнятих працівників на підприємствах 

Львівської області зменшилась на 

18,6% у порівнянні з 2010 р., або майже 

на 75 тис. осіб. У 2015 році кількість 

зайнятих працівників на великих 

підприємствах становила 89,4 тис. осіб, 

що на 16,3% (на 18 тис. осіб) менше 

відносно 2010 року. Найсуттєвіше 

скорочення кількості зайнятих 

працівників за аналогічний період часу 

відбулося у промисловості на 22 тис. 

осіб у порівнянні з 2010 роком.  

Аналогічна ситуація із чисельністю 

працівників на малих підприємствах, 

зокрема у 2015 році відбулось скорочення на 23,2%, 

що майже на 29 тис. осіб менше відносно 2010 року. 

Зменшення кількості найманих працівників відбулось 

у всіх видах діяльності, а найсуттєвіше – в оптовій та 

роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів 

і мотоциклів (на 10,3 тис. осіб); у промисловості (на 

5,1 тис. осіб); у будівництві (на 4,1 тис. осіб). Щодо 

чисельності середніх підприємств, то у 2015 році 

відбулось скорочення 17%, тобто на 25 тис. осіб у 

порівнянні з 2010 роком. Значне скорочення 

відбулося: у будівництві на 48,6% (на 7,6 тис. осіб); в 

оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті 

автотранспортних засобів і мотоциклів на 32,5% (на 

7,6 тис. осіб). 

Досягнути стабільного розвитку та ефективності 

функціонування підприємницьких структур можна 

шляхом активізації інноваційних процесів. Лише в 

цьому випадку можна досягнути економічного 

зростання, активного  використання сучасних 

технологій та розробок ресурсозбереження, 

підвищення ефективності виробництва та випуску 

конкурентоспроможної на внутрішньому і світовому 

ринках продукції.  

У 2010 році інноваційною діяльністю займались 

102 підприємства, або 13,4% від загальної кількості 

промислових підприємств, що функціонують у 

Львівській  області. У наступні роки зафіксовано 

активізацію інноваційних процесах на промислових 

підприємствах, однак вона є недостатньою для 

вирішення критичної ситуації щодо високого ступеня 

зношеності наявного технологічного обладнання яке 

використовують у своїй роботі промислові 

підприємства. Так, у 2015 році інноваційні заходи 

здійснювало вже 64 промислових підприємств, що 

становить 19,3 % від загальної кількості промислових 

підприємств області. Разом з тим слід відзначити, що 

у 2015 році порівняно з попереднім частка 

інноваційно-активних підприємств збільшується. У 

2014 році питома вага таких підприємств становила 

16,4% від загальної кількості промислових 

підприємств. За цим показником Львівська область у 

2015 році посіла серед інших регіонів України 9 місце 

(у 2010 та  2013 рр. – 14 місце, 2014 р. – 10 місце). 

Слід зазначити, що у 2014 році, вперше за останні 

п’ять років, рівень інноваційної активності в області є 

вищим за середнє значення цього показника по 

Україні, який становив 16,1%. Така позитивна 

тенденція спостерігалася і у 2015 році (в середньому 

по Україні цей показник становить 17,3%) [1] (рис.2).    

 

Рис. 2. Питома вага інноваційно-активних 

підприємств впродовж 2010-2015 рр. 

 

У 2015 році лідерами інноваційної активності були 

підприємства машинобудування (24,7% підприємств 

галузі). Порівняно високі інноваційні позиції 

займають і підприємства металургійного виробництва 

(24,1%) та харчової промисловості (18,9%). Низький 

рівень інноваційної активності і надалі був 

притаманний підприємствам добувної промисловості 

(3,6%), текстильного виробництва (6,8%) та 

водопостачання (9,4%) [6]. 

Розглядаючи інноваційну активність підприємств 

за напрямом проведених інновацій слід відзначити, 

що основним видом інноваційної діяльності було 

придбання машин і обладнання. Цим займалися 65,9% 

інноваційно активних підприємств області. 

Здійснювали підготовку персоналу 25,6% загальної 

кількості інноваційно активних підприємств. Лише 

незначна частка інноваційно активних підприємств 

(10,9%) займалися власними дослідженнями і 

розробками. Така ситуація зумовлена насамперед тим,  

що купівля нового обладнання є більш дешевшим і 
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менш ризикованим видом діяльності поряд із 

розробкою власних інноваційних технологій.    

Для розвитку промисловості, її здатності 

задовольняти потреби ринку і реалізовувати 

стратегічні пріоритети, ключове значення має активне 

впровадження на промислових підприємствах нових 

видів інноваційної продукції та наукомісткої техніки і 

технологій. Лише інтенсивне створення та освоєння 

нових технологій дозволить скоротити час розробки 

та впровадження у виробництво нових продуктів, а 

це, в свою чергу, дасть змогу швидше реагувати на 

запити споживачів. Інноваційні технології 

уможливлюють також заощадження робочої сили, 

підвищення технологічної гнучкості виробництва, 

поліпшення умов, безпеки та продуктивності праці, 

матеріало-, ресурсо- і енергозбереження та 

екологічної ситуації в регіоні. Інтенсифікація 

інноваційних процесів дасть значний імпульс 

розвитку наукоємких виробництв.  

Основними видами інноваційної діяльності 

промислових підприємств Львівської області є 

впровадження інноваційних процесів та освоєння 

інноваційних видів продукції. Так, впродовж 2012-

2015 років 89 промислових підприємства 

впроваджували інноваційні процеси та 81 

підприємство впроваджувало інноваційну продукцію. 

Значно менша кількість  підприємства області 

займалися впровадженням організаційних та 

маркетингових інновацій, а саме відповідно – 10 та 16  

одиниць [6]. У галузевому розрізі більш активно 

займалися впровадження інноваційної продукції 

підприємства машинобудування, харчової 

промисловості та металургійного виробництва; 

інноваційних процесів – харчової промисловості та 

виробництва деревини; організаційних інновацій – 

підприємства виробництва меблів; маркетингових 

інновацій – підприємства харчової промисловості. 

Впродовж 2010-2015 рр. на промислових 

підприємствах кількість впроваджених нових 

технологічних процесів збільшилась з 39 до 60 

одиниць. Основна їх кількість, а саме (понад 60% 

загальної їх кількості) впроваджена на промислових 

підприємствах харчової, целюлозно-паперової 

промисловості, машинобудування та виробництва 

меблів. Однак, лише кожен третій впроваджений 

технологічний процес на промислових підприємствах 

області  був маловідходний та ресурсозберігаючий. За 

аналізований період часу їх кількість зростає з 9 до 13 

одиниць.   

Основним гальмом активізації інноваційного 

розвитку Львівської області, як і інших регіонів 

України є недостатній обсяг його фінансового 

забезпечення. Впродовж 2013-2014 рр. обсяг витрат 

на інновації зменшувався і у 2014 році становив  219,7 

млн.грн., що на 15% менше порівняно з попереднім 

роком. Однак, вже у 2015 році ситуація з 

фінансування інноваційної діяльності порівняно з 

попереднім роком дещо покращується. Обсяг витрат 

на інноваційну діяльність становив 277,8 млн.грн., що 

на 26,5% більше порівняно з 2014 роком. Левова 

частка витрат спрямовується на придбання машин та 

обладнання. У 2014 році на це витрачено 68,2% 

загального обсягу інноваційних витрат. На 

дослідження і розробку припадає 7,7,% фінансових 

ресурсів, на придбання інших  зовнішніх знань – 

0,1%. Інші витрати займають 24% від загального 

обсягу витрат [6]. Лідером за обсягом витрат на 

інноваційну діяльність є харчова промисловість. На 

неї припадає 77,6% загального обсягу витрат у 

промисловості області. 

Як в цілому по Україні, так і у Львівській області 

зокрема, основним джерелом фінансування 

інноваційної діяльності є власні кошти підприємств. З 

державного бюджету і надалі не виділяються кошти, а 

з місцевого виділялася дуже незначна частка коштів 

на підтримку інноваційних процесів. Внаслідок 

нестабільності банківської системи і високих 

кредитних ставках, кредитні ресурси не відіграють 

значну роль у підтримці цих процесів. Так, основним 

джерелом фінансування інноваційної діяльності у 

Львівській області і надалі залишаються власні кошти 

підприємств, частка яких у 2015 р. становила 74,4% 

загального обсягу витрат. Слід відзначити, що 

впродовж 2013-2014 рр. з державного бюджету 

взагалі не виділялися кошти на фінансування 

інноваційної діяльності. Однак, у 2015 році ситуація 

дещо покращується. Так, з державного бюджету на 

підтримку інноваційної діяльності було виділено 

25,817,2 млн.грн, що становить 9% від загального 

обсягу всіх фінансових ресурсів.  Дуже мізерним є 

обсяг витрат на інновації з місцевого бюджету. У 

2015 році вони становили лише 0,03% від загального 

обсягу витрат на інноваційну діяльність. Незначним і 

надалі є вклад вітчизняних інвесторів у фінансування 

інновацій. Їх частка становить близько 4%, кредитні 

ресурси у фінансуванні інноваційної діяльності 

займають 12,3%. 

Одним із показників ефективності здійснення 

інноваційної діяльності є реалізація інноваційної 

продукції на ринку. З огляду на підвищення 

інноваційної активності у 2015 р. порівняно з 

попереднім збільшився і обсяг реалізованої 

інноваційної продукції, а саме з 731,9 млн.грн до 1194 

млн.грн, або на 63%. Основний обсяг реалізованої 

інноваційної продукції у 2015 рр. припадає на харчову 

промисловість. Позитивною тенденціє є збільшення у 

2015 році обсягів виготовленої інновації продукції 

підприємствами машинобудування.  

Слід зазначити також і той факт, що більшість 

реалізованої інноваційної продукції була новою 

тільки для підприємства (65,1% від її загального 

обсягу). Позитивним явищем є збільшення частки 

принципово нової продукції, тобто тої, що була 

новою для ринку. Так, у 2015 році порівняно з 

попереднім  її частка збільшилась 29,1% до 34,9% від 

загального обсягу інноваційної продукції. На 100% 

новою для ринку була інноваційна продукція 

виготовлена підприємствами з виробництва хімічних 

речовин та постачання електроенергії. Що стосується 

нової інноваційної продукції для підприємств, то 

лише в трьох галузях промисловості, а саме 

текстильному виробництві, виготовленні виробів з 

деревини та водопостачанні 100% інноваційної 

продукції є новою для них  [6]. 

Лише незначна частка виготовленої інноваційної 

продукції йде на експорт. Однак, у 2015 році 
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порівняно з попереднім частка експортованої 

продукції зменшилась з 12,9% до 10,3% загального 

обсягу реалізованої інноваційної продукції. Лідерами-

експортерами інноваційної продукції в області є 

підприємства з виготовлення виробів з деревини. 

Вони експортують 87,4% загального обсягу 

виготовленої ними інноваційної продукції. Друге 

місце за цим показником посідають металургійні 

підприємства (42,5% виготовленої інноваційної 

продукції). Третя частина виготовленої інноваційної 

продукції експортується підприємствами 

машинобудування [6].  

Підвищення технологічного розвитку 

промисловості характеризується діяльністю, щодо 

придбання нових технологій в Україні та за її межами. 

У 2015 році порівняно з попереднім цей вид 

діяльності суттєво активізувався. Так, якщо у 2014 

році промисловими підприємствами було придбано в 

Україні 10 одиниць нових технологій, то у 2015 році 

їх кількість зросла до  81 одиниці. Також 

активізувалась діяльність, щодо придбання    нових 

технологій за межами України, а саме з 4 одиниць у 

2014 році до 8 одиниць у 2015 році  [6, 7]. Найбільші 

запозичення іноземних технологій здійснювали ті 

галузі промисловості, які традиційно мають досить 

розвинуту виробничу та наукову базу, а саме 

підприємства хімічної та нафтохімічної 

промисловості, металургійні та машинобудування. Це 

свідчить про те, що українська наука втрачає зв’язок з 

потребами власного виробництва, залишаючи 

вітчизняну промисловість в залежності від 

зарубіжного науково-технологічного досвіду. 

Надзвичайно великий зиск провідних фірм від 

інноваційної діяльності обумовлена тим, що вони під 

гаслом експорту новітніх технологій насправді 

передають не дуже ефективні та застарілі технології. 

Загалом вище наведені дані свідчать, що впродовж 

останніх років лише незначна частка підприємств 

здійснювала інновації. Основним напрямом 

інноваційної діяльності залишається придбання нових 

засобів виробництва. Виходячи із структури 

фінансового забезпечення інноваційної діяльності 

промислових підприємств слід зазначити, що держава 

не приділяє цьому питанню належної уваги. 

Пріоритетним джерелом інвестування інновацій і 

надалі залишаються власні кошти підприємств чого 

явно недостатньо, оскільки діюча система 

оподаткування не стимулює довгострокові 

накопичення підприємств, що дозволило б останнім 

реалізувати інноваційні проекти.   

Для покращення ситуації у цій сфері основні 

зусилля як регіональних так і державних органів 

влади повинні бути направлені на всебічне 

стимулювання інноваційної діяльності підприємств. 

Вирішити дану ситуацію можна лише на основі 

вдосконалення як фінансових так і нормативних 

механізмів її регулювання. Необхідно також 

здійснювати і підтримку інноваційної діяльності, яка 

має міжгалузевий характер і сприяє розвитку 

виробничого потенціалу області загалом. 

Підтримка інноваційної діяльності у Львівській 

області передбачає і створення організаційно-

економічних умов для її ведення. Організаційне 

забезпечення це, насамперед, дієвість програми 

інноваційного розвитку регіону, визначених 

пріоритетних напрямів інноваційної діяльності та 

забезпеченість інноваційною інфраструктурою. 

Інноваційна інфраструктура Львівської області є 

відносно сформованою, однак низка проблем 

правового, організаційного та економічного характеру 

в Україні загалом, а також відсутність комплексного 

підходу та належної взаємодії всіх учасників 

інноваційної діяльності на регіональному рівні не 

приводить до бажаних результатів. Фінансове 

забезпечення інноваційної діяльності передбачає 

наявність фінансових ресурсів для інвестування у 

інноваційну діяльність та ефективність їх 

використання. Оскільки ведення інноваційної 

діяльності потребує значних обсягів фінансування, то 

ключовою проблемою, з якою зустрічаються 

вітчизняні підприємці є саме дефіцит фінансових 

ресурсів. 

Слід зазначити в області існує потенціал для 

розвитку індивідуального малого підприємництва, 

проте, на районному рівні практично відсутні 

інформаційні ресурсні центри, які б мали змогу 

підтримувати розвиток підприємництва чи 

супроводжувати його на певному етапі. Також існує 

проблема обмеженості обігових коштів підприємців 

та формування інноваційного елементу – фондів 

громад, які б акумулювали та спрямовували фінансові 

ресурси у потрібний напрямок на тій чи іншій 

території районів Львівської області. 

Підсумовуючи викладений матеріал слід 

зазначити, що розвиток малого підприємництва, як 

одного з найбільш дієвих засобів вирішення 

соціально-економічних завдань, для структурної 

перебудови економіки, перехід її до інноваційної 

моделі розвитку, прискорення розвитку внутрішнього 

ринку товарів, робіт і послуг, зростання інвестиційної 

активності, обмеження монополізму і розвиток 

конкуренції, створення нових робочих місць і 

забезпечення самозайнятості населення, збільшення 

бюджетних надходжень, є одним з головних чинників 

успішного здійснення реформ, економічної 

стабілізації, зростання виробництва і споживання, 

зниження соціальної напруженості і підвищення 

добробуту людей.  
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ РЕСУРСОЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ 
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КОРПОРАЦІЇ 

 
Інвестиції та інновації є довгостроковим фактором розвитку національної економіки. При цьому 

забезпечення розвитку промислового сектора економіки в умовах інвестиційно-інноваційної моделі 

господарювання неможливе без отримання економічного зростання промислового виробництва. Збільшення 

обсягу реалізації інноваційної промислової продукції передбачає застосування прогресивних підходів до 

формування сучасних промислових виробництв на базі модернізації виробничих потужностей. Відповідно це 

передбачає раціональність використання інвестиційних ресурсів і побудову методичного інструментарію 

оцінки інвестиційно-інноваційного потенціалу корпорації. 

Актуальність теми дослідження обумовлює його мету – розробка методичного підходу до оцінки 

поточного інвестиційно-інноваційного потенціалу корпорації. 

У статті поглиблено теоретико-методичний базис оцінювання інвестиційно-інноваційного потенціалу 

корпорації методом аналізу його сутності. За допомогою методів абстрагування, кваліметрії та оптимізації 

автором запропоновано методичні засади оцінювання поточного інвестиційно-інноваційного потенціалу 

корпорації.   

Ключові слова: інвестиції, інновації, корпорація, оцінка, розвиток. 
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Kudria Ya. METHODIC APPROACH TO ESTIMATE THE RESOURCING OF CORPORATION 

INNOVATION AND INVESTMENT DEVELOPMENT 

The investments and innovations are long-term factor of development of national economy. This provision of the 

industrial sector in terms of the investment and innovative model of management is not possible without the growth of 

industrial production. Increase sales of the innovative industrial products involves the use of advanced approaches to 

the development of modern industrial production based on the modernization of production facilities. Accordingly, it 

provides for rational use of the investment resources and build a methodological tools assess investment and innovation 

capacity of the corporation. 

Background research determines its goal – developing a methodological approach to assess the current investment 

and innovation capacity of the corporation. 

Article depth theoretical and methodological basis of evaluation of investment and innovation potential of 

corporation by analyzing its nature and role in the development of the corporation. With the help of use abstraction, 

quality control and optimization methods a methodical principles of assessment of the current investment and 

innovation potential of corporation by analyzing the possibilities and the optimal approach to improve the quality of 

industrial products with innovative volumes available resources has been propoused by the author. 

Keywords: corporation, development, estimate, innovation, investment. 

 

Мультилатеральний розвиток промислового 

сектора національної економіки в умовах 

інвестиційно-інноваційної моделі господарювання 

неможливий без зростання промислового 

виробництва. Тривалі технологічні кризи, 

неефективність широкомасштабних програм 

модернізації основного капіталу і зміни асортименту, 

низький рівень платоспроможного попиту на 

продукцію виробничо-технічного призначення та 

обмеженість ресурсного забезпечення є 

детермінантами зменшення обсягу виробництва 

промислової продукції, її якості. 

Нарощення потенціалу інноваційної діяльності і 

збільшення обсягу реалізації новітньої промислової 

продукції передбачає обов’язкову новизну, 

прогресивність та революційність підходів до 

формування сучасних промислових виробництв на 

базі модернізації виробничих потужностей. Останнє 

вимагає економічно обгрунтованого і доцільного 

використання інвестиційних ресурсів, існування 

дієвого та практичного (функціонального) механізму 

оцінювання інвестиційно-інноваційного потенціалу, у 

т.ч. методичного інструментарію оцінки поточного. 

Різним проблемам інвестиційної та інноваційної 

діяльності, теоретико-методологічним та методичним 

особливостям інвестиційного забезпечення 

інноваційних проектів, підходам до оцінки 

економічної ефективності інноваційної діяльності 

приділена увага в [1 – 7] тощо. Їхні прикладні і 

фундаментальні доробки, які присвячені підвищенню 

ефективності інвестиційного та інноваційного 

розвитку на рівні корпорації, а також галузевому і 

національному, регіональному та світовому є 

вагомими напрацюваннями для економічної науки. 

Відзначаючи наявність великої кількості робіт і 

віддаючи належне значимості практичних, наукових 

результатів досліджень виявляємо факт того, що до 

цих пір є недостатньо повно розв’язаними проблеми 

оцінювання інвестиційно-інноваційного потенціалу 

корпорації на науково-практичному рівні. Водночас 

вони залишаються об’єктами дискусій, критики і 

полеміки в економічній публіцистиці. Суперечності 

виникають і зберігаються у силу тривалого процесу 

формування ринкових відносин, фрагментарності 

концептуальних та методичних засад оцінювання 

інвестиційно-інноваційного потенціалу корпорації, 

урахування галузевої специфіки інвестиційної та 

інноваційної діяльності у процесі оцінки потенціалу. 

У цьому контексті потребує уваги вирішення питань 

формування методичних положень оцінювання 

поточного рівня інвестиційно-інноваційного 

потенціалу корпорації. 

Метою статті є побудова методичного 

інструментарію оцінювання поточного рівня 

інвестиційно-інноваційного потенціалу корпорації. 

Оцінка інвестиційної привабливості корпорації є 

важливим проміжним етапом оцінювання 

інвестиційно-інноваційного потенціалу корпорації. 

Відомо, що алгоритм оцінки рівня інвестиційного 

потенціалу корпорації передбачає проведення аналізу 

складових інвестиційної привабливості корпорації. 

Інвестиційні можливості корпорації, перспективні і 

поточні, формуються на основі використання цих 

складових. При чому економічно доцільний 

(раціональний) обсяг інвестування у корпорацію, 

наприклад в її інноваційну діяльність, на той чи 

інший момент часу не є ефектами оцінювання 

інвестиційної спроможності корпорації. 

Логічне узагальнення результатів аналізу методик 

оцінювання інвестиційного потенціалу корпорації є 

підставою для проведення умовного розподілу і 

групування методологічних підходів до оцінки рівня 

інвестиційної привабливості корпорації за такими 

напрямками досліджень інвестиційної спроможності 

корпорації, як: 

1) аналіз складових інвестиційної привабливості 

корпорації, які впливають на фінансовий стан (ділову 

активність, ліквідність, платоспроможність, 

рентабельність і фінансову надійність корпорації, ін.). 

Оцінка інвестиційного потенціалу корпорації  

проводиться за кожною складовою фінансового стану 

з використанням економічних показників, які 

характеризують елементи інвестиційної 

привабливості корпорації. У такому випадку, 

інвестиційна привабливість корпорації тотожна 

фінансовому стану, який не розкриває потенційні 

можливості збільшення рівня інвестиційних ресурсів. 

Левова частка методик оцінки інвестиційного 

потенціалу корпорації на базі аналізу фінансового 

стану мають спільний недолік – відсутність 

процедури оцінки стану; 
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2) використання значень інтегральних показників 

оцінки фінансового стану корпорації. На практиці 

вони дають змогу провести комплексну оцінку 

фінансового стану корпорації і прогнозувати оцінки 

інвестиційної привабливості корпорації за допомогою 

застосування одного із інтегральних показників. 

Однак шлях озброєння і використання інтегральних 

показників утруднюється виникненням різних 

технічних перепон на шляхах протікання процесів 

формування, розвитку системи показників; 

3) використання значень показників імовірності 

банкрутства у процесі оцінки фінансового стану 

корпорації. На практиці існує можливість 

застосування індексів і моделей економічної 

діагностики вірогідності банкрутства (наприклад, Е. 

Альтмана та факторних, Р. Ліса, Г. Спрінгейта, Е. 

Тоффлера, Д. Фулмера) у ролі інтегральних 

показників оцінювання фінансового стану, частково 

характеризуючих інвестиційну привабливість 

корпорації. Проте, поскільки вхідні параметри 

моделей діагностики імовірності банкрутства, у т.ч. Е. 

Альтмана та ін., встановлені на основі урахування 

статистичного аналізу вибірки іноземних суб’єктів 

господарювання, ніяк не можемо прийняти і вважати 

індекси адаптованими, придатними до використання в 

сучасних умовах становлення національної економіки 

та її промислового сектора, вітчизняної корпорації. 

Можливість застосування моделей діагностики 

імовірності банкрутства, невластивих для існуючих 

умов розвитку промислового сектора економіки, у 

ролі інтегральних показників оцінки фінансового 

стану є обмеженою на практиці. 

Із авторської точки зору на проблему оцінювання 

інвестиційного потенціалу корпорації, його ефекти 

мають являти собою отримання вхідного масиву 

інформації про оптимальний обсяг інвестування у 

процеси розвитку корпорації за економічно 

обгрунтованими і доцільними напрямками залучення 

додаткових грошових коштів. Інвестиційний 

потенціал корпорації отримає кількісний профіль, а 

інформація про нього буде становити реальну 

прикладну цінність. 

Разом із тим, розрахунок значень оптимального 

обсягу інвестування у процеси розвитку корпорації 

утруднюється кількістю факторів впливу і напрямків 

залучення додаткових грошових коштів, які можуть 

бути альтернативними відносно один до одного. Крім 

того, власники та менеджери корпорації, учасники 

корпоративних відносин використовують прогнозну 

інформацію, яка не є достовірною цілком, під час 

обґрунтування раціонального обсягу інвестиційних 

ресурсів внаслідок тривалої експлуатації 

інвестиційних проектів. Обчислення оптимального 

обсягу інвестування у розвиток корпорації при 

плануванні реалізації інноваційних проектів ще 

більше ускладнюється. Це пов’язано із тим фактом, 

що прогнозувати поведінку споживачів інноваційної 

промислової продукції і реакцію ринку важко. А 

звідси витікає головне завдання визначення значення 

оптимального обсягу інвестування у процес розвитку 

корпорації – наближене проведення із забезпеченням 

якнайбільшої точності. 

Аналіз літератури [1 – 7] засвідчив, що максимум 

надприбутку корпорації є найбільш обґрунтованим на 

сьогодні критерієм оптимальності обсягу 

інвестування у процес розвитку корпорації. Натомість 

у ситуації, коли прогнози величини різниці між 

нормальним і фактичним прибутками варіюються у 

часі, можемо використати максимум чистої 

теперішньої вартості потоку доходів від сукупного 

інвестування у розвиток корпорації. 

Із-поміж інших факторів, потреба оцінювання 

рівня інвестиційного потенціалу корпорації 

обумовлена не повною реалізацією можливостей 

упровадження сучасних технологій і виробництва 

інноваційної промислової продукції, а також 

тенденціями до зменшення рівня інноваційної 

активності корпорації, кількості та погіршення 

асортименту, номенклатури, кон’юнктури ринків 

новітньої і промислової продукції, що виготовляється 

за допомогою інноваційних продуктів та 

технологічних процесів. 

Останні результати досліджень в [1 – 7] 

засвідчили, що передумовою низького рівня 

інноваційної діяльності є недостатнє використання 

інноваційного потенціалу корпорації. Не зважаючи на 

це, обґрунтовані висновки та управлінські рішення 

щодо підвищення інноваційного потенціалу 

корпорації приймаються, реалізуються із урахуванням 

ефектів кількісної оцінки використання потенціалу. 

Методологічні підходи до оцінювання 

інноваційного потенціалу корпорації на теперішній 

час далекі від операційної досконалості і 

функціональної ефективності, вони перебувають у 

розвитку. Однією із вагомих підстав для цього є 

використання відмінних тлумачень економічної 

категорії “інноваційний потенціал” на практиці та у 

теоріях інноваційної діяльності, інноваційного 

менеджменту. 

Вивчення методологічних підходів до оцінювання 

інноваційного потенціалу корпорації дозволяє 

стверджувати, що: 

комбіновані методи оцінки інноваційного 

потенціалу корпорації передбачають визначення 

максимально можливого обсягу виробництва та 

реалізації інноваційної промислової продукції при 

найбільш сприятливих умовах середовища діяльності 

–оптимальній кон’юнктурі, відсутності і мінімальній 

кількості проявів недоброчесної конкуренції, 

мобілізації та розвитку потенціалу інноваційного 

менеджменту; 

базовий недолік результативного підходу до 

трактування змісту інноваційного потенціалу 

корпорації полягає у тому, що у центр уваги ставить її 

спроможність, не розглядаючи ресурсну базу, на яку 

вона опирається. Водночас результативні методи 

оцінки інноваційного потенціалу корпорації 

передбачають розрахунок оптимально можливого 

обсягу інноваційної діяльності у наявному середовищі 

функціонування; 

базовими недоліками ресурсного підходу до 

трактування економічної сутності інноваційного 

потенціалу корпорації є: акцентування уваги на 

обсягу інноваційних ресурсів; відсутність інтересу до 

проведення аналізу рівня реальності використання 
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конкурентних переваг ресурсів; із дефініцій не 

зрозуміло, що розглядається під час формулювання 

понять – інноваційні ресурси чи трансформації 

фінансових ресурсів у виробничі інноваційні; не 

прийняття до відома якісних характеристик ресурсів 

(до слова, може бути однакова чисельність 

корпоративного персоналу, що бере участь в 

організації розробок інноваційної промислової 

продукції, однак із диференційним рівнем 

кваліфікації і компетентності); неповнота переліку 

ресурсів (наприклад, в одному із тлумачень 

потенціалу взято до уваги матеріальні та 

нематеріальні активи, але не враховано трудові 

ресурси). Натомість ресурсні методи оцінки 

інноваційного потенціалу корпорації передбачають 

обчислення обсягу інноваційних ресурсів. 

Не дивлячись на теоретичні напрацювання у 

напрямку з’ясування економічної суті інноваційного 

потенціалу, відчуваються дефіцит і низький рівень 

ефективності, функціональності методик оцінки 

інноваційного потенціалу корпорації. Їм властиві 

спрощення структури категорії, неточність параметрів 

проведення оцінки та оцінок рівня інноваційного 

потенціалу корпорації, у т.ч. коефіцієнтів вагомості 

складових потенціалу, непередбаченість 

використання інтегрального результуючого показника 

оцінки потенціалу, превалювання якісного 

оцінювання потенціалу над кількісним, 

фрагментарність і вторинність кількісного тощо. 

Проаналізовані підходи до оцінювання 

інноваційного потенціалу корпорації є не 

альтернативними, а взаємодоповнюючими. Їх 

комплексне використання дозволяє отримати більш 

повне уявлення про інноваційний потенціал 

корпорації. При цьому автор пропонує розглядати 

поточний інноваційний потенціал корпорації, який 

являє собою сукупність існуючих базових 

інноваційних ресурсів. 

Загалом, інвестиційний та інноваційний 

потенціали корпорації розглядаються відокремлено; 

передостанній ототожнюється із її інвестиційною 

привабливістю. У принципі не настільки суттєвими є 

відмінності при описі тих чи інших категорій і 

термінів, наскільки важливо, що розуміється під ними 

у категоріально-понятійних апаратах інвестиційного 

та інноваційного менеджменту. Із погляду автора, 

якщо при розгляді інвестиційної привабливості 

корпорації до уваги береться, у т.ч., реалізація 

інноваційних проектів, то, очевидно, що це буде 

достатньою мірою характеризувати інвестиційно-

інноваційний потенціал корпорації. 

Передумовою ускладнення формування і розвитку 

інвестиційно-інноваційного потенціалу корпорації є 

методологічні труднощі із оцінюванням рівня 

потенціалу на практиці, у теорії інвестиційного та 

інноваційного менеджменту. Результати аналізу 

літератури [1 – 7] засвідчили, що механізми та 

економічні ефекти оцінювання рівня інвестиційно-

інноваційного потенціалу корпорації мають 

першочергово відповідати наступним основним 

вимогам: 

1) потрібно визначити найбільш значимі фактори 

формування інвестиційно-інноваційного потенціалу 

корпорації; 

2) необхідно урахувати вплив системи чинників 

формування інвестиційно-інноваційного потенціалу 

корпорації; 

3) оперування детермінантами впливу на 

формування і розвиток інвестиційно-інноваційного 

потенціалу корпорації є першочерговою системною 

умовою оцінки, отримання обґрунтованих оцінок 

рівня потенціалу; 

4) потрібно проводити кількісне оцінювання рівня 

інвестиційно-інноваційного потенціалу корпорації 

задля отримання цільної уяви про його стан, не 

заперечуючи можливість і необхідність якісного; 

5) результати оцінки інвестиційно-інноваційного 

потенціалу корпорації мають бути однозначними і 

характеризуватися допустимим рівнем точності; 

6) потрібне ефективне інформаційне забезпечення 

системи оцінювання рівня інвестиційно-

інноваційного потенціалу корпорації; 

7) інформаційна база системи оцінки інвестиційно-

інноваційного потенціалу корпорації має містити всі 

необхідні дані про умови середовища і сфери 

діяльності, напрямки розвитку корпорації; 

8) потрібно уникати суб’єктивних думок і 

суджень, а орієнтуватися винятково на формалізовані 

оцінки рівня інвестиційно-інноваційного потенціалу 

корпорації. 

Одними з завдань проведення аналізу методик 

оцінювання рівня інвестиційно-інноваційного 

потенціалу корпорації є окреслення кола користувачів 

оцінок стану потенціалу та відповідно урахування 

відмінностей в ефектах оцінки. Ця інформація є 

особливо важливою для власників і менеджерів 

корпорації. Вона для них має бути надана у найбільш 

конкретизованому та розгорнутому вигляді, у розрізі 

напрямків залучення додаткових грошових коштів. 

Оцінювання інноваційного потенціалу корпорації 

має передбачати визначення оптимального обсягу 

виробництва інноваційної промислової продукції та 

масштабу упровадження новітніх технологічних 

процесів. Тоді, якщо розглядати інноваційний та 

інвестиційний потенціали корпорації у взаємозв’язку, 

звівши їх до інвестиційно-інноваційного, то 

інтегральним результуючим показником оцінки 

останнього буде оптимальний обсяг інвестування у 

корпорацію. При цьому інвестиції в інноваційну 

діяльність автор пропонує умовно розділити на такі: в 

упровадження інноваційної промислової продукції і в 

організацію промислового виробництва; 

безпосередньо у виробництво інноваційної; у 

розроблення та розширення виробництва 

інноваційної.  

Обґрунтоване оцінювання інвестиційно-

інноваційного потенціалу корпорації потребує 

розрахунку оптимального обсягу інвестування в 

інноваційну діяльність та інноваційний розвиток 

корпорації за вище представленими увазі типами 

інвестицій. Такий підхід до оцінювання рівня 

інвестиційної спроможності корпорації дозволяє 

гармонійно інтегрувати зазначений метод із 

методиками проведення оцінки рівня інноваційного 
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потенціалу корпорації. У свою чергу, інтегрування 

можемо провести, виділивши інноваційну 

промислову продукцію в окрему групу напрямків 

залучення додаткових грошових коштів у промислове 

виробництво. 

Аналіз літератури [1 – 7] і власні дослідження 

показали, що існує можливість аналізу динаміки 

показників інноваційної діяльності та тенденцій зміни 

кількісних параметрів інноваційної активності 

корпорації без оцінки, економічної діагностики та 

урахування стану інвестиційного забезпечення 

діяльності. Відповідно проведення оцінки рівня 

інвестиційної та інноваційної активності корпорації 

відіграє важливе значення в аналізі стану 

інвестиційно-інноваційної діяльності. 

Оцінювання інвестиційної активності корпорації 

автор пропонує проводити на базі урахування індекса 

інвестиційної активності корпорації, який визначаємо 

так: 
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,                                                            (1) 

де 
ainvI  – індекс інвестиційної активності 

корпорації; 

vdinvV  – обсяг інвестування в основний капітал із 

внутрішніх джерел залучення додаткових грошових 

коштів у корпорацію, грн.; 

zdinvV  – обсяг інвестування в основний капітал із 

зовнішніх джерел залучення додаткових грошових 

коштів у корпорацію, грн.; 

naz  – знос необоротних активів, грн.; 

chp  – чистий прибуток, грн. 

Тоді, залежно від варіації значень індекса 

інвестиційної активності корпорації, можемо 

калібрувати і провести шкалювання інвестиційної 

активності корпорації за наступною градацією: 

недостатня, якщо виконується така економічна 

умова: 
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низька, коли дотримується наступна економічна 

умова: 
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середня, якщо виконується така економічна умова: 
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висока, коли дотримується наступна економічна 

умова: 

1I
ainv  .                                                                         (5) 

У свою чергу, оцінювання інноваційної активності 

корпорації автор пропонує звести до використання 

індекса інноваційної активності корпорації, значення 

якого розраховуємо за такою формулою: 
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де 
ainvI  – індекс інноваційної активності корпорації 

 1max  ; 

indv  – видатки на інноваційну діяльність (у т.ч. 

поточні на виробництво і реалізацію інноваційної 

промислової продукції, інвестиційні на інноваційний 

розвиток), грн.; 

indP  – прибуток від інноваційної діяльності 

(наприклад, від реалізації інноваційної промислової 

продукції і у вигляді роялті, від використання об’єктів 

інтелектуальної власності), грн. 

D  – дохід від господарської діяльності у звітному 

періоді часу, грн. 

Аналіз літератури [1 – 7] і власні дослідження 

засвідчили, що оцінка рівня інвестиційної та 

інноваційної активності корпорації є початковим 

етапом аналізу поточного інвестиційно-інноваційного 

потенціалу корпорації. Із-поміж іншого, його аналіз 

має передбачати виділення і систематизацію факторів 

формування поточного рівня інвестиційно-

інноваційного потенціалу корпорації. 

Отже, результати аналізу ресурсного забезпечення 

інвестиційно-інноваційної діяльності мають бути 

основою для оцінювання поточного рівня 

інвестиційного та інноваційного потенціалів 

корпорації, вказати на присутні диспропорції у 

діяльності і визначення потреби збільшення 

інвестиційної, інноваційної активності корпорації та 

обсягу реалізації інноваційної промислової продукції. 

Оцінка поточного рівня інвестиційно-

інноваційного потенціалу корпорації має 

виконуватися на базі показників підвищення рівня 

якості промислової продукції за рахунок 

оптимального раціонального використання 

інноваційних ресурсів та обсягу інвестування у 

підвищення якості продукції. 

Кваліметрія якості у процесі оцінки поточного 

стану інноваційного потенціалу корпорації має 

проводитися із урахуванням інтегрального ідекса 

оцінки рівня якості промислової продукції, значення 

якого автор пропонує обчислювати так: 
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де 
ppyI  – інтегральний індекс оцінювання рівня 

якості промислової продукції; 

n  – кількість типів промислової продукції, 

одиниць; 

im  – кількість параметрів якості i -ї промислової 

продукції )п1,(і  , одиниць; 

ijppv  – відносне значення j -го параметру якості i -

ї промислової продукції  іт1,j  ; 

ijppk  – коефіцієнт значимості j -го параметру 

якості i -ї промислової продукції; 

ipps  – коефіцієнт значимості i -ї промислової 

продукції у кількості промислової. 

Водночас розрахункові значення номенклатурних 

величин (показників) якості промислової продукції 

83 



СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ПЕРІОДУ УКРАЇНИ 

Випуск 3 (125) 

ijppk  і 
ipps  мають відповідати таким економічним 

умовам: 
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Значення показника якості промислової продукції 

ijppv  пропонуємо визначати за наступною формулою: 
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де 
fija  – абсолютна величина j -го параметру 

якості i -ї промислової продукції за фактичного рівня 

розвитку науки і техніки у промисловому секторі (у 

промисловій діяльності) національної економіки; 

mija  – максимальне значення j -го параметру 

якості i -ї промислової продукції за існуючого рівня 

розвитку науки і техніки у промисловій діяльності. 

Факт природної обмеженості інноваційних 

ресурсів не дозволяє покращити параметри якості 

промислової продукції за кожними з них на практиці. 

Для випадку, коли, наприклад, корпоративний 

персонал є основним і пріоритетним інноваційним 

ресурсом, включення комплексу заходів щодо 

покращення параметрів та відповідно підвищення 

рівня якості промислової продукції у план 

інноваційної діяльності має відбуватися у порядку 

збільшення значень показника черговості включення 

заходів у план. При цьому автор пропонує 

розраховувати значення показника черговості 

включення заходів із покращення параметрів якості 

промислової продукції у план інноваційної діяльності 

за такою формулою: 
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де 
ijppz  – критеріальний показник черговості 

включення заходів щодо покращення величини j -го 

параметру якості i -ї промислової продукції у річний 

план (програму) інноваційної діяльності; 

ijppt  – прогнозна трудомісткість реалізації заходів 

щодо покращення значення j -го параметру якості i -

ї промислової продукції, люд./год. 

Включення заходів із покращення параметрів 

якості промислової продукції у план інноваційної 

діяльності має проводитися до настання моменту 

часу, коли буде досягнуте граничне значення 

трудомісткості реалізації заходів щодо їх покращення, 

інакше, із створення інноваційної промислової 

продукції у плановому періоді часу. 

Обравши заходи щодо покращення параметрів 

якості промислової продукції, відповідні їм значення 

показників рівня якості продукції підставляються у 

формулу (7) та обчислюється інтегральний індекс 

оцінювання якості продукції. У цьому разі, автор 

пропонує проводити оцінку поточного інноваційного 

потенціалу корпорації із допомогою визначення 

значень індекса інноваційної активності корпорації за 

(12): 
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де 
0ppy

I  – інтегральний індекс оцінки рівня якості 

промислової продукції до реалізації плану заходів 

щодо створення інноваційної промислової продукції; 

1pp
yI

 – інтегральний індекс оцінки рівня якості 

промислової продукції після реалізації плану заходів 

із створення інноваційної промислової продукції. 

Аналіз практики і досвіду інвестиційно-

інноваційного менеджменту засвідчив, що 

оцінювання поточного рівня інвестиційного 

потенціалу корпорації утруднюється у зв’язку із 

існуванням потреби урахування сучасних 

закономірностей формування попиту на промислову 

продукцію. Так, одна із них полягає у тому, що 

інвестування у розширення виробничих потужностей 

є раціональним тоді, коли рівень попиту на 

промислову продукцію буде збільшуватися у 

перспективі неспадними темпами. 

На останок, обсяг інвестування у розширення 

виробничих потужностей автор пропонує 

розраховувати за наступною формулою: 
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де 
0rpV  – обсяг реалізації промислової продукції 

(основних засобів) корпорацією у базовому періоді 

часу, наприклад, у році (грн.); 

ppΔp  – значення очікуваного (прогнозного) темпу 

приросту рівня попиту на товари, роботи і послуги, 

які реалізуються споживачем промислової продукції – 

основних засобів, у плановому періоді часу, відносно 

до попереднього року; 

1f  – значення фондовіддачі активної частини 

основного капіталу (основних засобів) у споживача 

промислової продукції, грн.; 

ozp  – потреба споживача промислової продукції в 

основних засобах для проведення модернізації, у т.ч. 

заміни застарілої активної частини і/або модифікації, 

основного капіталу на початок планового періоду 

часу (грн.); 

v  – вартість активної частини основного капіталу 

у споживача основних засобів на початок планового 

року (у випаду, коли значення обсягу виробництва 

промислової продукції залишається на рівні 

попереднього періоду часу), грн.; 

chr  – відношення частки ринку корпорації до 

значення обсягу реалізації промислової продукції; 

f  – фондовіддача основних засобів у корпорації, 

грн. 

Базовим очікуваним ефектом використання 

запропонованого автором підходу до раціоналізації 

обсягу інвестування в розширення промислового 

виробництва буде оптимальне узгодження рівня 

потреби в інвестиційних ресурсах із станом попиту на 

промислову продукцію. Узгодження дозволить 
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отримати високий рівень фінансових результатів від 

операційної діяльності і нарощувати поточний рівень 

інвестиційного потенціалу корпорації у перспективі. 

Таким чином, у процесі формування методичного 

інструментарію оцінювання поточного рівня 

інвестиційно-інноваційного потенціалу корпорації: 

поглиблено теоретико-методичні основи 

оцінювання рівня інвестиційного та інноваційного 

потенціалів корпорації методами аналізу економічної 

сутності, ролей потенціалів в економічному розвитку 

корпорації, а також за допомогою розкриття 

методологічних особливостей оцінки інвестиційно-

інноваційного потенціалу; 

запропоновано методичні засади проведення 

оцінки поточного інвестиційно-інноваційного 

потенціалу корпорації шляхом аналізу можливостей 

та встановлення оптимальних підходів до підвищення 

рівня якості промислової продукції на основі, за 

умови реалізації покращувальних інновацій – при 

наявному обсязі інноваційних ресурсів. 

Подальші дослідження можуть бути спрямовані, 

наприклад, на забезпечення урахування впливу 

комплексу факторів формування поточного рівня 

інвестиційно-інноваційного потенціалу корпорації у 

контексті оцінювання стану потенціалу. 
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ВПЛИВ ЦІНОВИХ ФАКТОРІВ НА РОЗВИТОК ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

У статті проаналізовано структуру каналів реалізації сільськогосподарської продукції. Здійснено аналіз 

середніх цін реалізації у Львівській області та країнах Європейського Союзу. Проведено групування країн ЄС за 

найвищими цінами реалізації сільськогосподарської продукції, яке може бути використане аграрними 

підприємствами при формуванні стратегії виходу на зовнішній ринок. 

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, експорт, експортний потенціал, фактори, канали збуту, 

ціна реалізації. 

 

Lavriv I. THE IMPACT OF PRICING FACTORS ON THE DEVELOPMENT OF EXPORT POTENTIAL 

OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN LVIV REGION 

The paper analyzes the structure of distribution channels of agricultural products. Analysis of average selling prices 

in Lviv region and the European Union was made. The grouping of the EU to the highest prices of agricultural 

products was conducted. Results Grouping can be used agricultural enterprises in the formation of an exit strategy for 

foreign market. 

Keywords: foreign trade, export, export potential factors, sales channels, sales price. 

 

Основною передумовою виходу підприємства на 

зовнішній ринок є максимізація прибутку. Завдяки 

тому, що ціни на світовому ринку можуть значно 

відрізнятися від цін українського ринку, підприємства 

можуть отримати більшу виручку від реалізації своєї 

продукції. Однак не всі зарубіжні ринки 

задовольняють цю умову. Саме тому доцільно 

проаналізувати вплив ціни на розвиток експортного 

потенціалу на визначити основні потенційні ринки. 

Дослідженням впливу цінових факторів на 

формування експортного потенціалу аграрних 

підприємств займалися багато вітчизняних та 

зарубіжних вчених. Зокрема О. Шубравська, Л. 

Молдаван,  

Б. Пасхавер [1] досліджували проблему диспаритету 

цін на сільськогосподарську продукцію. М. Соловйов 

[2] займався дослідженням цінової ситуації на ринках 

ЄС. У праці А. Харенко [7] відображено ефективність 

каналів реалізації сільськогосподарської продукції та 

формування ціни при передачі аграрної продукції. 

Однак, на сьогодні, невирішеною залишається 

проблема факторного впливу ціни на формування та 

розвиток експортного потенціалу та визначення 

основних пріоритетних ринків для експорту 

сільськогосподарської продукції. 

Мета статті полягає у дослідженні міри впливу 

цінових факторів на розвиток експортного потенціалу 

та визначенні найбільш привабливих країн-імпортерів 

сільськогосподарської продукції.  

Стрімкий розвиток конкурентного середовища 

змушує підприємства дедалі більше працювати над 

ефективною реалізацією своєї продукції, саме тому 

важливим питанням є визначення каналу збуту, який 

би забезпечив найкращі умови продажу 

сільськогосподарської продукції. 

За умови розвитку ринкових відносин та відміни 

державного замовлення, основними каналами збуту 

продукції сільськогосподарських підприємств є: 

переробні підприємства, орендна плата за паї, 

населенню (в рахунок оплати праці), реалізація на 

ринку, комерційні організації. Роль того чи іншого 

каналу для різних видів продукції різна [7, с. 155]. 

Згідно Інструкції щодо заповнення форм 

державних статистичних спостережень N 21-заг 

«Реалізація сільськогосподарської продукції» до 

реалізованої продукції за іншими напрямами 

ураховується продукція, продана безпосередньо 

підприємствам, установам та організаціям всіх форм 

власності та організаційно-правових форм 

господарювання, у тому числі зарубіжних країн [4]. 

Тобто експорт ми відносимо до інших напрямів 

реалізації. 

У табл. 1 подано структуру реалізації 

сільськогосподарської продукції агропідприємствами 

Львівської області. 

Аналіз структури каналів реалізації засвідчує, що 

при продажі зернових культур найголовнішим 

каналом є продаж підприємницьким структурам (93,2 

%), також за рахунок виробленої продукції орендарі у 

натуральній формі оплачують орендну плату за 

користування землею. Варто зазначити, що впродовж 

досліджуваного періоду прослідковувалася тенденція 

до зменшення реалізації зернових культур на ринку та 

переробним підприємствам, і відповідно зростала 

реалізація продукції іншим підприємствам. Потоки 

зерна направляють тепер все більшими темпами до 

комерційних структур, продаж яким здійснюється на 

основі прямого договору купівлі-продажу між 

продавцем та покупцем. До інших комерційних 

структур відноситься дуже широкий перелік 

підприємців – від дрібного господарства до продажу 

за межі митного кордону, однак при цьому виду 

продажу немає відслідковування про сам процес 

реалізації (склади, перевізники, кількість 

посередників), тому Державна служба статистики 

України не публікує даних про реалізацію за іншими 
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напрямами збуту. Іншими словами кажучи, 

основними покупцями зерна є посередники, які 

купляють його для подальшого перепродажу як 

сировинного матеріалу. 

 

Таблиця 1 

Структура реалізації сільськогосподарської 

продукції за каналами збуту 

сільськогосподарськими підприємствами 

Львівської області, 2015 рік 

Вид продукції 
Переробним 

підпри-

ємствам 

На 

ринку 

Населенню 

в рахунок 
оплати 

праці та 

пайовикам 
в рахунок 

орендної 

плати 

За іншими 

напрямами 

(в т.ч. 
експорт) 

Зернові культури 1,2 1,2 4,4 93,2 

Цукрові буряки 100 0 0 0 

Олійні культури 2,8 0,1 0,0 97,1 

Картопля 0,0 1,2 0,2 98,5 

Овочі 39,2 2,5 0,0 58,3 

Плоди та ягоди 41,1 0,0 0,0 58,9 

Худоба та птиця 
в живій вазі 

67,1 9,1 0,0 23,7 

Молоко та 
молочні 

продукти 

84,0 10,0 0,9 5,0 

Яйця 0,0 25,0 0,0 75,0 

*Джерело: Розраховано автором за даними Головного управління 

статистики у Львівській області [6] 

 

Стосовно продажу цукрових буряків, то 100% їх 

продаються переробними підприємствам, тобто 

цукровим заводам. На території Львівської області 

функціонує два цукрових заводи: ВАТ «Радехівський 

цукровий завод» та має потужності для переробки 

цукрового буряка ВАТ «Золочівський цукровий 

завод». 

На сьогоднішній день овочі, плоди та ягоди є 

перспективним культурами на ринку 

сільськогосподарської продукції, тому відповідно і 

змінюється структура каналів реалізації. Близько 40 % 

овочів, подів та ягід реалізуються переробним 

підприємствам для подальшої переробки та 60% 

іншим комерційним організаціям. Останніми роками 

в Україні спостерігається стрімке зростання кількості 

роздрібних мереж супермаркетів. Проте обіг 

продукції плодоовочівництва через них у більшості 

випадків не перевищує 4-5% від загального 

товарообігу, тоді як у західних країнах даний 

показник коливається в межах 15-20%. При цьому 

середня націнка на основні види продукції в сезон не 

перевищує 20 % [1, c. 47]. 

Основним покупцями молока та молочних 

продуктів у Львівській області є переробні 

підприємства – 84% (ЗАТ «Галичина», Львівський 

молочний комбінат, Самбірський молокозавод, Рава-

Руський маслозавод та Жидачівський сирзавод), 10% 

продається на ринку та 5 % іншим підприємствам. 

М’ясо в основному реалізується переробним 

підприємствам (67,1%) та підприємницьким 

структурам (23,7%). Останні в свою чергу на даний 

час пропонують найвищу закупівельну ціну. 

Канали збуту та сезонність виробництва є 

основними чинниками формування цін на 

сільськогосподарську продукції. Наприклад, 

найвищий рівень цін на зернові культури 

спостерігається в травні-червні до нового урожаю, а 

на молоко в листопаді-лютому, коли його пропозиція 

на ринку зменшується. Для того, щоб проаналізувати 

наскільки ефективно здійснюється реалізація 

сільськогосподарської продукції проаналізуємо 

середній рівень цін сільськогосподарської продукції 

на ринку Львівської області. 

 

Таблиця 2 

Середні ціни реалізації сільськогосподарських 

культур у сільськогосподарських підприємствах 

Львівської області, грн/т 
 

Вид 

продукції 
2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

2015 

р. 

2015 

р. до 

2011 
р., % 

Зернові 1502,2 1564,1 1340,9 1926,7 2959,6 197,0 

Насіння 

соняшнику 
3690,1 3541,5 2837,8 3727,3 7128,3 193,2 

Цукрові 

буряки 
440,4 363,3 434,0 527,2 890,6 У 2,0 р. 

Картопля 1941,1 854,3 1648,8 2396,9 2351,0 121,1 

Овочі 4767,7 4159,9 4822,8 4739,1 4889,9 102,6 

Худоба та 
птиця (у 

живій вазі) 

10775,6 11968,3 11410,6 14171,3 18437,2 171,1 

Молоко та 
молочні 

продукти 

2953,7 2663,6 3147,9 3504,6 4330,4 146,6 

Яйця, грн. 

за тис. шт. 
437,8 566,5 627,3 732,2 1069,2 У 2,4 р. 

*Джерело: Розраховано автором за даними Головного управління 

статистики у Львівській області [6] 

 

Аналіз середніх цін на реалізацію основних видів 

сільськогосподарської продукції засвідчує значне їхнє 

зростання впродовж досліджуваного періоду, однак 

це не засвідчує позитивного розвитку ринку аграрної 

продукції, так як рівень інфляції (індекс споживчих 

цін) з 2012 року постійно зростав та за 2015 рік 

становив 143,3% . 

Теми інфляції та темпи зростання цін на продукти 

промисловості, що використовуються у процесі 

виробництва сільськогосподарської продукції значно 

переважають темпи зростання цін на 

сільськогосподарську продукції. Однак при такій 

ситуації для більшості галузей це б означало 

збитковість, а в галузі сільського господарства у 

Львівській області ми спостерігаємо прибутковість 

галузі. Це спонукає переглянути розповсюджену тезу 

про негативний вплив диспаритету цін на 

сільськогосподарську й промислову продукцію на 

економічне становище агровиробників. Академік Б. 

Й. Пасхавер вважає, що зростання показників 

виробництва сільськогосподарської продукції та її 

висока рентабельність сформувалися завдяки 

зростанню продуктивності земель і живої праці, які й 

перекривають втрати від диспаритету цін [1, c. 103]. 

В наступній таблиці відображено середні ціни 

реалізації сільськогосподарської продукції у країнах 
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Європейського союзу. Для порівняння середні ціни 

реалізації переведені у європейську валюту за курсом 

24,2 грн за 1 євро (середній курс за 2015 рік) [5]. Дані 

по цінах у ЄС взяті з офіційної статистики 

Європейської комісії. Враховуючи те, що моніторинг 

середніх цін у ЄС здійснюється в розрізі кожного 

виду сільськогосподарської продукції, ми вибрали три 

види продукції, які співпадають. 

Таблиця 3 

Середні реалізаційні ціни на ринку Львівської 

області та країн ЄС (розраховано за середнім 

валютним курсом за 2015 рік) 

Продукція 

В 
середньому 

по країнах 

ЄС 

Львівська 

область 
Польща Литва 

Цукрові 

буряки, €/т 
24,9 36,8 28,6 30,4 

Картопля, €/т 207,3 97,2 122,2 115,2 

Яйця, €/1000 
шт. 

86,0 44,1 54,6 62,9 

*Джерело: Розраховано автором за даними Головного управління 

статистики у Львівській області та Євростат [3] 

 

Як бачимо середні ціни на цукрові буряки в 

Львівській області є вищим від 

середньоєвропейських, однак ціни на картоплю та 

яйця більш ніж удвічі нижчими ніж в країнах ЄС. В 

таблицю не увійшли середні ціни реалізації зернових 

культур в країнах ЄС, які є наступними: кукурудза 

149,8 €/т (4200,2грн/т), овес 144,2 €/т (4040,6 грн/т), 

ячмінь 153,1 €/т (4290,9 грн/т). За оперативною 

інформацією, яку надає Міністерство аграрної 

політики та продовольства України ціни на цей вид 

продукції не суттєво відрізняються від середніх на 

ринку України.  Така ж ситуація прослідковується і з 

курятиною кілограм якої як і в Україні так і в ЄС 

коштує близько 32 грн.  

На думку М. Соловйова [2] для багатьох 

українських компаній малого та середнього бізнесу 

вихід на ринок Європейського Союзу (ЄС) став 

сьогодні єдиним шляхом для подальшого розвитку. 

Після одностороннього відкриття ЄС своїх ринків, 

стало можливим поставляти продукцію вітчизняних 

виробників без мит та на рівних конкурувати зі 

світовими виробниками. Однак зважаючи на різну 

пропозицію продукції сільського господарства у 

країнах ЄС не всі країни є перспективними для 

експорту продукції. Для того, щоб проаналізувати в 

яких країнах є вищі ціни на сільськогосподарські 

товари та які ринки є більш перспективними, на нашу 

думку, доцільно здійснити їх групування за 

середньою ціною реалізації.  

Варто зазначити, що високий рівень цін на 

сільськогосподарську продукцію не є основним 

показником перспективності ринку, на можливість та 

доцільність реалізації сільськогосподарської 

продукції на ринку впливають також ряд наступних 

чинників: 

- місткість ринку; 

- стандарти якості; 

- економічна ефективність від здійснення 

експортних операцій. 

 

 

Таблиця 4 

Групування країн ЄС за найвищими цінами 

реалізації сільськогосподарської продукції, 2015 

рік 
Продукція Діапазон цін Країни 

Цукрові буряки, 
Є/ц 

31,06-32,61 Фінляндія, Болгарія, 
Словакія 

Картопля, Є/ц 31,2-47,89 Люксембург, Мальта, 

Греція 

Ячмінь, Є/ц 16,72-19,52 Греція, Румунія, 
Португалія 

Овес, Є/ц 18,47-23,64 Болгарія, Румунія, Чехія 

Кукурудза, Є/ц 17,1-21,03 Румуня, Португалія, 

Греція 

Пшениця, Є/ц 17,01-19,4 Велика Британія, 
Португалія, Греція 

Яйця, Є/100шт 13,74-18,5 Австрія, Люксембург, 

Греція 

Курятина, Є/ц 145,16-363,8 Греція, Данія, 
Люксембург 

Телятина, Є/ц 322,8-368,8 Мальта, Австрія, 

Люксембург 

*Джерело: Розраховано автором за даними Євростат [3] 

 

Дослідження показали, що не у всіх випадках 

експорт є економічно доцільним, адже ціни на 

сільськогосподарську продукції є різними на 

зарубіжних ринках. Для того, щоб аграрні 

підприємства мали змогу орієнтуватися на 

перспективні ринки збуту, нами було проведено 

групування країн ЄС за найвищими цінами реалізації 

сільськогосподарської продукції. Дані дослідження 

можуть бути використаними аграрними 

підприємствами при формуванні стратегії виходу на 

зовнішній ринок. 

Перспективою подальших наукових досліджень є 

визначення перспективних ринків та оцінка цінової 

ситуації на ринках Азії та Африки.  
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ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ПОСЛУГ 
АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ: СТАН ТА ПЕРЕШКОДИ   

  
Розглянуто передумови функціонування автотранспортних підприємств. Обґрунтовано необхідність 

дослідження  перешкод інвестиційно-інноваційної  активності. Здійснено аналіз структури перешкод 

інвестиційної діяльності підприємств. Розкрито причини виникнення перешкод інвестиційно-інноваційної  

активності. Узагальнено результати оцінювання стану інвестиційно-інноваційної активності в контексті її 

впливу на конкурентоспроможність послуг автотранспортних підприємств. Запропоновано напрями 

посилення конкурентоспроможності послуг автотранспортних підприємств. 

Ключові слова: інвестиційно-інноваційна активність, перешкоди інноваційній діяльності,  

конкурентоспроможність автотранспортних послуг, ефективність інвестиційних ресурсів, пасажирські 

перевезення. 

 

Zaviyskyy O . INVESTMENT AND INNOVATION ACTIVITY OF SERVICES OF THE MOTOR 

TRANSPORTATION ENTERPRISES: STATUS AND OBSTACLES 

Considered prerequisites for the functioning of trucking companies. The necessity of the study of obstacles of 

investment and innovation activity. The analysis of the structure of the obstacles of the investment activity of 

enterprises. Disclosed the causes of interference, investment in innovation activity. Summarizes the results of 

assessment of investment and innovation activity in the context of its impact on the competitiveness of the services of 

trucking companies. The directions of strengthening of competitiveness of services of trucking companies.  

Keywords: investment-innovation activity, barriers of innovation, competitiveness of transportation services, the 

efficiency of investment resources, passenger transport. 

 

Досліджуючи передумови функціонування 

автотранспортних підприємств (далі, АТП), на рівні 

макроекономічних показників, було виявлено ряд 

чинників які дестабілізують стан 

конкурентоспроможності їх послуг. Найбільш 

вагомими дестабілізуючими чинниками названо 

зменшення суми активів та оборотного капіталу, і як 

наслідок, послаблення фінансового стану та 

інвестиційної привабливості автотранспортного бізнесу; 

низька фондовіддача та ефективність використання 

основних (транспортних) засобів; від’ємна 

рентабельність, наявність значного сектору збиткових 
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підприємств та загальний обмеження фінансово-

ресурсних можливостей для забезпечення високого 

рівня конкурентоспроможності послуг, тобто від’ємний 

фінансовий результат; невисока ділова активність та 

недостатня ліквідність підприємств; низька 

доходовіддача активів, власного капіталу, витрат на 

оплату праці і як наслідок, скорочення чисельності 

зайнятих в АТП та зниження інтелектуально-кадрового 

потенціалу; зменшення кількості поїздок та 

пасажирообороту автомобільним транспортом та інші 

чинники. Отже, наявність дестабілізуючих чинників 

напряму впливає на рівень конкурентоспроможності 

автотранспортних послуг. 

 Науковці досить глибоко займалися дослідженням 

попередньо перелічених дестабілізуючих чинників 

розвитку конкурентоспроможності автотранспортних 

послуг. Наприклад, Чухрій М. [1] та Костецький В. [2] 

проводили дослідження механізмів підтримки 

фінансової конкурентоспроможності та шляхи 

виріщення фінансових проблем. Тоді як управлінням 

інноваційною діяльністю підприємств, в т.ч. АТП, 

займалися Шинкаренко В. [3] та Богма О. [4]. Тоді як 

учений Бутнік-Сіверський О. [5] та Лихолат С. [6] у 

своїх працях доводив, що інтелектуальна власність 

лежить в основі інноваційних процесів. Водночас, 

Олешко А. у своїх працях вивчав інноваційно-

інвестиційні чинники підвищення економічної 

ефективності виробництва [7]. Прилипко С. розкрив 

теоретичні засади правового регулювання 

інвестування інноваційного розвитку в Україні [8]. 

Але, попри великий масив досліджень, в т.ч. Романюк 

С. [9], Ананко І. [10], Мельникова О.  

[11] дана тема потребує подальших 

досліджень. 

Мета статті. Здійснивши аналіз 

попередньо опублікованих досліджень 

та публікацій ми виявили сукупність 

перешкод, пов’язаних із прогалинами в 

інноваційній політиці підприємства. 

Тобто, керівники АТП не 

усвідомлюють рівень важливості 

інноваційної діяльності як 

найефективнішого інструменту 

посилення їх конкурентоспроможності 

в умовах кризових умов, а також 

присутність утриманських настроїв 

серед керівників та кадрів АТП щодо 

необхідності реалізації інвестиційно-

інноваційних проектів. Це потребує 

розроблення дієвої системи 

нівелювання деструктивної дії 

неформальних інститутів, що 

обмежують ефективність використання наявного 

інноваційного та інтелектуально-кадрового 

потенціалу АТП.  

Отже, до основних перешкод інвестиційної 

діяльності підприємств, які надають автотранспортні 

послуги з перевезення пасажирів, відносяться 

недостатність або відсутність власних фінансово-

інвестиційних коштів підприємств (15,8 %), високий 

рівень трансакційних витрат та складність 

проходження дозвільних процедур (14,1 %), 

складність доступу до зовнішніх джерел інвестицій 

(12,2 %), високий рівень «тіньової» господарської 

діяльності приватних підприємців (11,4 %), 

збитковість пільгових перевезень (10,8 %), відсутність 

інноваційних розробок та перспектив для 

інноваційного розвитку (9,9 %), малий досвід і 

недостатній професійний рівень керівників 

підприємств щодо реалізації інвестиційно-

інноваційної діяльності (9,3 %), низький рівень 

рентабельності пасажирських перевезень унаслідок 

обмеженої їх вартості, застарілої матеріально-

технічної бази та частих змін цін паливо (8,7 %), 

ментальні стереотипи керівників підприємств щодо 

реалізації інвестиційно-інноваційної діяльності (7,8 

%), (див. рис. 1). Це потребує удосконалення 

механізмів та інструментів залучення інвестиційних 

ресурсів в інноваційні процеси підприємств 

автотранспортної галузі.  

Наголосимо на тому, що важливою передумовою 

посилення конкурентоспроможності послуг АТП є 

формування сучасної моделі фінансово-кредитного їх 

забезпечення шляхом використання не лише власних 

фінансово-інвестиційних коштів, а більшою мірою 

залучення зовнішніх джерел фінансування на основі 

впровадження різних форм фінансового лізингу, 

небанківського кредитування, страхування 

транспортних ризиків, поширення факторингових та 

венчурних операцій як дієвих механізмів 

забезпечення процесів впровадження інновацій, 

залучення інвестицій в інноваційну сферу 

автотранспортних перевезень. 

 

Рис. 1. Структура перешкод інвестиційній 

діяльності підприємств, що надають 

автотранспортні послуги з перевезення пасажирів,  

у 2014 р. 
складено автором за результатами опитування керівників та 

фахівців аналізованих підприємств) 

 

Водночас, як видно з рис. 1, обмежені зовнішні та 

внутрішні фінансові ресурси є основною перешкодою 

інвестиційної діяльності підприємств, що надають 

автотранспортні послуги з перевезення пасажирів. На 

нашу думку, така ситуація зумовлено дією наслідків 

15,8

12,2

8,7
9,9

14,1

10,8

7,8
9,3

11,4

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

%

%

Недостатність (відсутність) власних фінансово-інвестиційних коштів

Складність доступу до зовнішніх джерел інвестицій

Низкький рівень рентабельності пасажирських перевезень унаслідок 

фіксованих цін, застарілої матеріально-технічної бази
Відсутність інноваційних розробок та перспектив для інноваційного розвитку

Високий рівень трансакційних витрат та складність проходження дозвільних 

і погоджувальних процедур
Збитковість пільгових превезень

Ментальні стереотипи керівників підприємств щодо реалізації інвестиційно-

інноваційної діяльності
Малий досвід і недостатній професійний рівень керівників щодо реалізації 

інвестиціно-інноваційних проектів

 

90 



ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS OF THE MODERN PERIOD OF UKRAINE 

політико-економічної кризи, побоюваннями 

інвесторів щодо порушення стабільності у фінансовій 

сфері, зумовлених посиленням ризиків, які пов’язані 

із подальшими девальваційними очікуваннями та 

скороченням основних показників у реальному 

секторі економіки, подорожчанням кредитних 

ресурсів, а також відсутністю дієвих інституційних та 

фіскальних стимулів залучення коштів вітчизняних та 

іноземних інвесторів в інноваційні процеси. 

Очевидно, що в умовах макроекономічної 

нестабільності розвиток інвестиційно-інноваційного 

забезпечення конкурентоспроможності послуг АТП 

неможливий без підтримки державних органів влади 

та органів місцевого самоврядування. При цьому 

ключовим напрямом має стати не стільки популярна 

до цього часу пряма фінансова підтримка АТП 

скільки формування відкритого конкурентного 

середовища та створення додаткових гарантій для 

інвесторів при реалізації інноваційних проектів 

шляхом розвитку механізму державно-приватного 

партнерства. 

Встановлено, що не менш вагомою перешкодою 

інвестиційній діяльності АТП є високий рівень 

бюрократизму, складність, тривалість та, як наслідок 

значна вартість проходження дозвільних і 

погоджувальних процедур, необхідність частого 

лобіювання з метою пришвидшення їх проходження. 

Разом з тим, недосконалість погоджувально-

дозвільної системи унеможливлює реалізацію 

інвестиційно-інноваційних проектів АТП через 

обмеженість їх фінансово-інвестиційного, 

інтелектуально-кадрового забезпечення, коротшим 

порівняно з великими підприємствами життєвим 

циклом інвестиційних проектів. Більше того, досить 

часто дозвільні процедури використовуються як 

інструмент недобросовісної конкуренції, створення 

штучних бар’єрів доступу на ринок автотранспортних 

перевезень і лобіювання таким чином інтересів 

кланово-олігархічних груп. Це призводить до 

зростання трансакційних витрат і як наслідок втрати 

конкурентних можливостей АТП на ринку 

пасажирських перевезень.  

Зауважимо, що значні масштаби тінізації 

фінансових потоків на ринку автотранспортних 

перевезень спотворюють рівність умов конкуренції та 

формують непереборні перешкоди інвестиційній 

діяльності АТП внаслідок погіршення бізнес-клімату 

та їх інвестиційної привабливості, а також посилення 

негативного інституційно-психологічного впливу на 

поведінку суб’єктів інвестиційно-інноваційної 

діяльності. 

Наголосимо на тому, що крім здійснюваної 

інвестиційно-інноваційної політики всередині 

підприємств з перевезення пасажирів, значний вплив 

на конкурентоспроможність їх послуг мають чинники 

зовнішнього середовища. Йде мова про державне та 

місцеве регулювання, конкуренцію з боку інших видів 

транспорту, інфляційні тенденції, зростання рівня 

соціального забезпечення та соціальних гарантій 

населення, його платоспроможності, вартості палива 

та кон’юнктурних коливань на ринку енергоносіїв. 

Незважаючи на те, що в Україні сформовано 

інституційно-правовий базис системи регулювання 

громадського пасажирського автотранспорту, зокрема 

діють закони України «Про автомобільний 

транспорт» [12] та «Про ліцензування певних видів 

господарської діяльності» [13], постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Правил 

надання послуг пасажирського автомобільного 

транспорту» та «Про встановлення повноважень 

органів виконавчої влади та виконавчих органів 

міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із 

змінами і доповненнями), наказ Міністерства 

транспорту та зв’язку України «Про затвердження 

Методики розрахунку тарифів на послуги 

пасажирського автомобільного транспорту» та ін. 

Проте, питання ціноутворення, ліцензування 

діяльності автоперевізників залишаються в значній 

мірі не врегульованими. 

Очевидно, що державне регулювання 

автотранспортних послуг з перевезення пасажирів має 

адміністративно-правовий характер, стосується 

прямих заборон, обмежень або примусів чіткого їх 

регламентування, і не створює умови для лібералізації 

ринку автотранспортних перевезень, розвитку 

добросовісної конкуренції, залучення інвестиційних 

ресурсів в галузь, усунення перешкод тінізації 

автотранспортних перевезень, посилення, таким 

чином,  конкурентоспроможності послуг АТП з 

перевезення пасажирів. 

Відповідно, є підстави стверджувати, що як на 

початку 1990-х років, так і в подальшому не 

сформовано повноцінної та раціональної системи 

державного управління і стимулювання розвитку 

пасажирських перевезень, про що свідчить критичний 

фінансовий стан галузі, високий рівень зносу 

матеріально-технічної бази, незначна частка 

впроваджених інноваційних технологій, неефективна 

система соціальних пільг, небажання керівників 

підприємств здійснювати активну соціально 

відповідальну діяльність. 

На нашу думку, крім адміністративно-правових 

методів стимулювання діяльності, держава повинна 

використовувати економічні методи формування 

конкурентного ринку автотранспортних послуг. 

Йдеться про податкові, митні, торговельні та інші 

пільги, пільгове кредитування, субсидування цін та ін. 

Критично важливим аспектом для повноцінного 

функціонування підприємств, які надають послуги 

автомобільного транспорту є питання 

тарифоутворення. Позитивним є той факт, що у 2015 

р. урядом лібералізовано тарифоутворення 

міжміських внутрішньо обласних пасажирських 

перевезень і приведено норму щодо регулювання 

міських тарифів у відповідність до Закону України 

«Про місцеве самоврядування», що сприяє створенню 

конкурентних умов діяльності у цьому сегменті 

транспортних послуг, залученню підприємствами 

інвестицій для оновлення та поповнення парку 

транспортних засобів, підвищенню якості й 

безпечності перевезень. Водночас, у сфері внутрішньо 

міських пасажирських перевезень зберігається 

державне тарифне регулювання, яке здійснюється 

органами місцевого самоврядування згідно із Законом 

«Про місцеве самоврядування» [14]. 

Відтак, на місцевому рівні органи влади можуть 
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Випуск 3 (125) 

здійснювати регулювання тарифів на перевезення 

пасажирів шляхом встановлення граничного тарифу 

без урахування податку на додану вартість, витрат, 

пов’язаних з обслуговуванням пасажирів на 

автовокзалах та автостанціях, і страхового платежу з 

обов’язкового особистого страхування від нещасних 

випадків на транспорті.  

Кім того, відповідно до Методики розрахунку 

тарифів на послуги пасажирського автомобільного 

транспорту, затвердженої наказом Міністерства 

транспорту та зв’язку України, перегляд рівня тарифів 

повинен здійснюватися у зв’язку зі зміною умов 

виробничої діяльності та реалізації послуг, що не 

залежить від господарської діяльності перевізника, в 

тому числі, в разі зміни вартості палива більш ніж на 

10 %.  

При цьому, сучасні макроекономічні умови 

функціонування АТП з перевезення пасажирів 

характеризуються різким зростанням цін на паливно-

мастильні матеріали та інші компоненти матеріально-

технічного забезпечення, збільшенням розміру 

мінімальної заробітної плати та, відповідно, 

відрахувань із неї, зростанням вартості капітальних 

ремонтів та інших витрат, пов’язаних із перевезенням 

пасажирів на автобусних маршрутах загального 

користування, що, у свою чергу, призводить до втрати 

автомобільними перевізниками необхідного рівня їх 

рентабельності та платоспроможності, погіршує 

ситуацію і наявність значного часового лагу при 

приведенні тарифів до економічно обґрунтованого 

рівня .  

Слід зазначити, що у м. Львові склалася критична 

ситуація на ринку автотранспортних послуг. За 

результатами фінансово-господарської діяльності 

більшість аналізованих автопідприємств області 

отримали збитки за 2014 рік. Водночас діюча 

структура тарифу не відповідає темпам зростання 

фактичних витрат, зокрема, вартість пально-

мастильних матеріалів у собівартості послуг 

становить в середньому близько 40 % і зросла у 

порівнянні з відповідним періодом  2013 р. на 70 %. 

Крім того, збільшилися видатки автопідприємств на 

технічне обслуговування рухомого складу автопарків 

на 50 %. Ці тенденції об’єктивно негативно 

позначилися на інвестиційно-інноваційній активності 

аналізованих підприємств та обмеженні їх 

можливостей щодо підвищення рівня якості і 

конкурентоспроможності послуг. 

За таких умов автоперевізники неодноразово 

влаштовували протестні акції з вимогою забезпечення 

власної беззбиткової діяльності шляхом приведення 

тарифів на перевезення пасажирів до рівня 

економічно обґрунтованих витрат, створення рівних 

умов для всіх суб’єктів підприємницької діяльності, 

вдосконалення відносин між учасниками 

автотранспортного ринку на основі поєднання 

адміністративних і економічних чинників, що, з 

одного боку, забезпечувало б створення відповідного 

рівня умов перевезень та контролю за їх 

дотриманням, а з другого – відповідало б основному 

принципу ринкової економіки – отриманню всіма 

учасниками перевізного процесу позитивного 

економічного ефекту. 

Водночас, на сьогодні залишається так і не 

визначеною чітка норма, яка б зобов’язувала органи 

місцевого самоврядування при встановленні тарифів 

на перевезення пасажирів здійснювати з певною 

періодичністю обстеження пасажиропотоку на 

маршруті або вимагати від ініціатора зміни тарифу 

надання результатів такого обстеження. Зауважимо, 

що при здійсненні власних розрахунків при зміні 

тарифу на перевезення АТП часто занижують 

фактичний обсяг перевезення пасажирів, що 

пов’язано з відсутністю контролю за видачою водіями 

квитків. 

Додамо, що діючим інституційно-правовим 

базисом так і не врегульовані питання щодо 

можливості використання сучасних ефективних 

електронних автоматизованих методів оплати 

вартості проїзду та обліку пасажироперевезень в 

міському пасажирському автотранспорті 

(електронного квитка), які б сприяли передусім 

посиленню конкурентоспроможності послуг АТП, 

підвищенню прибутковості транспортних 

підприємств та оновленню їх рухомого складу, а 

також підвищенню безпеки дорожнього руху, 

ефективному плануванню маршрутів та графіків 

пасажирських перевезень, зменшенню 

експлуатаційних витрат перевізників на організацію 

та контроль оплати проїзду, прозорості розрахунків 

перевізників, в т.ч. щодо відшкодування витрат на 

перевезення пасажирів пільгових категорій. 

Позитивно, що у 2016 р. у м. Львові підписано 

угоду між Львівською міською радою та 

Європейським банком реконструкції та розвитку 

щодо кредитного фінансування проекту 

автоматизованого збору оплати за проїзд у 

громадському транспорті міста. Відтак, м. Львів стане 

одним із перших українських міст із автоматизованою 

системою оплати проїзду у громадському транспорті. 

Враховуючи важливість соціальної складової 

пасажирських перевезень, державне регулювання 

тарифів узгоджується з обов’язковою компенсацією 

витрат доходів підприємств від перевезень пільгових 

категорій громадян. Загалом, рівень відшкодування 

автопідприємствам витрат за перевезення пільгових 

категорій громадян становить приблизно 60-70 %, що 

призводить до збільшення збитковості їх діяльності та 

зниження рівня конкурентоспроможності послуг АТП 

через погіршення не лише якості, а й рівня безпечного 

перевезення пасажирів. 

Це вимагає ініціюючих заходів з боку 

автоперевізників щодо реформування діючої системи 

пільг на проїзд у громадському транспорті загального 

користування шляхом запровадження адресної 

грошової допомоги окремим категоріям громадян, 

тобто монетизації пільг на проїзд у транспорті. 

Крім державного регулювання, на 

конкурентоспроможність послуг АТП впливає й дія 

низки інших екзогенних чинників (див. рис. 2).  

Зокрема, це цінова кон’юнктура на вітчизняному 

ринку паливно-енергетичних ресурсів (традиційно, як 

тільки змінюється курс гривні – зростають ціни на 

пальне), макроекономічна ситуація в країні (темпи 

інфляції, інвестиційний клімат), рівень 

платоспроможності населення та ін. 
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Рис. 2. Узагальнення результатів оцінювання стану інвестиційно-інноваційної активності в контексті її 

впливу на конкурентоспроможність послуг автотранспортних підприємств з перевезення пасажирів 

(авторська розробка) 

 

З огляду на існування системних дисбалансів 

підприємств у галузі пасажирського автотранспорту, 

якість транспортного обслуговування населення 

погіршується, зростають витрати, пов’язані з 

недотриманням умов безпеки руху та екологічної 

безпеки, знижується економічна ефективність 

функціонування автоперевізників. 

З огляду на зазначене, вважаємо, що за таких умов 

до головних напрямів посилення 

конкурентоспроможності послуг АТП потрібно 

віднести: формування і ефективне використання 

інтелектуально-кадрового забезпечення підприємств; 

активну діяльність зі створення і впровадження 

нововведень; стимулювання інвестиційно-

інноваційної активності перевізників; 

комерціалізацію результатів у сфері інтелектуальної 

власності; ініціювання створення або участь в 

інвестиційних кластерах (інших формах фінансово-

Чинники деструктивного впливу зовнішнього середовища підприємств 

Конкуренто-спроможність 

послуг 

Конкуренто-спроможність 

підприємства 

Ефективність і стабільний 

розвиток підприємства, 

належна віддача вкладеного 

в бізнес капіталу 

Недоліки системи регулювання 
автотранспортних перевезень: 

 індикативне та необґрунтоване 

ціноутворення; 

 зарегульованість патентно-

ліцензійної політики; 

 відсутність механізму визначення 

достовірного обсягу пасажиропотоку 

на маршруті; 

 неефективність фінансово-

економічних механізмів; 

 незабезпеченість рівних умов 

функціонування учасників ринку 

пасажирських перевезень 

Вплив конкуренції: 

 природний тиск 

конкурентів з кращими 

фінансово-ресурсними і 

кадровими можливостями; 

 краще фінансово-

інвестиційне забезпечення 

конкурентів; 

 наявність «переваг» 

комунальних підприємств; 

 лобістський вплив 

конкурентів на органи влади і 

отримання прете-ренцій з 

оновлення МТБ 

Інші зовнішні впливи: 

 невисока платоспроможність 

населення; 

 зростання цін на паливно-

мастильні матеріали; 

 несприятлива макроекономічна 

ситуація в країні; 

 низький рівень екологічної 

свідомості у суспільстві; 

 тінізація ринку 

автотранспортних перевезень  

Прогалини в інноваційній політиці 

підприємств: 

 малі витрати на здійснення 

інноваційних заходів;  

 низька активність із розробки, 

реєстрації та використання об’єктів 

інтелектуальної власності; 

  незначні обсяги реалізованих 

інноваційних послуг; 

 низький рівень інформатизації 

транспортного процесу; 

 низький рівень кооперації з 

науково-дослідними інституціями;  

 недостатність мотиваційних 

стимулів для реалізації інноваційних 

заходів; 

 відсутність системи підготовки та 

підвищення кваліфікації кадрів 

Недоліки інвестиційного 

забезпечення підприємств: 

 недостатність власних 

фінансово-інвестиційних 

ресурсів; 

 складність доступу до 

зовнішні джерел фінансування; 

 низький рівень державного 

фінансування; 

 нерозвинутість механізму 

державно-приватного 

партнерства; 

 недостатній рівень залучення 

альтернативних джерел 

фінансування (венчурне 

фінансування, лізинг, факторинг, 

форфейтинг) 
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інвестиційної кооперації); активну громадську 

діяльність з модернізації ринку пасажирських 

автоперевезень і надання послуг споживачам та 

забезпечення відповідності послуг підприємства 

сучасним тенденція їх розвитку.  

Таким чином, інвестиційно-інноваційна активність 

АТП потребує подальших досліджень, і перш за все, з 

огляду на теоретико-методичні засади управління 

автотранспортними підприємствами України. 
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МОДЕЛЬ ВИБОРУ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТОРА У ПРОЦЕСІ ЗАЛУЧЕННЯ 
ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХІ НВЕСТИЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВО 

 
В статті обґрунтовано концептуальну модель вибору іноземного інвестора на підставі рівнів дотримання 

маркетингового та соціального напрямів розвитку системи залучення прямих іноземних інвестицій на 

підприємство. 

Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, підприємство, іноземний інвестор, інвестиційний проект, 

залучення інвестицій. 

 

Byrka M. MODEL FOR CHOOSING THE TYPE OF FOREIGN INVESTORS IN THE PROCESS OF 

ATTRACTING FOREIGN DIRECT INVESTMNENT TO THE ENTERPRISE 

In the article the model for choosing the type of foreign investors based on the results of the marketing and social 

activity within a system of attracting foreign direct investment to the enterprises has been rationalized. 

Keywords: foreign direct investment, enterprise, foreign investor, investment project, attracting investment. 

 

Залучення прямих іноземних інвестицій (ПІІ) на 

підприємство реалізовується у вигляді управлінських 

рішень, а також фінансових, матеріальних та 

інформаційних потоків. Взаємозв’язки сторін 

формують бізнес-середовище, від якості взаємодій 

яких безпосередньо залежить результат цього 

процесу, в основі якого є комунікація. Відповідно, 

підприємству, яке має за мету реалізувати 

інвестиційний проект за участі залучених ПІІ, слід 

проводити проактивну системну діяльність, яка 

дозволила б залучити найбільш відповідного 

іноземного інвестора та досягти визначених цілей. 

Дослідженню питань, пов’язаних із залученням 

ПІІ присвячено багато праць відомих українських 

вчених, зокрема С. Захаріна, В. Кравціва, 

І. Лук’янова, М. Мельник, Н. Обушної, О. Рогача, 

В. Федоренка та інших [1-5]. Однак, основна їх увага 

приділяється макроекономічним аспектам. 

Проблематика налагодження взаємовідносин з 

іноземними партнерами інвестиційного проекту, що 

передбачає ПІІ, а особливо управління процесом 

залучення ПІІ на підприємство зі сторони самого 

підприємства, залишається маловивченою. 
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Метою статті є розроблення моделі вибору 

іноземного інвестора на основі результатів 

маркетингового та соціального напрямів діяльності 

підприємства в процесі залучення ПІІ. 

Запропонована послідовність вибору іноземного 

інвестора, що є складовою процесу залучення ПІІ на 

підприємство представлена на рис. 1. Вибір виду 

іноземних інвесторів здійснюється на підставі рівнів 

дотримання маркетингового та соціального напрямів 

розвитку системи залучення ПІІ на підприємство.  

 
1. Визначення виду прямих 

іноземних інвесторів

2. 
Зацікавленість 

інвестора у 
проекті

3.
Готовність 

інвестора підписати 
угоду

4. Визначення переліку вимог, які 
потрібно виправити

11. Підписання угоди щодо прямого 
іноземного інвестування проекту

5.
Співставлення

орієнтовних затрат на 
виправлення вимог та 

бюджету 
впровадження 

проекту 

7. Коригування бюджету 
впровадження проекту на суму 

затрат виправлення вимог

6. Виправлення недоліків та 
удосконалення проекту

9. Зміна виду інвестора в порядку 
пріоритетності

8. 
Наявність видів інвесторів 

нижчого порядку 
пріоритетності

10. Призупинення або
 ліквідація проекту

ТАК

НІ

ТАК

НІ

МЕНШІ

БІЛЬШІТАК

НІ

 

 Рис. 1. Послідовність вибору прямого іноземного інвестора та  залучення ПІІ 
Примітка: удосконалено автором 

 

Під маркетинговим напрямом діяльності 

підприємства в контексті залучення ПІІ ми 

пропонуємо розуміти спрямування зусиль та ресурсів 

підприємства на вивчення ринку капіталу з метою 

залучити ПІІ задля реалізації підготовленого 

інвестиційного проекту шляхом створення попиту на 

нього, знаходження найбільш відповідних інвесторів 

та досягнення цілей підприємства через максимальне 

задоволення потреб інвестора впродовж терміну 

реалізації інвестиційного проекту. 

Основними завданнями підприємства в межах 

цього напряму є розроблення маркетингової стратегії 

та тактики залучення ПІІ, що реалізуються за 

допомогою таких маркетингових інструментів, як 

сегментація, прицілення, позиціювання, 

диференціація, комплекс маркетингу. 

Переконати інвестора здійснити ПІІ в конкретний 

проект є метою соціального напряму, що передбачає 

активізацію діяльності проектної команди, зусилля 

якої спрямовані на моделювання вигідної 

підприємству поведінки іноземного інвестора та 

налагодження з ним якісної взаємодії на всіх етапах 

процесу залучення ПІІ за допомогою проактивної 

комунікації, яка повинна попередити можливі «камені 

спотикання» та мінімізувати вплив невизначеності в 

процесі прийняття ним інвестиційного рішення щодо 

здійснення ПІІ.  

Завданнями соціального напряму є: виявлення та 

співставлення мотивів іноземного інвестора з 

мотивами підприємства при залученні ПІІ; виявлення 

та попередження потенційних поведінкових правил, 

що можуть демонструватись іноземним інвестором 

при здійсненні ПІІ; підготовка інформаційних 

матеріалів, необхідних для комунікації з іноземним 

інвестором на всіх етапах процесу залучення ПІІ; 

реалізація концепції маркетингу відносин; 

забезпечення атмосфери позитивного сприйняття 

стратегії залучення ПІІ всередині колективу 

працівників. 

Слід зазначити, що діяльність підприємства в 

рамках запропонованих напрямів є взаємопов’язаною. 

Їх сукупна результативність визначає перебіг процесу 

залучення ПІІ на підприємство, тобто швидкість зміни 

станів відповідної системи (стан підготовки системи 

до залучення ПІІ → стан готовності системи до 

залучення ПІІ → стан залучення системою ПІІ). 

Кожен із вищезгаданих станів системи у межах 

дотримання маркетингового і соціального напрямів 

характеризується різноманітними параметрами. Варто 

зауважити, що їх кількість та зміст може бути 

модифікованим залежно від специфіки інвестиційного 

проекту, підприємства, його розмірів, сфер діяльності, 

потреб інвестора тощо. В свою чергу на визначені 

параметри впливає різна кількість якісних та 

кількісних факторів зовнішнього і внутрішнього 

середовища підприємства, оцінка яких в моделі 

здійснюється шляхом експертного опитування 

керівників машинобудівних підприємств і менеджерів 

консалтингової сфери. Результати їх обчислення на 

прикладі інвестиційного проекту, метою якого є 

технічне переозброєння Довжанського 

машинобудівного заводу шляхом залучення ПІІ, 

наведені в табл. 1-2. 
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Таблиця 1 

Розрахункові величини рівня дотримання маркетингового напряму 

 
 

Стани  

системи 
1

iL  
1

i  Параметри 
1

ijL  
1

ij  Фактори впливу на значення параметрів 
1

ijrL  
1

ijr  
Експертна оцінка  

факторів впливу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Підготовка  

до залучення  

ПІІ 

0,964 0,31 

Повнота виконаних 

завдань, необхідних 

при залученні ПІІ 

1,419 0,16 

- компетентність та фаховість працівників, що займаються  

залученням ПІІ (рівень їх кваліфікації, презентаційні навики, знання  

іноз. мов (бізнес спілкування), ведення переговорів, досвід роботи з  

іноземними інвесторами тощо) 

21,58 0,03 0,83 

- доступність необхідної інформації 18,72 0,03 0,72 

- мотиви зацікавлених сторін 21,06 0,01 0,81 

Охоплення ринку 

іноземного капіталу 
1,334 0,11 

- мотиви залучення ПІІ 24,18 0,05 0,93 

- тенденції світового ринку капіталу 12,48 0,01 0,48 

Розмір кошторису на  

залучення ПІІ 
0,281 0,27 

- фінансові ресурси 8,32 0,03 0,32 

- мотиви зацікавлених сторін 3,12 0,01 0,12 

Мережева взаємодія 

підприємства з ін. 

організаціями 

1,825 0,08 

- участь підприємства в бізнес-асоціаціях, торгово-промисловій  

палаті та ін. організаціях 
4,68 0,01 0,18 

- інтенсивність взаємодії з органами місцевого самоврядування 16,64 0,03 0,64 

- налагодженість співпраці підприємства з бізнес-партнерами 21,32 0,06 0,82 

Прозорість бізнесу 6,133 0,06 

- бізнес-процеси 18,98 0,04 0,73 

- грошові потоки 19,24 0,06 0,74 

- система планування діяльності підприємства 16,12 0,05 0,62 

- достовірна звітність 23,14 0,05 0,89 

- організаційна структура 19,76 0,03 0,76 

- структура власності 13,78 0,04 0,53 

- юридична «чистота бізнесу» 23,66 0,04 0,91 

- інші специфічні фактори, визначені підприємством/потенційним  

інвестором як критичні 
8,32 0,02 0,32 

Готовність  

до залучення  

ПІІ 

0,329 0,42 

Репутація 

підприємства 
2,337 0,13 

- гудвіл підприємства 19,76 0,02 0,76 

- маркетингові заходи 22,62 0,07 0,87 

- відгуки клієнтів та партнерів підприємства 17,94 0,02 0,69 

Динаміка розвитку 

контактної бази 
0,839 0,03 

- методи комунікації підприємства 13,78 0,03 0,53 

- обставини зовнішніх ринків 10,66 0,04 0,41 

Залучення  

ПІІ 
0,646 0,27 

Запланований бсяг 

залучення ПІІ 
4,038 0,16 

- соціально-економічний стан підприємства 13,78 0,09 0,53 

- характеристики інвестиційного проекту 22,62 0,12 0,87 

- зовнішні обставини 8,32 0,01 0,32 
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Таблиця 2 

Розрахункові величини рівня дотримання соціального напряму 

Стани 

системи 
2

iL  
2

i  Параметри 
2

ijL  
2

ij  Фактори впливу на значення параметрів 
2

ijrL  
2

ijr  
Експертна оцінка  

факторів впливу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Підготовка 

до залучення 

ПІІ 

0,365 0,39 

Причетність працівників до 

залучення ПІІ 
1,723 0,11 

- масштабність та терміновість реалізації  

інвестиційного проекту за участі ПІІ  
19,14 0,09 0,87 

Підтримка працівниками 

стратегії залучення ПІІ 
0,719 0,09 

- інформаційні заходи 14,74 0,03 0,67 

- кадрова політика після залучення ПІІ 13,86 0,02 0,63 

Конфліктність інтересів груп 

впливу щодо залучення ПІІ 
1,676 0,08 

- мотиви зацікавлених сторін 11,88 0,02 0,54 

- стратегія розвитку підприємства 17,16 0,06 0,78 

- можливі зміни в організаційній структурі 13,64 0,03 0,62 

Якість підготовки дод. інформ. 

матеріалів, спрямованих на 

ліквідацію асиметрії інфо в 

сфері дії зовнішніх факторів 

0,55 0,12 
- фаховість залучених осіб 19,36 0,01 0,88 

- асиметрія інформації 11,88 0,03 0,54 

Готовність  

до залучення  

ПІІ 

0,573 0,24 

Динаміка роботи по залученню 

ПІІ. 
1,155 0,07 

- фаховість залучених осіб 20,46 0,01 0,93 

- терміновість реалізації інвестиційного 

проекту  

за участі ПІІ 

15,84 0,06 0,72 

Зворотність зв’язку та 

налагодження контактів 
1,729 0,04 

- фаховість залучених осіб 19,36 0,01 0,88 

- тенденції зовнішніх ринків 14,74 0,03 0,67 

- мотиви потенційних іноземних інвесторів 15,62 0,07 0,71 

Частота проведення 

переговорів 
1,107 0,11 

- фаховість залучених осіб 19,36 0,01 0,88 

- зацікавленість потенційних іноземних  

інвесторів 
18,26 0,05 0,83 

Тривалість переговорного 

процесу  з потенційним 

іноземним інвестором 

3,766 0,08 

- фаховість залучених осіб 19,36 0,01 0,88 

- характеристики інвестиційного проекту 20,02 0,13 0,91 

- мотиви потенційних іноземних інвесторів 13,86 0,07 0,63 

Залучення  

ПІІ 
0,593 0,37 

Якість документації щодо 

інвестиційного проекту 
0,979 0,18 

- компетентність та фаховість працівників, що  

займаються залученням ПІІ ( 
19,58 0,05 0,89 

Тривалість оформлення 

документації для кінцевої 

угоди між підприємством та 

інвестором 

3,469 0,12 

- стан підготовленої документації щодо  

інвестиційного проекту 
18,7 0,13 0,85 

- фаховість залучених осіб 18,92 0,04 0,86 

- регуляторні особливості бізнес-середовища 7,04 0,04 0,32 
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SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS OF THE MODERN PERIOD OF UKRAINE 

Рівень дотримання маркетингового і соціального 

напрямів розвитку системи залучення ПІІ на 

підприємство пропонується визначати за формулами: 
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1i

q

i

q

i

q LL  ,                                                            (1) 

де 
qL  – рівень дотримання q-го напряму розвитку 

системи залучення ПІІ, частк. од. [0; 1], 2,1q
 

(маркетинговий і соціальний напрями відповідно); 

q

i  
– коефіцієнт вагомості відповідного стану 

системи за напрямами на момент прийняття 

управлінського рішення, 
q
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показник стану системи за напрямами, 3,1i  (стани 
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де 
q

ij
 
– коефіцієнт вагомості j-го параметра в i-му 

стані системи q-го напряму на момент прийняття 

управлінського рішення, 
q

ij
 
> 0,
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n
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q
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q

ijL
 
– 

значення j-го параметра в i-му стані системи q-го 

напряму, 
q

inj ,1 , (за запропонованим методом 

8
3

1

11 
i

inn  (повнота виконаних завдань із 

залучення ПІІ; охоплення ринку іноземного капіталу; 

розмір виділеного кошторису на залучення ПІІ; 

мережева взаємодія підприємства з іншими 

організаціями; прозорість бізнесу; репутація 

підприємства; динаміка розвитку контактної бази; 

запланований обсяг залучення ПІІ), 10
3

1

22 
i

inn  

(причетність працівників до залучення ПІІ; підтримка 

працівниками стратегії залучення ПІІ; конфліктність 

інтересів груп впливу щодо залучення ПІІ; стан 

підготовки додаткових інформаційних матеріалів, 

спрямованих на ліквідацію асиметрії інформації в 

сфері дії зовнішніх факторів; динаміка роботи по 

залученню ПІІ; зворотність зв’язку та налагодження 

контактів; частота проведених переговорів; тривалість 

переговорного процесу з потенційним іноземним 

інвестором; якість підготовленої документації щодо 

інвестиційного проекту; тривалість оформлення 

документації для кінцевої угоди між підприємством 

та інвестором)). 

 Значення j-го параметра в i-му стані системи q-

го напряму рекомендуємо обчислювати за формулою: 
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– коефіцієнт вагомості r -го фактора впливу 

на j-й параметр в i-му стані системи q-го напряму на 

момент прийняття управлінського рішення, 
q
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ijrL  – значення r -го фактора впливу на j-
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напряму,
q

jRr ,1
 

(за запропонованим методом 

22,26
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1

22
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 Далі на основі отриманих значень пропонується 

обраховувати кумулятивний коефіцієнт, що 

характеризуватиме систему залучення ПІІ на 

підприємство загалом: 

  21 1 LLL   ,                                            (4) 

де L – кумулятивний коефіцієнт, що характеризує 

систему залучення ПІІ на підприємство; 
1L  – рівень 

дотримання маркетингового напряму розвитку 

системи, частк. од. [0; 1];
2L  – рівень дотримання 

соціального напряму розвитку системи, частк. од. 

[0; 1];  коефіцієнт вагомості відповідного 

напряму. 

Для надання оцінки системі залучення ПІІ на 

підприємство ми використовуємо психофізичну 

шкалу лінгвістичних оцінок Харрінгтона з 

деталізацією числового значення в межах 

відповідного інтервалу 0 ≤ L ≤ 1. Відповідно до неї 

відводяться інтервали числових значень з такими 

якісними інтерпретаціями лінгвістичних оцінок 

системи залучення ПІІ на підприємство: (0,80 – 1,00] 

– відмінно – високий рівень реалізації завдань за 

напрямами розвитку системи; (0,63 – 0,80] – добре – 

достатній реалізації завдань за напрямами розвитку 

системи; (0,37 – 0,63] – задовільно – задовільний 

рівень реалізації завдань за напрямами розвитку 

системи; (0,20 – 0,37] – погано – низький рівень 

реалізації завдань за напрямами розвитку системи; 

[0,00 – 0,20] – дуже погано – незадовільний рівень 

реалізації завдань за напрямами розвитку системи. 

Надалі пропонується розставити види прямих 

іноземних інвесторів (інституційний, стратегічний, 

приватний) у відповідність до значення 

кумулятивного коефіцієнта (4) та проранжувати їх за 

привабливістю для залучення ПІІ на підприємство в 

межах відповідного інтервала 0 ≤ L ≤ 1 (рис. 2). 
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Рис. 2. Відповідність виду прямого іноземного 

інвестора до значення кумулятивного коефіцієнта 

оцінки системи залучення ПІІ на підприємство 
Примітка: запропоновано автором 

 

Передбачається, що кожен з видів прямих 

іноземних інвесторів характеризується своїм 

ставленням до прийняття ризикових рішень. На 

основі цього припущення інвестори поділяються на 

ризикові та неризикові. При значеннях кумулятивного 

коефіцієнта, що знаходиться в інтервалах [0,8 – 0,9), 

[0,37 – 0,63), [0 – 0,2), інвестиційна пропозиція 

підприємства буде більш цікавою ризиковим 

інституційним, стратегічним та приватним прямим 

іноземним інвесторам відповідно, а при значеннях 

[0,9 – 1], [0,63 – 1], [0,2 – 1] – групі неризикових 

інвесторів за запропонованими видами. 

Визначившись із видом інвестора, підприємство 

приступає до налагодження контакту між сторонами 

прямого іноземного інвестування (див. рис. 1). 

Проходження цього етапу передбачає інформування 

іноземного інвестора про наступне: технічні 

характеристики реалізації інвестиційного проекту; 

показники економічної ефективності інвестиційного 

проекту; значення рівнів дотримання маркетингового 

та соціального напрямів розвитку системи залучення 

ПІІ з деталізованою характеристикою кожного з них. 

На третьому етапі залучення ПІІ очікується та 

обговорюється інвестиційне рішення. Якщо інвестор, 

отримавши всю інформацію про проект, готовий 

вкласти кошти, то процес завершується підписанням 

угоди, що відповідає 11-му пункту послідовності 

вибору іноземного інвестора. Якщо ж інвестор, 

проаналізувавши доступну інформацію, ще не 

готовий вкласти кошти, то відбувається перехід до 4-

го етапу, на якому з метою підвищення зацікавленості 

інвестора інвестиційним проектом узгоджується 

перелік вимог, які потрібно виконати підприємству 

для подальшої співпраці. Ці зміни в основному 

відображатимуться підвищенням значення 

кумулятивного коефіцієнта через рівні дотримання 

маркетингового та соціального напрямів розвитку 

системи, що характеризує систему залучення ПІІ.  

З метою наочної візуалізації пропонується 

побудувати матрицю вдосконалення реалізації 

завдань, де за значеннями рівнів дотримання 

маркетингового та соціального напрямів розвитку 

системи залучення ПІІ відслідковується 

приналежність до певного сектора, кожен з яких 

вказує на вид прямого іноземного інвестора, що є 

доступним підприємству на даному етапі залучення 

ПІІ (рис. 3).  
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Рис. 3. Матриця вдосконалення реалізації завдань за 

напрямами розвитку системи залучення ПІІ 
Примітка: запропоновано автором 

 

Сектор А представляє групу інституційних    

інвесторів;  

 

сектори B та C – групу стратегічних інвесторів 

(сектор А для них є привілейованим);  

 

сектор D – групу приватних інвесторів (сектори A, 

B та C – привілейовані). 

 

У кожному із секторів A-D 1-й підсектор 

відповідає ризиковому інвестору, 4-й – неризиковому, 

а 2-й та 3-й – це інвестори, які схильні до ризику. 

Можна зауважити, що кожен з видів прямих 

іноземних інвесторів зацікавлений в досягненні 

найкращого для себе значення, який відповідає 4-му 

квадранту кожного сектору.  

 

 

Зважаючи, що кожне з таких вдосконалень 

потребує затрат часу та ресурсів підприємства, 

пропонуємо проранжувати значення рівнів 

дотримання напрямів, до яких є найбільші претензії 

іноземного інвестора, в порядку важливості, що 

задовольняють умову: 
 q

ijr

q

ijr LL , 

де q

ijrL  значення r -го фактора впливу на j-й 

параметр в i-му стані системи q-го напряму розвитку 

системи залучення іноземного інвестора, 2,1q ; 

q

ijrL  оптимальне (на думку інвестора) значення r -

го фактора впливу на j-й параметр в i-му стані 

системи q-го напряму розвитку системи залучення 

іноземного інвестора. 

Таким чином, вдосконалення результатів, 

залежних від дисфункціональних факторів, 

визначається вартістю їх проведення. Додаючи ці 

затрати до загальних затрат на залучення іноземного 

інвестора, постає необхідність перерахунку значень 

рівнів дотримання напрямів розвитку системи. Якщо 
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виконуватимуться умови, що значення рівня 

дотримання відповідного напряму задовольнятимуть 

вимоги іноземного інвестора або затрати на 

удосконалення факторів впливу на параметри станів 

системи за відповідними напрямами розвитку системи 

залучення ПІІ будуть в межах бюджету впровадження 

проекту, тоді підприємство в змозі перейти до 

вдосконалення відповідного r -го фактору впливу на j-

й параметр в i-му стані системи q-го напряму 

розвитку системи залучення ПІІ, що дасть змогу 

підписати інвестиційний контракт.  

Якщо ж ці умови не будуть виконані, то 

підприємству слід зосередити свою увагу на інвесторі 

нижчого виду пріоритетності з меншими вимогами до 

значень рівнів дотримання напрямів системи 

залучення ПІІ та за потреби провести всю процедуру 

представлення та удосконалення заново. Якщо ж 

підприємство не зможе залучити іноземного 

інвестора, або ж затрати на вдосконалення 

результативності напрямів системи залучення ПІІ 

перевищать початковий бюджет на впровадження 

інвестиційного проекту, тоді слід активізувати 10-й 

пункт послідовності вибору іноземного інвестора – це 

призупинення або ж ліквідація проекту. В такому 

випадку підприємство понесе збитки в розмірі 

бюджету впровадження проекту. Таким чином, одним 

із основних завдань підприємства при залученні ПІІ є 

підписання договору з іноземним інвестором за 

мінімальних затрат на його залучення.  

Як вже було згадано, запропонована модель 

вибору прямих іноземних інвесторів залежно від 

рівнів дотримання маркетингового і соціального 

напрямів розвитку системи залучення ПІІ на 

підприємство була застосована на прикладі 

інвестиційного проекту, метою якого є технічне 

переозброєння Довжанського машинобудівного 

заводу шляхом залучення ПІІ. У табл. 3 наведено 

узагальнені результати необхідних обчислень. 

 

Таблиця 3 

Значення рівнів дотримання маркетингового і соціального напрямів розвитку системи залучення ПІІ на 

Довжанський машинобудівний завод 

Стани системи 

Маркетинговий напрям Соціальний напрям 

Рівень дотримання 

напряму 

Коефіцієнти 

вагомості станів 

системи
 

Рівень дотримання 

напряму 

Коефіцієнти 

вагомості станів 

системи
 

Підготовка до 

залучення ПІІ 
0,964 0,31 0,365 0,39 

Готовність до 

залучення ПІІ 
0,329 0,42 0,573 0,24 

Залучення ПІІ 0,646 0,27 0,593 0,37 

                            L
1
= 0,611 L

2
= 0,499 

 

При значеннях коефіцієнтів вагомості 

маркетингового і соціального напрямів 0,56 і 0,44 

відповідно, кумулятивний коефіцієнт становить 0,562, 

що дозволяє зробити висновок: для реалізації 

інвестиційного проекту з технічного переозброєння 

Довжанського машинобудівного заводу необхідно 

активізувати зусилля суб’єктів залучення ПІІ на 

пошук та налагодження контактів із стратегічним або 

ж приватним інвесторами, схильними до ризику. 

Отже, шляхом визначення рівня дотримання 

напрямів розвитку системи залучення ПІІ, а відтак через 

обчислення кумулятивного коефіцієнту можна не 

лише надати оцінку функціонуванню системи, а й 

визначити вид прямого іноземного інвестора, 

залучення якого є доступним підприємству, зважаючи 

на наявний вплив факторів внутрішнього і 

зовнішнього середовища у визначений проміжок часу. 

Оскільки вимоги кожного виду інвестора до 

інвестиційного проекту відрізняються залежно від їх 

мотивів, стан окремих аспектів інвестиційного 

проекту є предметом переговорів зацікавлених сторін, 

а результат їх вдосконалення буде відображатися на 

значенні кумулятивного коефіцієнта. Однак, кожне 

таке вдосконалення передбачає додаткові затрати 

часу та ресурсів, що зумовлює необхідність їх 

співставленням з бюджетом, виділеним на залучення 

ПІІ. Відповідно, можливими подальшими кроками 

при ухваленні управлінського рішення є: 1) 

приступити до вдосконалення з метою задоволення 

вимог інвестора; 2) приступити до пошуку інвестора 

нижчого виду пріоритетності з меншими вимогами до 

інвестиційного проекту; 3) призупинити або ж 

відмовитись від реалізації інвестиційного проекту 

шляхом залучення ПІІ. 

 

Список використаних джерел 

1. Захарін С.В. Механізм державного 

регулювання іноземного інвестування/ С.В. Захарін; 

Інститут економіки НАН України. – Київ, 2003. – 162 

с.  

2. Кравців В. С. Залучення прямих іноземних 

інвестицій в економіку України: проблеми та політика 

активізації: монографія/ В. С. Кравців, М. І. Мельник, 

В. Б. Антонов; НАН України, Інститут регіональних 

досліджень. – Львів, 2011. – 368 с. 

3. Лук’янов І.В. Іноземні інвестиції в економіку 

України у перехідний період:  монографія / І.В. 

Лук’янов; Українська академія наук, Відділення 

економіки і управління. – Київ : Фенікс, 2011. – 114 с. 

4. Обушна Н. І. Державне регулювання прямих 

іноземних інвестицій в Україні / Н. І. Обушна, Т. В. 

Мацибора. – Київ: ННЦ „Інститут аграрної 

економіки”, 2012. – 193 с. 

5. Федоренко В. Г. Економічні та організаційно-

правові аспекти іноземних інвестицій в Україні: 

[монографія] / В. Г. Федоренко, Т. О. Проценко, В. В. 

101 

http://ird.gov.ua/irdp/p20110302.pdf
http://ird.gov.ua/irdp/p20110302.pdf
http://ird.gov.ua/irdp/p20110302.pdf
http://ird.gov.ua/irdp/p20110302.pdf
http://ird.gov.ua/irdp/p20110302.pdf


СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ПЕРІОДУ УКРАЇНИ 

Випуск 3 (125) 

Солдатенко, Д. В. Степанов. – Ірпінь : Національна 

академія ДПС України, 2004. – 398 с.  

 

References 

1. Zakharin, S.V. (2003). Mekhanizm derzhavnoho 

rehuliuvannia inozemnoho investuvannia [The 

mechanism of state regulation of foreign investment]. 

Kyiv: NAN Ukrainy, Instytut ekonomiky, p. 162. [in 

Ukrainian]. 

2. Kravtsiv, V. S., Melnyk, M. I. & Antonov, V. B. 

(2011). Zaluchennia priamykh inozemnykh investytsii v 

ekonomiku Ukrainy: problemy ta polityka aktyvizatsii. 

[Attracting foreign direct investment to Ukraine: 

problems and policy activation]. Lviv: NAN Ukrainy, 

Instytut rehionalnykh doslidzhen, p.368. [in Ukrainian]. 

3. Lukyanov, I. V. (2011). Inozemni investytsii v 

ekonomiku Ukrainy u perekhidnyi period [Foreign 

investment in the economy of Ukraine in transition 

period]. Kyiv: Ukrainska akademiia nauk, Viddilennia 

ekonomiky i upravlinnia, Feniks, p. 114. [in Ukrainian]. 

4. Obushna, N. I. & Matsybora, T. V. (2012). 

Derzhavne rehuliuvannia priamykh inozemnykh 

investytsii v Ukraini. [State regulation of foreign direct 

investment in Ukraine]. Kyiv: NNTs „Instytut ahrarnoi 

ekonomiky”, p. 193. [in Ukrainian]. 

5. Fedorenko, V.G., Protsenko T. O & Soldatenko, 

V.V. (2004). Ekonomichni ta orhanizatsiino-pravovi 

aspekty inozemnykh investytsii v Ukraini [Economic and 

organisational aspects of foreign direct investment in 

Ukraine]. Irpin: Natsionalna akademiia DPS Ukrainy, p. 

398 [in Ukrainian]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 657;658;347.73 
 
Н. І. Пилипів 
 доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки 
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет  
імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ 

 
Ю. В. Максимів 

кандидат економічних наук,  
доцент кафедри обліку і аудиту, 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет  
імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ 

 
СУТНІСТЬ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ ДЛЯ 

ПОТРЕБ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ 
 

Стаття спрямована на обґрунтування теоретичних засад обліку суб’єктів господарювання щодо якого 

здійснюють судові процедури банкрутства та аудиту їх фінансово-господарської діяльності. Обґрунтовано 

застосування комплексного підходу до визначення сутності категорії «банкрутство», у контексті розгляду 

суміжних до неї понять, які в сукупності формують систему взаємопов’язаних складових та виокремлено 

двояке значення банкрутства як характерного для ринкової економіки явища. 

Ключові слова: банкрутство, неплатоспроможність, санація, грошове зобов’язання, облік, аудит 

 

Pylypiv N., Maksymiv Y. THE ESSENCE OF THE BANKRUPTCY OF ENTERPRISES AS ECONOMIC 

CATEGORY FOR THE USE OF ACCOUNTING AND AUDIT 

 This article examines theoretical bases of accounting of subjects of enterprises about how to carry out judicial 

procedures of bankruptcy and audit of their financial-economic activity. We show the use of complex approach for 

determining the essence of category of “bankruptcy” in the context of understanding related concepts and separating 

out two-sided meaning of bankruptcy as a characteristic of economic activity. 

 Key words: bankruptcy, inability to pay, sanctions, monetary commitments, accounting, audit 

 

Складні соціально-економічні процеси, що 

відбуваються в Україні, пов’язані з інтеграцією її у 

світовий економічний простір, глобалізацією світової 

економіки, потребують особливого підходу до 

активізації трансформаційних змін у діяльності 

підприємств, які в умовах жорсткої ринкової 

конкуренції перебувають під загрозою потенційного 

банкрутства. Тому актуалізуються завдання 

застосування ефективних інструментів управління 

діяльністю суб’єктів господарювання, серед яких 

одним з найважливіших є якісне інформаційне 

забезпечення процесів реалізації відповідних судових 

процедур банкрутства задля відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його 
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банкрутом. 

Необхідність здійснення процедур банкрутства 

підприємств зумовлена низкою проблем та обставин, 

серед яких: зовнішні (політична нестабільність, 

інфляція, недосконалість законодавчої системи, 

військова агресія Росії, нестабільність світової 

фінансової системи і т.д.) та внутрішні 

(неефективність системи управління діяльністю 

підприємств, низький рівень 

конкурентоспроможності, відставання технологій, 

високий ступінь зносу необоротних активів, 

відсутність власних грошових коштів, вчинення 

некоректних чи навмисних дій керівниками 

підприємств-боржників).  

Це зумовлює потребу у систематизації 

категорійно-понятійного апарату банкрутства, що 

забезпечить подальший розвиток теоретичних засад 

обліку суб’єкта господарювання щодо якого 

здійснюють судові процедури банкрутства та аудиту 

його фінансово-господарської діяльності.  

Значний внесок у дослідження проблем здійснення 

процедур під час процесу банкрутства, а саме у 

частині його теоретичного і методологічно-

організаційного забезпечення зробили такі вчені: 

Ф. Ф. Бутинець, Л. А. Бернстайн, М. Ф. Ван Бред, 

О. З. Вятрович, О. М. Галенко, 

С. Ф. Голов, В. В. Джунь, Н.І.Дорош, 

М.Дуглас, Є.В.Мних, Б.Нідлз, Є.М. 

Руденко, Я.В.Соколов, В. В. Сопко, 

О. О. Степанов, А. М. Ткаченко, 

В. В. Храпкіна, О. З. Цар, О. П. 

Чучко, А. П. Череп та інші.  

Визнаючи незаперечну 

значущість отриманих теоретичних і 

практичних наукових результатів, 

вважаємо, що питання 

систематизації категорійно-

понятійного апарату банкрутства 

підприємств залишається 

недостатньо опрацьованими на 

теоретичному рівні.   

Саме обґрунтування категорійно-понятійного 

апарату у сфері банкрутства підприємств задля 

подальшого розвитку теоретичних засад обліку 

суб’єкта господарювання щодо якого здійснюють 

судові процедури банкрутства та аудиту його 

фінансово-господарської діяльності і є метою 

написання цієї статті. 

Виклад основного матеріалу розпочнемо з 

визначення актуальності теми банкрутства. Загалом 

проблему банкрутства слід розглядати з двох боків: з 

точки зору суб’єкта господарювання, проти якого 

порушено справу про банкрутство, і з точки зору 

контрагентів, з якими такий суб’єкт має фінансові 

відносини щодо погашення зобов’язань.  

І саме останнє свідчить про те, що банкрутство як 

характерне для ринкової економіки явище, має двояке 

значення, зокрема є негативним явищем для самих 

підприємств-боржників, держави (яка отримує збитки 

внаслідок несплати податків) і кредиторів, яким 

належною мірою не повертаються борги; і 

позитивним, оскільки  є реальним інструментом 

ринкового регулювання задля очищення ринку від 

неплатоспроможних боржників виконувати свої 

зобов’язання перед кредиторами. 

На сьогодні суттєвими ознаками банкрутства є: 

значне перевищення залучених джерел формування 

активів над власними, наявність простроченої 

дебіторської заборгованості, відсутність відтворення 

вкладеного капіталу, постійне збільшення 

заборгованості перед кредиторами, фінансовий 

результат у вигляді збитку тощо. 

З огляду на це, виникає нагальна необхідність 

запобігти появі наведених ознак або усунути їх у разі 

наявності, щоб запобігти загрозі втрати 

підприємством платоспроможності, що в подальшому 

може призвести до його банкрутства. 

Попри те, що збитковість підприємств є тільки 

однією з ознак, яка свідчить про загрозу банкрутства 

підприємства, розглянемо статистичні дані щодо 

кількості українських підприємств, які одержали 

фінансовий результат у вигляді збитку (рис. 1). Так, їх 

питома вага у загальній кількості підприємств 

становила  у 2016 р. 26,6 %, що, очевидно, свідчить 

про проблеми в функціонуванні суб’єктів 

господарювання. Хоча, порівняно з 2011 р., ситуація 

покращилася, оскільки тоді цей показник становив 

34,9 %. 

 

Рис. 1. Питома вага збиткових підприємств у 

загальній їх кількості протягом 2011-2016 рр. в 

Україні 

Джерело: складено на основі даних [8] 

  

Щодо порушених справ про банкрутство, то 

господарські суди в Україні у 2016 р. розглянули 85,8 

тис. господарських справ, при цьому питома вага 

справ про банкрутство становила 23,8% (у 2015 р. – 

22,3%; у 2014 р. – 30,1%) [9]. Попри те, що ця 

категорія справ займає друге місце у структурі 

господарських справ, з року в рік зберігається 

тенденція щодо скорочення кількості справ про 

відновлення платоспроможності боржників або 

визнання їх банкрутами. Так, упродовж 2016 р. 

закінчено провадження в 2,1 тис. справ, винесено 

постанов про визнання банкрутом – у 1,4 тис. справ 

[9, c. 15]. 

Вважаємо, що банкрутство не слід буквально 

ототожнювати з припиненням діяльності 

підприємства, оскільки наслідком провадження 

справи про банкрутство може бути не тільки 
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припинення діяльності юридичної особи, а й 

відновлення її платоспроможності. Тому визріває 

необхідність у застосуванні комплексного підходу до 

визначення сутності такої категорії як найбільш 

фундаментального поняття, яке відображає 

об’єктивну дійсність неплатоспроможних 

підприємств. 

У контексті розгляду понять, що пов’язані з 

категорією «банкрутство», слід вказати також на такі 

поняття, які сукупно формують категорійно-

понятійний апарат банкрутства підприємств як 

складну систему взаємопов’язаних складових, 

зокрема «самобанкрутство», яке законодавчо не 

визначене, проте випливає з ст. 10 Закону України 

«Про відновлення платоспроможності боржника або 

визнання його банкрутом» (далі – Закон України), де 

вказано, що право на звернення до господарського 

суду із заявою про порушення справи про 

банкрутство, крім кредитора, має сам боржник [1]; 

«неплатоспроможність» – неспроможність боржника 

виконати після настання встановленого строку 

грошові зобов’язання перед кредиторами не інакше, 

як через відновлення його платоспроможності [1], 

судові процедури банкрутства, кредитор, боржник, 

грошове зобов’язання, які трактуються законодавчо 

[1]. 

Передусім зупинимось на трактуванні сутності 

категорії «банкрутство» в наукових джерелах і 

законодавстві, що відображено в табл. 1. В усіх 

проаналізованих визначеннях акцент зроблено саме 

на неспроможності підприємства погасити свої борги 

перед кредиторами через відсутність для цього 

відповідних активів. 

Підсумовуючи сказане, можна зазначити, що 

проблема банкрутства не є проблемою тільки однієї 

юридичної особи. Навіть успішно працюючі 

підприємства можуть зазнати втрат від співпраці з 

іншими суб’єктами господарювання, які через різні 

обставини довели бізнес-партнера до його 

неплатоспроможності. Тому категорія «банкрутство» 

потребує чіткого тлумачення. 

Зокрема, з юридичного боку слід розглядати 

банкрутство як правовий механізм розв’язання проблем 

заборгованості боржника; тоді як із економічного боку 

запропоновано трактування категорії «банкрутство» як 

цілісної системи, яка об’єднує процеси реалізації 

відповідних судових процедур і є основою для 

координації дій неплатоспроможного боржника, так і 

кредиторів щодо задоволення їх вимог. При цьому її 

складовими частинами є: процедури санації та мирової 

угоди щодо відновлення його платоспроможності; 

процедура розпорядження майном боржника, яка передує 

санації та ліквідації; ліквідаційна процедура з припинення 

діяльності підприємства, коли господарським судом 

визнана абсолютна неплатоспроможність і 

неспроможність боржника погасити встановлені у 

порядку, визначеному законодавством, грошові 

вимоги кредиторів  і продовжувати підприємницьку 

діяльність після задоволення усіх вимог кредиторів. 

Тобто категорія «банкрутство» розглядається нами 

як єдине ціле, складовими частинами якого є окремі 

судові процедури, введення яких здійснюється 

залежно від категорії боржника, виду його діяльності 

та наявності у нього майна і не обов’язково має 

закінчуватись ліквідаційною процедурою, як це 

зазначено у Законі [1]. 

 

Таблиця 1 

Трактування сутності категорії «банкрутство» 

№ Визначення Джерело 

1 

Визнана господарським судом 

неспроможність боржника відновити 

свою платоспроможність за 
допомогою процедур санації та 

мирової угоди і погасити встановлені 

у порядку, визначеному цим Законом, 
грошові вимоги кредиторів не інакше 

як через застосування ліквідаційної 

процедури 

Закон України [1] 

2 

Фінансова неспроможність, 

розорення, що призводить до 

припинення виплат за борговими 
зобов’язаннями; примусову 

ліквідацію підприємства з метою 

поділу майна боржника між 
кредиторами 

Тлумачний словник 

[2] 

3 

Нездатність суб’єкта 

підприємницької діяльності 
розрахуватись за сукупними 

зобов’язаннями за рахунок наявних 

активів  та  самостійно  відновити  
власну платоспроможність 

О. Є. Кузьмін [3, с. 

147] 

4 

Як одна з юридичних підстав 

ліквідації підприємства, яка 

виявляється у неспроможності 
суб’єкта підприємницької діяльності 

задовольнити у встановлений для 

цього термін пред’явлені йому 
кредиторами вимоги і виконати 

зобов’язання перед бюджетом 

А. С. Яблонська [4, 

c. 6] 

5 

Визнане судовими органами 

незадовільне господарське становище 
фізичної чи юридичної особи, 

ознакою якого є припинення 

розрахунків за зобов’язаннями через 
нестачу активів у ліквідній формі 

Є. М. Андрущак  

[5, с. 31] 

 

6 

Розглядає банкрутство як 

встановлену в судовому порядку 

фінансову неспроможність 
підприємства, тобто нездатність 

підприємства задовольнити в 

установлені строки пред’явлені до 
нього з боку кредиторів вимоги та 

виконати зобов’язання перед 

бюджетом 

І. А. Бланк 
 [6, с. 34]. 

7 

Юридична процедура ліквідації 
бізнесу (або майна, що належить   

індивідууму), що не може повністю 

погасити свої борги з наявних 
поточних активів. 

Business Dictionary 
[7] 

Джерело: складено автором на основі [1-7] 

 

Ідея цілісності банкрутства як єдиної системи 

полягає у застосуванні комплексного підходу для 

досягнення поставлених цілей. Це дозволило 

побудувати узагальнену схему процесу банкрутства 

підприємства, яка сформована завдяки інформації як 

результату трактування категорії «банкрутство» та 

суміжних до неї понять, які формують цілісний 

категорійно-понятійний апарат банкрутства 

підприємств в сучасних ринкових умовах 

господарювання (рис. 2). 

Необхідно зауважити, що рівень законодавчого 

регулювання банкрутства вказує на рівень розвитку 
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ринкових відносин у країні загалом і на ступінь 

захисту інтересів боржника, який перебуває на будь-

якій із стадій процедури банкрутства. Законодавство 

про банкрутство в нашій країні, яке виконує функції 

регулятора конкуренції та є дієвим механізмом у 

розв’язанні проблем заборгованості між суб’єктами 

господарювання, є на сьогодні важливим показником 

ринкових перетворень. 

 

 

Рис. 2. Загальна схема процесу банкрутства 

підприємства 
Джерело: сформовано автором 

 

Водночас сукупність нормативно-правових актів, 

що регулюють питання банкрутства в Україні, 

потребує вдосконалення. Не зупиняючись на 

юридичних аспектах, які стосуються процедури 

банкрутства, звернемо увагу на обліковий бік цього 

процесу. Так, Департаментом з питань санації та 

банкрутства Міністерства економіки України (тепер 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі 

України) розроблено відповідні Методичні 

рекомендації щодо виявлення ознак 

неплатоспроможності підприємства та ознак дій з 

приховування банкрутства, фіктивного банкрутства 

чи доведення до банкрутства (далі – Методичні 

рекомендації) [10]. При цьому вказано, що їх 

розроблено «з метою визначення однозначних 

підходів при оцінці фінансового-господарського 

стану підприємств на предмет наявності ознак 

приховуваного, фіктивного банкрутства чи доведення 

до банкрутства; своєчасного виявлення формування 

незадовільної структури балансу для здійснення 

випереджувальних заходів щодо запобіганню 

банкрутству; здійснення аналізу для виявлення 

резервів підвищення ефективності виробництва та 

відновлення платоспроможності підприємств шляхом 

їх санації» [10]. Виходячи з вказаної мети, згадані 

вище Методичні рекомендації мали б допомогти 

зацікавленим особам у процесі виявлення 

«проблемних» суб’єктів господарювання для 

прийняття рішень щодо співпраці з ними. Проте їх 

недоліком є те, що серед джерел інформації, на основі 

яких мають здійснюватись розрахунки, наведено 

форми фінансової звітності, які втратили чинність з 

прийняття Національного положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності» [11], тобто у додатках до 

Методичних вказівок наведено формули і кодуванням 

рядків неіснуючих форм фінансової звітності. До того 

ж бракує підзаконних нормативних актів, які б 

належним чином 

регламентували сам 

механізм практичної 

реалізації окремих 

процедур, які мали б 

допомогти вийти 

підприємству зі стану 

неплатоспроможності. 

Окремо слід 

наголосити, що 

застосування 

комплексного підходу 

до визначення 

економічної сутності 

банкрутства 

підприємств дозволяє 

дійти висновку про 

доцільність здійснення 

аудиту під час 

провадження процедури 

санації з оцінки фінансового стану господарської 

діяльності підприємства-боржника внутрішнім 

аудитором боржника або незалежним аудитом і 

можливості покращання показників його діяльності 

для контролю за результатами оздоровчих заходів і 

оцінки їх ефективності, а також для інформування 

зацікавлених осіб щодо виконання плану санації.  

Вирішувати проблему проведення аналізу 

фінансового стану господарської діяльності 

підприємства-боржника бухгалтером-аналітиком 

вважаємо за недоцільне через імовірність надання 

останнім недостовірної інформації через навмисні дії. 

Обґрунтування економічного змісту категорії 

«банкрутство» із застосуванням комплексного підходу 

як єдиної системи судових процедур, яка є основою для 

координації дій неплатоспроможного боржника, так і 

кредиторів щодо задоволення їх вимог, відкриває 

широкі можливості щодо узгодження заходів, 

спрямованих на відновлення платоспроможності 

боржника, а також задоволення вимог його кредиторів і 

формування якісного інформаційного забезпечення 

окремих процедур банкрутства задля відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом. 

Перспективи подальших досліджень полягають у 

розгляді проблемних питань бухгалтерського обліку й 

особливостей оподаткування реалізації майна у випадку 

визнання підприємства банкрутом, а також порядок 

погашення заборгованості й формування ліквідаційного 

балансу.  
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НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ 
СУБЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

У статті визначені основні завдання управління грошовими потоками суб’єктів господарювання та основні 

етапи управління ними. Прописана система принципів планування грошовими потоками для підвищення 

точності прогнозів.Визначені напрямки удосконалення управління грошовими потоками суб'єктів 

господарювання. 

Ключові слова: управління грошовими потоками, суб'єкти господарювання, фінансова діяльність, 
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Pelekhatyy A., Dolbnieva D. DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF MANAGEMENT OF CASH FLOWS 

OF SUBJECTS OF MANAGEMENT 
The article defines the main tasks of management of cash flows of economic entities and the main stages of 

management of them. The system of principles of cash flow planning is developed to improve the accuracy of forecasts. 

The directions of improvement of management of cash flows of subjects of management are determined. 

Key words: cash flow management, economic entities, financial activity, planning. 

 
Основною метою суб’єктів господарювання є 

підвищення своєї прибутковості за рахунок 

раціонального управління грошовими потоками та 

зниження собівартості продукції із збереженням її 

якості. Система управління грошовими потоками на 

підприємстві є дуже складною, а її покращення є 

одним із першочергових завдань для усіх суб’єктів 

господарювання, так як розвиток підприємства 

залежить від вартості його активів та фінансової 

стабільності, яка в основному формуються за рахунок 

правильного управління грошовими потоками. 

Значна кількість як зарубіжних, так і вітчизняних 

науковців приділяла значну увагу фінансам 

підприємств та питанням аналізу руху грошових 

коштів, оскільки це єдина можливість отримати точну 

інформацію про фінансово-економічний стан суб’єкта 

господарювання, відтак даними питаннями займалися 

такі економісти, як І. Бланк, В. Бочарова, Є. Бріґхем, 

Дж. К. Ван Хорн, М. Горохова, Дж. Кейнс, А. Кінг, Г. 

Ковальчук, Б. Колас, Ч. Лі, Л. Лігоненко, К. Маркс, Л. 

Павлова, А. Поддєрьогін, Д. Рікардо, Т. Рубінштейн, 

А. Сміт, Є. Сорокіна, О. Орлова, М. Туган-

Барановський, І. Тивончук, М. Тутарінова, Дж. 

Фіннерті, Н. Хахонова, А. Шеремета та ін. Однак, 

варто зазначити, що питання побудови 

управлінського-організаційного механізму управління 

грошовими потоками суб’єктів господарювання ще не 

знайшли належного обґрунтування як у зарубіжній 

так і вітчизняній літературі.  

Метою статті є теоретичне обгунтування основних 

напрямів удосконалення управління грошовими 

потоками суб’єктів господарювання. 

Управління грошовими потоками суб'єктів 

господарювання – це складний неперервний 

циклічний процес, який є ключовою частиною у 

загальній системі управління його фінансовою 

діяльністю. Грамотне управління дозволяє 

вирішувати різноманітні задачі фінансового 

менеджменту і виконувати головну мету діяльності 

суб’єктів господарювання, а саме максимізувати 

прибутки підприємства та зберегти фінансову 

рівновагу, а також формування необхідної звітності, 

що забезпечить проведення всебічного аналізу 

грошових потоків.  

Аналіз руху грошових коштів необхідний для 

бачення основних джерел з яких вони надходять та 

розуміння основних напрямків їх використання, що в 

подальшому в разі необхідності дозволяє скоригувати 

дохідну чи видаткову частину для мінімізації 

надлишкових видатків чи можливостей 

недоотримання виручки або скорегування термінів 

проплат.  

Основними завданнями управління грошовими 

потоками підприємств є: 

 формування достатнього обсягу фінансових 

ресурсів підприємства відповідно до потреб його 

поточних потреб та потреб майбутньої господарської 

діяльності;  

 розподіл коштів підприємства за напрямами 

господарської діяльності;  

 забезпечення високого рівня фінансової 

стійкості підприємства в процесі його розвитку;  

 підтримка прийнятного рівня 

платоспроможності;  
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 максимізація чистого грошового потоку, що 

забезпечує задані темпи економічного розвитку 

підприємства на умовах самофінансування;  

 забезпечення мінімізації витрат грошових коштів 

у процесі господарської діяльності та під час форс-

мажорних ситуацій пов’язаних із погодніми чи 

іншими умовами.  

До основних етапів управління грошовими 

потоками відносять [1]:  

 визначення мети, завдань, об’єктів управління 

грошовими потоками;  

 складання прогнозу грошових потоків 

підприємства;  

 виділення чинників, які впливають на 

формування грошових потоків підприємства;  

 планування та прогнозування грошових потоків і 

складання відповідних фінансових документів;  

 створення на підприємстві ефективної 

інформаційної системи управління грошовими 

потоками;  

 організація і ведення фінансового і 

управлінського обліку грошових потоків 

підприємства та забезпечення необхідних форм 

звітності;  

 проведення аналізу бюджету грошових потоків;  

 оптимізація грошових потоків підприємства;  

забезпечення ефективного контролю за грошовими 

потоками підприємства;  

 корегування планових величин відповідно до 

зміни умов реалізації бюджету грошових потоків.  

Загалом управління грошовими потоками 

підприємств є складною системою, зачасту зміни у 

якій відбуваються через природні явища і планування 

яких повинно закладатися керівниками суб’єктів 

господарювання.  

Для підвищення точності прогнозів 

використовують систему принципів планування 

грошових потоків, а саме: 

1. Принцип обґрунтованості мінімально 

необхідного обсягу грошових коштів, який повинен 

бути в підприємства для забезпечення його 

платоспроможності.  

Його сутність полягає у визначенні мінімальної 

суми грошових коштів, необхідної для продовження 

операційної діяльності підприємства і своєчасного 

вибору методів фінансування. Без надійної методики 

оцінювання фінансової потреби підприємству може 

загрожувати банкрутство, якщо воно не в змозі 

оплатити свої договірні зобов’язання. 

2. Принцип пропорційності розподілу грошових 

коштів між складовими виробничого процесу.  

Його суть – визначення оптимального розміру 

грошових коштів для обслуговування основного та 

оборотного капіталу, тому що необхідно знати не 

тільки величину очікуваних надходжень коштів, а й 

розподіл їх у процесі господарської діяльності 

підприємства. Від цього залежать платоспроможність 

підприємства та його репутація. 

3. Принцип гнучкості планування грошових 

коштів.  

Цей принцип виступає певним аналітичним 

орієнтиром, який повинен задавати необхідну суму 

грошових надходжень для збалансування їх із 

плановими витратами, що має оперативно 

коригуватися в разі утворення резерву чи дефіциту 

коштів. 

4. Принцип оцінювання ефективності 

використання грошових коштів. 

Сутність цього принципу полягає в тому, що: в 

умовах забезпечення достатнього рівня 

платоспроможності, з одного боку, та необхідного 

рівня прибутковості, з іншого, аналіз грошових 

потоків у процесі їх планування стає необхідним 

явищем, що дає змогу дати загальну оцінку механізму 

планування грошових потоків підприємства. 

5. Принцип адекватності часових інтервалів та 

способів планування. Необхідно відзначити, що вибір 

методу обґрунтування плану грошових потоків 

підприємства повинен здійснюватися з урахуванням, 

перш за все, часового виміру, що сприяє адекватності 

способів та строковості плану і, таким чином, 

підвищує точність прогнозних розрахунків. 

Згідно з вищезазначеними принципами можна 

виділити такі види планування грошових потоків: 

- довгострокове планування (1 - 5 років); 

- середньострокове планування (до 1 року); 

- короткострокове планування (місяць, 

квартал). 

Кожний із видів планування грошових потоків 

підприємства виступає складовим елементом 

комплексного плану розвитку підприємства і має 

специфічні особливості організації планового процесу 

[2]. 

З розглянутих аспектів управління грошовими 

потоками можна зробити висновок, що управління як 

важлива складова планування – це дуже складна і 

трудомістка робота кожного керівника підприємства, 

бо йому щодня необхідно приймати безліч 

управлінських рішень щодо розподілу і використання 

грошових коштів, а також ефективно направляти 

грошові потоки. 

Ураховуючи вищезазначене, з метою підвищення 

ефективності управління грошовими потоками 

вітчизняних підприємств необхідно [3]: 

- залучати в практику розрахунок системи 

показників грошових потоків як вимірників 

фінансової стійкості, платіжної стабільності та 

нормальної платоспроможності; 

- досліджувати галузеві закономірності 

грошових потоків та враховувати їх у практиці обліку 

та аналізу підприємства; 

- визначати потоки в обліковій, у тому числі 

оперативній, інформації для формування своєчасного 

та повного інформаційного забезпечення аналізу руху 

грошових коштів підприємств; 

- удосконалити методику аналізу грошових 

потоків, що повинна здійснюватися, виходячи з 

реального фінансового стану підприємств; 

- ураховувати фактори руху коштів 

вітчизняних господарчих суб’єктів в умовах 

невизначеності та ризику. 

Відтак, застосовуючи різні види планування на 

підприємствах в єдиний процес, можна досягти 

узгодженості руху грошових коштів із тактичними і 

стратегічними завданнями підприємства в часі і 
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просторі та удосконалити напрямки управління 

грошовими потоками, що дозволить досягнути 

фінансової стійкості та платоспроможності суб'єктів 

господарювання. 
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КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 

 
У статті проведено ґрунтовний аналіз та сформовано узагальнення щодо концептуальних основ бізнес-

діагностики підприємства як особливого виду консультаційних послуг. Представлено особливості надання 

консультаційних послуг підприємствам. Встановлено, що найбільш розповсюдженим видом консультаційних 

послуг виступає управлінське консультування. З’ясовано, що успіх процесу консультування визначається 

переважно за моделлю взаємовідносин консультантів консультаційних компаній із клієнтськими 

організаціями. Визначено ключові особливості ведення бізнесу провідними консультаційними компаніями на 

ринку України. Запропоновано вважати, що консультаційні послуги виступають підґрунтям прийняття 

виважених та обґрунтованих управлінських рішень. Перспективним напрямком подальших досліджень 

виступає вивчення інших ключових аспектів бізнес-діагностики функціонування, розвитку та діяльності 

суб’єктів господарювання. 

Ключові слова: бізнес-діагностика, підприємство, суб’єкт господарювання, консультаційні послуги, 

консультування, управлінське консультування. 

 

Skrynkovskyy R., Shpak O. BUSINESS DIAGNOSTICS COMPANY AS A SPECIAL KIND OF 

CONSULTING SERVICES 

This article provides a detailed analysis and generalization formed on conceptual foundations of business enterprise 

diagnosis as a special type of consulting services. Presented features consultancy services to enterprises. Found that 

the most common type of consulting services serving management consulting. It was found that the success of the 

consultation process is determined primarily by the model of relations consultants consulting companies with client 

organizations. The key features of leading business consulting companies in Ukraine. A believe that a foundation 

advisory services to make informed and reasonable management decisions. One promising avenue for further research 

study serves other key aspects of business operation diagnostics, development and business entities. 

Keywords: business diagnosis, company, entity, advisory services, consulting, management consulting. 

 

Сучасні умови функціонування суб’єктів 

господарювання, що сформувалися під впливом 

бурхливого розвитку ринкових відносин, засвідчують 

виникнення різноманітних проблем, які 

спостерігаються на шляху розвитку вітчизняних 

підприємств. З метою хоча б незначного покращення 

становища у конкурентному середовищі, все більше 

керівників підприємств звертається за допомогою до 

спеціалізованих компаній, що надають консультаційні 

послуги. Вітчизняна практика засвідчує, що якісно 

надані консультаційні послуги 

висококваліфікованими консультантами та 

провідними фахівцями у різноманітних сферах 

діяльності підприємств не лише сприяють 

прибутковому функціонуванню, але і дозволяють 

об’єктивно оцінити процеси ведення бізнесу. 

Значний внесок у дослідження ключових аспектів 

консультування суб’єктів господарювання здійснити 

такі відомі науковці-економісти, як О. В. Білан, В. А. 

Верба, Р. П. Вдовиченко, М. Л. Гончарова, С. М. 

Ілляшенко, С. М. Кондратюк, О. Д. Костюк, Д. В. 

Мангушев, О. Д. Матвієнко, О. А. Розкошна, О. В. 

Фінагіна, Т. Г. Шеремет та ін. [1 – 12]. 

Поряд з тим, огляд ключових аспектів 

консультування суб’єктів господарювання дає 

підстави стверджувати, що на сьогодні не достатньо 

вивченими залишаються питання бізнес-діагностики 

підприємства як особливого виду консультаційних 

послуг. 

Мета статті полягає у проведенні ґрунтовного 

аналізу та формуванні узагальнень щодо 

концептуальних основ бізнес-діагностики 

підприємства як особливого виду консультаційних 

послуг. 

Згідно із постановкою мети наукового 

дослідження, повстає першочергова потреба в 

уточненні змісту та особливостей надання 

консультаційних послуг суб’єктам господарювання 

(підприємствам). 

Так, на основі зазначеного вище, під 

консультаційними послугами доцільно вважати такий 

вид продукції, якісні властивості якого відображають 

його цільове призначення. Разом з тим, головною 

причиною придбання та споживання консультаційних 

послуг виступає задоволення потреб клієнтів у 

необхідній інформації [1, с. 616]. 
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Вартість консультаційних послуг часто 

визначається масштабністю консультаційних 

проектів. Іншими словами, від величини інвестицій, 

які було вкладено у проект, залежить вартість його 

консультації [2, с. 180]. 

Щодо різноманітності консультаційних проектів, 

то у науковій праці [2] запропоновано їх розподіляти 

у відповідності до рівня інноваційного продукту на 

унікальні, високо-індивідуальні та стандартні. 

Характерною рисою унікальних консультаційних 

проектів виступає створення інноваційних та 

водночас неповторних консультаційних продуктів, які 

не мають аналогів. Високо-індивідуалізовані 

консультаційні проекти визначаються 

пристосуванням уже розроблених консультаційних 

продуктів до умов розвитку та функціонування 

замовника. Водночас, ключовими особливостями 

стандартних консультаційних проектів виступає 

застосування уже існуючих консультаційних 

продуктів, які позитивно зарекомендували себе під 

час задоволення послуг інших замовників-клієнтів [2, 

с. 179]. 

З метою покращення рівня якості надання 

консультаційних послуг, а також підвищення їх 

ефективності доцільно формувати і повсякчас 

удосконалювати відповідні методичні положення 

щодо особливостей їх надання. Окрім того, 

стандартизація процесу надання консультаційних 

послуг не тільки призведе до розвитку таких послуг, 

але і до підвищення професійної діяльності 

консультаційних компаній [1, с. 619]. 

Як показує практика господарювання підприємств 

та, враховуючи те, що в Україні існує безліч 

компаній, що надають консультаційні послуги, 

вітчизняні суб’єкти господарювання все ж таки не 

поспішають звертатись по консультаційну допомогу. 

На такі рішення, у першу чергу, впливає [3, с. 139-

140]: нерозуміння сутності консультаційних послуг; 

надання консультаційних послуг у вигляді експертної 

допомоги, яка базується переважно не на проблемах 

клієнтів, а виходить із особистих знань та вмінь 

консультантів; брак інформації; низька інтеграція 

вітчизняних компаній, що спеціалізуються на наданні 

консультаційних послуг до діяльності та принципів 

міжнародних компаній; висока вартість 

консультаційних послуг. 

Варто відмітити таке: фахівці, що надають 

консультаційні послуги у сфері управління 

підприємством, повинні бути компетентні у 

менеджменті підприємства, управлінському обліку, 

аспектах ведення господарської діяльності [1, с. 618]. 

Слід зауважити, що якість консультаційних послуг 

залежить від доступності, повноти, релевантності та 

точності інформації. У такій ситуації, важливе 

значення відіграють сучасні інформаційні технології, 

використання яких забезпечить високий рівень 

ефективності надання консультаційних послуг [4, с. 

200]. 

На сьогодні консультаційні компанії у діяльності 

використовують такі відомі програми, як MS Access, 

MS Word, WinRar, MS Explorer, MS Power Point, MS 

Excel, MS Project тощо [4, с. 202]. 

Дослідження засвідчують, що будь-який 

економічний процес має визначену послідовність дій. 

Наприклад, розвиток підприємств проходить у 

відповідні стадії, виробництво продукції має свій 

цикл перебігу. 

Що стосується консультаційних послуг, то їх 

надання консультаційними компаніями проводиться у 

п‘ять етапів [1, с. 618]: 1) підготовчий етап 

(характеризує первинне дослідження проблеми, 

постановку подальших завдань та врахування 

пропозицій клієнта щодо подальших дій); 2) етап 

безпосереднього дослідження проблеми; 3) етап 

вибору відповідних рішень; 4) етап співпраці із 

клієнтом; 5) завершальний етап, що передбачає 

формування підсумкового звіту довільної форми. 

Однак, вирішити управлінські проблеми клієнта 

консультаційна компанія може у кілька способів [3, с. 

140]: 1) самостійно виявити проблему та 

запропонувати шляхи її вирішення; 2) надати 

необхідну допомогу клієнту з метою виявлення ним 

проблеми та визначення шляхів її вирішення; 3) 

обізнати клієнта щодо самостійного пошуку проблем 

та шляхів їх вирішення. 

В свою чергу, практика взаємовідносин клієнтів із 

консультаційними компаніями вказує про можливі 

перехрещення способів надання консультаційних 

послуг [3, с. 140]. 

З огляду на вивчення ключових аспектів 

консультування суб’єктів господарювання слід 

вважати, що найбільш розповсюдженим видом 

консультаційних послуг виступає управлінське 

консультування. 

В ключі зазначеного, управлінське консультування 

являє собою один із видів управлінської діяльності 

консультантів, що надають незалежні, професійно-

кваліфіковані послуги відповідним суб’єктам 

господарювання на основі використання 

інтелектуального потенціалу. Результати отриманих 

послуг дозволяють суб’єктам господарювання 

впевнено функціонувати та розвиватись на випадок 

організаційних змін як внутрішнього, так і 

зовнішнього середовища, а також вчасно виявляти 

різноманітні можливості чи здійснювати зміни [5, с. 

331]. 

З позиції В. А. Верби [6] під управлінським 

консультуванням доцільно розуміти наукову та 

професійну діяльність консультантів щодо 

розроблення консультаційних продуктів і надання 

професіональних консультаційних послуг, основна 

мета яких полягає у реалізації цілей клієнтських 

організацій за рахунок вирішення відповідних 

проблем [6]. 

На основі аналізу джерела [7], з’ясовано, що 

управлінське консультування виступає різновидом 

експертної допомоги, яка базується на твердженнях 

консультантів-експертів щодо задоволення потреб 

клієнтів [7, с. 167]. 

Разом з цим, управлінське консультування 

передбачає ідентифікацію і аналіз управлінських 

проблем та можливостей. Окрім того, управлінське 

консультування виступає провідною сферою 

професійної діяльності компаній чи окремих 

приватних осіб щодо вирішення відповідних питань 
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управлінського, організаційного чи практичного 

характеру стосовно діяльності клієнта. Зокрема це 

надання консультацій у сферах бухгалтерського 

обліку та аудиту, аналізу економічної чи фінансової 

звітності, системи оподаткування [8]. 

В основу управлінського консультування 

покладено завдання вирішити проблеми клієнта 

внаслідок забезпечення рівноваги інтересів і 

гармонізації діяльності за умов виникнення 

різноманітних ризиків та під впливом факторів 

середовища функціонування [7, с. 168]. 

Виділять два типи управлінського консультування: 

проблемно-орієнтоване (полягає у виявленні та 

вирішенні проблем, що виникають на шляху розвитку 

клієнтських організацій) і  знаннєво-компетенційне 

(підвищення рівня результативності діяльності 

клієнтських організацій за рахунок використання 

нових знань у процесі управління) [6]. 

Виходячи із інформації, поданої у джерелі [5], 

встановлено, що ключові особливості управлінського 

консультування полягають у [5, с. 331-332]: 

 наданні правдивої та чіткої консультаційної 

допомоги клієнту; 

 високій кваліфікації консультантів 

консультаційних компаній; 

 раціональності рішень консультантів щодо 

процесів розвитку клієнта; 

 підвищенні професіоналізму вирішення все 

більшої кількості завдань; 

 незалежності управлінських консультантів як 

експертів, які відповідальність за результати наданих 

пропозицій; 

 не підпорядкованості консультантів 

формальним чи неформальним взаємовідносинам, що 

склались у клієнтській організації; 

 спеціалізації консультантів консультаційних 

компаній. 

Стає зрозумілим, що успіх процесу 

консультування визначається переважно за моделлю 

взаємовідносин консультантів консультаційних 

компаній із клієнтськими організаціями. 

Щодо моделей консультування, то їх доцільно 

розрізняти за рівнем участі та прикладеними 

зусиллями консультантів і клієнтів до кожного з 

етапів процесу консультування [9]. 

Однак, для того, щоб консультаційний процес 

закінчився успіхом для двох сторін, необхідно позаяк 

використовувати ситуаційний підхід, який базується 

на системі “ситуаційного мислення”, для обрання 

оптимальної моделі відносин консультантів із 

клієнтами [9]. 

У практиці діяльності консультаційних компаній 

виділяють такі моделі взаємодії із клієнтами 

(суб’єктами господарювання) [5, с. 332]: 

1) модель “експерт-клієнт” (мінімальна участь 

управлінських консультантів у циклі змін клієнтської 

організації); 

2) модель “доктор-пацієнт” (розроблення 

рекомендацій здійснюють управлінські консультанти, 

однак їх впровадження проводиться працівниками 

клієнтської організації); 

3) модель “групова співпраця” (спільне 

розроблення та впровадження рекомендацій); 

4) модель “аналізу потенційних проблем” 

(передбачає дослідження проблем, що виникають у 

ході реалізації управлінських рішень). 

Дослідження доводять, що стрімкий розвиток 

консультаційних послуг у сфері управління на 

сьогодні спричинений глобалізацією бізнесу, 

розвитком інформаційних технологій, досвідом 

вирішення різноманітних проблем діяльності 

суб’єктів господарювання [4, с. 199]. 

Слід констатувати той факт, що професійний 

статус управлінського консультування 

характеризується декількома аспектами, зокрема 

визначальними є [10, с. 16-17]: наявність професійних 

знань та вмінь, професійна підготовка, приналежність 

до спільноти професійних менеджерів, професійна 

культура та поведінка у колективі чи із клієнтами, 

правове визнання діяльності консультантів, 

формування професійних об’єднань консультантів з 

метою забезпечення правового регулювання 

діяльності. 

Слушною також є думка С. М. Ілляшенка [11], 

який зазначає, що вагомими факторами формування 

успішних результатів від використання 

консультаційних послуг у сфері управління 

виступають [11]: 1) наявність фахового 

удосконалення консультаційних продуктів; 2) 

застосування відповідних механізмів взаємодії із 

клієнтом; 3) наявність необхідних навичок щодо 

управління консультаційними проектами; 4) 

репутація та бренд консультаційної продукції; 5) 

гнучкість реагування на зміни; 6) взаємовідносини із 

партнерами; 7) професійні здобутки. 

Відомо, що вибір послуг консультаційної компанії, 

перш за все, залежить від професіоналізму її 

консультантів (працівників). Однією із особливостей 

досягнення високого рівня професіоналізму є не лише 

оволодіння відповідними знаннями у сфері 

консультування, а ще обізнаність у економіко-

математичних процесах і особливостях застосування 

комп’ютерних технологій [4, с. 200]. 

З метою досягнення прибуткового рівня діяльності 

від використання консультаційних послуг, 

підприємствам доцільно звертати увагу на такі основі 

критерії, що характеризують консультаційну 

компанію [12]: 

 імідж компанії, що надає консультаційні 

послуги (зокрема рівень ділової репутації, результати 

попередньо наданих консультаційних послуг); 

 ставлення клієнтів до наданих 

консультаційних послуг; 

 якість наданих консультаційних послуг; 

 пунктуальність та точність у наданні 

консультаційних послуг 

 взаємовідносини із іншими суб’єкта 

середовища функціонування; 

 вартість консультаційних послуг; 

 професіоналізм та рівень дотримання норм і 

стандартів тощо. 

Оскільки консультування у сфері управління є 

визначальною професійно-підприємницькою 
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діяльністю, то ключовим аспектом оцінювання такої 

діяльності постає визначення рівня фінансової 

ефективності консультаційної компанії. Такі дії 

дозволять виявити рівень відносин із клієнтськими 

організаціями та іншими суб’єктами ринку, а також 

визначити ключові постулати майбутнього успіху 

[11]. 

У контексті зазначеного, визначальними 

індикаторами ефективності консультаційної компанії 

виступають [11]: рівень доходів компанії; рівень 

рентабельності діяльності; приріст обсягів надання 

консультаційних послуг; рівень задоволеності 

клієнтів; рівень задоволеності консультаційною 

компанією результатами власної діяльності; 

показники клієнтської бази; рівень стабільності 

ведення діяльності; рівень позитивних рекомендацій 

клієнтів. 

Стосовно практичного досвіду діяльності 

вітчизняних консультаційних компаній, то доцільним 

у такій ситуації виступає завдання визначити ключові 

особливості ведення бізнесу провідними 

консультаційними компаніями на ринку України. 

Відтак, провідна вітчизняна компанія “Делойт” 

[13] спеціалізується на наданні консультаційних 

послуг, зокрема у сферах [13]: 1) комплексного 

бухгалтерського обліку (допомагає впроваджувати 

клієнтським організаціям нові та водночас складні 

стандарти бухгалтерського обліку, оцінювати наявні 

методи бухгалтерського обліку, а також проводити 

облік нестандартних операцій); 2) консультування з 

питань операційної діяльності (консультування циклу 

операцій, що проводяться на підприємствах); 3) 

фінансів (оцінювання фінансової стратегії, 

удосконалення структури, процесів та системи 

фінансів); 4) фінансової аналітики (трансформація 

доступних даних у результативну аналітичну 

інформацію). 

Поряд з тим, інша вітчизняна консультаційна 

компанія “EY” до належить до складу глобальної 

організації “Ernst & Young Global Limited” 

(Великобританія), надає цілий спектр 

консультаційних послуг для підприємств фінансового 

сектору, зокрема це [14]: 

 фінансові послуги (послуги щодо підвищення 

рівня ефективності бізнесу, управління бізнес-

ризиками, управління інформаційними технологіями, 

управління ІТ-ризиками тощо); 

 управління ризиками у фінансовому секторі 

(протидія легалізації доходів, що отримані злочинним 

способом, управління ризиками підприємства, 

протидія ринковим, кредитним, операційним ризикам, 

а також ризикам недотримання норм законодавства чи 

ризикам ліквідності тощо); 

 актуарні послуги (актуарні операції, 

актуарний аналіз, актуарна трансформація, супровід 

угод, підвищення рівня ефективності діяльності, 

удосконалення методів підготовки фінансової 

звітності). 

Таким чином, на основі проведеного аналізу та 

дослідження ключових особливостей надання 

консультаційних послуг, зокрема у сфері 

управлінського консультування, з’ясовано, що цей 

вид послуг не тільки дозволяє суб’єктам 

господарювання ефективно здійснювати діяльність, 

але і забезпечує їх розвиток у перспективі. Оскільки 

бізнес-діагностика підприємства передбачає 

аналізування, ідентифікацію та оцінювання стану 

функціонування підприємства на ринку із 

визначенням на цій основі основних тенденцій його 

зміни на підставі прийнятих управлінських рішень, то 

консультаційні послуги за таких умов виступають 

підґрунтям прийняття виважених та обґрунтованих 

управлінських рішень. 

При тому, досвід функціонування вітчизняних 

підприємств засвідчує, що часто під впливом 

різноманітних факторів, а також в умовах 

невизначеності середовища функціонування, 

менеджери підприємства не здатні самостійно 

прийняти та водночас сприяти ефективній реалізації 

управлінських рішень. Тому, у таких ситуаціях 

найкраще звернутися за допомогою до фахівців, які 

не лише нададуть відповідну консультативну пораду, 

але й допоможуть оцінити усі можливості та 

перешкоди ведення бізнесу. 

Згідно із результатами проведених досліджень, у 

перспективі передбачається вивчення інших 

ключових аспектів бізнес-діагностики 

функціонування, розвитку та діяльності суб’єктів 

господарювання. 
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ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО 
БІЗНЕСУ 

 
Здійснено аналіз інституційного середовища розвинутих країн, наведено особливості спеціального 

державного органу, який реалізує політику і відповідає за розвиток сектору малого та середнього бізнесу. 

Запропоновано механізм інституційного забезпечення розвитку малого та середнього бізнесу в Україні з 

відповідним його забезпеченням.  Наведено характеристику основних Агентство розвитку малого та 

середнього підприємництва. Наведено загальну схема державного стимулювання функціонування органів 

інфраструктури та механізм формування кадрового потенціалу в державних органах влади, покликаних 

регулювати сферу малого та середнього бізнесу в Україні 

Ключові слова: державна політика, інституційне забезпечення, підтримка і розвиток малого та 

середнього бізнесу. 

 

Popskyj A. INSTITUTIONAL PROVIDED FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM 

BUSINESS 

The analysis of the institutional environment of the developed countries is carried out, features of a special state 

body that implements the policy and is responsible for the development of small and medium business sector are 

presented. The mechanism of institutional support of small and medium business development in Ukraine with the 

corresponding provision is proposed. The characteristics of the main SME Development Agency are described. The 

general scheme of state stimulation of functioning of the infrastructure bodies and the mechanism of formation of the 

personnel potential in state authorities aimed at regulating the sphere of small and medium business in Ukraine are 

presented. 

Key words: state policy, institutional support, support and development of small and medium business. 

 

Кризові явища, які спостерігаються в економіці 

України, свідчать про необхідність перегляду умов 

здійснення державної політики у всіх сферах 

народного господарства країни. Недостатня увага до 

малого та середнього підприємництва дисонує зі 

значною підтримкою великого бізнесу, через що 

особливої гостроти набуває проблема захисту 

вітчизняного малого та середнього бізнесу в 

інституційному просторі. Адже існування ефективної 

системи інституційних органів, які забезпечують 

результативне функціонування підприємств 

досліджувано\ї сфери є запорукою успішної 

діяльності господарюючих суб’єктів. У зв’язку із цим 

інституційний напрям є важливою складовою 

державної політики. 

Слід зауважити, що рівень розвитку малого та 

середнього бізнесу безпосередньо визначає ступінь 

розвитку економіки держави в цілому. В країнах ЄС 

підприємства малого та середнього бізнесу складають 

близько 90% від загального числа підприємств. 

Виходячи із цього, треба сказати, що у світі давно вже 

відпрацьовані та успішно діють механізми 

інституційного забезпечення функціонування сфери 

малого та середнього бізнесу, особливо якщо мова 

йде про нестабільні умови провадження 

підприємницької діяльності.  

Дослідники питань реалізації державної політики 

розвитку та підтримки малого та середнього 

підприємництва достатньо приділяють увагу 

дослідженням чинників впливу на процеси 

формування її формування. Вагомий науковий внесок 

у дослідженні зазначеної проблематики зробили праці 

Б. Адамова, О.Амоші, Л.Антонюка, Г.Атаманчука, 

Ю.Бажала, Є, Борщука, П. Брауна, В. Вакуленко, О. 

Валевського, З. Варналія, Л. Воротіна, В. Галя, 

В.Гейця, Б.Гогвуда, В. Гончарової,  Б. Гурне, 

М.Долішнього, В. Загорського, О. Кілієвича, О. 

Крайник, М. Крупки, Д. Ляпіна, Є. Матвіїшина, О. 

Оболенського, Л. Осецького, Л. Пала, О. Піскунова, 

Н. Полторак, В. Ребкала, В. Романова, В. Савчука, 

Дж. Саллівана, В. Тертички. 

Незважаючи на вагомі дослідження вищезгаданих 

авторів є необхідність систематизації нових напрямків 

і вироблення сучасних шляхів гармонізації  державної 

політики розвитку, підтримки малого та середнього 

підприємництва. 

Метою наукового дослідження виступає 

необхідність перегляду умов здійснення державної 

політики, зокрема гармонізації механізмів 

інституційного забезпечення функціонування сфери 

малого та середнього бізнесу. Зважаючи на це, варто 

звернутися до досвіду розвинутих країн для того, щоб 

використати їх позитивні надбання та впровадити їх в 

українські реалії. 

Аналіз інституційного забезпечення малого та 

середнього підприємництва в багатьох розвинутих 

країнах засвідчує, що спільним для них (крім Італії) є 

існування окремого інституту – спеціального 

державного органу, який реалізує політику і 

відповідає за розвиток сектору малого та середнього 

бізнесу. Особливістю цього інституту є його 

підзвітність президенту або голові уряду країни, а 

115 



СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ПЕРІОДУ УКРАЇНИ 

Випуск 3 (125) 

також співпраця із спеціалізованим банком, який 

покликаний підтримувати діяльність малих та 

середніх підприємств. 

Так, в США таким органом є Адміністрація малого 

бізнесу, що функціонує вже більше ніж півстоліття і 

підзвітна конгресу та президенту країни. Її діяльність 

спрямована на координацію та регулювання 

підприємницької діяльності суб’єктів, забезпечуючи 

їх ефективне функціонування. 

У Канаді існує велика кількість федеральних, 

регіональних та галузевих організацій, які спрямовані 

на підтримку сфери малого та середнього бізнесу, 

забезпечуючи підприємцям успішне освоєння 

недостатньо розвинених або нових сегментів ринку та 

досягнення найвищої продуктивності, економічної 

ефективності та конкурентоспроможності на 

світовому рівні. Центральним координуючим органом 

влади є Міністерство промисловості Канади, яке 

розробляє політику і стратегію підтримки малих та 

середніх підприємців, контролює роботу «Канадської 

мережі бізнес-послуг», узгоджуючи її з діяльністю 

всіх державних та партнерських організацій 

відповідно до національної інноваційної програми. Ця 

інституція підзвітна прем’єр-міністру. 

В Японії вищим державним органом, 

відповідальним за стратегію розвитку сфери малого 

та середнього бізнесу, є Міністерство економіки, 

торгівлі і промисловості, підзвітне прем’єр-міністру 

країни. У складі цього міністерства утворена Рада з 

політики щодо малих та середніх підприємців і 

Агентство малого та середнього підприємництва. 

У Великій Британії для об’єднання розрізнених 

структур підтримки МСП та підвищення їх 

ефективності було створено національне агентство 

«Обслуговування малого бізнесу» при Міністерстві 

торгівлі та промисловості, підзвітному прем’єр-

міністру країни. Державними ініціативами у сфері 

підтримки малих та середніх підприємств також є 

створення Капітального фонду підприємств з метою 

надання їм доступу до венчурного фінансування, а 

також заснування Фонду вищої професійної освіти [1; 

2]. 

Єдина країна, де немає окремого інституту з 

регулювання розвитку сфери малого та середнього 

бізнесу, – це Італія. Розвиток цих господарюючих 

суб’єктів визначається послідовним прийняттям 

правових актів, спрямованих на розширення 

можливостей для розвитку цього сектору, а також 

великою розпорошеністю регулювання 

підприємницької діяльності, зумовленою наявністю 

великої кількості інституцій, що мають стосунок до 

діяльності малих та середніх підприємств. Слід 

відмітити, що це призвело до низки недоліків, що 

перешкоджають розвитку сфери малого та середнього 

бізнесу.  Зокрема, італійська система структурно 

схильна віддати перевагу інституційним змінам, 

заснованим на розосередженні та політизації відпові-

дальності, подібно міжвідомчим комітетам, які 

задовольняють запити на участь і превентивний 

контроль над діями уряду з боку всіх політичних сил, 

що підтримують його. Однак для цих комітетів 

характерна неминуча тяганина і недієздатність 

проведення ефективних рішень на національному 

рівні. 

Такий стан справ багато в чому нагадує українські 

реалії, тому для того, щоб вести мову про покращення 

ситуації в сфері інституційного забезпечення 

розвитку малого та середнього бізнесу в Україні, слід 

врахувати як досягнення регулюючих органів, які 

існують в розвинутих країнах, так і помилки та 

недоліки для того, щоб використати цей досвід в 

українській державі із врахуванням особливостей 

функціонування її  господарюючих суб’єктів та тих 

обставин, які існують на даний час у всіх сферах 

суспільного життя країни. 

Виходячи з цього, на наш погляд, в Україні 

повинен існувати механізм інституційного 

забезпечення розвитку малого та середнього бізнесу, 

який схематично зображено на рис. 1 і у складі якого 

повинні бути відповідні інституції. Адже ефективне 

функціонування такої системи можливо тільки за 

умови формування адекватного інституціонального 

середовища, представленого основними групами 

інститутів, що регулюють діяльність малого та 

середнього бізнесу. 

Зважаючи на позитивний досвід більшості країн, у 

інституційному середовищі яких домінує 

спеціалізований орган, покликаний врегульовувати 

діяльність підприємств сфери малого та середнього 

бізнесу, в Україні слід, на наш погляд, скористатися 

цим надбанням і сформувати спеціалізовану 

інституцію, яка би предметно займалася вирішенням 

проблем, які існують у досліджуваній сфері.  

Слід зазначити, що в Україні ще кілька років тому 

функціонував орган, який був покликаний 

врегульовувати діяльність суб’єктів у сфері 

підприємництва. Мова йде про 

Держкомпідприємництва як про орган влади, 

створений діяти у сфері реалізації державної 

регуляторної політики та державної політики з питань 

розвитку підприємництва. Проте розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2011 року 

№ 1152-р ці його функції, крім питань реєстрації 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, було 

припинено і передано Міністерству економічного 

розвитку і торгівлі України. А функції з реалізації 

державної політики у сфері реєстрації юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців Указом Президента 

України від 6 квітня 2011 року № 401/2011 було 

покладено на Державну реєстраційну службу 

України. 

Таким чином, на даний час в сфері 

підприємництва та, зокрема, у секторі малого та 

середнього бізнесу відсутній єдиний орган, який би 

забезпечував реалізацію державної політики. Крім 

того, відсутня чітка взаємодія інституцій, які 

здійснюють регулювання підприємницької діяльності 

в державі, що є негативним явищем. Це спричиняє 

дублювання функцій цих органів та паралельне 

виконання аналогічних обов’язків декількома 

суб’єктами.  
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Рис. 1. Механізм інституційного забезпечення 

розвитку малого та середнього бізнесу в Україні* 
*Джерело: власні узагальнення 

 

Виходячи з цього, вбачаємо доцільність 

функціонування в державі Агентства розвитку малого 

та середнього підприємництва, про яке вже 

згадувалося вище, тому варто на ньому детальніше 

зупинити увагу. Зазначене Агентство повинно 

реалізовувати державну політику у сфері малого та 

середнього бізнесу. Для цього воно має володіти 

потужним інформаційно-аналітичним апаратом і 

відповідною юридичною службою, що матиме 

повноваження на основі результатів дослідження 

проблем сектору малого та середнього 

підприємництва представляти його інтереси у 

Верховній Раді, Кабінеті Міністрів, профільних 

комітетах, усіх державних відомствах, регіональних 

адміністраціях і судах усіх юрисдикцій.  

Тут можна провести аналогію з вищезгаданою 

Адміністрацією малого бізнесу, яка функціонує в 

США і юристи якої консультують державних 

службовців і працівників законодавчих органів із усіх 

питань, пов’язаних з діяльністю малого бізнесу в 

країні. Це сприяло вирішенню низки проблематичних 

питань, зокрема: 

- усуненню 

нормативних колізій, які 

перешкоджають 

діяльності малих та 

середніх підприємців; 

- поширенню 

об’єктивної інформації 

про стан справ у сфері 

малого та середнього 

бізнесу, що активізувало 

би функціонування 

господарюючих 

суб’єктів; 

- прийняттю 

альтернативних рішень, 

які би мінімізували 

можливі збитки для 

підприємців з 

урахуванням пропозицій 

і зауважень спеціалістів. 

Можна визначити 

основні функції 

Агентства, коротка 

характеристика яких 

представлена у табл. 1. 

Агентство розвитку 

малого та середнього 

підприємництва повинно 

функціонувати на 

загальнодержавному 

рівні та мати структурні 

підрозділи в регіонах, 

підконтрольних йому, і 

здійснював їх 

координацію в межах, 

визначених 

законодавством. Для 

цього слід законодавчо визначити компетенцію і 

функції цієї інституції та закріпити їх у єдиному 

кодифікованому нормативному акті, який би 

стосувався діяльності малих та середніх підприємств і 

про потребу прийняття якого вже згадувалося вище. 

Таким чином, формування Агентства розвитку малого 

та середнього підприємництва повинно відповідати 

вимогам сьогодення щодо оновлення сфери малого та 

середнього підприємництва в Україні відповідно до 

перспективних напрямів розвитку. 

Ключовим державним органом у сфері 

підприємництва в Україні є Міністерство 

економічного розвитку та торгівлі. Проте його 

діяльність спрямована на усі економічні процеси, які 

відбуваються в країні, тому воно не може достатньо 

ефективно вирішувати усі проблеми, які існують у 

сфері малого та середнього бізнесу. З метою 

покращення роботи цієї інституції у напрямі, який 

досліджується в роботі, нами пропонується 

сформувати при міністерстві спеціальний аналітичний 

центр, який би систематично здійснював аналітичні 

узагальнення результатів функціонування 

господарюючих суб’єктів у сфері малого та 

середнього бізнесу в країні. Таким чином, робота 

аналітичного центру сприятиме ефективнішій роботі 

Міністерства економічного розвитку та торгівлі, 

ІНСТИТУЦІЇ, ЯКИМ 

ДЕЛЕГОВАНО 

РЕГУЛЮВАТИ 
РОЗВИТОК 

МАЛОГО ТА 

СЕРЕДНЬОГО 

БІЗНЕСУ 

Агентство 

розвитку малого 

та середнього 

підприємництва банківські 

установи 

Міністерство 

економічного 

розвитку і 

торгівлі 

Державна 

регуляторна 

служба  

громадські 

організації та 

об’єднання 
підприємців 

органи 

недержавної 

підтримки 

підприємництва 

небанківські 

кредитні 

інституції 
органи інфра-

структури 

інформаційно-

консультаційне 

забезпечення 

кадрове 

забезпечення 

нормативне 

забезпечення 

забезпечення 
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підвищенню його дієвості у досліджуваній сфері та 

взаємодії з іншими інституціями, які покликані 

врегульовувати діяльність малих та середніх 

підприємств відповідно до чинного законодавства 

Україні. 

 

Таблиця 1 

Функції Агентства розвитку малого та середнього 

підприємництва в Україні* 
№ 

п/п 
Функції Їх характеристика 

1 якісна 
підвищення якості регуляторного 
середовища для малих та середніх 

підприємств 

2 оптимізаційна 

оптимізація реєстраційних та дозвільних 
процедур, а також сприяння покращенню 

податкового та митного адміністрування 

для підприємців 

3 комунікативна 
формування ефективної системи 
комунікації підприємців з державно-

владними інституціями 

4 нормативна 
сприяння уніфікації нормативно-правової 

бази та усунення колізій в законодавстві 

5 
зовнішньо-

економічна 

сприяння доступу вітчизняних 

підприємств на ринки закордонних країн 
та експорту їх продукції 

6 
інфра-

структурна 

підвищення доступності інфраструктури 

та сфери обслуговування для вітчизняних 

підприємців 

7 консультаційна 
надання консультацій підприємствам, які 

стосуються специфіки їх роботи 

8 
кадрова 

підготовка кадрів для управління малим 

та середнім підприємництвом 

*Джерело: власні узагальнення 

 

Важливу роль у здійсненні підприємницької 

діяльності відіграють банківські установи, які 

надають кредити підприємцям, здійснюють розрахун-

ково-касове обслуговування, 

відкривають рахунки, проводять 

валютні операції та вирішують багато 

інших питань, пов’язаних з фінансово-

кредитною діяльністю господарюючих 

суб’єктів. Проте на даний час співпраця 

малих і середніх підприємців з банками 

не забезпечує надходження останнім 

достатньої кількості кредитних 

ресурсів, які необхідні для здійснення 

підприємницької діяльності. В такому 

випадку варто, посилаючись на 

закордонний досвід існування 

спеціалізованих банківських установ у сфері малого 

та середнього бізнесу, запропонувати відкриття Банку 

для малих і середніх підприємців, який би 

обслуговував потреби цього класу клієнтів. 

Функціями зазначеного Банку були би наступні: 

- здійснення фінансової підтримки малих та 

середніх підприємств (банківське кредитування та 

участь у капіталі, надання доступу до венчурного 

капіталу, лізинг, факторинг, мікрофінансування) з 

одночасною адресною підтримкою пріоритетних 

галузей сфери малого та середнього бізнесу 

(інновації, модернізація, енергоефективність, 

виробничий сектор, соціально-значущі проекти), 

запровадженням з урахуванням передового досвіду 

нового стратегічного підходу до роботи з таким 

клієнтами (нішева стратегія, гарантійний механізм, 

сек’юритизація); 

- здійснення нефінансової підтримки (освітні 

програми для партнерів і малих та середніх 

підприємців, популяризація підприємництва, 

поліпшення ділового клімату, спільні з підприємцями 

законодавчі ініціативи, співпраця із закордонними 

інститутами розвитку, а також аналітичні 

дослідження ринку, на якому працюють малі та 

середні підприємства). 

Розвиток та ефективне функціонування органів 

інфраструктури малого та середнього підприємництва 

в Україні повинно регулюватися з боку держави, 

зокрема держава повинна стимулювати її розвиток за 

допомогою різноманітних важелів, методів та 

стимулів. Загальну схему стимулювальної ролі 

держави в процесі функціонування органів 

інфраструктури малого та середнього підприємництва 

відображає рис. 2. 

Для того, щоб органи інфраструктури у сфері 

малого та середнього підприємництва повноцінно 

функціонувала, потрібно спочатку окреслити так 

звані «правила гри», тобто теоретично обґрунтувати, 

яким чином повинні функціонувати ті чи інші 

інфраструктурні інституції, що відноситься до сфери 

законодавчо-нормативних вказівок та наукових 

рекомендацій. Розробивши теоретичні рекомендації, 

потрібно їх реалізовувати, впроваджуючи механізми 

функціонування інфраструктурних органів на 

практиці, що передбачає виконання державними 

органами влади виконання поставлених державою 

завдань щодо розвитку інфраструктурних інституцій. 

 

 

Рис. 2. Загальна схема державного 

стимулювання функціонування органів 

інфраструктури малого та середнього 

підприємництва* 
*Джерело: власні узагальнення 

 

Слід зазначити, що в Україні інфраструктурі, що 

забезпечує діяльність сфери малого та середнього 

бізнесу, ще й досі властиві хаотичність, 

нерівномірний розвиток, неналагодженість 

взаємозв’язків між різними її учасниками, а тому її 

функціонування як єдиного цілого поки що є 

проблематичним. У більшості регіонів або ще не 

сформовано базової мережі фінансово-кредитної та 

навчально-консультативної інфраструктури 

підтримки бізнесу, або формується вона спонтанно 

Державне стимулювання розвитку органів інфраструктури 

малого та середнього підприємництва 

Формування 

«правил гри» 

інфраструктурних 

органів 

Розробка механізмів 

стимулювання 

діяльності органів 

інфраструктури 

малого та середнього 

підприємництва 

 

Залучення державних 

органів влади до 

виконання 

поставлених 

державою завдань 

щодо розвитку органів 

інфраструктури 
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без координаційної ролі державної 

влади, що знижує ефективність її 

функціонування для забезпечення 

потреб розвитку малого та середнього 

бізнесу. 

Слід наголосити на важливості 

якісного кадрового забезпечення 

інституцій, які повинні забезпечувати 

підтримку та ефективне функціонуван-

ня підприємств. З цього ж приводу 

влучно висловився відомий 

французький дослідник проблем 

державного управління Бернар Гурне, 

який сказав наступне: 

«…найпродуманіші структури і 

найсучасніші знаряддя праці не дадуть 

очікуваних результатів, якщо службові 

штати недоукомплектовані або, ще 

гірше, укомплектовані працівниками 

низької кваліфікації» [3].  

Тому необхідність розробки нової 

кадрової політики та кадрового 

забезпечення інституційних органів 

випливає із змісту тих завдань, які 

стоять сьогодні перед державою. 

Пріоритетним напрямком при 

формуванні кадрів є забезпечення 

стабільності кадрового складу в 

поєднанні з його цілеспрямованим 

оновленням, тобто поєднання молодих 

та досвідчених працівників, що дасть 

можливість підвищувати професійний 

рівень кадрів. Кваліфіковані спів-

робітники похилого віку зможуть 

працювати в якості консультантів, наставників, 

координаторів для молодших колег. Важливо, щоб 

при цьому у працівників державних органів 

спостерігалися поряд із професійними навиками 

також і моральні якості, що вкрай необхідно для такої 

діяльності. 

Загальний механізм формування кадрового 

потенціалу у державних органах влади, які покликані 

регулювати діяльність підприємств сфери малого та 

середнього бізнесу у напрямі покращення кадрового 

потенціалу, зображено на рис.3. 

Поряд із інформаційно-консультаційним та 

кадровим забезпеченням не менш важливою є 

нормативна база, яке повинно лежати в основі 

ефективного функціонування механізму 

інституційного забезпечення розвитку малого та 

середнього бізнесу в Україні. Варто зауважити, що 

детально про потребу покращення нормативно-

правової бази та напрями її уніфікації йшла мова 

вище. 

У підсумку слід відмітити, що запропоновані 

заходи щодо покращення інституційного 

забезпечення розвитку малого та середнього бізнесу 

дадуть змогу підвищити ефективність використання 

потенціалу малих та середніх підприємств в Україні 

та поліпшити результати їх функціонування загалом. 

 

 

Рис. 3. Механізм формування кадрового 

потенціалу в державних органах влади, 

покликаних регулювати сферу малого та 

середнього бізнесу в Україні* 
*Джерело: власні узагальнення 
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законності 

принцип 

професіоналізму 

принцип 

компетентності 

Збереження та збагачення кадрового потенціалу 
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РОЛЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В СТРУКТУРІ 
ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄСТВА  

 

Теоретично обґрунтовано суть фінансового потенціалу аграрних підприємств та його характерні ознаки. 

Проаналізовано теоретичні аспекти визначення ролі та особливостей формування фінансового потенціалу в 

структурі економічного потенціалу  аграрних підприємств. Досліджено етимологічні основи та сутність 

поняття «потенціал», «економічний потенціал» та «фінансовий потенціал» як серед зарубіжних так і 

вітчизняних вчених. Проаналізовано концепції  визначення економічного та фінансового потенціалу. Розкрито 

структуру економічного потенціалу. Розглянуто особливості фінансового потенціалу аграрних підприємств. 

Фінансовий потенціал аграрних підприємств має свої особливості оскільки нерозривно пов’язаний з 

потенціалом їх земельних ресурсів. Виходячи з виробничої направленості аграрних підприємств необхідно 

відмітити, що потенціал землі через виробничу сферу забезпечує формування фінансового потенціалу 

підприємства. У загальному підсумку зниження потенціалу землі аграрних підприємств призводить до 

зниження його фінансового потенціалу. Тому, в процесі прийняття рішень стосовно ефективного 

використання фінансового потенціалу необхідно звернути увагу на такі проблеми як застаріла матеріально-

технічна база. 

Ключові слова :  ресурси, аграрні підприємства, економічний потенціал, структура, фінансовий потенціал, 

фінансові показники. 

 

Kislova I. THE ROLE AND FEATURES OF FINANCIAL POTENTIAL IN THE AGRICULTURAL 

ENTERPRISE ECONOMIC POTENTIAL STRUCTURE 

For today, economists are widely investigating economic and financial potential at the state level. However, only 

small part of it is devoted to studying of the agrarian enterprises’ potential. Also, there is no single approach for 

defining concept of financial potential of an agrarian enterprise and there is no single approach for analysis. That’s 

why there is a need for further study of this question. This article reveals the role and features of the formation of 

financial potential of agrarian enterprises. Analyzed the role and features of the formation of financial potential in the 

structure of economic potential. Investigated the origin of the words "potential", "economic potential", "financial 

potential". Analyzed the concept of determination of economic and financial potentials. Analyzed peculiarities of 

formation of financial potential of agrarian enterprises. Performed the analysis of the dependency between the potential 

of the agrarian enterprise and the land resources. In assessing financial capacity, it is necessary to take into account 

indicators such as the amount of own funds, the possibility of attracting capital, accounts receivable, return on 

investment, efficiency and effectiveness of financial management. Agrarian enterprises have their own peculiarities. 

They relate to land resources. Therefore, reducing the potential of land for agricultural enterprises leads to a 

decreasing its financial potential. And that’s why in the process of making decisions regarding the effective using of 

financial potential, it is necessary to pay attention to such problems as an outdated material and technical base. Today 

it needs major upgrades, because many vehicles are in critical condition. From the results, it should be noted that in the 

process of forming the financial potential of agrarian enterprises, it is important to find ways of its expansion and 

multiplication. 

Key words: resources, agrarian enterprises, economic potential, structure, financial potential, financial indicators. 

 

Теперішні ринкові перетворення вимагають 

докорінних змін в раніше усталеній системі аграрного 

виробництва в Україні  з метою підвищення її 

ефективності. У зв’язку зі стрімким  зростанням 

обсягів виробництва та швидкого розвитку ринкових 

процесів в Україні важливою і актуальною 

проблемою залишається аналіз фінансового 

потенціалу підприємства, здатного забезпечити 

суб’єкту господарювання поточну та перспективну 

фінансову стійкість в мінливих ринкових умовах. 

Встановити основну мету і виробити оптимальну 

стратегію її досягнення без самоідентифікації і оцінки 

рівня власного потенціалу неможливо. Адже, від того, 

яким потенціалом володіє підприємство, наскільки 

оптимальна його структура, залежать фінансовий стан 

підприємства та результати його діяльності. 

До теперішнього часу в науковій літературі 

проблемам виміру, управління та формування  

економічного потенціалу, складовою якого є 

фінансовий потенціал країни чи  галузі приділялося 

досить багато уваги. Однак вивченню потенціалу 

аграрних  підприємств присвячена незначна частина 

робіт. До того ж, не існує єдиного підходу до 

визначення сутності поняття фінансового потенціалу 

аграрного підприємства, а відповідно немає і єдиного 

підходу до його аналізу. 

Загальні проблеми та особливості формування 

фінансового потенціалу підприємств  достатньо 

інформативно опрацювали відомі вітчизняні та 
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SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS OF THE MODERN PERIOD OF UKRAINE 

закордонні науковці, такі як Томпсон А.А., Бабич 

В.П., Зубкова В.І., Федонін О. С., Ареф’єва О. В., 

Хомякова В. І.,  Бикова В. Г., Терещенко Е.Ю., Опарін 

В.М., Стецюк П.А. Возняк  Г.В., Баканов М.І., 

Матковський Р. Б., Накивайло А.В.,  Плотник О.Д., 

Руденко В. П.,  Шеремет А.Д.  та ін. Напрями і 

складові потенціалу сільськогосподарських 

підприємств було досліджено у наукових працях 

Банєвої І.О., Гавриша В. І., Гончаренко І. В., 

Гудзинського О. Д., Єрмакова О. Ю., Кіщака І. Т., 

Котикової О. І., Новікова О. Є., Погріщука Б. В., 

Яценка В. М. Однак чимало проблем, які стосуються 

формування фінансового потенціалу аграрних 

виробничих структур в умовах посилення 

конкурентної боротьби за ринки збуту 

сільськогосподарської продукції, залишаються не 

вивченими.  

Традиційно склалося, що дослідженням 

фінансово-економічних відносин аграрних 

підприємств і організацій приділялося набагато 

менше уваги, ніж підприємствам і організаціям інших 

галузей національної економіки. Крім того, фінансові 

ресурси, як економічна категорія, переважно 

розглядалися   на глобальному рівні, а не на рівні 

окремих господарюючих суб'єктів. Тому, незважаючи 

на значний науковий доробок українських учених, 

фрагментарність теоретичних і практичних питань 

зумовлює необхідність продовження комплексного 

дослідження процесу формування фінансового 

потенціалу сільськогосподарських виробничих 

структур. 

Враховуючи актуальність даної проблематики 

метою статті є вивчення теоретичних аспектів 

визначення ролі та особливостей формування 

фінансового потенціалу в структурі економічного 

потенціалу  аграрних підприємств. 

Аграрний сектор України завжди був 

пріоритетним напрямом у розвитку її економіки, адже 

саме від його стану залежить забезпечення 

життєдіяльності людини, забезпечення продовольчої 

безпеки та продовольчої незалежності нашої держави. 

Тут варто відзначити, що Україна володіє досить 

сприятливими кліматичними умовами і якісними 

земельними ресурсами, тому навіть у нинішніх 

умовах загострення воєнних дій на сході України,  

аграрний сектор нашої держави продовжує зростати 

та навіть стає лідером за обсягом експортних 

поставок окремих видів аграрної продукції та 

виходить на нові світові ринки. 

В сучасних умовах розвиток аграрного 

підприємства, забезпечення рентабельного 

сільськогосподарського виробництва та підвищення 

рівня продовольчої безпеки країни залежать від 

наявності, ефективності використання і відтворення 

потенціалу аграрних підприємств, що сприяє  

формуванню їх конкурентних переваг. 

В цілому, поняття “потенціал” набуло дещо 

абстрактного змісту, зокрема, багато вчених 

схиляються до думки, що потенціал – це те, що є у 

наявності, а також те, що може бути залучене і 

використане у майбутньому для виробництва 

максимального обсягу продукції чи надання послуг 

[1, с.6]. 

Сам термін «потенціал» походить від латинського 

слова «potentia» , що в перекладі означає міцність, 

сила [2, с. 547]. З часом це значення розширилося до 

загальнішого тлумачення як «приховані можливості», 

тобто ресурси, запаси, засоби, що можуть бути 

використані для досягнення чи здійснення чогось 

[3, с.467]. 

Вперше про цей термін в Україні згадано у 1924 

році українським вченим-економістом та географом 

Воблиєм К.Г. при визначені поняття «потенціал 

виробничих сил», що означало потенційну 

можливість країни виробляти матеріальні блага для 

задоволення потреб населення [4]. Приблизно в цей 

же час Вейц В.І. до потенційних виробничих сил 

відносить не тільки матеріальні елементи, а ще й 

умови, за якими здійснюється виробничий процес. 

Вказуючи на значення потенціалу на рівні 

підприємства, американський учений Ансофф І. 

зазначав, що “потенціал для досягнення цілей 

організації в майбутньому є одним з кінцевих 

продуктів стратегічного управління. Стосовно 

підприємства цей потенціал полягає з боку “входу” – 

у фінансових, сировинних і людських ресурсах, 

інформації; а з боку “виходу” – виробленої продукції і 

послуг, випробуваних з точки зору потенційної 

прибутковості; з набору правил соціальної поведінки, 

дотримання яким дозволяє організації постійно 

добиватися своїх цілей” [5]. 

Потенціал у «Великому тлумачному словнику 

української мови» розглядається як сукупність усіх 

наявних засобів, можливостей, продуктивних сил, що 

можуть бути використані у певній сфері, галузі, 

ділянці; запас чого-небудь, резерв; приховані 

здатності, сили якої-небудь діяльності, що можуть 

виявлятись за певних умов [6, с. 902]. 

 Економічна енциклопедія вказує, що потенціал — 

це наявні в економічного суб'єкта ресурси, їхня 

оптимальна структура та вміння раціонально 

використати їх для досягнення поставленої мети. В 

енциклопедії виокремлюється та тлумачиться 

позичковий потенціал банківської системи, 

виробничий, експортний, інтелектуальний, 

інформаційний, природний потенціал [7]. 

У економічній літературі цей термін у широкому 

розумінні трактують як можливості, наявні сили, 

засоби, запаси, які можуть бути використані, або як 

рівень потужності у будь-якому відношенні, 

сукупність засобів, потрібних для будь-чого.  

Отже, потенціал підприємства слід розглядати, як 

сукупність активних і пасивних, явних і прихованих 

альтернатив (можливостей) якісного розвитку 

підприємства у певній сфері господарювання з 

урахуванням ресурсних, структурно-функціональних, 

часових, соціокультурних та інших обмежень. 

Основна маса публікацій з теорії потенціалу 

присвячена такому оціночному показнику, як 

економічний потенціал, зміст якого може бути 

виражений сукупністю засобів і можливостей, 

наявних у розпорядженні підприємства, раціональне 

управління якими здатне збільшити ефективність 

його діяльності та забезпечити сталий розвиток в 

ринкових умовах. Вважається, що цей термін був 

введений у 50 –х роках ХХ ст., академіком 
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Струміліном С.Г. і уособлювався із сукупною 

виробничою силою всіх працездатних членів 

суспільства.  

Економічний потенціал впродовж років як 

категорія досліджується на макро- та мікрорівнях. 

Більшість вчених вивчають економічний потенціал на 

рівні держави. Також огляд літератури показав, що 

між термінами «економічний потенціал», 

«фінансовий потенціал»  та «потенціал підприємства» 

часто не бачать різниці, розуміючи при цьому одне й 

те саме. Проте, фінансовий потенціал підприємства 

слід розглядати лише як одну із об’єктивних 

складових економічного потенціалу, який у свою 

чергу походить від потенціалу підприємства.  

Більшість дослідників розглядає ресурсну структу

ру потенціалу, однак із 

урахуванням різної кількості складових. Відповідно  

до  ресурсної  концепції,  економічний  потенціал 

підприємства розглядається як система ресурсів, що 

вступають у взаємодію й обумовлюють досягнуті 

результати.  Найчастіше  за  цією  концепцією  у  

структурі  потенціалу  підприємства виділяють такі 

основні елементи [8, с. 13]: технічні ресурси 

(виробничі потужності та їхні особливості,  

обладнання,  матеріали);  технологічні  ресурси  

(технології,  наявних конкурентоспроможних ідей,  

наукові  розробки);  кадрові  ресурси  

(кваліфікаційний, демографічний  склад  працівників,  

їхнє  прагнення  до  знань  і  удосконалення, 

інтелектуальний капітал); просторові ресурси; 

інформаційні ресурси (кількість і якість інформації, 

каналів її поширення та ін.); ресурси організаційної  

структури системи управління; фінансові ресурси 

(наявність і достатність власного та позикового 

капіталу, стан активів, ліквідність, наявність 

кредитних ліній). Необхідно зазначити, що ресурсний 

підхід не дає повної характеристики структури 

економічного потенціалу підприємства. У даному 

випадку розглядається лише один аспект – ресурси. 

Проте специфіка діяльності підприємств аграрного 

сектору зумовлює особливості змісту функціональних 

складових економічного потенціалу: спеціальне 

виробниче обладнання, висококваліфіковані 

професійні кадри, тривалість періоду обігу обігових 

коштів, професійні ринки постачальників, продавців і 

покупців, високий рівень конкуренції, особливі 

вимоги до якості продукції, необхідність створення, 

придбання та впровадження науково- технічних 

розробок, необхідність здійснення природоохоронних 

заходів. 

У складі економічного потенціалу підприємств 

згідно функціонального підходу розрізняють такі 

основні складові, як виробничий, фінансовий, 

ринковий, науково-технічний, екологічний та 

трудовий потенціали (Рис.1) . 

Невід’ємною частиною потенціалу будь-якого 

підприємства, в тому числі і сільськогосподарського 

напрямку, є його фінансовий потенціал, який 

забезпечує відтворення для безперервної, ефективної 

та успішної  роботи підприємства. 

Щодо визначення поняття сутності фінансового 

потенціалу, то одна група вчених розглядає 

фінансовий потенціал як сукупність фінансових 

ресурсів, які використовуються підприємством для 

досягнення поставленої мети, а інша розуміє під 

фінансовим потенціалом не тільки наявні можливості 

підприємства, але й перспективи їх розвитку, 

здатність залучати і максимально ефективно 

використовувати нові фінансові можливості у 

майбутньому. Залежно від того, з якої точки зору 

розглядати це поняття, змінюються фактори, що 

впливають на формування фінансового потенціалу. 

 

Рис. 1 Структура економічного потенціалу 
Складено на основі [9, с. 75] 

  

Невід’ємною частиною потенціалу будь-якого 

підприємства, в тому числі і сільськогосподарського 

напрямку, є його фінансовий потенціал, який 

забезпечує відтворення для безперервної, ефективної 

та успішної  роботи підприємства. 

Щодо визначення поняття сутності фінансового 

потенціалу, то одна група вчених розглядає 

фінансовий потенціал як сукупність фінансових 

ресурсів, які використовуються підприємством для 

досягнення поставленої мети, а інша розуміє під 

фінансовим потенціалом не тільки наявні можливості 

підприємства, але й перспективи їх розвитку, 

здатність залучати і максимально ефективно 

використовувати нові фінансові можливості у 

майбутньому. Залежно від того, з якої точки зору 

розглядати це поняття, змінюються фактори, що 

впливають на формування фінансового потенціалу. 

Фінансовий потенціал визначається як обсяг 

власних, позичених та залучених фінансових ресурсів 

підприємства, якими воно може розпоряджатися для 

здійснення поточних та перспективних витрат. Ці 

ресурси беруть участь у виробничо-господарській 

діяльності та залучаються для фінансування певних 

стратегічних напрямів розвитку підприємства. Таким 

Виробничий потенціал, який включає 
матеріально-речові засоби та можливості їх 

використання при виробництві продукції 

Фінансовий потенціал, що включає власні і 

позикові фінансові кошти і можливості їх 

використання в господарській діяльності 

Ринковий потенціал, що включає можливості 

підприємства за рахунок наявних маркетингових 

заходів здійснювати збут і просування продукції 

Трудовий потенціал формується як сукупність 

трудових потенціалів усіх функціональних видів 

діяльності 

Науково-технічний потенціал, який включає 
можливості підприємства розвивати і 

впроваджувати результати науково-технічного 

прогресу 

Економічний потенціал 
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чином, фінансовий потенціал забезпечує можливість 

трансформації ресурсного і виробничого потенціалів 

в результати діяльності підприємства. Не менш 

важлива і його роль у відтворювальних процесах на 

підприємстві. До складу фінансового потенціалу 

включаються різні фінансові ресурси, що 

складаються, у свою чергу, зі статутного, додаткового 

і резервного капіталів, цільового фінансування, 

фондів накопичення, оборотних активів тощо. 

До фінансового потенціалу можна застосувати 

визначення дане у Великій Радянській Енциклопедії, 

де «потенціал» визначається як «…засоби, запаси, 

джерела, що є в наявності і що можуть бути 

мобілізовані, приведені в дію, використані для 

досягнення певної мети, здійснення плану; рішення 

будь-якої задачі; можливості окремої особи, 

суспільства, держави в певній області». 

Фомин П.А. і Старовойтов М.К. дають сучасніше 

трактування, а саме фінансовий потенціал 

підприємства - це відносини, що виникають на 

підприємстві з приводу досягнення максимально 

можливого фінансового результату. 

Крім того, якщо виходити з методики оцінки 

фінансового потенціалу, запропонованої Стояновою 

Е.С. «фінансовий потенціал - потенційні фінансові 

показники виробництва (прибутковість, ліквідність, 

платоспроможність), потенційні інвестиційні 

можливості». 

Фінансовий потенціал підприємства можна 

визначити як його здатність до раціонального та 

ефективного використання наявних фінансових 

ресурсів, а також можливості до нарощення у разі 

необхідності, обсягів цих ресурсів. 

У зв'язку з вищевикладеним, фінансовий потенціал 

можна визначити як сукупність фінансових ресурсів, 

при ефективному та  раціональному використанні 

яких підприємство здатне отримати прибуток та 

досягти поставленої мети своєї діяльності, а також 

отримати максимально можливий фінансовий 

результат (досягнення високих фінансових  

показників, таких як ліквідності, прибутковості, 

платоспроможності, стійкості та інших). 

Але не варто забувати і про те, що саме поняття 

«потенціал» характеризує не лише рівень наявних 

можливостей підприємства, але орієнтується на 

розвиток, тобто відображає його майбутні 

спроможності і перспективи. Тому, визначаючи 

фінансовий потенціал підприємства, потрібно 

враховувати його майбутні можливості і намагатися 

зробити все необхідне, щоб створити найкращі умови 

для його розвитку. 

При оцінці фінансового потенціалу треба 

враховувати такі показники, як обсяг власних коштів, 

достатніх для виконання умов ліквідності і фінансової 

стійкості підприємства,  можливість залучення 

капіталу, в обсязі необхідному для реалізації 

ефективних інвестиційних проектів, дебіторської 

заборгованості, рентабельності вкладеного капіталу, 

оперативність та ефективність управління фінансами 

тощо. 

Фінансовий потенціал аграрних підприємств має 

свої особливості оскільки нерозривно пов’язаний з 

потенціалом їх земельних ресурсів. Виходячи з 

виробничої направленості аграрних підприємств 

необхідно відмітити, що потенціал землі через 

виробничу сферу забезпечує формування фінансового 

потенціалу підприємства. У загальному підсумку 

зниження потенціалу землі аграрних підприємств 

призводить до зниження його фінансового 

потенціалу. Тому, в процесі прийняття рішень 

стосовно ефективного використання фінансового 

потенціалу необхідно звернути увагу на такі 

проблеми як застаріла матеріально-технічна база. 

Адже на сучасному етапі розвитку матеріально-

технічна база потребує серйозної модернізації. 

Наявний парк сільськогосподарської техніки сьогодні 

знаходиться у критичному стані. Взаємовплив 

інновацій і фінансового потенціалу 

сільськогосподарського підприємства полягає в тому, 

що результати їх інноваційної активності у різних 

сферах забезпечують формування фінансового 

потенціалу, і навпаки – використання фінансового 

потенціалу можливе у напрямку застосування 

інновацій. Одним з внутрішніх чинників, як 

зазначають Ареф’єва О. В.  і Кузенко Т. Б., який 

безпосередньо впливає на процес формування 

фінансового потенціалу для забезпечення фінансової 

безпеки підприємства, виступає недостатня діяльність 

менеджерів фінансово-економічних служб, 

маркетингу й адміністративного менеджменту 

підприємства. Таким чином, розв’язання проблем, 

пов’язаних з формуванням фінансового потенціалу 

аграрних підприємств можливе шляхом глибинної 

структуризації завдань через виявлення і усунення 

причин їх прояву. 

Звідси можна дійти висновку, що фінансовий 

потенціал формує основу для виробництва певного 

обсягу та асортименту продукції, побудови моделей 

мінімізації збитків та максимізації прибутку, 

визначення оптимального співвідношення 

компонентів виробничої, фінансової та організаційної 

структури управління й інших економічних 

механізмів. Уміння підприємства максимально 

використовувати власний фінансовий потенціал 

значною мірою зумовлює його життєздатність і 

конкурентоспроможність . 

Виходячи з результатів дослідження доцільно 

виділити те, що в процесі формування фінансового 

потенціалу аграрних підприємств важливим є пошук 

способів його розширення та примноження. Це дасть 

можливість для подолання критичних явищ у 

діяльності підприємств і в подальшому підвищення 

конкурентоспроможності та нарощування обсягів 

виробництва завдяки ефективному використанню їх 

фінансового потенціалу. 

Таким чином, фінансовий потенціал підприємства 

можна визначити як відносини, що виникають з 

приводу досягнення максимального фінансового 

результату за умови ефективного використання 

власного капіталу, можливості залучення капіталу у 

необхідному обсязі та наявності ефективної системи 

управління фінансами.  

Проте проблема формування фінансового 

потенціалу підприємств залишається актуальною в 

умовах сьогодення. Це пов'язано із постійною  

потребою  раціонального використання власних і 
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залучених фінансових ресурсів, формуванням 

інструментів та побудовою методичних підходів до 

нарощування фінансового потенціалу та  формування 

оптимальної структури фінансового потенціалу, Але 

на сьогодні в наукових колах не сформовано єдиного 

розуміння сутності фінансового потенціалу 

сільськогосподарських підприємств, а відповідно, й 

не існує уніфікованих методичних підходів до його 

оцінювання, що націлює науковців до поглибленого 

вивчення даної проблематики. 
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СЦЕНАРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ 
 

Запропоновано методичний інструментарій для моделювання прогнозних сценаріїв розвитку економіки 

регіону. Розраховано показники ділової активності в семи областях Західного регіону України. На основі 

розроблених математичних залежностей обґрунтовано цільові параметри розвитку промислового 

виробництва у Львівській області і визначено умови їх реалізації. 

Ключові слова: економіка регіону, виробництво, прогнози, сценарії розвитку, цільові параметри. 

 
Ishchuk S. SCENARIO MODELING OF REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT 

A methodical tool for prognosis scenarios design of regional economy development is offered. The indices of 

business activity are calculated in seven areas of the Western region of Ukraine. On the basis of the worked out 

mathematical dependences the objective industrial production development parameters in Lviv area are outlined and 

the terms of their realization are defined. 

Keywords: economy of region, production, prognoses, scenario of development, target parameters. 

 

Входження України у світовий економічний 

простір і, передусім, поглиблення євроінтеграційних 

процесів, ставлять перед національною економікою та 

суспільством нові виклики, а відтак вимагають 

реалізації ефективної державної політики, основні 

напрямки якої окреслено у Середньостроковому плані 

пріоритетних дій Уряду до 2020 року. Водночас 

розробка та послідовне втілення будь-яких 

економічних програм повинні базуватись на 

попередньо обґрунтованих прогнозних сценаріях 

розвитку. Реалізація таких сценаріїв дозволить не 

лише досягти визначених цільових виробничо-

економічних та соціальних параметрів, але й 

оптимізувати структуру економіки (у розрізі основних 

видів економічної діяльності) і, відповідно, 

забезпечити належні умови для створення нових 

робочих місць та зростання продуктивності праці, а 

відтак – підвищення рівня життя населення.  

Концепцію сценарного планування як нового 

методу прогнозування було представлено в 1964 році. 

Подальші дослідження Мішеля Годе (Godet Michel) 

сприяли розвитку цього методу в 1970-х роках [1]. 

Так, представники Стендфордського дослідного 

інституту Джей Огілві (Jay Ogilvy) і Пітер Шварц 

(Peter Schwartz) за мету побудови сценаріїв обрали 

проектування альтернативних варіантів розвитку 

ситуації в майбутньому, з урахуванням яких стало б 

можливим прийняття правильних та відповідальних 

управлінських рішень. Вони запропонували термін 

«керовані змінні», тобто величини, зміна яких 

впливає на реалізацію (результат) сценарію [2]. На 

початку 1980-х років концепція сценарного 

планування перетворилася на складну методику 

прогнозування, відмінну від інших кількісних 

підходів до довгострокового планування. Зокрема, 

Бредлі Хойт (Bradley Hoyt) обгрунтував, з одного 

боку, поняття «глобального сценарію» для 

промислового кластеру, а з іншого –  необхідність 

застосування сценарного планування у поточній 

діяльності підприємств [3]. 

Метою статті є розробка та апробація моделей 

управління прогнозними сценаріями розвитку 

економіки регіону для досягнення визначених 

цільових параметрів. 

Процес формування сценаріїв регіонального 

розвитку пов’язаний із проведенням детальної оцінки 

та аналізу цільових параметрів і прогнозом 

потенційних варіантів їх найефективнішого 

досягнення з метою скорочення витрат виробничих та 

фінансових ресурсів. У ході виконання програм, що 

базуються на розроблених сценаріях, у них можуть 

вноситися певні корективи, пов’язані зі змінами в 

кон’юнктурі ринків (фондових, сировинних, 

енергетичних та ін.), стадіями інноваційного та 

інвестиційного процесів, запровадженням нових 

механізмів у системі державного регулювання та 

іншими чинниками. Можливі варіанти, коли пошук 

ефективніших шляхів виконання програми виявляє 

доцільність докорінної зміни технології виробництва 

певних видів продукції, що, відповідно, відкриє нові 

можливості для підвищення її 

конкурентоспроможності. Звідси, реалізація 

виробничої програми регіонального рівня – це 

динамічний процес, що супроводжується 

трансформацією територіально-видової структури 

економіки регіону або формуванням нових 

підприємств та організацій і розвитком об’єктів 

ринкової інфраструктури задля отримання бажаного 

соціально-економічного ефекту на усіх етапах 

реалізації обраного сценарію розвитку.  

Побудова прогнозних сценаріїв розвитку 

передбачає визначення логічної послідовності 

переходу від наявного або будь-якого заданого 

вихідного стану об’єкта управління (у даному разі – 

економіки регіону) до майбутнього, тобто 

прогнозованого, стану цього об’єкта. Методам 

розробки прогнозних сценаріїв притаманна певна 

гнучкість, суть якої полягає в тому, що одночасно 

можуть розглядатися декілька альтернатив розвитку, 

кількість яких детермінується переважно зовнішніми 
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чинниками (фазою розвитку світової і національної 

економіки, внутрішньою політичною ситуацією в 

країні та ін.). 

Управління прогнозними сценаріями розвитку 

економіки регіону відбувається з урахуванням 

фактора часу (динаміки), що, відповідно, передбачає 

послідовне вирішення певних завдань за такою 

схемою:  

1) на кінець обраного прогнозного періоду 

орієнтовно (на підставі попередніх даних) 

визначається бажаний стан об’єкта управління у 

валових економічних показниках, до прикладу, за 

обсягом реалізованої в регіоні продукції (робіт, 

послуг) чи за іншими параметрами; 

2) за підсумками порівняння обраних цільових 

показників із наявним на початок прогнозного 

періоду станом об’єкта управління, уточнюються цілі 

розвитку останнього і визначаються необхідні для 

досягнення цих цільових показників засоби і ресурси; 

3) з урахуванням реальних можливостей 

соціально-економічної системи регіону щодо 

залучення засобів для подальшого розвитку 

(передусім інвестиційних ресурсів) формуються 

плани виконання необхідних комплексів робіт, тобто 

для кожного року прогнозного періоду визначаються 

цільові параметри регіонального розвитку, 

відображені відповідними виробничо-економічними 

показниками. 

Отже приймаємо, що для розробки прогнозних 

сценаріїв розвитку економіки регіону заздалегідь 

відомим є річний приріст реалізованої продукції (V0) 

та її обсяги (Х0) на початок прогнозного періоду. 

Нехай до певного визначеного моменту часу t 

( Tt ,1 ) необхідно досягти деякого заданого (або 

прогнозованого) річного приросту реалізації 

продукції (Vk) і її сумарних обсягів (Хk). Це означає, 

що за час t потрібно перевести економічну систему 

регіону з початкового (або вихідного) стану з 

характеристиками V0 і Х0 у прогнозований стан із 

показниками Vk  і Хk. 

За таких умов, тобто при заданому річному 

прирості реалізації продукції, її сумарні обсяги до 

кінця періоду t будуть становити: 

Х = Х0 + V0 t.                                                            (1) 

Водночас для того, щоб довести річний приріст 

реалізації продукції (робіт, послуг) до бажаного рівня 

(згідно з прогнозним сценарієм розвитку), необхідно 

досягти відповідного прискорення ділової активності 

в регіоні. Якщо це прискорення (U) буде постійним, 

то 
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.                                                     (2) 

Іншими словами, економічні потужності регіону 

повинні забезпечити такий річний приріст випуску і 

реалізації продукції (робіт, послуг): 

V(t) = V0 + U t.                                                         (3) 

При незмінному річному прирості випуску обсяги 

реалізації продукції зростають лінійно, а в разі зміни 

цього приросту управління прогнозними сценаріями 

розвитку економіки регіону необхідно розглядати як 

динамічну задачу. Оскільки річний приріст випуску – 

це швидкість зміни обсягів виробництва продукції за 

рік, тобто 

dt

dX
V  ,                                                                     (4) 

то прискорення випуску запишемо через 

диференціали: 

XV
dt

Xd

dt

dV
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Звідси між приростом обсягів виробництва 

продукції V(t) і зростанням цього приросту або 

прискоренням виробництва U(t) існує така залежність: 

V
 ′
(t) = X

′′
(t) = U(t).                                                    (6) 

Характер зміни Х, V і U у часі визначається 

внаслідок розв’язку диференціальних рівнянь, які 

описують динамічні властивості економіки регіону як 

системи. 

У подальшому залежність U(t) будемо розглядати 

як поліном n-го степеня, тобто 

U(t) = C0 + C1 t + C2 t
2
 + …+ Cn t 

n
 .                                    (7) 

Кількість коефіцієнтів С полінома (7) визначається 

кількістю обмежень, які накладаються на економічну 

систему, виходячи з характеру процесів її переходу з 

вихідного стану в заданий. У даному разі існують дві 

вимоги: перехід економіки у стан, що 

характеризується показниками Vk  і Xk. За цих умов 

функція управління прогнозним сценарієм розвитку 

набуде такого вигляду: 

U(t) = C0 + C1 t,                                                        (8) 

а це означає, що необхідно розв’язати 

диференціальне рівняння 

X
′′
(t) = C0 + C1 t.                                                        (9) 

Внаслідок одноразового інтегрування рівняння (9) 

знайдемо приріст випуску продукції у вартісному 

виразі до кінця прогнозного періоду (tk): 
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а після повторного інтегрування – обсяг 

реалізованої продукції, тобто 
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Виходячи з (10) і (11), визначимо невідомі 

коефіцієнти С0 та С1, виражені через початкові і 

кінцеві умови: 
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Знайдені таким способом коефіцієнти C0 і C1 

визначають функцію (або модель) управління 

економічними потужностями регіону, що може 

забезпечити необхідний приріст реалізації продукції 

(робіт, послуг).  

Таким чином, задавши кінцеві параметри розвитку 

економіки регіону, на основі фактичних вихідних 

показників за формулами (12) і (13) можна визначити 

коефіцієнти C0 і C1. Підставивши ці коефіцієнти в 

рівняння (11), (10) і (8), розрахуємо обсяги 

виробництва, його річний приріст і прискорення для 

кожного із років прогнозного періоду, дотримуючись 

обраного сценарію управління розвитком економіки 

регіону, тобто досягнення визначених цільових 

параметрів.  

Аналіз структури економіки областей Західного 

регіону України упродовж 2011-2015 років за 

126 



ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТА РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА 

SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS OF THE MODERN PERIOD OF UKRAINE 

ключовим показником – обсягом реалізованої 

продукції (товарів, послуг) засвідчив домінування (зі 

значним відривом) таких видів економічної 

діяльності, як “промисловість” і “оптова та роздрібна 

торгівля; ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів” (табл. 1). Промисловий сектор 

традиційно переважає в Рівненській, Івано-

Франківській і Львівській областях. Водночас 

спостерігається позитивна трансформація структури 

економіки областей Західного регіону, зокрема у 

напрямку збільшення частки промисловості і, 

навпаки, зменшення частки торгівлі. Винятком є лише 

Тернопільська область, в якій виявлені тенденції 

мають протилежний характер, однак частка цієї 

області в обсязі реалізованої промислової продукції в 

Західному регіоні займає лише 8,0% (за попередніми 

даними 2016 року). 

З огляду на стратегічний характер промислового 

сектора і його ключову роль у формуванні 

задекларованої Урядом високотехнологічної 

експортоорієнтованої моделі національної економіки, 

вважаємо обґрунтованим базувати прогнозні моделі 

розвитку економіки регіону на показниках обсягу 

реалізованої промислової продукції.  

Динаміка розвитку промислового виробництва в 

Західному регіоні України упродовж останніх 5-ти 

років була нестабільною. Так, після падіння у 2012-

2013 роках темпів приросту обсягу реалізованої 

промислової продукції із 2014 року намітилась 

тенденція до їх зростання (табл. 2). 

За допомогою розробленого методичного 

інструментарію здійснимо відповідні прогнозні 

розрахунки на прикладі Львівської області, яка є 

незаперечним лідером у Західному регіоні за обсягом 

промислового потенціалу (34,37% від обсягу 

реалізованої промислової продукції в регіоні у 2016 

році).  

Кожен прогноз базується на екстраполяції 

попередньо сформованих тенденцій. Відповідно для 

вибору цільових параметрів, які беруться за основу 

при побудові прогнозних сценаріїв розвитку 

економіки регіону на середньострокову перспективу 

(5 років) необхідно аналізувати 5-річні тренди 

обраних показників. Відтак припускаємо, що обсяги 

реалізації промислової продукції у Львівській області 

протягом наступних 5-ти років збільшаться (з 

урахуванням інфляційного чинника) на 100%, тобто у 

2 рази, порівняно з базовим (2016 роком) періодом. 

Звідси, розглянемо три найімовірніші сценарії 

розвитку економіки Львівської області, які 

передбачають річний приріст промислового 

виробництва в останньому (2021-му) році 

прогнозного періоду на рівні, відповідно, 20, 25 і 30 

відсотків.  

Вихідні дані і умови для проведення розрахунків є 

такими:  

- базові обсяги реалізованої промислової 

продукції на початок періоду (2017 рік) становлять 

67 342,3 млн. грн.;  

- базовий річний приріст реалізованої 

продукції (за 2016 рік) склав 8840,3 млн. грн.;  

- обсяги реалізованої промислової продукції на 

кінець прогнозного періоду (2015 рік) мають 

становити 134 684,6 млн. грн.; 

- річний приріст реалізації продукції на кінець 

прогнозного періоду, а також коефіцієнти 

прискорення випуску C0 і C1 визначаються для 

кожного сценарію розвитку окремо. 

Як засвідчили результати розрахунку прогнозних 

показників річного приросту обсягів реалізованої 

промислової продукції, а також показників 

прискорення випуску цієї продукції у Львівській 

області, оптимальним сценарієм розвитку є перший, 

оскільки він передбачає поступове нарощення 

промислового виробництва (табл. 3).  

За умови реалізації третього сценарію у першому 

році прогнозного періоду функція управління U(t) 

буде від’ємною, тобто випуск продукції 

загальмується. Це, своєю чергою, спричинить 

зростання фондомісткості промислового сектора, а 

відтак, екстенсивний розвиток економіки регіону. За 

таких умов необхідно переглянути кінцеві цілі 

діяльності і повільніше розвивати виробництво, що 

суттєво знизить його потребу у додаткових 

капіталовкладеннях. Для скорочення надлишкових 

виробничих потужностей можна ввести додаткові 

обмеження на функцію управління (8), задаючи її 

кінцеве значення як нульове.  

Ступінь обґрунтованості цільових показників 

економічного розвитку на дискретний відрізок часу і 

ступінь надійність (досяжності) цих показників не 

можна вважати достатніми для оперативного 

вирішення поточних завдань, що виникають у ході 

реалізації того чи іншого прогнозного сценарію, 

оскільки внаслідок впливу багатьох стохастичних 

чинників (як внутрішніх (регіональних), так і 

зовнішніх – загальнонаціональних і світових) 

постійно змінюються базові умови розрахунку 

цільових параметрів розвитку, а також методи 

визначення цих параметрів. Звідси, управління 

розвитком економіки регіону необхідно розглядати не 

як одноразовий акт розробки певної програми, а як 

механізм постійної дії в напрямку підтримки 

динамічної рівноваги між обсягами виробництва та 

реалізації продукції (робіт, послуг) і 

платоспроможним попитом, що, з одного боку, є 

відображенням кон’юнктури на внутрішньому і на 

зовнішніх ринках, а з іншого – базою для формування 

цієї кон’юнктури на регіональному ринку ресурсів.  

Перспективи подальших досліджень у цьому 

напрямку полягають у  розробці моделей замкнутого 

управління, тобто управління зі зворотнім зв’язком, 

суть якого полягає в тому, що реальні поточні 

значення обсягів реалізованої продукції та приросту її 

випуску на кінець кожного прогнозного періоду 

вважаються початковими для наступного року 

прогнозного періоду, а період, що минув, – початком 

відліку. У такому разі модель управління прогнозним 

сценарієм розвитку економічної системи набуде 

форми нелінійних диференціальних рівнянь, 

математичний розв’язок яких у принципі є 

надзвичайно складним. 
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Таблиця 1 

Структура економіки областей Західного регіону України за показником  

обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств 

 

ВЕД 
Волинська Закарпатська 

Івано-

Франківська 
Львівська Рівненська Тернопільська Чернівецька 

2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 

Усього 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

у тому числі  

сільське, лісове та рибне господарство 
3,77 6,58 1,73 3,40 4,20 9,38 1,94 5,01 10,04 15,38 13,25 13,91 н.д. 15,85 

Промисловість 22,17 24,28 35,00 34,55 31,74 41,18 31,33 39,71 48,08 49,42 32,09 16,82 н.д. 32,20 

Будівництво 1,54 1,89 2,39 1,90 2,49 12,22 3,43 3,79 3,44 3,28 6,79 1,62 н.д. 4,36 

оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 
66,94 63,24 52,55 49,54 52,02 26,50 47,90 32,76 30,81 25,59 41,33 63,21 н.д. 38,22 

транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 

2,21 1,74 3,62 6,26 3,34 4,42 9,00 9,08 3,41 2,91 2,69 2,55 н.д. 2,56 

тимчасове розміщування й організація 

харчування 
0,31 0,14 0,58 0,48 0,24 0,29 0,58 0,75 0,88 0,30 0,33 0,07 н.д. 0,47 

інформація та телекомунікації 0,14 0,12 - 0,27 - 0,37 - 2,05 0,38 0,43 - 0,66 н.д. 0,74 

фінансова та страхова діяльність 0,04 0,03 0,19 0,15 2,92 1,29 0,31 0,20 0,06 0,03 0,39 0,04 н.д. 0,75 

операції з нерухомим майном 1,75 1,29 

2,46 

1,82 

2,34 

1,08 

4,16 

4,20 1,38 0,91 

2,53 

0,47 н.д. 1,72 

професійна, наукова та технічна діяльність 0,28 0,25 0,31 1,38 0,71 0,47 0,98 0,18 н.д. 1,21 

діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування 
0,64 0,31 0,42 1,57 1,10 0,75 0,59 0,35 н.д. 1,18 

Освіта 0,03 0,01 0,04 0,05 0,04 0,04 0,07 0,06 0,03 0,03 0,02 0,01 н.д. 0,07 

охорона здоров’я та надання соціальної 

допомоги 
0,10 0,07 1,01 0,74 0,14 0,22 0,82 0,45 0,15 0,10 0,21 0,08 н.д. 0,37 

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 0,01 0,01 
0,43 

0,07 
0,53 

0,01 
0,46 

0,07 0,01 0,01 
0,37 

0,00 н.д. 0,06 

надання інших видів послуг 0,07 0,03 0,06 0,06 0,07 0,11 0,05 0,02 н.д. 0,24 

 

Джерело: авторські розрахунки за [4-10, розділ “Економічна статистика / Економічна діяльність / Діяльність підприємств / Обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств”] 
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Таблиця 2 

Темпи приросту обсягу реалізованої промислової продукції  

в областях Західного регіону України 
Область 2012 2013 2014 2015 2016* 

Волинська  0,077 -0,035 0,255 0,420 0,137 

Закарпатська  0,123 0,008 0,111 0,244 0,268 

Івано-Франківська  0,045 -0,129 0,142 0,382 0,008 

Львівська  0,077 -0,007 0,143 0,478 0,151 

Рівненська -0,197 0,286 0,220 0,402 0,100 

Тернопільська -0,046 0,050 0,163 0,433 0,157 

Чернівецька 0,010 -0,002 0,141 0,459 0,265 
* Попередні дані Держстату. 
Джерело: авторські розрахунки за [4-10, розділ “Економічна статистика / Економічна діяльність / Промисловість / Обсяг реалізованої 

промислової продукції за видами діяльності”]. 

 

Таблиця 3 

Прогнозні показники розвитку промислового виробництва у Львівській області 
Показники  Роки прогнозного періоду 

2017 2018 2019 2020 2021 

Перший сценарій (Vk = 20 %): C0 = 110,94;  C1 = 1044,1944 

Річний приріст обсягу реалізованої 

промислової  продукції, млн. грн. 

 

9473,34 

 

11150,57 

 

13871,99 

 

17637,62 

 

22447,43 

Річне прискорення випуску та реалізації 

промислової продукції, млн. грн. 

 

1155,13 

 

2199,33 

 

3243,52 

 

4287,72 

 

5331,91 

Другий сценарій (Vk = 25 %): C0 = -1684,856;  C1 = 2121,672 

Річний приріст обсягу реалізованої 
промислової  продукції, млн. грн. 

 
8216,28 

 
9713,93 

 
13333,26 

 
19074,25 

 
26936,92 

Річне прискорення випуску та реалізації 

промислової продукції, млн. грн. 

 

436,82 

 

2558,49 

 

4680,16 

 

6801,83 

 

8923,50 

Третій сценарій (Vk = 30 %): C0 = -3342,512;  C1 = 3116,2656 

Річний приріст обсягу реалізованої 

промислової  продукції, млн. грн. 

 

7055,92 

 

8387,81 

 

12835,96 

 

20400,38 

 

31081,06 

Річне прискорення випуску та реалізації 

промислової продукції, млн. грн. 

 

-226,26 

 

2890,02 

 

6006,28 

 

9122,55 

 

12238,82 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО 

СЕКТОРУ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ 
 

У статті досліджено значення лісового сектору для соціально-економічного розвитку регіонів України. 

Проаналізовано сучасний стан лісового сектору. Наведено основні проблеми його розвитку та шляхи їх 

вирішення. Розкрито організаційно-економічні зв’язки у системі виробництва лісового сектору. Визначено 

першочергові завдання для розвитку лісового сектору. 

Ключові слова: лісові ресурси, лісовий сектор, лісозаготівля, організаційно-економічні зв’язки, розвиток. 

 

Stefinin V., Popadynets N. ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PRINCIPLES OF THE FOREST 

SECTOR DEVELOPMENT IN THE REGIONS OF UKRAINE 
The article investigates the importance of the forest sector for the socio-economic development of the Ukrainian 

regions. The present state of the forest sector has been analysed. The main problems of its development and ways for 

their solution have been outlined. Organizational and economic connections in the forestry sector production system 

have been revealed. The priority tasks for the development of the forest sector have been identified.  

Keywords: forest resources, forest sector, logging, organizational and economic relations, development. 

 

Сьогодні посилюється тенденція до інтенсивного 

використання лісових ресурсів, що породжує 

прагнення влади до отримання високих прибутків. З 

іншого боку, значний термін відтворення лісових 

ресурсів обмежує можливості їх використання. Це 

вимагає відповідних змін у веденні лісового 

господарства, у вдосконаленні системи управління 

лісами, створенні ринкової інфраструктури цільового 

фінансування лісового бюджету і розвитку фінансово-

економічної системи. Водночас чинна організаційна 

структура управління лісовим сектором має бути 

адекватною сьогоденню. Тому в сучасних складних 

економічних і політичних процесах, при 

невирішеності багатьох основних питань 

макроекономічного характеру, які створюють 

відповідне економічне і правове середовище для 

функціонування лісового сектору, заходи державного 

регулювання цієї сфери мають мати визначальний 

характер.  

Ліс як потужна економічна інституція за вмілого і 

дбайливого підходу слугує надійним фінансовим 

інструментом поповнення місцевих бюджетів, 

забезпечення населення роботою, сприяє сталому 

розвитку економіки, стабільності навколишнього 

природного середовища, зрештою, розв’язує багато 

соціальних питань і проблем.  

Стан, у якому сьогодні перебуває лісовий сектор, 

можна назвати критичним. Він зіткнувся з низкою 

проблем, зокрема: екологічна криза, дефіцитність 

лісових ресурсів, конкуренція з закордонними 

виробниками (якість вітчизняної продукції, порівняно 

з закордонною, набагато нижча), нестача 

інвестиційних ресурсів у його розвиток, хижацьке 

вирубування тощо.  

Значущість поставленої проблеми підтверджена 

науковими дослідженнями, результати яких наведені 

у працях І. Генсірука, М. Долішнього, Я. Дяченка, І. 

Кичка, О. Коваленко,  І. Синякевича, М. Степаненка 

та ін. 

Однак, попри значну кількість опублікованих 

праць, слід звернути увагу на недостатність наукового 

опрацювання економічних питань, які є основними 

проблемами лісового сектору.  

Метою статті є дослідження проблем 

функціонування лісового сектору регіонів України та 

визначення організаційно-економічних зв’язків у 

системі виробництва. 

На сьогодні основною проблемою вітчизняного 

лісового сектору є невідповідність економічної та 

технічної політики, а також чинного законодавства, 

завданням яких є розвиток підприємництва і 

комерційної діяльності в ньому. Дослідження цих 

проблем можна зробити на основі методичного та 

соціально-економічного підходів.  

Методичний підхід є необхідним у зв’язку з 

традиційними особливостями організації 

лісогосподарського виробництва у минулому, коли 

було гарантоване постачання лісоматеріалів з Росії та 

інших регіонів, а власним лісам відводилася 

природозахисна роль, і ресурси використовувалися не 
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на інтенсивній основі. Промислова переробка 

деревини, структура випуску продукту лісового 

господарства загалом не були орієнтовані на 

конкурентні умови ринкового господарювання, на 

формування ефективного виробництва з урахуванням 

діяння ринкових законів (вартості, попиту, 

пропозиції, конкуренції). 

З соціально-економічної точки зору ліс і його 

ресурси є продуктом і предметом праці та засобом 

виробництва компонентів середовища і 

регенеруючого впливу на навколишнє середовище, 

тобто ліс є товаром, має вартість, належить до 

відновлюваних природних ресурсів, а тому має 

використовуватися в обсягах згідно з лісівничими 

принципами безперервності та невиснажливості.  

Нерівномірність розміщення лісових ресурсів в 

Україні є наслідком різноманітних природних умов, 

але більшою мірою – впливу господарської діяльності 

людини. 

Академік НАН України М. І. Долішній 

справедливо стверджував, що рівень розвитку 

лісового господарства має безпосередній вплив на 

розвиток економіки регіону та стан суспільного 

здоров’я і розвиток рекреаційної індустрії [1, с. 107]. 

Добробут місцевих громад у багатолісних районах 

(насамперед це гірські райони) напряму залежить від 

сталого розвитку лісового господарства [2, с. 52]. 

Тому стабільність розвитку лісового сектору 

регіонального рівня пов’язується з тим, наскільки 

злагоджено працюють і взаємодіють ринкові 

інститути, що забезпечують функціонування цієї 

складної виробничо-господарської системи.  

Основні напрями розвитку лісового сектору 

суттєво не відрізняються від сценарію розвитку і 

тенденцій реформування економіки країни загалом і 

займають порівняно незначне місце в загальному 

балансі економіки країни. Питома вага лісової 

промисловості в обсязі промислового виробництва 

становить близько 5%. Та водночас лісовий сектор є 

невід’ємною ланкою економіки держави. 

У сучасних умовах практично жодний вид 

економічної діяльності не може обійтися без 

застосування продукції лісопромислового 

виробництва. Важливим у цьому плані є досягнення 

оптимального поєднання ринкових механізмів і 

заходів державного регулювання процесами 

міжгалузевих виробництв і раціонального 

використання лісових ресурсів і ефективного їх 

відтворення. Ліси по території України розташовані 

дуже нерівномірно і сконцентровані переважно в 

Поліссі та в Українських Карпатах. Лісистість у 

різних природних зонах має значні відмінності і 

загалом не досягає оптимального рівня, за якого ліси 

найпозитивніше впливають на клімат, ґрунти, водні 

ресурси, пом’якшують наслідки ерозійних процесів, а 

також забезпечують отримання більшої кількості 

деревини (рис. 1).  
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Рис. 1. Лісистість України за областями 

Побудовано на основі джерела [3]. 

 

Запас деревини в лісах оцінюється в межах 2102 

млн м
3
. Загальна середня зміна запасу сягає 35 млн м

3
. 

Середня щорічна зміна запасу на 1 га у лісах 

Держлісагентства дорівнює 4 м
3
 і коливається від 5 м

3
 

в Карпатах до 2,5 м
3
 у степовій зоні. Відбувається 

поступове збільшення запасу, що підтверджує 

значний економічний і природоохоронний потенціал 

лісів України. 
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Лісистість території є однією з найнижчих у 

Європі (8 місце серед країн Європи, не враховуючи 

Росії) і складає 15,9%, що становить на 4% менше за 

оптимальний рівень (20-22%). Для порівняння: 

лісистість Польщі становить 29%, 

Німеччини – 30%, Італії – 33%, Швеції – 

61%, Фінляндії – 65%, і це вважається 

недостатнім [4, с. 252]. За експертними 

оцінками, для того, щоб досягти 

оптимального рівня лісистості в Україні 

(який в середньому має становити 20% з 

регіональним коригуванням), потрібно 

засадити лісовою рослинністю близько 2,5- 3 млн га 

території [5, с. 113] 

Відповідно до чинного законодавства, ліси 

України задекларовані винятково як державна 

власність і перебувають у віданні різних відомств 

(рис. 2)  

У світовій практиці 84% лісів світу перебувають у 

суспільній (державній) власності, але при цьому 

частка приватної власності на ліси зростає. З 4 млрд 

га, покритих лісом у світі (30% поверхні суші Землі), 

на чотири країни (Росія, Бразилія, Канада, США) 

припадає майже половина всієї лісової площі світу, а 

в десяти державах лісів немає зовсім. 

 

 

Рис. 2. Відомчий розподіл лісового фонду  

України, % 
Побудовано на основі джерела [3]. 

 

За основними показниками, які характеризують 

забезпеченість лісовими ресурсами, Україна займає 

досить низькі позиції. Так, на нашу країну припадає 

лише 0,2% загальносвітових запасів (табл. 1).  

 

Таблиця 1.  

Країни-лідери із забезпечення лісовими ресурсами у світі [4, с. 252] 
Місце країни у 

світі 

Країна Площа лісів тис. 

га 

Частка в загальній 

площі країни, % 

Площа лісів на одного 

жителя, га 

Частка у 

світі, % 

1 Росія 808790 47,9 5,7 20,5 

2 Бразилія 477698 57,2 2,7 12,1 

3 Канада 310134 33,6 9,7 7,8 

4 США 303089 33,1 1,0 7,7 

5 Китай 197290 21,2 0,1 5,0 

6 Австралія 163687 21,3 8,1 4,1 

7 ДР Конго 133610 58,8 2,4 3,4 

8 Індонезія 88495 48,8 0,4 2,2 

9 Перу 68742 53,7 2,5 1,7 

10 Індія 67701 22,8 0,1 1,7 

- Разом 10 країн 2619227 - - 66.3 

- Україна 10412 15,9 0,2 0,2 

- Світ 3952025 30,3 0,6 100 

 

Водночас в Україні показник площі на одного 

жителя становить 0,2 га, що більше ніж в Китаї (5 

місце) та в Індії (10 місце).  

Попри невисоке місце у 

світовому рейтингу по запасах 

лісових ресурсів, обсяг заготівлі 

деревини від усіх видів рубок є 

відносно стабільним і протягом 

останніх 10 років становив від 13 до 

19 млн м
3
. У регіональному розрізі 

у 2016 р. як по обсягу заготівлі, так 

і обсягах реалізації продукції 

основну частку зайняли найбільш 

заліснені регіони (рис. 3).  

За 2016 р. реалізовано продукції 

(товарів, послуг) лісового 

господарства на 12838,8 млн грн, 

що на 16,5% більше від 

попереднього року, а обсяги 

заготівлі 19605,7 тис. м
3
, що на 1,8% більше від 

попереднього року. Загалом якщо взяти за регіонами, 

то зростання обсягів заготівлі та обсягів реалізованої 

продукції (товарів, послуг) лісового господарства 

зафіксовано всюди, найбільше в областях 

Карпатського регіону та Полісся. 

Рис. 3. Обсяги заготівлі та обсяги реалізованої 

продукції (товарів, послуг) лісового господарства у 

2016 р. 
Побудовано на основі джерела [6]. 
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При цьому варто наголосити, що 80% деревини 

заготовлюється підприємствами Держлісагентства, 

решта лісозаготівельних організацій – це 

підприємства різних відомств, у користування яким 

надано лісовий фонд, а також підрядні колективи, що 

проводять заготівлю лісу за договорами, або так звані 

посередницькі структури.  

Отже, на ринку лісосічного фонду і на ринку 

лісоматеріалів монопольне становище займають 

підприємства Держлісагентства. Вони ж формують 

політику ціноутворення на ринку лісоматеріалів. 

Положення монополіста ще більше посилиться після 

передачі Держліагентству земель лісового фонду, які 

перебували у постійному користуванні колективних 

сільськогосподарських підприємств у зв’язку з їх 

реформуванням. 

Водночас щорічний приріст запасу деревини на 

пні становить 35 млн м
3
, тобто заготовлюється тільки 

40% приросту, тоді як у сусідніх країнах з подібними 

умовами лісовирощування (Угорщина, Польща) 

заготівля середньорічного приросту складає 74 і 89%. 

Це свідчить про неефективність використання 

лісосировинних ресурсів України в умовах їх 

дефіциту. 

Лісозаготівля належить до найтрудомісткіших 

видів економічної діяльності лісового сектору. Хоча 

за останні роки зріс рівень механізації основних і 

підготовчо-допоміжних робіт на лісозаготівлях, 

багато операцій ще й тепер проводяться вручну. 

Пояснюється це здебільшого тим, що не всі 

лісозаготівельні підприємства можуть забезпечити 

себе механічним обладнанням, або зумовлено 

неможливістю використовувати важку техніку. 

Особливо це стосується гірських регіонів Карпат і 

заболочених – Полісся, які і є основним джерелом 

лісозаготівлі.  

На більш пристосованих місцях лісозаготівлі 

основні виробничі роботи проводяться із 

застосуванням машин і механізмів різного 

призначення. Найбільш поширеними є: трелювальні 

трактори (гусеничні або колісні), валочно-

трелювальні та валочно-пакуючі машини, 

автонавантажувачі або підйомні крани, спеціальний 

лісовозний транспорт, екскаватори, бульдозери. У 

гірських лісах Карпат для трелювання і спуску 

деревини з гір застосовують найновішу техніку – 

підвісні канатні установки. На жаль, не багато 

підприємств можуть собі дозволити їх придбати. З 

ручних засобів використовують: моторні інструменти 

(бензопили, сучкорізи, кущорізи), ручні пили та 

сокири. 

На складах для первинної обробки та переробки 

деревини, використовують напівавтоматичні і 

автоматичні лінії, верстати і агрегати.  

Вживаються заходи із забезпечення підприємств 

дорожнобудівельними машинами і поліпшення 

технології будівництва лісовозних доріг. Зарубіжний 

досвід свідчить, що в зоні лісопромислової 

експлуатації протяжність лісових доріг має складати 

8-10 км на 1 тис. га лісів, а в зоні інтенсивного 

ведення лісового господарства – від 9 до 14 км. На 

жаль, у нас цих положень не дотримуються, що 

спричиняє затримку лісосировини на складах. 

У своїй діяльності розвиток лісозаготівельної 

галузі має бути спрямований на подальший шлях 

удосконалення виробництва за рахунок впровадження 

нових спеціалізованих машин і механізмів замість 

зношеної і застарілої техніки та поступового усунення 

ручної праці. 

Також важливим і раціональним напрямом 

розвитку лісозаготівельної галузі є повне 

використання лісосічних відходів (вершки дерев, 

сучки, кора, пні, листя), які складають понад 20% 

об’єму дерева. Ця сировина може і має направлятися 

в інші сфери лісового сектору, а саме в целюлозно-

паперове та лісохімічне виробництва. 

Наступний етап переробки лісосировини 

проводиться в таких видах економічної діяльності, як: 

деревообробній, целюлозно-паперовій, меблевій і 

лісохімічній. Їх організаційно-економічні зв’язки 

можна представити таким чином (рис. 4) [7, c. 41]. 

Наведений рисунок представляє процес переходу 

виготовлення продукції від однієї підсистеми 

виробництва до іншої, що створює загальну систему 

організаційно-економічних зв’язків усього лісового 

сектору. 

Такі організаційно-економічні зв’язки у системі 

виробництва лісового сектору сприятимуть його 

розвитку та в перспективі спрямовуватимуться в 

напрямі ринкової орієнтації і підвищенні 

ефективності виробництва на основі вдосконалення 

структури і організації виробництва, інтенсифікації і 

зростання виробничого потенціалу, переходу на 

ресурсозберігаючі і маловідходні технології, 

комплексного використання і економії 

лісосировинних ресурсів. Відповідно до вимог 

структурної перебудови, пріоритетним напрямом 

розвитку сектору є випереджаюче зростання 

виробництв, продукція яких користується 

підвищеним попитом і найбільш повно задовольняє 

потреби економіки і вимоги ринку. Особливе 

значення має зміцнення економічного потенціалу, 

підвищення якості і нарощування виробництва 

конкурентоспроможної продукції [5, c. 124]. 
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Рис. 4. Організаційно-економічні зв’язки у системі виробництва лісового сектору 
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Першочерговими завданнями для розвитку 

лісового сектору є [8, с. 130]: 

– удосконалення нормативно-правової бази в 

галузі лісового господарства та її гармонізація з 

міжнародними принципами сталого розвитку та 

управління лісами; 

– оптимізація структури лісогосподарських 

підприємств та організацій; 

– збільшення лісистості території до науково 

обґрунтованого оптимального рівня;  

– нарощування ресурсного і екологічного 

потенціалу лісів; 

– вирішення лісничо-екологічних проблем 

регіонів;  

– ефективне використання лісових ресурсів на 

ринкових засадах; 

– удосконалення економічно-фінансового 

механізму; 

– підвищення прибутковості ведення лісового 

господарства в лісозабезпечених регіонах; 

– сприяння вирішенню соціально-економічних 

проблем місцевих громад; 

– посилення правового захисту працівників лісової 

охорони; 

– інформування громадськості про стан лісового 

господарства, залучення до прийняття рішень щодо 

використання природного потенціалу лісів, 

екологічне виховання. 

Зосередившись на розбудові лісового сектору в 

умовах сьогодення, головною позитивною 

характеристикою такого розвитку має стати процес 

формування збалансованості лісокористування, яке не 

виснажує лісів, сприяє збереженню особливо цінних 

лісових ділянок і біорізноманіття, але водночас дає 

прибуток місцевим громадам і державі загалом. 
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КОРУПЦІЯ ЯК ЗАГРОЗА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

 
У статті класифіковано основні види корупції, до яких віднесено побутову, ділову та політичну корупцію. 

Визначено основні наслідки впливу корупції на соціально-економічний розвиток регіонів. Зазначено основні 

випадки у системі державного управління під час яких найчастіше можуть проявлятися корупційні дії.  

Запропоновано напрями подолання корупції на регіональному рівні. 

Ключові слова: корупція, соціально-економічний розвиток регіонів, система державного управління, 

реформа. 

 

Pikhotsʹka O., Pelechatyj A. CORRUPTION AS A BLAST OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF 

REGIONS OF UKRAINE 

The article categorises the main types of corruption, which include domestic, business and political corruption. The 

main consequences of the influence of corruption on the socio-economic development of the regions are determined. 

The main cases in the system of public administration during which corruption actions can appear most often are 

indicated. Are proposed ways to overcome corruption at the regional level. 

Key words: corruption, socio-economic development of regions, system of public administration, reform. 

 
Корупція є уніерсальним соціальним феноменом, 

який має власну природу, структуру та масштаби. 

Корупція має значні впливи як на розвиток суб’єктів 

господарвання так і окремих регіонів чи цілих 

держав. Розвиток України в цілому та її регіонів 

зокрема потребує посилення економічної безпеки на 

локальному, регіональному та національному рівнях, 

так як прояви корупції спричиняють загрозу 

економічному розвитку держави та погіршують її 

становище на міжнародній арені. Враховуючи 

масштаби корупційних діянь, саму корупцію можна 

класифікувати наступним чином [1]:  

Побутова корупція — це взаємодія пересічних 

громадян і чиновників. Це можуть бути подарунки чи 

послуги посадовій особі чи наближеним до неї 

особам.  

• Ділова корупція — це взаємодія влади і бізнесу. 

Наприклад, неформальні платежі за призначення на 

керівні посади тощо.  

• Політична, або корупція верховної влади — це 

корупція, що стосується політичного керівництва та 

верховних суддів у демократичних системах. Це 

посадові зловживання. спрямовані на досягнення 

політичних цілей (утримання та зміцнення влади, 

розширення владних повноважень) та / або з метою 

власного збагачення. 

Питання корупції знайшли відображення у працях 

українських та зарубіжних вчених: К. Азіліса, Р. 

Вішні, І. Клямкіна, С, Роуз-Акермана, П. Сакко, П. 

Чендера, О. Шляйфера, В.  Андрійчука, З.  Варналія, 

М.  Камлика,  М.  Мельника, А. Мокія, А. 

Сухорукова, І.  Пахомова,  М.  Тихомирова. Більшість 

вчених розглядають основи сучасного вчення про 

корупцію та законодавчі рішення про боротьбу з нею, 

проте надзвичайно мало уваги приділено основним 

проблемам виникнення корупційних діянь та 

можливостям їх запобігання у сучасних умовах. 

Метою статті є дослідження основних проблем 

корупції як загрози соціально-економічному розвитку 

регіонів України. 

 Проблема корупції як супровідного елемента 

розвитку політико-правової системи держави 

прослідковується в процесі становлення та поступу 

більшості держав світу. Дослідники цього явища 

звертають увагу на багатовікову історію цього 

соціального феномена, характеризуючи його як 

форму соціальних взаємовідносин з властивою їм 

динамікою розвитку, економічно-соціальною 

природою, сформованою структурою та масштабами 

дії. Її розвиток, як зазначають дослідники, можливий 

як в країнах тоталітарного та диктаторського режимів, 

так і в державах сталої демократії. 

Відтак, Україна, яка характеризується високим 

рівнем розвитку корупційних відносин та значною 

часткою тіньової економіки, не є винятком з правил, 

проте, належить до держав, яким загрожує значне 

зниження рівня соціально-економічного розвитку 

внаслідок впливу поширення корупційних відносин. 

Враховуючи обрання Українською державою 

євроінтеграційного напрямку розвитку економіки, 

управлінської системи та суспільного сектору, одним 

з основних завдань, які постали перед нашою 

державою, є подолання корупції та децентралізація. 

Оскільки, основними принципами розвитку країн-

членів Європейського Союзу є верховенство права, 

рівність та прозорість управлінської системи, перед 
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Україною та її регіонами постає завдання формування 

ефективного механізму подолання корупційним 

взаємовідносинам на усіх рівнях економіко-

управлінської системи.   

Корупційні взаємозвязки мають значний вплив на 

соціально-економічний розвиток регіонів та 

спричиняють значні недорахування фінансових 

ресурсів до місцевих бюджетів. Основними ж 

наслідками впливу корупції на соціально-

економічний розвиток регіонів є: 

 зменшення обсягу інвестиційних ресурсів у 

економіку регіону, через корупційні схеми по 

отриманні дозволів та земельних ділянок; 

 зниження темпів розвитку інфраструктурних 

та інвестиційних проектів; 

 зниження сум податкових надходжень до 

місцевих та державного бюджетів; 

 уповільнення темпів економічного зростання 

регіонів; 

 спотворення ринків та негативний вплив на 

розподіл ресурсів; 

 спотворення стимулів для господарської 

діяльності; 

 руйнування права державної власності; 

 скорочення витрат на освіту й охорону 

здоров’я через легкість проведення бюджетних 

маніпуляцій у цих сферах;  

 збільшення частки державних інвестицій 

через легкість отримання чиновниками вигоди з 

державних інвестиційних проектів;  

 погіршення інфраструктури країни та 

державних інвестиційних проектів;  

Основними наслідками від корупційних дій та їх 

впливу на розвиток регіонів та безпеки їх розвитку є: 

 зростання дефіциту бюджету та спотворення 

цілі фіскальної політики; 

 дестабілізація ринкових механізмів; 

 неефективне виконання делегованих 

державою повноважень; 

 зниження ефективності розподілу та 

перерозподілу ресурсів у суспільстві; 

 усунення органів місцевого самоврядування 

від можливості формування бюджетної та податкової 

політики держави, а також розробка програм 

територіального розвитку на рівні регіону, що 

реалізуються регіональною владою за принципом 

ручного управління залежно від зміни поточної 

ситуації в країні; 

 зростання нелегальних форм взаємодії між 

чиновниками та бізнес-сектором при визначенні 

об’єктів фінансування та здійснення державних 

закупівель тощо; 

Корупційні діяння на рівні регіону особливо 

проявляються у підприємницькій діяльності, так як 

можливість заниження реальних прибутків або 

кількості працюючих дозволяє приховувати мільйонні 

прибутки та спричиняє значні недорахування коштів 

у місцеві та державний бюджети. Відтак у системі 

державного управління регіональним розвитком 

корупція найчастіше може проявлятися під час:  

- приватизації об'єктів державної власності, 

через заниження їх реальної вартості задля отримання 

непрвомірної особистої вигоди; 

- надання ліцензій та дозволів на право 

займатися підприємницькою діяльністю, продаж 

алкогольних напоїв та ін.; 

- направлення громадян на безкоштовне 

лікування, встановлення груп інвалідності, 

акредитування навчальних закладів, визначення пільг 

та ін.; 

- виділення земельних ділянок чи виведення 

земель сільськогосподарського призначення; 

Підприємництво та громадськість на 

регіональному рівні дедалі частіше стикаються з 

механізмами відтворення кругової поруки, за якої 

місцеві чиновники, податкові та митні органи 

покривають один одного. Корупційні дії часто 

супроводжують діяльність бюро технічної 

інвентаризації, пожежних інспекцій, СЕС, митниці, 

податкової інспекції та інших державних інституцій, 

що наділені контрольно-інспекційними та 

дозвільними функціями, володіють компетенцією 

щодо перевірки (регулювання) підприємницької 

діяльності [2].  

Шляхом до мінімізації корупції у вказаних сферах 

є дерегуляція, скорочення кількості інструкцій та 

дозвільної документації, забезпечення прозорості 

процесу надання публічних послуг.[3]    

Боротьба з корупцією потребує розвитку 

демократії, широкого залучення громадськості.Успіхи 

у цій царині, досягнуті в окремих регіонах, можуть 

стати вагомим доказом ефективності державної 

антикорупційної політики. Значна роль у протидії 

корупції відводиться системі державного управління 

регіональним розвитком, що має забезпечити активну 

участь громадськості у боротьбі з корупцією через 

[2]:  

- консолідацію приватного і громадського секторів 

та місцевої влади;  

- розширення участі населення у процесах 

прийняття рішень (через проведення громадських 

слухань, громадських обговорень проектів 

нормативно-правових, в т.ч. регуляторних актів), 

посилення прозорості їх прийняття та оцінки 

виконанням через механізм громадських експертиз;  

-  забезпечення ефективного доступу населення до 

інформації та проведення заходів щодо інформування 

населення;  

-  поширення у суспільстві негативного ставлення 

до корупції; підтримки законності та прозорості у 

прийнятті управлінських рішень, що стосуються 

повсякденного життя людини;  

-  налагодження просвітницької діяльності з 

питань верховенства права, подолання правового 

нігілізму та підвищення правової культури населення.  

Одним із визначальних напрямів для подолання 

корупції є реформування системи державного 

управління на регіональному рівні. Для якісного 

виконання зазначеної реформи необхідне проведення 

низки заходів: 

1. Викорінення соціальних передумов корупції 

за допомогою створення антикорупційних центрів, 

поширення інформації про прояви корупції, 

підвищення правової освіти та правової культури 

населення, популяризація боротьби з корупцією у 
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засобах масової інформації; 

2.  Перехід звітності підприємств та організацій 

виключно на електронне врядування, здійснення 

контрольно-наглядовими органами перевірок без 

прямого контаку із суб’єктами господарювання, 

отримання ліцензій та дозволів через електронні 

ресурси, забезпечення прозорості при приватизації 

майна державної власності; 

3. подолання проявів корупції на регіональному 

рівні через передання більшої частини повноважень 

на локальний рівень, де мешканці мають більше змоги 

контролювати органи місцевого самоврядування та 

впливати на прийняття рішень.  

4. Поінформувування широкого загалу про 

надання безкоштовних послуг державними 

закладими, забезпечення населення безкоштовними 

медикаментами та іншими речами першої 

необхідності; 

5. Постійне здійснення громадського контролю 

за діяльністю органів місцевого самоврядування з 

метою забезпечення прийняття прозорих рішень 

органами місцевої влади, запобігання 

антикорупційним діянням, усунення передумов для їх 

виникнення та співпраця із неурядовими 

громадськими організаціями у антикорупційній сфері; 

6. Заходи практичної дерегуляції: скасування 

відповідальності суб’єктами підприємництва при 

неточностях у звітності, за умови незавдання збитків 

державному та місцевим бюджетам. 
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ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНИХ ПРОСТОРІВ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ 
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
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У статті досліджено явище креативного простору, визначено чинники виникнення креативних просторів в 

Україні і у світі,  а також здійснено аналіз формування та розвитку креативних просторів в Україні та у 

світі. Виявлено напрями стимулювання розвитку креативних просторів та загалом культурних креативних 

індустрій в Україні регіональними та місцевим органам влади в контексті сьогоденної реформи місцевого 

самоврядування та децентралізації влади в Україні. 
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In the article we investigated the phenomenon of creative space and defined the factors of creative spaces in 

Ukraine and in the world as well as the analysis of the formation and development of creative spaces and general 

creative industries in Ukraine and in the world. We found the directions to stimulate the development of creative spaces 

and general cultural creative industries in Ukraine by regional and local authorities in the context of today's local 

government reform and decentralization of power in Ukraine. 
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Модернізація сучасного суспільства завдяки 

стрімкому розвитку технологій та випереджувальний 

характер трансформаційних процесів призводить до 

зміни класичних принципів економічної діяльності, 

формування нових управлінських моделей та 

підвищення ролі індивіда у загальній системі 

економічного відтворення. Відтак, прогресивний 

економічний розвиток регіону дедалі більшою мірою 

залежить не від потенціалу самої території, а від 

якості та креативності людського фактора – а саме 

ефективності співпраці між людьми, продуктивності 

їх комунікацій, формування місцевих екосистем, 

розвитку бізнес мислення.  

Структурні трансформації регіонального ринку 

праці, тривала еволюція бізнесу, постійно зростаюча 

кількість самозайнятих, всі ці фактори призвели до 

виникнення якісно нової платформи для формування і 

розвитку креативного суспільного класу, – простору, 

де людина прагне розвиватися, працювати, вкладати 

кошти, відпочивати, налагоджувати нові знайомства, 

формувати команду фахівців-однодумців, розвивати 

власну справу. Креативний простір пропонує 

компаніям та окремим підприємцям новітній підхід до 

організації своєї праці, простір, де вони можуть 

працювати творчо, невимушено та ініціативно, маючи 

комфортну атмосферу самоорганізації та внутрішньої 

мотивації.  

Метою статті є формування сутності поняття 

креативного простору та оцінка їх впливу на 

економічний розвиток регіону. 

Креативні простори як явище відноситься до 

нових форм економіки та управління, які базуються 

на досягненнях інноваційного розвитку і передових 

інструментах діяльності людини. Поява подібних 

економіко-управлінських моделей зумовлена 

стрімкими трансформаціями класичних економічних 

умов організації підприємства. На думку багатьох 

авторів, економічні засади сучасного суспільства та 

суспільства найближчого майбутнього не 

відповідають класичним уявленням та підходам до 

організації діяльності компанії, натомість вони 

базуються на нових принципах – самоорганізації, 

трансформації ролі компанії та вирішальної ролі 

індивіда, подальшого зростання значення 

інтелектуальної праці, віртуалізації [1, 2]. 

Креативний простір – це багатофункціональний 

майданчик для підприємців, організацій та окремих 

індивідів, які працюють віддалено, найчастіше із 

замовниками послуг з інших країн. Це такий, свого 

роду «центр концентрації інтелекту» із притаманною 

йому культурою. Крім цього, такий інноваційний 

культурний простір також може поєднувати в собі 

безліч різноманітних проектів, як наприклад стартап-

бокси, коворкінги, антикафе, креативні ресторани, 

центри розвитку дітей, творчі майстерні, еко-парки, 

тощо. Окрім цього, креативний простір є також 

платформою для різноманітних культурних та 

освітніх подій, конференцій та фестивалів. 

Креативні простори є динамічними структурами, 

які орієнтуються на своїх резидентів, тобто постійних 

учасників, які бажають працювати, навчатись або 

просто проводити час у цьому просторі. Резиденти 

приймають всі умови використання простору і 

здійснюють передоплату за користування послугами 
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на місяць, півроку, рік або більше. В основному у 

креативних просторах відбувається міграція 

резидентів, які постійно то відпадають, то 

приєднуються. Спільнота резидентів, яка 

сформувалася у креативному просторі на певний 

період часу утворює екосистему даного простору.  

Традиційними джерелами доходів для креативних 

просторів є [3]: 

 плата за використання простору (погодинна 

оплата),  

 членство (плата за використання простору 

впродовж певного часу у місяць і т.п.),  

 оренда приміщення для проведення заходів та 

проведення платних навчальних програм. 

У країнах ЄС плата за робоче місце переважає у 

доходах креативних просторів. Середній дохід з 

резидента на місяць становить 230 євро [4] і набагато 

перевищує показники в Україні. 

Креативні простори можуть приймати нескінченну 

кількість варіацій, в залежності від [3]: 

 галузевого фокусу (ІТ чи медійники, 

інженери чи фінансисти),  

 від типажу талантів-головних клієнтів 

(креативні, підприємницькі чи управлінські), 

 типу приміщення (для заходів чи майстерня),  

 виду послуг, що надаються (виключно сервіс 

з надання приміщення чи інвестор у компанії-

резиденти),  

 типу спільноти (відкрита спільнота чи 

закритий клуб),  

 категорії членства (фіксоване чи гнучке) 

 конструкції бізнес-моделі. 

До чинників виникнення креативних просторів 

можемо віднести найперше зростання кількості 

«вільних» працівників, які сьогодні працюють у 

режимі віддаленої праці. Подібний вид зайнятості 

зумовив початок кризи в Україні, під час якої значна 

частина працівників змушені були залишати офіси і 

переходити на віддалений режим роботи. Таким 

чином, тенденція віддаленої праці або так званого 

«фрілансу» сьогодні вже не викликає здивувань, а 

вітчизняні спеціалісти активно співпрацюють із 

замовниками їхніх послуг з інших країн. Іншою 

причиною такого стрімкого розвитку віддаленої праці 

стало те, що ринок замовлень в Україні відносно 

невеликий, а потенціал українських фахівців 

(програмістів, дизайнерів та ін..) дуже високий. 

Багато підприємців успішно працюють через 

Інтернет, стабільно забезпечуючи собі високий рівень 

доходів ніколи віч-на-віч не зустрічаючись зі своїми 

роботодавцями. 

До інших чинників виникнення креативних 

просторів в Україні і у світі можемо віднести також:  

 зміну структури зайнятості 

 розширення переліку «вільних професій» 

 особливість міського способу життя 

 прагнення до міжособистісної комунікації  

 розвиток інформаційних технологій.  

Сьогодні дедалі більше підприємств переводять 

свій бізнес у віртуальний простір, тому розвиток 

креативних просторів як в Україні так і у світі 

останніми роками набуває дедалі більшої 

популярності, а кількість їх користувачів зростає. 

Найбільш відомими типами креативних просторів є 

коворкінги, бізнес-інкубатори, антикафе та навчальні 

центри.  

Коворкінги як тип колективних просторів є 

найбільш поширеним у світі. Перший коворкінг-центр 

з'явився у 2005 р. у США за ініціативою молодого 

програміста Бреда Ньюберга. Основним поштовхом 

для виникнення цього центру було бажання Ньюберга 

поєднати переваги офісної та віддаленої роботи. 

Великою перевагою останньої є цілковита свобода 

вибору, проте вона володіє також двома істотними 

недоліками - обмеженістю у живому спілкуванні з 

колегами та неможливістю брати участь у великих 

проектах, у яких для ефективної роботи необхідна 

згуртована команда. Натомість працюючи в офісі, 

людина має в своєму розпорядженні офісну техніку, 

дисциплінуюче середовище і безліч колег з якими 

можна обговорити робочі і технічні проблеми. 

Водночас офісна робота також має ряд недоліків, 

основними з яких є строгий графік роботи і високий 

рівень адміністративної відповідальності. Натомість 

коворкінг поєднує в собі переваги обох зазначених 

моделей - допускає здачу в оренду готового робочого 

місця в офісі під ключ з усіма перевагами офісу у 

вигляді кімнат відпочинку, кухні, швидкого 

інтернету, кімнати нарад і сусідства однодумців. 

Ініціатива Ньюберга дала поштовх явищу, яке за 

три роки поширилося по всьому світу. Кількість 

подібних просторів почала швидко зростати і 

набувати неабиякої популярності. Сьогодні спільні 

офіси являють собою досить великі приміщення з 

кухнею, однією або декількома переговорними і 

обладнані необхідною офісною інфраструктурою — 

від Інтернету до принтерів і сканерів — для 

обслуговування всіх «учасників».  

Щодо формування та розвитку даного явища у 

нашій державі, то слід зазначити, що проекти 

креативних просторів в Україні почали з'являтися, 

починаючи з 2008 р. Проте їхній бум можна було 

спостерігати впродовж 2014-2015 рр. Якщо 2014-го їх 

було по всій Україні близько 60, то на початок 2016-

го вже до сотні [5]. На сьогоднішній день їх кількість 

безперервно зростає і, за словами учасників ринку та 

експертів, це тільки початок. Нині практично в 

кожному обласному центрі діє коворкінг або хаб. 

Крім цього, на даний час в Україні розвивається 

мережа IT-коворкінгів під брендом iHUB. 

Як свідчать дослідження експертів, протягом 2015 

р. на території регіонів України, а також у м. Києві, 

коворкінги відкривалися практично кожного місяця. 

Сьогодні деякі найактивніші коворкінгові простори м. 

Києва навіть не роблять масштабної реклами, проте 

заповнюваність робочих зон у них становить близько 

70%. Також є випадки, коли у коворкінг 

переїжджають окремі офіси, в середньому по 10 

чоловік. Крім цього, в основному у вечірній час тут 

проводять курси, які виявляються затребуваними 

настільки, що заповнюються усі групи [6], оскільки 

подібні простори обладнані спеціальними лекторіями, 

у яких зручно проводити майстер-класи та лекції для 

різноманітної аудиторії.  
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Креативні простори, що нині активно 

розвиваються як у центрі так і у регіонах України 

утворюють своєрідну платформу для формування 

креативного суспільного класу, який в свою чергу 

стає локомотивом економічного, технологічного, 

інноваційного та культурного прогресу. При цьому 

слід зазначити, що у розвинених країнах креативний 

клас займає домінуюче положення у суспільстві, без 

його експертних ініціатив та консультувань не 

обходиться підготовка жодної державної програми, 

незалежно від виду діяльності – економіка, право, ІТ, 

освіта, наука, культура, транспорт, будівництво, 

соціальна сфера. Численні дослідження виробничих 

потужностей у Європі показують неабиякий 

економічний потенціал культурних та креативних 

секторів, які виробляють більше доданої вартості, 

аніж операції з нерухомістю, хімічна промисловість, 

сфера послуг або інші традиційно прибуткові галузі. 

При цьому вони надають робочі місця 8,3 мільйонам 

громадян Європейського Союзу і мають сукупний 

прибуток у розмірі 558 мільярдів євро [7]. Тобто, 

розвиток світових креативних індустрій дозволяє 

людям заробити більше грошей і, відповідно, 

сплатити більше податків. В свою чергу, міжнародні 

компанії отримують своє представництво у 

відповідному регіоні, де можуть представити свої 

розробки. 

Повертаючись до українських реалій слід 

зазначити, що сфера розвитку креативних індустрій 

сьогодні реалізовується лише за рахунок коштів 

приватних інвесторів. Проте їхня зацікавленість 

найшвидше з’являється тоді, коли мова заходить або 

про комерційну вигоду, або про покращення власного 

іміджу. На жаль, міської програми з розвитку 

креативних індустрій досі не існує навіть у Києві, не 

кажучи вже про інші регіони держави, хоча 

креативний сектор економіки, що має велику додану 

вартість, є одним з чинників розвитку міста. 

Отож, які кроки необхідно зробити регіональними 

та місцевим органам влади аби стимулювати розвиток 

креативних просторів та загалом культурних 

креативних індустрій в Україні, особливо в контексті 

нинішньої реформи місцевого самоврядування та 

децентралізації влади в Україні. 

Найважливіше і водночас найважче, що необхідно 

зробити на першому етапі, - це донести до всіх 

представників регіональної та міської влади, що 

собою являє креативний сектор економіки, яка його 

роль  у суспільстві та в економічних процесах регіону, 

на якому місті він повинен стояти у пріоритетах 

регіонального розвитку, а також яка насправді від 

нього користь. До прикладу, засновник «Фабрики 

мистецтв» (Fabryka Sztuki) [8] у польському місті 

Лодзь витратив дуже багато часу і сил, пояснюючи це 

місцевій владі. Для нього дуже важливо було знайти 

людину, яка стояла б на боці такого проекту у самій 

міській адміністрації. І коли така людина з’явилась, 

реалізація даного проекту стала набагато простішою. 

Тобто першою проблемою організаторів було 

переконати місцеву владу у тому, що хаб креативної 

економіки в місті є не просто потрібним, а цілком 

необхідним [9]. 

Важливість підтримки місцевої влади при 

реалізації проектів креативних просторів важко 

переоцінити. Водночас, мова йде не стільки про 

фінансову підтримку (хоча прозоре ґрантове 

фінансування може дуже допомогти на старті певних 

проектів), як про полегшення доступу активістів, 

митців та культурних менеджерів до просторів, де 

можна розвивати креативний сектор економіки. Тут 

мається на увазі інфраструктура регіону (будівлі, 

відкриті майданчики), яка не використовується і 

просто руйнується.  

Нині єдиним дійсно успішним прикладом такої 

співпраці між владою (правда не міською, а 

державною) та культурним підприємництвом можна 

назвати Національний комплекс Експоцентр Україна 

[10]. Практично за декілька місяців тут відкрили 

декілька креативних майстерень, у яких дизайнери 

можуть робити меблі та елементи вуличної 

інфраструктури, а тепер встановлюють нові ліхтарі з 

сонячними панелями [9]. Проте більшість ініціатив 

зустрічають бюрократичний спротив, який вони 

неспроможні подолати. 

На сьогоднішній день регіони України налічують 

величезну кількість творчих талантів, більшість з 

яких ще є нереалізованими, що, в свою чергу, дає 

можливість розвинути сотні малих підприємств у 

потужну силу й мати з цього суттєвий прибуток. 

Важливо розуміти, що Україна вже має креативні 

індустрії, навіть якщо цей термін не використовується 

для їх позначення. Аби досягти справді вагомих 

результатів, необхідно змінити сам спосіб мислення 

на користь інновацій, поєднавши творчу пристрасть з 

бізнес-мисленням [7]. 

Враховуючи все вищезазначене, можна 

підсумувати, що без оновлення всієї сфери суспільних 

та культурних відносин, а також сучасних 

економічних практик ведення бізнесу регіонам 

України буде вкрай складно вийти на новий щабель 

розвитку підприємницької діяльності і досягти при 

цьому суттєвого результату. Передовий світ давно 

рухається в новому напрямі, а це новітня парадигма 

розвитку, яку ми повинні осягнути і до якої слід 

сьогодні пристосуватися. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСИ 
МЕНЕДЖМЕНТУ І РЕГЛАМЕНТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ В 

ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
 

Здійснено змістову характеристику регламентування діяльності персоналу в органах місцевого 

самоврядування. Обгрунтовано необхідність впровадження новітніх технологій у процес менеджменту і 

регламентування діяльності персоналу в органах місцевого самоврядування, а саме: менеджменту знань, 

тайм-менеджменту, самоменеджменту, вирішення конфліктів у колективі, інформаційних. 

Ключові слова: органи місцевого самоврядування, регламентування діяльності персоналу в органах 

місцевого самоврядування, технології регламентування роботи працівників. 

 

Kruvokylska N., Apostolyuk O. INTRODUCING NEW TECHNOLOGIES INTO PROCESES OF 

MANAGEMENT AND REGULATION OF STAFF IN BODIES OF LOCAL SELF-GOVERNMENT 

ACTIVITIES 

Content characteristics of regulating staff activities in bodies of local self-government is made. The necessity of 

introduction of new technologies into the process of management and regulation of staff activities in local self-

government bodies is substantiated. These namely are: management of knowledge, time management, self-management, 

staff conflict settling, information. 

Keywords: local self-government, regulation of staff activities in bodies of local self-government, technology of 

regulation of employees’ work. 

 

Існуюча сьогодні в Україні система місцевого 

самоврядування, в цілому, не відповідає очікуванням 

та потребам суспільства. Функціонування органів 

місцевого самоврядування в більшості територіальних 

громад не забезпечує створення та підтримку 

сприятливого життєвого середовища, необхідного для 

всебічного розвитку людини, її самореалізації, 

захисту її прав, надання населенню органами 

місцевого самоврядування, утвореними ними 

установами та організаціями якісних і доступних 

адміністративних послуг на відповідних територіях. 

Тому, важливою та актуальною науковою проблемою 

у зв’язку з децентралізацією та об’єднанням 

територіальних громад, є питання імплементації 

новітніх технологій у процес регламентування роботи 

персоналу в органах місцевого самоврядування.  

Проблемам функціональної діяльності органів 

місцевого самоврядування, її організації та 

регламентування присвячені праці: В.Бакуменка, 

Ю.Битяка, А.Васіної, Л.Гордієнко, І.Дегтярьової, 

О.Дудкіної, Ю.Ковбасюка, А.Мельник, 

Г.Монастирського, О.Оболенського, С.Серьогіна, 

В.Толкованова та ін. Однак, у літературних джерелах 

відсутнє цілісне дослідження механізму 

регламентування праці персоналу органів місцевого 

самоврядування та адаптування такого 

регламентування до сучасних умов. Це посилює 

актуальність теми статті. 

Метою даної статті: є здійснення сутнісної 

характеристики регламентування діяльності 

персоналу в органах місцевого самоврядування; 

обгрунтування необхідності впровадження новітніх 

технологій у процес менеджменту і регламентування 

діяльності персоналу в органах місцевого 

самоврядування. 

Умови динамічного зовнішнього середовища 

ставлять перед керівниками різних рівнів публічної 

служби завдання різної складності, які вимагають 

швидкого і якісного вирішення. У органах місцевого 

самоврядування з’явились нові роботи, які до цього 

часу не виконувались. З огляду на це, важливо 

впроваджувати новітні технології в процеси 

менеджменту і регламентування діяльності персоналу 

в органах місцевого самоврядування. 

У словнику іншомовних слів поняття «публічний» 

(лат. суспільний, народний) розкривається у таких 

аспектах: 

- який відбувається у присутності публіки, людей; 

прилюдний, привселюдний, гласний, відкритий; 

- призначений для широкого відвідування, 

користування; громадський, загальний, 

загальнодоступний [18]. 
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Випуск 3 (125) 

Кодекс адміністративного судочинства України 

вказує, що «публічна служба – діяльність на 

державних політичних посадах, професійна діяльність 

суддів, прокурорів, військова служба, альтернативна 

(невійськова) служба, дипломатична служба, інша 

державна служба, служба в органах влади Автономної 

Республіки Крим, органах місцевого самоврядування» 

[9]. 

«З метою реалізації публічної влади, – вказує Н. 

Янюк, – у державі формується система органів 

виконавчої влади. Однак з метою забезпечення 

повноти виконання завдань держави і доступності 

надання адміністративних послуг населенню, деякі 

публічно-владні повноваження делегуються органам 

місцевого самоврядування. Отож, органи місцевого 

самоврядування діють за принципом поєднання 

місцевих і державних інтересів. Як органи виконавчої 

влади, так і органи місцевого самоврядування 

слугують для вираження волі держави у реалізації 

своїх завдань і функцій, а отже, – є представниками 

публічної влади у межах законодавчо визначеної 

компетенції» [22, с. 163]. 

Впровадження новітніх технологій в процеси 

менеджменту і регламентування діяльності персоналу 

в органах місцевого самоврядування має бути 

синхронним з особливостями нового державного 

менеджменту.  

Новий державний менеджмент – це новий 

характер публічного управління, зміст якого полягає 

не в тому, щоб надавати послуги самим організаціям 

державного управління, а, навпаки, налагоджувати 

взаємодію між державою і суспільством щодо 

задоволення суспільних інтересів і потреб  У термінах 

теорії організацій державний менеджмент 

характеризується двома основними аспектами: 

підвищенням самостійності нижчих рівнів ієрархії 

державного управління та зміщенням акцентів 

співпраці організації з зовнішнім середовищем та між 

собою [5]. 

Поняття «регламент» відображає статику процесу 

встановлення порядку діяльності органу місцевого 

самоврядування, його менеджменту, а 

«регламентування», – динаміку цього процесу.  

Тому, регламентування є динамічним процесом 

встановлення регламентів, або сукупності правил, 

положень, які визначають порядок діяльності органу 

місцевого самоврядування (упорядковують його 

роботу), структурних підрозділів і окремих 

працівників цього органу. Динамізм процесів 

менеджменту і регламентування обумовлює також 

стадія життєвого циклу органу місцевого 

самоврядування як організації (зародження, розвиток, 

зрілість, занепад). Тобто, упорядкувати діяльність 

означає встановити певні рамки для цієї діяльності 

(структурні, часові та ін.), а також розробити 

сукупність правил, які визначають порядок її 

здійснення.  

Новітньою технологією регламентування 

діяльності персоналу в органах місцевого 

самоврядування повинен стати менеджмент знань. 

У менеджменті знань об’єктом управління стають 

процес і результати реалізації знань спеціалістів. 

Менеджмент знань – нова функція управління. Це 

управління немайновими активами організації, яке 

повинно мати системний характер [20, с. 27]. 

Більше того, у праці [15, с. 86] обгрунтовано 

чотири індикатори ефективності суспільства в 

створенні нової технології: здатність до накопичення 

нових пропозиціональних знань; поширення 

знайдених пропозиціональних (загально оформлених) 

знань; використання цих знань та перехід у 

прескриптивне (таке, що може виступати у вигляді 

технологій та інструкцій) знання чи технології; 

поширення інновацій. 

Менеджмент знань як новітня технологія 

регламентування діяльності персоналу в органах 

місцевого самоврядування покликаний зміцнити 

професійний потенціал цього органу, який 

характеризуватиме сукупну спроможність фізичних і 

духовних властивостей окремого працівника досягати 

в заданих умовах певних результатів діяльності, 

спроможність персоналу цього органу 

вдосконалюватися в процесі праці, вирішувати нові 

завдання, що постануть ним. 

Менеджмент знань як новітня технологія 

регламентування діяльності персоналу уможливить 

забезпечення динаміки процесу встановлення нового 

порядку діяльності в органах місцевого 

самоврядування, зокрема, через: 

- переорієнтація пріоритетів у системі 

менеджменту персоналу на управління 

інтелектуальним капіталом органу місцевого 

самоврядування; 

- розробку стратегії розвитку інтелектуального 

потенціалу органу місцевого самоврядування, коли 

управління знаннями включається в стратегію його 

розвитку, а стратегія, у свою чергу, передбачає 

орієнтацію кадрів на трансформацію інформаційних 

даних у загальні актуальні знання. У контексті цього 

зазначимо, що, наприклад, «у США введена дефініція 

«період напіврозпаду компетентності». Вона 

відноситься до періоду часу між моментом закінчення 

навчального закладу і моментом, коли знання фахівця 

застарівають на 50%. Якщо в 40-і рр. минулого 

століття він становив 12 років, то в 60-ті вже 8-10 

років, в 70-ті – 5 років, а в даний час 1-2 роки і 

менше» [11];  

- розкриття потенціалу людини (у тому числі й 

“прихованого”), його використання в оцінці 

персоналу, стимулюванні праці, просуванні по 

службі. Так, наприклад, у Франції з моменту вступу 

на державну службу чиновник приблизно знає своє 

професійне майбутнє: максимум через три роки, 

незалежно від оцінки роботи, підвищується його 

ешелон (ранг). З метою планування кар’єри 

державних службовців у Франції запроваджено 

«таблицю на просування», запис до неї проводиться 

за ініціативи службовців залежно від оцінки роботи й 

внутрішнього конкурсу [17, с. 433]; 

- набуття службовцями органу місцевого 

самоврядування спроможності до самоорганізації, 

самовдосконалення і саморозвитку в ході реалізації 

своїх завдань, оскільки «головне для службовця як 

індивіда – відчути зворотний результат своїх 

правильних дій стосовно інших людей, тоді виникне 

прагнення постійно діяти відповідно до 
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законодавства, дотримуючись загальнолюдських 

моральних цінностей. Саме цей момент є початком дії 

механізмів самовдосконалення та саморозвитку... 

тільки системна робота в напрямку стимулювання 

прагнення посадових осіб органів публічної влади до 

самовдосконалення, самореалізації та розвитку 

власних моральних і професійних якостей може дати 

результат швидкого нагромадження позитивної 

синергії, так необхідної нашому суспільству» [16];  

- цільову зміну мотивації публічних службовців 

для отримання від них максимальної віддачі. Як 

зазначає Н.Липовська «мотивація обумовлює, на що 

буде спрямована енергія, активність особи, вибір 

цілей і способи їх досягнення» [13, с. 97]; 

- зміну ролі організаційної культури, яка повинна 

полягати у формуванні нових цінностей культури 

менеджменту, нового ставлення персоналу до 

процесів, що відбуваються в органі місцевого 

самоврядування, споживачів послуг. Підтвердженням 

цього є констатація факту, що «на зміну 

бюрократичної залежності та ієрархічної 

підпорядкованості приходить принцип автономії та 

відповідальності за виконання основної місії, 

покладеної на державні структури. У зв’язку з цим на 

перший план виходять організаційна гнучкість, 

управління інноваціями, децентралізація, значна 

свобода дій персоналу» [12]. 

Важливою технологією, яка має 

використовуватися в процесі регламентування 

діяльності персоналу, особливо, керівництва, в 

органах місцевого самоврядування є тайм-

менеджмент. Це обґрунтовується тим, що керівник 

делегує (і повинен делегувати) повноваження своїм 

підлеглим, оскільки «персональна ефективність 

керівника, максимально результативне використання 

його часу – це на 30 % питання особистої 

організованості і на 70 % – питання грамотного 

делегування завдань» [21, с. 263].  

У результаті делегування повноважень: 

скорочуються витрати часу на пошук необхідної 

інформації; керівник звільняється від зайвих витрат 

часового ресурсу на вирішення другорядних питань і 

зосереджується на вирішенні питань, які мають 

стратегічний характер (це свідчить про правильно 

розставлені ним пріоритети); своєчасно здійснюються 

підготовка і прийняття управлінських рішень (завдяки 

чіткому порядку виконання робіт за їх терміноістю і 

важливістю); до управління організацією залучаються 

безпосередні виконавці завдань, які отримують 

можливість проявляти ініціативу і розвивати свої 

здібності. Тобто, вдале делегування керівником 

повноважень підлеглим є свідченням ефективного 

управління робочим часом. 

Управління робочим часом (Тайм-менеджмент) 

персоналу в органах місцевого самоврядування 

повинно здійснюватися в рамках використання 

технології самоменеджменту.  

Сучасний самоменеджмент – це щоденне 

послідовне і цілеспрямоване використання 

ефективних методів, прийомів, технологій 

самостійного управління людиною процесом власної 

життєдіяльності, спрямованої на досягнення успіху в 

професійному та особистому житті [10, с. 22]. 

Більше того, як зазначають М. Канавець та А. 

Кукуля [7, с. 30], щоб стати результативним і 

успішним фахівцем у сучасному органі публічного 

управління службовець повинен мати управлінські та 

функціональні знання, уміння і навички та відповідні 

особисті якості, серед яких провідне місце належить: 

лідерським якостям, орієнтації на результат і 

споживача, емоційний інтелект, креативне мислення, 

самовдосконалення та відповідальність. 

У деяких наукових джерелах термін 

«самоменеджмент» ототожнюється з поняттям «тайм-

менеджмент». Наприклад, у праці [8], 

самоменеджмент визначається як послідовне і 

цілеспрямоване використання методів роботи в 

повсякденній практиці для того, щоб оптимально 

використати свій час. 

Тайм-менеджмент доцільно представити у вигляді 

функцій управлінської діяльності та 

самоменеджменту в часі, зокрема:  

- постановка цілей (аналіз і формування 

особистих цілей); 

- планування (розроблення планів та 

альтернативних варіантів своєї діяльності); 

- ухвалення рішень (для виконання майбутніх 

справ); 

- реалізація й організація з розстановкою 

пріоритетів (організація особистого трудового 

процесу з метою реалізації поставлених завдань); 

- контроль, самоконтроль і контроль підсумків 

(у разі необхідності – коригування цілей); 

- інформація і комунікація. Навколо цієї 

функції «обертаються» інші функції, оскільки 

комунікація, як обмін інформацією, необхідна на всіх 

етапах процесу самоменеджменту [8]. 

Важливою технологією, яка має бути 

імплементована в процес регламентування діяльності 

персоналу в органах місцевого самоврядування є 

технологія вирішення конфліктів у колективі. Це 

пов’язано з тим, що кожен з працівників цих органів є 

потенційною стороною конфлікту з іншим 

працівником, керівником, самим органом. Розвиток 

конфлікту тягне за собою: залученню нових учасників 

конфлікту; появу нових причин і об’єктів конфлікту. 

Тому, технологія вирішення конфліктів повинна 

охоплювати наступні форми впливу на працівників: 

- пряма дія (прямий вплив керівника, 

конкретизація завдання, покращення умов праці, 

зміна внутріорганізаційної взаємодії та ін.); 

- вплив через мотиви з метою досягнення 

бажаної поведінки.  

Реалізація цих форм впливу і відповідних заходів в 

їх рамках вимагають створення чи вдосконалення 

регламентів. Так, вплив керівника може 

здійснюватись через відповідне розпорядження, 

конкретизація завдання – через наказ керівника, 

покращення умов праці – через внесення коректив у 

Внутрішній трудовий розпорядок роботи органу, 

зміна внутріорганізаційної взаємодії і посилення 

відповідальності працівника за виконану роботу – 

через доповнення посадових інструкцій. 

Вплив через мотиви з метою досягнення бажаної 

поведінки можна забезпечити шляхом прийняття 
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керівником наказу про преміювання чи винесення 

офіційної подяки працівнику.  

Наприклад, у США під час проведення щорічного 

оцінювання діяльності цивільні службовці звітують 

про реалізацію поставленого перед ними на початку 

року робочого плану та подають письмовий звіт 

визначеної форми. У разі невиконання частини 

завдань службовець має право на пояснення обставин, 

що стали йому на заваді. Результати такого 

оцінювання є основою для прийняття рішення щодо 

подальшого просування особи по службі або 

звільнення з посади, чи застосування певного виду 

покарань [19, с. 188]. 

Для того, щоб діяльність персоналу в органах 

місцевого самоврядування була керованою, необхідно 

регламентувати його роботу, процеси, здійснювані в її 

рамках, і ресурси, необхідні для її практичної 

реалізації. Важливим ресурсом (поряд із традиційним 

інформаційним) органів місцевого самоврядування, 

який має враховуватись в ході регламентування 

діяльності персоналу, є громадська думка. 

Механізм використання інформаційних технологій 

для участі громади у формуванні місцевої політики і, 

відповідно, регламенів роботи працівників, повинен 

використовувати такі інструменти: 

- вивчення громадської думки (вона є 

критерієм оцінки діяльності органу місцевого 

самоврядування і його персоналу, оцінки рівня 

впровадження принципів доброго врядування, 

процесом «зондування» громадських настроїв перед 

впровадженням певних заходів. Негативні оцінки 

діяльності чи громадські настрої можуть стати 

основою для удосконалення чи зміни регламентів).  

Приміром, у США Федеральний уряд і більш ніж 

тридцять штатів мають законодавчо затверджені 

виконавчі критерії для своїх департаментів і 

муніципалітетів. Цей процес стає все більш 

динамічним у визначенні та уточненні критеріїв, 

оцінки їхньої відповідності як інтересам 

муніципалітетів, так і громадськості [23]; 

- Інтетернет-конференції, метою яких є 

інтерактивне обговорення в мережі Інтернет питань, 

що стосуються розвитку громади, і формування 

регламентів (наприклад, Концепції і Стратегії 

соціально-економічного і екологічного розвитку 

територіальної громади)); 

- дослідження як процес збору інформації. 

Наприклад, анкетування і телефонні опитування щодо 

задоволеності громадян роботою працівників органу 

місцевого самоврядування можуть стати підставою 

для зміни регламентів (наприклад, посадових 

інструкцій в частині: їх доповнення положеннями 

щодо соціально відповідальної діяльності; посилення 

персональної відповідальності за прийняті рішення 

тощо). 

Отже, в умовах відставання менеджменту і 

регламентування роботи працівників органів 

публічної влади від об’єктивних потреб сучасності 

посадові особи органів місцевого самоврядування 

можуть самостійно запроваджувати в процес 

регламентування роботи працівників новітні 

технології. Це уможливить цілеорієнтованість впливу 

органів місцевого самоврядування на керовані об’єкти 

(працівників і їх роботу, процес менеджменту, 

послуги) і покладення в основу регламентування 

пріоритету інтересів споживача. 
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ 

СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
 

В статті визначено пріоритетні напрями управління сталим розвитком сільських територій України в 

сучасних умовах реформи місцевого самоврядування та децентралізації влади, які пов’язані з новими 

можливостями та викликами сталого розвитку сільських територій в результаті передачі частини 

повноважень, ресурсів та відповідальності з центру в регіон – на рівень органів місцевого самоврядування 

сільських територіальних громад базового рівня. Визначено основні засади та принципи управління сталим 

розвитком сільських територій на основі загальноприйнятих підходів в організації демократичного управління 

відкритими системами; узагальнено принципами політики децентралізації з погляду підвищення ефективності 

використання ресурсів сільських територіальних громад; обґрунтовано необхідність управління розвитком 

сільських територій на основі врахування їх специфіки, можливості для розвиту несільськогосподарських видів 

діяльності, диверсифікації та оптимізації сільської економіки, сприяння локальному формуванню економічно 

активних сільських територіальних громад або територій, їх інтегрованого розвитку. 

Ключові слова: сільські території, реформа місцевого самоврядування, децентралізація, розвиток сільських 

територій, управління сталим розвитком сільських територій. 

 

Melnik M. PRIORITY DIRECTIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS UNDER 

DECENTRALIZATION  

The article identifies the priority directions of management of the sustainable development of rural areas of Ukraine 

in the current conditions of the reform of local self-government and decentralization of power, which are connected 

with new opportunities and challenges of sustainable development of rural territories as a result of the transfer of part 

of powers, resources and responsibilities from the center to the region - to the level Bodies of local self-government of 

rural communities of the basic level. The basic principles and principles of management of sustainable development of 

rural territories on the basis of commonly accepted approaches in the organization of democratic management of open 

systems are determined; Generalized with the principles of decentralization policy in terms of increasing the efficiency 

of using the resources of rural communities; The necessity of management of rural areas development based on their 

specificity, opportunities for development of non-agricultural activities, diversification and optimization of rural 

economy, promotion of local formation of economically active rural communities or territories and their integrated 

development is substantiated. 

Key words: rural territories, local self-government reform, decentralization, rural development, management of 

sustainable development of rural territories. 

 
Потреба управління сталим розвитком сільських 

територій України обумовлюється не лише 

проблемами забезпечення розвитку їх соціально-

економічної інфраструктури, відновлення людського 

потенціалу, недостатньо ефективного використання 

наявних природних ресурсів, скорочення кількості 

сільських населених пунктів, погіршення екологічних 

умов господарювання, нарощення просторових 

диспропорцій в економічному потенціалі, але й 

низьким рівнем інноваційної активності суб’єктів 

господарювання, що працюють у сфері аграрного 

виробництва та інших сферах ділової активності.  

Крім того, в сучасних умовах реформи місцевого 

самоврядування та децентралізації з’являються як 

нові можливості, так і нові загрози сталого розвитку 

сільських територій України, в тому числі, і в 

результаті передачі частини повноважень та 

відповідальності з центру в регіон – на рівень органів 

місцевого самоврядування сільських територіальних 

громад базового рівня. Ефективність управління 

сталим розвитком сільських територій та 

використання їх соціально-економічного потенціалу 

визначатиметься системою заходів з проведення 

реальної децентралізації влади та передачі на  

місцевий рівень необхідних повноважень і ресурсів 

для розвитку даних територій.  

Активізація урбанізаційних процесів як у 

розвинених країнах (у Європі в містах проживає 72% 

усього населення, а в Північній Америці – 81%), так і в 

низці країн, які розвиваються (до 2050 р. прогнозують 

збільшення до двох третин частки міського населення 

[1]), зумовлює, серед інших причин, скорочення 

питомої ваги сільськогосподарського виробництва у 

ВВП багатьох держав світу, наприклад, у розвинутих 

країнах ця частка лише за останні 50 років 

скоротилась більш ніж удвічі і склала 3% [2].   

Розвинені країни (члени ЄС, США, Канада і інші) 

намагаються вирішити проблеми, які виникають в 

результаті процесів просторової концентрації 

соціально-економічного потенціалу у великих містах 

та урбанізованих територіях, на основі залучення 

фінансових та інвестиційних ресурсів для розвитку 
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інфраструктури сільських територій за різними 

спеціальними програмами та проектами. У ЄС 

фінансування сільського розвитку здійснюється на 

основі Спільної аграрної політики ЄС. Передусім, це 

стосується виділення значних коштів на поліпшення 

побутових умов та якості життя сільського населення, 

а також з метою розвитку локальної інфраструктури 

сіл, впровадження в їх межах інфраструктурних 

інновацій, поширення на сільських територіях 

сучасних інформаційних технологій і комунікаційних 

мереж тощо [3]. При чому основними напрямами 

сучасної Спільної аграрної політики ЄС на 2014-2020 

рр. є: перехід від підтримки виробництва окремих 

видів продукції до прямої підтримки 

сільськогосподарських товаровиробників; 

розширення програм підтримки сільського розвитку 

та диверсифікації доходів у сільській місцевості на 

основі кооперації, маркетингу, освоєння нових 

технологій, підтримки фермерства; збільшення 

бюджету на сільський розвиток і підтримка 

екологічно безпечної діяльності; пріоритетність 

цільових субсидій на розвиток депресивних зон та 

цільова підтримка спеціальних заходів 

агроекологічного спрямування на користь 

органічного сільського господарювання; обмеження 

розвитку сільськогосподарського виробництва на 

користь збереження навколишнього середовища, 

екологічного заліснення; залежність розміру субсидій 

від дотримання базових екологічних вимог і інше.  

Розвиток сільських територій у рамках політики 

зближення ЄС пріоритетно фокусується на сприянні 

диверсифікованості економічної активності та 

покращення якості життя у сільській місцевості, що у 

відповідності до Європейської стратегії 2020 та цілей 

Загальної сільськогосподарської політика (ЄСП) до 

2020 концентрується при визначенні трьох ключових 

довготермінових цілей [4]: підвищення 

конкурентоздатності сільського господарства; сталий 

менеджмент природних ресурсів та змін клімату; 

збалансований територіальний розвиток сільських 

територій. Серед пріоритетних програм розвитку 

визначені ті, що прагнуть, серед іншого, сприяти: 

створенню робочих місць поза сільським 

господарством; розвитку доступу і поєднання між 

містами та сільською місцевістю; підтримці малих і 

середніх підприємств та розробці базової 

інфраструктури у селах. 

Пріоритетами просторової політики розвитку 

сільських територій ЄС, що повинні враховуватись 

при розробці національної інтеграційної політики та 

матимуть безпосередній вплив на визначення 

пріоритетів просторової політики держави загалом, 

слід виокремити такі: 

1) сприяння передачі знань та інновацій у 

сільське, лісове господарство та сільські території; 

2) підвищення конкурентоспроможності та 

життєздатності всіх видів сільського (фермерського) 

господарства;  

3) сприяння організації управління ризиками в 

сільському господарстві;  

4) відновлення, збереження і зміцнення 

екосистем, які залежать від сільського та лісового 

господарства;  

5) підвищення ефективності використання 

ресурсів і сприяння переходу до низьковуглецевої та 

кліматично сталої економіки в сільському та лісовому 

господарстві, харчовій сфері;  

6) сприяння соціальній інтеграції, скороченню 

бідності та економічному розвитку сільських 

територій. 

Управлінські інновації в контексті диверсифікації 

економічної діяльності на сільських територіях 

поділяють на такі рівні [5, с. 94]:  

- міжнародний – характеризується 

новаторськими підходами до планування та 

регулювання розвитку сільських територій різних 

країн та їх об’єднань, наприклад, Спільна аграрна 

політика (САП) ЄС, що поєднує елементи 

регуляторно-ринкової, цінової, зовнішньо-

торгівельної і  структурної політики. Оскільки в 

аграрній економіці галузевий і територіальний 

фактори інтегровані в одне ціле, поступово цілі САП 

змістилися з вирішення проблем сільського 

господарства до завдань розвитку сільських 

територій;  

- транскордонний  – має індикативний 

характер та забезпечує передусім функціонування 

транскордонного співробітництва, лібералізацію його 

умов для країн-учасників, а також інформаційний 

супровід. Для сільського населення  розвиток 

транскордонного співробітництва є можливістю 

отримання додаткових доходів від торгівлі, досвіду 

міжнародної співпраці, навичок здійснення 

інноваційних видів підприємницької діяльності та 

новаторських підходів до вирішення проблем своєї 

місцевості;  

- національний – на цьому рівні інноваційне 

мислення впливає  на формування основних програм 

та стратегії розвитку сільських територій. У 

вітчизняному законодавстві досі фактично діє 

галузевий підхід, що акцентує увагу на сільському 

господарстві, залишаючи поза увагою 

несільськогосподарські види діяльності, процеси 

диверсифікації та оптимізації сільської економіки;  

- регіональний – до територіальних підрозділів 

державних органів управління долучаються асоціації 

регіонального розвитку, агрохолдинги та великі 

підприємства, інші суб’єкти, зацікавлені у 

формуванні політики розвитку тих сільських 

територій, на яких вони розташовані, або які 

перебувають у колі їх інтересів. У диверсифікації 

економічної діяльності вони зацікавлені рідко, 

водночас лобіювання інтересів певних територіальних 

громад дає певні позитивні ефекти для розвитку 

конкретних сільських територій;  

- місцевий (локальний) – в контексті 

інноваційності має значний потенціал, враховуючи 

фізичну присутність суб’єктів управління на місці, 

обізнаність з проблемами і потенціалом громади та 

місцевості її проживання. Суб’єктами управлінських 

інновацій на цьому рівні є  сільські та селищні ради, 

громадські організації;  

- суб’єктів господарювання – управлінські 

інновації на цьому рівні є найбільш зрозумілими та 

простими у впровадженні, оскільки залежать лише від 

власника підприємства, від рівня його кваліфікації, 
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креативності та цілеспрямованості. Інноваційна 

діяльність не є легкою, вона вимагає раціонального 

мислення, нестандартних підходів до вирішення 

типових проблем та готовності підлеглих до 

виконання нововведень. 

Основні засади управління сталим розвитком 

сільських територій базуються на основі 

загальноприйнятих підходів в організації 

демократичного управління будь-якими відкритими 

системами (прозорості, доступності, відповідальності, 

справедливості, легітимності, репрезентативності, 

субсидіарності, захисту ключових прав і свобод тощо) 

і полягають у  наступному: 

– сільські території повинні розвиватися не лише 

для розвитку сільського господарства та досягнення 

економічних цілей, але також для того, щоб 

справджувати очікування людей на вищу якість життя 

шляхом реалізації низки заходів, що підвищують 

привабливість сільського життя; 

– цілі і інституційні рамки управління повинні 

бути адаптовані і сконцентровані на вирішенні 

ключових локальних проблем (таких, як економічний 

розвиток, безпека, якість навколишнього середовища, 

а також регенерація депресивних районів); 

– координація: управління повинно відображати 

потенціал і потреби різних сільських територій. Роль та 

обов’язки кожного рівня управління повинні бути чітко 

визначені з метою сприяння узгодженості політики та 

налагодження міжсекторальної інтеграції. Координація 

є також необхідною серед місцевої влади різної 

юрисдикції, а також серед різного роду виборних 

інституцій та регіональних рад та агенцій, що 

здійснюють функціональні чи секторальні обов’язки;  

– ендогенний розвиток: основна увага повинна 

концентруватися не стільки на економічному розвитку, 

що базується на залученні інвестицій через фінансові і 

фіскальні стимули, скільки на інвестиціях в 

інфраструктуру та людський розвиток з метою 

найповнішого використання місцевих ресурсів. 

Управління у даному випадку повинно сприяти 

шляхом встановлення пріоритетів, а також промоції 

цілісного підходу до розвитку на основі використання 

сильних сторін і можливостей різних сільських 

територій;  

– ефективне фінансове управління: управління 

повинно забезпечувати витрати на заходи, що мають 

загальну користь, а також відповідають вимогам 

прозорості, підзвітності і моніторингу;  

– гнучкість: для того, щоб адаптуватися до 

економічних і соціальних трендів сучасності, 

технологічних інновації та просторового розвитку, 

інституції управління повинні бути відкриті до змін, 

володіти якостями перспективного бачення та 

стратегічного планування; 

– партисипативність: враховуючи зростаюче 

різноманіття і розмір сільських територій, управління 

повинно забезпечити участь громадянського 

суспільства, соціальних партнерів та всіх рівнях 

урядування, а нові технології та методи комунікації 

мають підтримувати та заохочувати більш 

інтерактивні форми регіональної політики, що 

роблять управління ближчим до людей; 

– партикулярність: за винятком випадків, в яких 

стандартизований підхід є виправданим, політика та 

інституції управління повинні розроблятися 

відповідно до унікальних особливостей і умов різних 

територій та досягати максимальної ефективності 

витрат коштів; 

– соціальна згуртованість: управління повинно 

сприяти цілям єднання населення, несегрегованості 

простору, доступності та безпеки, розвитку 

можливостей, сприяння інтеграції проблемних 

сільських територій;  

– сустенсивність: економічні, соціальні та 

екологічні цілі управління повинні повністю 

інтегруватися та узгоджуватися з політикою 

сільського та міського розвитку, а також бути 

відображеними в концепціях екологічних територій, 

розглядатися в контексті побудови ширшого біо-

регіону [6, с.422], що дозволяє у сукупності 

активізувати повномасштабне співробітництво між 

міськими та сільськими територіями. 

Враховуючи нинішні реалії, а також основні 

завдання, які покладаються на політику децентралізації з 

погляду підвищення ефективності використання 

ресурсів сільських територіальних громад, ключовими 

принципами цієї політики вважають принципи [7]:  

- субсидіарності – сільські територіальні 

громади повинні отримати змогу максимально повно 

розпоряджатися та управляти тими ресурсами, які 

знаходяться в їх межах, передаючи на вищий владний 

щабель лише ті функції, які не спроможні ефективно 

виконувати самостійно. При цьому успішна 

децентралізація неможлива без незалежності 

фінансових джерел наповнення місцевих бюджетів 

сільських територіальних громад, попри домінуючі 

інтереси, політичну волю чи примхи уряду; 

- комплементарності – взаємодія сільських 

територіальних громад базового рівня з 

представницькими органами влади районів та областей, 

а також з органами державної влади, підприємницькими 

структурами та інститутами громадянського 

суспільства, має відбуватися шляхом взаємного 

доповнення і підсилення одне одного;  

- добровільності – сільські територіальні 

громади можуть передавати частину своїх 

повноважень, а також здійснювати взаємодію з 

іншими такими ж громадами та залучати до співпраці 

підприємців, органи державної влади, інститути 

громадянського суспільства тощо, виключно на 

добровільній основі. Це ж стосується і процесу 

об’єднання сільських територіальних громад між 

собою та з міськими територіальними громадами; 

- законності – будь-які дії, пов’язані з 

проведенням децентралізації влади, а в широкому 

сенсі, зі здійсненням адміністративно-територіальної 

реформи за участю сільських територіальних громад, 

мають ґрунтуватися на чіткій законодавчій базі, яку 

формують Конституція України, закони України та 

інші нормативно-правові акти України, узгоджені між 

собою; 

- змагальності (конкурентності) – з метою 

забезпечення економічного відродження сільських 

територій пріоритетом є відкрита конкуренція між 

сільськими територіальними громадами за людські, 

фінансові та інші ресурси, необхідні для їх розвитку. 
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Випуск 3 (125) 

При цьому управління розвитком сільських 

територій повинно вибудовуватись з врахуванням 

специфіки сільських територій, а саме важачи на: 1) 

сільські території, які мають достатнє забезпечення та 

розвинене сільське господарство (виробничий чинник 

є основним у формуванні економічної бази для 

розвитку людського капіталу і соціальної сфери); 2) 

сільські території розміщені біля великих міст і 

розвиваються під впливом урбанізації (економічна 

діяльність залежить від потреб міського населення); 

3) сільські території, що розміщені на значній відстані 

від центрів ділової активності (характерний низький 

рівень ділової активності); 4) сільські території в 

рекреаційних зонах (пріоритетність розвитку 

соціальної інфраструктури і ринків специфічних 

товарів і послуг).  

Зважаючи на різні моделі розвитку сільських 

територій України (від галузевої/міжгалузевої та 

перерозподільної до кластерної/територіальної, 

селоцентичної/селозберігаючої та змішаної), при 

обґрунтуванні управлінських заходів на різних рівнях 

важливо враховувати можливості для розвиту 

несільськогосподарських видів діяльності, 

необхідність диверсифікації та оптимізації сільської 

економіки, сприяння локальному формуванню 

економічно активних територіальних громад або 

територій, інтегрованого розвитку сільських районів 

(економічної, соціальної та екологічної складових), 

задоволення національних поселенських традицій та 

інтересів сільського населення. 

На нашу думку, в сучасних умовах реформи 

місцевого самоврядування та децентралізації 

просторова структура ділової активності та вибір 

оптимальних форм просторової організації бізнесу 

виступає основним чинником 

конкурентоспроможності регіональної економіки, 

зокрема, сільської, адже сприяє локалізації ділової 

активності, формуванню «точок зростання», 

забезпечення розвитку міжрегіонального та 

внутрірегіонального співробітництва, активізації 

місцевої (локальної) підприємницької ініціативи. Різні 

форми просторової організації бізнесу (горизонтальні 

та вертикальні): виробничі та інноваційні кластери, 

індустріальні парки, бізнес-інкубатори, інноваційні та 

креативні зони, території пріоритетного розвитку 

тощо – від найпростіших локальних до складних 

інтегрованих форм стимулюють інноваційний 

розвиток територій, формують їх 

конкурентоспроможність. Крім того обґрунтування 

вибору оптимальних форм просторової організації 

бізнесу для різних територій дозволяє вирішити 

проблему територіальних диспропорцій та 

внутрірегіональної асиметрії соціально-економічного 

розвитку, в першу чергу за рахунок зміцнення 

економічного потенціалу територій та громад. 

Тому обґрунтування дієвих організаційно-

інституційних та економічних засобів та інструментів 

управління сталим розвитком сільських територій 

серед іншого повинно базуватись на формуванні 

ефективної просторової структури ділової активності 

з метою: 

- підвищення самодостатності територіальних 

громад на основі стимулювання локальних форм 

ділової активності (різні в залежності від рівня 

адміністративно-територіальної одиниці); 

- забезпечення соціально-економічної 

інтегрованості та збалансованості регіонального 

розвитку, чому власне сприяють нові перспективні 

форми просторової організації бізнесу; 

- створення сприятливих умов для реалізації 

конкурентних переваг різних видів бізнесу та 

територій, на яких вони розташовані; 

- оптимального поєднання підприємств різних 

галузей в регіоні на основі трансформації просторово-

секторальної структури його економіки; 

- оптимізації вибору місця розташування 

(локалізації)  підприємств різних видів, розмірів, 

галузей, форм власності; 

- підвищення капіталізації бізнесу та регіону 

загалом, внутрірегіонального інтеграційного 

потенціалу сільських територій тощо. 

 

Список використаних джерел 

1. Населення світу [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://www.geograf.com.ua/human/school-course/385-

naselennya-svitu/ 

2. Загальна характеристика господарства 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zno.academia.in.ua/mod/book/tool/print/index.php?i

d=2957/ 

3. Малько Ю. Конвергенція політики сільського 

розвитку в європейському просторі / Ю. Малько 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnyk14/fail/mal

ko.pdf/ 

4. European Commission.Agriculture and Rural 

Development. Rural Development policy 2007-2013. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ec.europa.eu/agriculture/ rurdev/index_en.htm. 

5. Стратегічні пріоритети та механізми 

інноваційного розвитку сільських територій  

західного регіону України: [монографія] / За ред. 

д.е.н. В.В. Борщевського, д.е.н. Т.Г. Васильціва. – 

Львів: Аверс, 2014. – 176 с.  

6. Метрополійні функції великих міст 

України: потенціал розвитку та перспективи 

реалізації : монографія / НАН України. Державна 

установа «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. 

Долішнього НАН України»; наук. ред. М.І. Мельник. 

– Львів, 2016. – 552 с. (Серія «Проблеми регіонального 

розвитку») 

7. Потенціал розвитку і перспективи 

відродження сільських територій в умовах сучасних 

реформ: науково-аналітична доповідь / 

В. В. Борщевський, І. М. Куліш, Н. А. Цимбаліста; ДУ 

«Інститут регіональних досліджень імені М.І. 

Долішнього НАН України». – Львів, 2017. – 44 с. 

(повний текст)  

 

References 

1. Naselennya svitu [The population of the 

world]. Retrieved from http://www.geograf.com.ua/ 

human/school-course/385-naselennya-svitu/ 

2. Zahalʹna kharakterystyka hospodarstva 

[General characteristics of the economy]. Retrieved from 

152 

http://ec.europa.eu/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm
http://www.geograf.com.ua/


РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ТА АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ 

SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS OF THE MODERN PERIOD OF UKRAINE 

http://zno.academia.in.ua/mod/book/tool/print/index.php?i

d=2957/ 

3. Malʹko YU. Konverhentsiya polityky 

silʹsʹkoho rozvytku v yevropeysʹkomu prostori 

[Convergence of rural development policy in the 

European space]. Retrieved from 

www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnyk14/fail/mal

ko.pdf/ 

4. European Commission.Agriculture and Rural 

Development. Rural Development policy 2007-2013. 

[European Commission. Agriculture and Rural 

Development. Rural Development Policy 2007-2013]. 

Retrieved from http://ec.europa.eu/agriculture/ 

rurdev/index_en.htm. 

5. Borshchevsʹkoho V. V., Vasylʹtsiva T. H. 

(Ed.). (2014). Stratehichni priorytety ta mekhanizmy 

innovatsiynoho rozvytku silʹsʹkykh terytoriy  zakhidnoho 

rehionu Ukrayiny [Strategic priorities and mechanisms of 

innovative development of rural areas of the western 

region of Ukraine]. Lʹviv: Avers, 176 p.  

6. Melʹnyk M. I. (Ed.). (2016). Metropoliyni 

funktsiyi velykykh mist Ukrayiny: potentsial rozvytku ta 

perspektyvy realizatsiyi [Metropolitan functions of large 

cities of Ukraine: development potential and prospects of 

realization]. NAN Ukrayiny. Derzhavna ustanova 

«Instytut rehionalʹnykh doslidzhenʹ im. M.I. Dolishnʹoho 

NAN Ukrayiny». Lʹviv, 552 p. 

7. Borshchevsʹkyy V. V., Kulish I. M., 

Tsymbalista N. A. (2017). Potentsial rozvytku i 

perspektyvy vidrodzhennya silʹsʹkykh terytoriy v 

umovakh suchasnykh reform [Development potential and 

prospects for the revival of rural areas in the context of 

modern reforms]. naukovo-analitychna dopovidʹ. DU 

«Instytut rehionalʹnykh doslidzhenʹ imeni M.I. 

Dolishnʹoho NAN Ukrayiny». Lʹviv, 44 p. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УДК [332.122:338.43]:[338.242:35]:[330.34:504] 
 
І. Р. Залуцький 
кандидат економічних наук, доцент,  
старший науковий співробітник 
 відділу розвитку територіальних громад 
 і транскордонного співробітництва  
ДУ "Інститут регіональних досліджень  
імені М. І. Долішнього НАН України",  м. Львів 
 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ 
СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ УГОДИ ПРО  АСОЦІАЦІЇ 

МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС:  СПЕЦИФІКА АКТУАЛІЗАЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ 
РЕАЛІЗАЦІЇ 

 

Висвітлено пріоритетні засади сучасної аграрної політики в державах з розвиненою аграрною економікою.  

Розкрито напрями та механізми співпраці в сфері сільського господарства та розвитку сільських територій 

згідно Угоди про асоціацію України з ЄС. Здійснено ретроспективний аналіз змісту та  специфіки державної 

політики України щодо розвитку сільських територій. Визначено системні недоліки забезпечення її реалізації. 

Виявлено сталість тенденції перманентного декларування пріоритетів розвитку сільських територій при 

систематичному та послідовному самоусуненні держави від їх реалізації. На прикладі новітньої чинної 

Концепції розвитку сільських територій доведено наявність ризику перманентної імітації системних змін 

державної політики в сфері розвитку сільських територій, що в умовах реалізації Угоди про асоціацію з ЄС є 

загрозою розвитку сільських територій. Аргументовано, що наявні інституційно-правові бар’єри, при 

відсутності територіальної повсюдності місцевого самоврядування в Україні та системній неврегулюваності 

його повноважень, призведуть до подальшого занепаду та деградації сільських територій навіть у разі їх 

приєднання до міських територіальних громад. 

Ключові слова: сільська територія, розвиток сільських територій, пріоритети державної політики 

розвитку сільських територій,  Угода про асоціацію України з ЄС. 
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 Zalutskyy I. STATE POLICY CONCEPTUAL PRIORITIES OF RURAL AREAS DEVELOPMENT 

UNDER THE ASSOCIATION AGREEMENT WITH THE EU: UPDATING AND REALISATION 

PROBLEMS 
The article discusses priorities of modern agrarian policy in the states with advanced agrarian economy; observes 

the ways and mechanisms of cooperation in agrarian sphere and the development of rural areas in respect to the 

Association Agreement of Ukraine with the EU; analyses retrospectively the context and the specifics of Ukrainian state 

policy accordingly rural areas development; defines regular drawbacks of its realisation. Here is shown the constant 

tendency of permanent priorities declaration regarding rural areas development under keeping the state aloof from 

their realization systematically and consecutively. The article confirms the availability of permanent imitation risks of 

state policy in rural areas development on the sample of the modern valid Development Conception on rural areas 

development that appears a threat for rural areas development under the Association Agreement with the EU. It has 

also been proven that the available legal institutional barriers under the absence of territorial widespread of local 

governance in Ukraine and regular unadjustment of its powers will cause to further drop and degradation of rural 

areas even after their combining with urban communities.  

Key words: rural area, rural areas development, state policy priorities of rural areas development, the Association 

Agreement of Ukraine with the EU.  

 
Результатом соціально-економічних реформ в 

сільській місцевості України виявилась безповоротна 

руйнація системи підтримки та розвитку сільських 

територій, створюваної в радянський період 

передусім задля традиційного нарощування аграрного 

виробництва. Натомість в країнах Європейського 

Союзу в рамках динамічного удосконалення єдиної 

аграрної політики (САП ЄС) послідовно 

реалізовується стратегія інтегрованого соціально-

економічного розвитку сільських територій, ключові 

цілі якої акцентовані на підвищенні 

конкурентоспроможності сільського і лісового 

господарства, сприянні управління територією та 

поліпшенні природного середовища, покращення 

якості життя та сприянні диверсифікації економічної 

діяльності. 

Поглиблення євроінтеграційних процесів 

відповідно Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, 

що ратифікована Законом України від 16 вересня 2014 

р. № 1678-VII і фактично є частиною національного 

законодавства [1], обумовлює необхідність 

модернізації державної політики розвитку сільських 

територій та наближення її до САП ЄС, що посилює 

наукові пошуки адекватного комплексного підходу до 

розвитку сільських територій на сталій основі 

зважаючи на сучасні суспільно-політичні виклики та 

соціально-економічну специфіку регіонів. 

Дослідженню питань соціально-економічного 

розвитку сільських територій присвячені праці 

вітчизняних учених О. Бородіної, К. Васьківської, Ю. 

Губені, С. Гудзинського, В. Збарського, М. Маліка, О. 

Могильного, Я. Остафійчука, В.Онєгіної, О. Павлова, 

Х. Притули, І. Прокопи, П. Саблука, В. Терещенка, 

В.М. Трегобчука, А. Третяка, Л. Шепотько, В. 

Юрчишина, К. Якуби та інших. 

Однак, незважаючи на значущість проведених 

досліджень, питання адаптації національної політики 

розвитку сільських територій до європейської 

практики системних реалістичних заходів потребують 

подальшого дослідження. 

Метою статті є ретроспективне висвітлення 

специфіки формування пріоритетів сучасної 

державної політики розвитку сільських територій та 

виявлення бар'єрів їх здійснення в умовах реалізації 

Угоди про асоціації між Україною та ЄС. 

Досвід держав з розвиненою аграрною економікою 

свідчить, що аграрна політика реалізується переважно 

через заходи економічного стимулювання та 

державної підтримки аграрного виробництва.  

Так, у США рівень підтримки аграрного 

виробництва за методикою організації економічного 

співробітництва та розвитку становить 10 відсотків 

вартості випуску продукції сільського господарства: 

на 2014–2018 роки – 489 млрд. доларів США. 

Відмінна особливість ведення сучасної аграрної 

політики США насамперед пов’язана із скасуванням 

прямих фінансових виплат сільськогосподарським 

виробникам. Натомість фермерам запропоновані нові 

гнучкі інструменти страхування ризиків. У державах 

ЄС рівень підтримки за відповідною методикою 

Організації економічного співробітництва та розвитку 

становить до 20 відсотків вартості випуску продукції 

сільського господарства, на 2014–2020 роки 

передбачається 408 млрд. євро. Спільна 

сільськогосподарська політика – головний інструмент 

політики аграрної підтримки ЄС, який складається з 

двох компонентів: підтримка ринків та прямі виплати 

і заходи з розвитку сільських територій 

(вдосконалення фермерських структур, модернізація 

сільського господарства, агроекологічні заходи, якість 

життя на селі тощо) [2] . 

В рамках економічного та галузевого 

співробітництва стосовно сільського господарства та 

розвитку сільських територій чинними положеннями 

Угоди про асоціацію з ЄС визначено такі сфери 

співпраці: 

– сприяння взаємному розумінню політик у 

сфері сільського господарства та розвитку сільських 

територій; 

– посилення адміністративних спроможностей 

на центральному та місцевому рівнях щодо 

планування, оцінки та реалізації політики; 

– заохочення сучасного та сталого 

сільськогосподарського виробництва, з урахуванням 

необхідності захисту навколишнього середовища і 

тварин, зокрема поширення застосування методів 

органічного виробництва й використання 

біотехнологій шляхом впровадження найкращих 

практик у цих сферах; 
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– обмін знаннями та найкращими практиками 

щодо політики розвитку сільських територій з метою 

сприяння економічному добробуту сільських громад; 

– покращення конкурентоспроможності 

сільськогосподарської галузі та ефективності і 

прозорості ринків, а також умов для інвестування; 

– поширення знань шляхом проведення 

навчальних та інформаційних заходів; 

– сприяння інноваціям шляхом проведення 

досліджень та просування системи дорадництва до 

сільськогосподарських виробників; 

– посилення гармонізації з питань, які 

обговорюються в рамках міжнародних організацій; 

– обмін найкращими практиками щодо 

механізмів підтримки політики у сфері сільського 

господарства та розвитку сільських територій; 

– заохочення політики якості 

сільськогосподарської продукції у сферах стандартів 

продукції, вимог щодо виробництва та схем якості [1]. 

Задля ефективного здійснення вищезазначеного 

співробітництва без шкоди для питань, пов’язаних з 

торгівлею Україна прийняла на себе зобов’язання 

поступового зближення та гармонізацію власної 

політики та законодавства з відповідним правом та 

регуляторними стандартами ЄС по конкретному 

сектору чи продукту (регламенти, директиви, 

рішення, рекомендації та повідомлення ЄС), зокрема 

щодо політики якості; органічного фермерства; 

генетично модифікованих зернових; біорізномаїття; 

стандартів торгівлі рослинами, насінням рослин, 

продуктами отриманими з рослин, фруктами та 

овочами; стандартів торгівлі живими тваринами та 

продуктами тваринництва. 

Для прикладу, юридичними стандартами ЄС є: 

– в сфері політики якості - Регламент Ради 

(ЄС) № 510/2006 від 20.03.2006 про захист 

географічних зазначень і позначень походження 

сільськогосподарської продукції та продуктів 

харчування; Регламент Комісії (ЄС) № 1898/2006 від 

14.12.2006, що визначає детальні правила 

імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 510/2006 про 

захист географічних зазначень і позначень 

походження сільськогосподарської продукції та 

продуктів харчування; Регламент (ЄС) № 110/2008 

Європейського Парламенту та Ради від 15.01.2008 про 

визначення, опис/зображення, представлення, 

маркування та захист географічних зазначень 

алкогольних напоїв; Регламент Ради (ЄС) № 479/2008 

від 29.04.2008 про спільну організацію ринку вина, 

зокрема Розділ ІІІ «Регуляторні заходи» та стаття 117 

щодо контролю, які включено до Єдиного Регламенту 

Ради (Регламент про Спільну організацію ринку) (ЄС) 

№ 1234/2007 від 22 жовтня 2007; Регламент Комісії 

(ЄС) № 555/2008 від 27.06.2008, що визначає детальні 

правила впровадження Регламенту Ради (ЄС) 

№ 479/2008, про програми підтримки, торгівлю з 

третіми країнами, виробничий потенціал та контроль 

виноробної галузі, зокрема Розділ V «Контроль 

виноробної галузі»; Регламент Ради (ЄС) № 509/2006 

від 20.03.2006 про гарантований традиційний склад та 

спосіб виробництва сільськогосподарської продукції 

та продуктів харчування; Регламент Комісії (ЄС) 

№ 1216/2007 від 18.10.2007, що визначає детальні 

правила імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 

509/2006 про гарантований традиційний склад та 

спосіб виробництва сільськогосподарської продукції 

та продуктів харчування; 

– в сфері органічного фермерства - Регламент 

Ради (ЄС) № 834/2007 від 28.06.2007 про органічне 

виробництво та маркування органічної продукції; 

Регламент Комісії (ЄС) № 889/2008 від 5.09.2008, що 

визначає детальні правила імплементації Регламенту 

Ради (ЄС) № 834/2007 про органічне виробництво та 

маркування органічної продукції стосовно 

органічного виробництва, маркування і контролю; 

Регламент Комісії (ЄС) № 1235/2008 від 8.12.2008, що 

визначає детальні правила імплементації Регламенту 

Ради (ЄС) № 834/2007 про умови імпорту органічних 

продуктів з третіх країн.  

Також, положеннями Угоди деталізовано переліки 

юридичних стандартів ЄС для застосування Україною 

щодо генетично модифікованих зернових; 

біорізномаїття; торгівлі рослинами, насінням рослин, 

продуктами отриманими з рослин, фруктами та 

овочами; торгівлі живими тваринами та продуктами 

тваринництва тощо. 

Доречно підкреслити, що в рамках реалізації 

політики гарантування безпечності та якості 

продовольства Державною цільовою програмою 

розвитку українського села на період до 2015 року, 

прийнятою ще у 2007 році, передбачалось: 

– завершення у період до 2010 року 

розроблення і впровадження стандартів якості на 

основні види сільськогосподарської продукції і 

продовольчих товарів відповідно до міжнародних; 

– створення реєстрів стандартів на 

сільськогосподарську продукцію і продовольчі 

товари; 

– створення бази даних про вітчизняні та 

зарубіжні технології, продуктові інновації нового 

покоління, що відповідають або перевищують рівень 

світових аналогів; 

– удосконалення механізму здійснення 

державного контролю за дотриманням ветеринарних 

та санітарних вимог при утриманні тварин і 

виробництві продукції тваринного походження; 

– створення умов для здійснення контролю за 

вирощуванням тварин, якістю продовольчої сировини 

та харчових продуктів відповідно до регламентів 

СОТ; 

– визначення вимог до роботи контролюючих 

органів, які зобов'язані підвищити ефективність 

заходів щодо здійснення контролю за якістю 

харчових продуктів відповідно до регламентів СОТ; 

– акредитацію державних лабораторій 

ветеринарної медицини згідно з вимогами ISO/IEC 

17025; 

– уточнення переліку санітарних і 

фітосанітарних заходів з метою його узгодження з 

Угодою СОТ про санітарні і фітосанітарні заходи; 

– удосконалення системи контролю за 

виконанням товаровиробниками вимог нормативних 

документів, технічних регламентів, пов'язаних з 

якістю продукції, вимог законодавства у сфері 

захисту прав споживачів, зміни ролі держави та 
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операторів ринку щодо забезпечення безпечності 

харчових продуктів за європейськими принципами; 

– розроблення законодавчої бази з питань 

використання харчових продуктів, вироблених з 

генетично модифікованих організмів; 

– удосконалення системи державного контролю 

за якістю харчових продуктів з метою усунення 

дублювання функцій в системі виконавчої влади 

відповідно до Плану дій "Україна - ЄС" [3]. 

Розвиток соціальної сфери села та сільських 

територій було виділено окремим розділом Державної 

цільової програми розвитку українського села на 

період до 2015 року, якою намічалось поетапне 

вирішення соціальних проблем на селі, забезпечення 

комплексного розвитку сільських територій згідно з 

визначеними соціальними стандартами та 

нормативами; підвищення рівня зайнятості й доходів 

сільського населення тощо. Її особливість полягала в 

тому, що вона вперше носила комплексний характер 

охоплюючи міжсекторальні сфери діяльності та 

розвитку сільських територій; розмежовувала 

вирішення двох блоків проблем розвитку 

українського села: соціальну сферу та комплексний 

розвиток сільських територій з чітким визначенням 

виконавців та переліку механізмів реалізації.  

На наше переконання, цю Програму за поданням 

Кабінету Міністрів України належало прийняти в 

статусі Загальнодержавної цільової програми 

розвитку українського села на період до 2015 року, 

затвердженої окремим законом. 

Відтак, відсутність достатніх і завершених 

правових механізмів реалізації положень Програми, 

як того вимагає конституційний принцип правової 

держави; залежність реалізації Програми від 

прийняття у майбутньому підзаконних актів; 

недосконалість розроблення, несвоєчасність 

прийняття та неузгодженість актів законодавства 

щодо механізмів практичної реалізації конкретних 

заходів цієї Програми негативно позначилось на її 

результативності. 

Відзначимо, що згідно пункту 1 розділу ІІ 

Програми  ще у 2008-2009 роках намічалось 

впровадження соціальних стандартів і нормативів у 

сільській місцевості, розробка форми паспорта 

соціального розвитку сільських територій та 

методики його заповнення, а відтак здійснення 

паспортизацію сільських населених пунктів, як 

підґрунтя  для розробки регіональних програм 

розвитку сільських територій на період до 2015 року. 

Абзацом четвертим цього пункту встановлювалось, 

що узагальнені матеріали за результатами 

паспортизації сільських територій затверджуються 

Кабінетом Міністрів України і враховуються під час 

формування Державного бюджету України. Однак, 

тривалий час цей процес було заблоковано на етапі 

затвердження форми паспорта соціального розвитку 

сільських територій та методики його заповнення. 

Спочатку впровадження соціальних стандартів і 

нормативів у сільській місцевості було зведено до 

оприлюднення спільного наказу Міністерства 

аграрної політики України та Української академії  

аграрних наук від 20 січня  2009 року "Про 

затвердження Довідника соціальних стандартів, 

нормативів, вимог і обмежень" [4], легітимність якого 

так і не підтверджена державною реєстрацією в 

Міністерстві юстиції України.  

Доводиться констатувати, що в якості легітимної 

нормативно-методологічної основи проведення 

паспортизації Мінагрополітики лише на початку 2011 

року видано накази: "Про затвердження плану заходів 

та створення робочої групи з координації проведення 

паспортизації регіонів" від 11.02.2011 № 21; "Про 

затвердження форми паспорта сільського населеного 

пункту" від 07.04.2011 № 116, які також не були 

зареєстровані в Міністерстві юстиції України. Однак, 

замість форми паспорта соціального розвитку 

сільських територій та методики його заповнення, 

обумовлених положеннями Державної цільової 

програми розвитку українського села на період до 

2015 року, Мінагропрполітики затвердило форму  

паспорта сільського населеного пункту і як додатки 

до цього паспорту - Організаційно-методичні 

рекомендації проведення суцільної паспортизації 

сільських населених пунктів (додаток 1); методику 

заповнення паспорта (додаток 2). Метою такої 

паспортизації визначалось відстеження та 

відображення трансформаційних процесів 

демографічної, екологічної ситуації, зайнятості 

населення, фактичного стану сільсько-господарського 

виробництва, функціонування об'єктів соціальної 

сфери, і на цій основі визначення пріоритетів 

соціально-економічного розвитку кожного 

адміністративно-територіального утворення в 

сільській місцевості. 

Втім, навіть на етапі завершення строку реалізації 

Державної цільової програми розвитку українського 

села на період до 2015 року, узагальнюючі матеріали 

такої паспортизації ініційованої Мінагрополітики 

України так і не були затверджені Кабінетом 

Міністрів України року, що унеможливлює їх 

врахування під час формування Державного бюджету 

України. Тобто, попри чинність положень чинного 

Закону України "Про пріоритетність соціального 

розвитку села та агропромислового комплексу в 

народному господарстві" від 17 жовтня 1990 року № 

400-XII, відсутність узагальнених результатів 

паспортизації сільських територій затверджених 

Кабінетом Міністрів України, є чинником 

перманентного збереження ризиків декларативності 

пріоритетного державного інвестування розвитку 

соціальної сфери села; нівелювання гарантії захисту, 

збереження і розвитку сільських поселень.  

За результатами аудиту виконання заходів 

Державної цільової програми розвитку українського 

села на період до 2015 року, проведеного Рахунковою 

палатою України [5, 6], у 2008–2011 роках фактично 

виконувались лише 11 із 17 запланованих заходів з 

розвитку соціальної сфери та сільських територій на 

які було спрямовано лише 14,1 % коштів від 

прогнозного обсягу, передбаченого Програмою на цей 

період. На компенсацію витрат, понесених 

підприємствами агропромислового комплексу, з 

будівництва об’єктів соціальної сфери у сільських 

населених пунктах (прогнозний обсяг – 400 млн. грн.) 

та державну підтримку розвитку депресивних 

територій (прогнозний обсяг – 250,5 млн. грн.) не 
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виділялися. В рамках Державної програми в цей 

період побудовано лише дві та реконструйовано п’ять 

сільських амбулаторій (0,4 відсотка). При цьому 

будівництво і реконструкція 13 фельдшерсько-

акушерських пунктів, як передбачалось програмою, 

не здійснювалися взагалі. Водночас, у 2011 році 26,3 

млн. грн. коштів державного бюджету, які 

спрямовано на виконання заходів Програми, 

використано з недоліками та порушеннями. Крім 

того, у цей період головними розпорядниками 

допущено неефективне управління 40 млн. грн. 

бюджетних коштів. Заходи Програми, спрямовані на 

проведення ґрунтовного аналізу проблем управління в 

аграрному секторі, які перешкоджають формуванню 

та реалізації ефективної довгострокової державної 

аграрної політики; концептуальне визначення та 

моделювання стратегії розвитку аграрного комплексу; 

розроблення методичних підходів до удосконалення 

діючих управлінських інструментів, що 

використовуються для надання державної підтримки; 

кредитування, страхування у податковій та тарифній 

політиці – не фінансувалися та не виконувалися. 

Як слідує з результатів аудиту, здійсненого 

Рахунковою палатою, у 2008-2014 роках та за 9 

місяців 2015 року на виконання Державної цільової 

програми розвитку українського села на період до 

2015 року використано 64,0 млрд. грн, тобто лише 50 

відсотків від прогнозного обсягу (128,2 млрд. грн), 

передбаченого Державною програмою, у тому числі з 

державного бюджету – 63,8 млрд грн, або 52,8 

відсотків від прогнозного обсягу (120,8 млрд. грн). 

Підкреслимо, що на розвиток соціальної сфери та 

сільських територій із запланованих Державною 

програмою 21.0 млрд. грн. (16,4 відсотка від 

прогнозного обсягу) фактично було спрямовано лише  

2,6 млрд. грн., що складає 4,1 відсотка. 

Подані Мінагрополітики до Кабінету Міністрів 

України проекти нормативних актів щодо внесення 

змін до Державної програми, зокрема, в частині 

уточнення її завдань і заходів, обсягів та джерел 

фінансування, строків виконання, складу виконавців 

та ресурсного забезпечення на період 2011-2015 років 

Урядом не були розглянуті. Невідповідність 

Державної програми вимогам Закону України від 

18.03.2004 року № 1621 "Про державні цільові 

програми" в частині уточнення завдань і заходів, 

обсягів та джерел фінансування, строків її виконання, 

складу виконавців та ресурсного забезпечення; 

приведення очікуваних результативних показників у 

відповідність із сучасним економічним розвитком 

сільського господарства, а також незабезпечення 

своєчасного розроблення і прийняття в 

установленому порядку актів законодавства 

безпосередньо вплинуло на виконання основних 

завдань і заходів Державної програми та її 

ефективність. 

Так, очікувані результати соціального розвитку від 

виконання Державної цільової програми розвитку 

українського села на період до 2015 не досягнуто. 

При загальному зростанні обсягів виробництва 

валової продукції сільського господарства, обсягів 

експорту сільськогосподарської продукції і 

продовольчих товарів та обсягів інвестицій в 

аграрний сектор, зберігається тенденція занепаду та 

деградації сільських територій. З 2008 року за період 

реалізації Державної програми: 

– зменшилась кількість сільських населених 

пунктів на 116 одиниць, а чисельність сільського 

населення на 1,4 млн. осіб; 

– скоротилась кількість об’єктів соціальної 

інфраструктури в сільській місцевості: мережа 

загальноосвітніх навчальних закладів – на 1816 

одиниць,  у шість разів кількість лікарняних закладів, 

на 1806 одиниць фельдшерсько-акушерських пунктів 

та на 1,5 тис. одиниць сільських об’єктів культурного 

призначення; 

– зменшилась на 1263,1 тис. осіб кількість 

зайнятого сільського населення при збільшенні 

безробітного сільського населення на 160,6 тис. осіб; 

– рівень середньомісячної заробітної плати 

працівників сільського господарства надалі 

залишається одним з найменших серед галузей 

економіки, зокрема середньомісячна заробітна плата в 

сільському господарстві становила у 2014 році 2476 

грн., у 2015 році – 3140 грн., що менше відповідно на 

28,8 % та 25,1 % від середнього рівня заробітної плати 

в галузях національної економіки держави. 

Відзначимо, що в умовах чинності положень 

Державної цільової програми розвитку українського 

села на період до 2015 року, імітацією спроби 

подолання кризової ситуації в забезпеченні сталого 

соціально-економічного розвитку сільських територій 

стала Концепція Державної цільової програми сталого 

розвитку сільських територій на період до 2020 року 

[7], затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів 

України 3 лютого 2010 року, яке з 2 вересня 2010 року 

втратило чинність. Цією Концепцією розвиток 

сільських територій і розв'язання економічних, 

соціальних та екологічних проблем на селі було 

визначено стратегічною метою державної аграрної 

політики. Створення сприятливих умов для 

проживання населення на сільських територіях 

передбачалось забезпечити в результаті: 

впровадження соціальних стандартів і нормативів 

відповідно до європейських;  збільшення розміру 

заробітної плати до середнього рівня в інших галузях 

економіки, купівельної спроможності та доходів 

сільського населення;  залучення членів особистих 

селянських господарств до системи 

загальнообов'язкового державного соціального та 

пенсійного страхування; розвитку об'єктів соціальної 

інфраструктури;  сприяння створенню комунальних 

підприємств для побутового обслуговування 

сільського населення та благоустрою сільських 

населених пунктів;  підвищення якості освітніх 

послуг відповідно до державних стандартів 

початкової, базової і повної середньої освіти;  надання 

державної підтримки сільськогосподарським 

дорадчим службам;  розвитку фізичної культури і 

спорту;  відновлення та охорони об'єктів історичної, 

природної та культурної спадщини на сільських 

територіях;  розвитку сільського аграрного туризму, 

народних промислів, підприємництва тощо. 

Натомість, ще однією безрезультатною спробою 

розв’язання соціальних проблем в сільській 

місцевості стала Галузева програма соціально-
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економічного розвитку сільських територіальних 

громад (модельний проект "Нова сільська громада"), 

затверджена наказом Міністерства аграрної політики 

України від 01.06.2010 № 280 [8], основними 

завданнями якої були: диверсифікація виробництва і 

підвищення рівня зайнятості сільського населення та 

зменшення трудової міграції; стимулювання 

створення нових робочих місць та розвитку 

підприємницької діяльності; розвиток партнерства 

держави, бізнесу та територіальних громад; 

узгодження економічних інтересів держави та 

суб'єктів господарювання, оптимізація територіально-

виробничої та соціальної інфраструктури сільської 

поселенської мережі; формування дієвої системи 

управління розвитком сільських територій з 

урахуванням стандартів ЄС щодо мінімізації 

техногенного впливу виробництва на навколишнє 

середовище та людину. 

Разом з тим, в рамках імплементації положень 

Угоди про асоціацію з ЄС лише через рік після її 

ратифікації Україною, розпорядженням Кабінету 

Міністрів України 23 вересня 2015 року схвалено 

чинну Концепцію розвитку сільських територій, яка 

окреслює головні пріоритети розвитку сільських 

територій та механізм підготовки аграрного та 

сільського сектору держави до функціонування в 

умовах зони вільної торгівлі з ЄС [9]. Важливо, що 

положеннями Державної стратегії регіонального 

розвитку на період до 2020 року, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 

2014 року №385, розроблення та реалізацію Концепції 

розвитку сільських територій було віднесено до 

заходів державної регіональної політики.  

Реалізація Концепції розрахована на період до 

2025 року та покликана перемістити фокус аграрної 

політики держави з підтримки аграрного сектору 

економіки на підтримку сільського розвитку – 

поліпшення якості життя та економічного 

благополуччя сільського населення шляхом 

диверсифікації економічної діяльності; збільшення 

рівня реальних доходів від сільськогосподарської та 

несільськогосподарської діяльності на селі; 

досягнення гарантованих соціальних стандартів і 

покращення умов проживання сільського населення; 

охорони навколишнього природного середовища, 

збереження та відновлення природних ресурсів у 

сільській місцевості; збереження сільського 

населення як носія української ідентичності, культури 

і духовності; створення умов для розширення 

можливостей територіальних громад села, селища для 

розв’язання існуючих в них проблем; приведення 

законодавства у сфері сільського розвитку у 

відповідність із стандартами ЄС.  

Так, диверсифікація та розвиток сільської 

економіки мали б досягатися створенням умов для 

розвитку різноманітних видів економічної діяльності 

та форм господарювання; розвитком туристичної та 

рекреаційної діяльності у сільській місцевості; 

сприянням формуванню ринків збуту твердого 

біопалива; удосконаленням податкової та бюджетної 

системи з метою наповнення бюджетів 

територіальних громад сіл, селищ; наданням 

підтримки для розвитку сільськогосподарської 

обслуговуючої кооперації шляхом стимулювання 

створення постачальницької, заготівельно-збутової 

інфраструктури на засадах кооперації; 

запровадженням економічного стимулювання 

виконання заходів з охорони земель; спрощенням 

умов доступу сільського населення до фінансових 

ресурсів, в тому числі через розвиток кредитної 

кооперації та розроблення альтернативного механізму 

кредитування із залученням соціально 

відповідального бізнесу та банків. 

Як стверджував Міністр аграрної політики та 

продовольства України Олексій Павленко, 

"затвердження цього концептуального документа 

значно покращить можливості Уряду України в 

залученні коштів Європейського Союзу для 

вирішення питань розвитку сільських територій, 

оскільки міжнародні партнери матимуть 

підтвердження того, що цей напрямок є пріоритетним 

для політики української держави. Крім того, 

схвалена Концепція розвитку сільських територій 

слугуватиме орієнтиром для місцевих органів влади 

при визначенні пріоритетних напрямів розвитку 

регіонів"[10]. 

На наше переконання, доцільніше було б 

схвалення цієї Концепції постановою Кабінету 

Міністрів України в статусі Концепції 

Загальнодержавної цільової програми комплексного 

розвитку сільських територій на період до 2025 року, 

що дійсно могло б бути першим реальним кроком до 

системної євроінтеграційної модернізації всієї 

вітчизняної політики розвитку на основі 

міжсекторного підходу до її реалізації. Легітимізація 

Концепції в пропонованому нами статусі обумовлює 

розробку та ухвалення окремого Закону України щодо 

її реалізації та повністю узгоджується з чинними 

Законами України "Про пріоритетність соціального 

розвитку села та агропромислового комплексу в 

народному господарстві" від 17 жовтня 1990року, 

"Про державні цільові програми" від 18 березня 2004 

року. 

Необхідно також враховувати, що чинна 

Концепція не може слугувати правовою основою для 

прямої практичної імплементації її положень, позаяк 

відповідно до статті 19 Конституції України органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування, 

їх посадові особами зобов'язані діяти лише на 

підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України.  

Натомість доводиться констатувати, що понині 

зберігається виявлена нами тенденція декларування 

пріоритетів розвитку сільських територій при 

систематичному самоусуненні держави від їх 

реалізації [11, с.70]. На наявність ризику імітації 

системних змін вказує відсутність конкретних 

результатів щодо створення та імплементації 

достатніх і завершених правових механізмів реалізації 

положень чинної Концепції розвитку сільських 

територій.  

Так, Міністерством аграрної політики та 

продовольства України не було подано план заходів з 

реалізації Концепції в місячний термін (до 26 жовтня 

2015 року), як це було передбачено пунктом 2 

розпорядження Кабінету Міністрів що її схвалення. В 
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подальшому, пунктом 349 Плану дій Кабінету 

Міністрів України на 2016 рік доручено 

Мінагрополітики до 30 червня 2016 року розроблення 

плану заходів з реалізації Концепції розвитку 

сільських територій та подання Кабінетові Міністрів 

України проекту розпорядження щодо затвердження 

цього плану заходів [12]. Відповідно пункту 52 плану 

заходів, затвердженого наказом Міністерством 

аграрної політики та продовольства України від 25 

березня 2016 року № 101 [13], розроблення та 

подання до 30 червня Кабінетові Міністрів України 

проекту розпорядження Кабінету Міністрів України 

про затвердження плану заходів з реалізації Концепції 

розвитку сільських територій було покладено на 

Департамент науково-освітнього забезпечення та 

розвитку підприємництва на селі. 

Однак, планом пріоритетних дій новоствореного 

Уряду вже з 27 травня 2016 року жодних заходів 

щодо реалізації Концепції розвитку сільських 

територій на поточний 2016 рік не передбачено [14], 

включно і на рівні Мінагрополітики. А тривала 

відсутність дієвих інструментів цілеспрямованого 

послідовного та повного здійснення Державної 

стратегії регіонального розвитку на період до 2020 

року є викликом її системній реалізації та 

перспективному розвитку сільських територій, позаяк 

затверджений 7 жовтня 2015 року (з восьмимісячною 

затримкою) план заходів з реалізації цієї Державної 

стратегії не відповідає обсягу її операційних цілей та 

завдань при звуженому періоді здійснення  

20152017 роки. Також дотепер не затверджено в 

якості нормативно-правового документу схвалену 

Національною радою реформ 9 листопада 2015 року 

«Єдину комплексну стратегію розвитку сільського 

господарства та сільських територій на 2015-2020 

роки», яку розроблено за консолідованої підтримки 

Канади, Швейцарії, держав-членів ЄС, Агентства 

США з міжнародного розвитку USAID, Продовольчої 

та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), 

Світового Банку, Європейського інвестиційного банку 

(ЄІБ), Європейського банку реконструкції та розвитку 

(ЄБРР), Організації економічного співробітництва та 

розвитку (ОЕСР), тощо. Ця Стратегія побудована на 

основі Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» і 

Коаліційній Угоді 2014 року та визначає десять 

головних стратегічних пріоритети, реалізація яких 

спрямована на підвищення конкурентоспроможності 

сільськогосподарського сектору і сприяння сталому 

розвитку сільських територій відповідно до 

міжнародних і європейських стандартів. 

Ще шість років тому ми наголошували, що всі 

спроби реформувати національну економіку поза 

проблемою розвитку сільських територій не матимуть 

ніякої перспективи і сприйматимуться як засіб 

маніпуляції суспільною підтримкою та закордонною 

допомогою [15, с.57]. В умовах тривалої стагнації 

реформи місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні, сучасна політика 

об’єднання сільських територіальних громад разом з 

міськими лише посилює невизначеність статусу 

сільських територій, а також економічних, 

соціальних, екологічних, гуманітарних, 

організаційних гарантій і механізмів реалізації 

пріоритетів розвитку цих територій.  

Таким чином, в Україні виключно концептуально 

визначено пріоритети та підходи для організації 

комплексного розвитку сільських територій на сталій 

основі. Водночас, на невизначений період відкладено 

створення та імплементацію конкретних детальних 

правил і процедур реалізації цих пріоритетів та 

підходів, що є промовистим викликом послідовній 

економічній інтеграції і поглибленню політичної 

асоціації з Європейським Союзом. 

Відсутність прогресу щодо практичної реалізації 

чинної Концепції розвитку сільських територій 

засвідчує наявність ризику перманентної імітації 

системних змін державної політики в цій сфері, що є 

загрозою розвитку сільських територій в умовах 

реалізації Угоди про асоціацію з ЄС. 

На фоні відсутності територіальної повсюдності 

місцевого самоврядування в Україні та системної 

неврегулюваності субсидіарного розширення його 

повноважень, наявні інституційно-правові бар’єри 

зумовлюють зростання ризиків нерозв’язання 

найважливіших соціальних проблем в сільській 

місцевості, вирішення яких можливе лише із 

залученням коштів Державного бюджету України, що 

призведе до подальшого занепаду та деградації 

сільських територій навіть у разі їх приєднання до 

міських територіальних громад. 
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ПРО ВИКОРИСТАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ІСТОРІЇ 
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«АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»* 

 

 

Стаття покликана привернути увагу до можливостей використання відомостей з історії України та її 

економічної думки в процесі викладання у вітчизняних вишах навчальної дисципліни «Адміністративний 

менеджмент» з метою активізації засвоєння українськими студентами змісту цієї дисципліни, посилення їх 

патріотичних почуттів і готовності до участі в державотворчих процесах. Ці можливості 

продемонстровано в статті за допомогою прикладів, які стосуються: 1) розвитку української кооперації на 

землях Галичини та Західної Волині під час їх перебування в складі Другої Речі Посполитої; 2) внеску Є. Є. 

Слуцького в створення праксеології; 3) уявлень І. В. Вернадського про мотивацію трудової діяльності; 4) ролі 

І. В. Вернадського в розробці теорії потреб; 5) оборони столиці Західно-Української Народної Республіки. 

Ключові слова: адміністративний менеджмент, патріотичний, кооперація, праксеологія, мотивація, 
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Kaplenko H. ON USING INFORMATION FROM THE HISTORY OF UKRAINE AND THE HISTORY OF 

UKRAINIAN ECONOMIC THOUGHT IN THE PROCESS OF TEACHING THE DISCIPLINE 

“ADMINISTRATIVE MANAGEMENT” IN DOMESTIC UNIVERSITIES* 

This article is aimed at drawing attention to the opportunities of using the information from the history of Ukraine 

and its economic thought in the process of teaching the discipline “Administrative management” in domestic 

universities with the objective of enhancing the assimilation of the contents of this discipline by the Ukrainian students, 

strengthening their patriotic feelings and readiness to participate in the state-forming processes. These capabilities are 

demonstrated in the article by using the examples that relate to: 1) the development of the Ukrainian cooperative 

societies in the lands of Galicia and Western Volyn during their stay as the part of the Second Polish Republic; 2) the 

contribution of Ye. Ye. Slutsky in the creation of praxeology; 3) the views of I. V. Vernadsky on labour activity 

motivation; 4) the role of I. V. Vernadsky in the development of the theory of requirements; 5) the defense of the capital 

of the Western Ukrainian people's Republic. 

Key words: administrative management, patriotic, cooperation, praxeology, motivation, needs, leadership. 

 

 

Необхідність використання в процесі викладання у 

вітчизняних вишах навчальної дисципліни 

«Адміністративний менеджмент» відомостей з історії 

нашої країни та її економічної думки обумовлена 

щонайменше трьома чинниками. По-перше, 

«…звернення до історії як до вчителя ніколи не 

припинялося й навряд чи припиниться…» [1, с. 285]. 

По-друге, «…Україна має древню і величну культуру 

та історію, досвід державницького життя, які 

виступають потужним джерелом і міцним підґрунтям 

виховання дітей і молоді» [2]. По-третє, логічною 

видається гіпотеза, що чим більше посилюватимуться 

патріотичні почуття українських студентів, тим 

більше наповнення навчального матеріалу 

українознавчою інформацією сприятиме активізації 

його засвоєння ними. 

Нам невідомі наукові публікації, присвячені темі 

даної статті. Проте маємо зазначити, що є чимало 

наукових праць, дотичних до цієї теми. Це 

насамперед праці, присвячені ролі історії в активізації 

навчально-пізнавальної діяльності студентів та 

покращанню постановки роботи з патріотичного 

виховання у вишах.  

Метою статті є продемонструвати можливості 

використання відомостей з історії нашої країни та її 

економічної думки для вдосконалення викладання у 

вітчизняних вишах навчальної дисципліни 

«Адміністративний менеджмент». 

 

 

 

 

* Стаття підготовлена в рамках виконання кафедрою економіки та менеджменту ЛНУ імені Івана Франка наукового проекту «Розробка 
управлінської доктрини та інструментарного апарату оцінювання взаємодії і активізації домінант державотворчого патріотизму нації». 

* This article was prepared in the framework of fulfilling the scientific project “Development of administrative doctrine and instrumental 

apparatus of evaluating the interaction and activation of dominants of state-forming patriotism of the nation” by the Department of economics and 
management of Ivan Franko National University of Lviv. 
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Почнемо з теми, присвяченої концептуальним 

аспектам адміністративного менеджменту. Говорячи в 

процесі її розкриття про синергетичний метод як про 

один із компонентів методології наукового 

дослідження проблематики адміністративного 

менеджменту, викладач може звернутися до досвіду 

розбудови української кооперації на землях Галичини 

та Західної Волині під час їх перебування в складі 

Другої Речі Посполитої. Як відомо: а) кінцева мета 

синергетики – «…відкриття закономірностей, які 

лежать в основі самоорганізації систем, що 

вивчаються різними науками» [3, с. 25], а її 

найважливіше питання – «…в який спосіб у 

результаті взаємодії окремих елементів системи 

виникає порядок?» [3, с. 189]; б) синергетика показує, 

що існує шлях резонансного збудження бажаних 

структур за допомогою дій, яким властивий 

«…незвичний ефект: не величина діяння, а його 

розподіл, просторова й часова організації потрібні для 

ефективного управління» [4].  

Усе це ми спостерігаємо в історії кооперативного 

руху, квінтесенцією якого є громадсько-економічна 

самоорганізація й забезпечення її ефективності саме 

за рахунок дій синергетичного характеру. Якщо ж 

говорити про кооперативний український рух на 

землях Галичини й Західної Волині під час їх 

перебування в складі Другої Речі Посполитої, то слід 

відмітити, що завдяки таким діям:  

а) цей рух між двома світовими війнами зумів 

спрямувати з користю численних представників 

української молоді, які не з власної вини не змогли 

закінчити чи мусили перервати своє навчання; дав їм 

змогу віднайти в ньому власну мету життя, основу 

особистого добробуту, повагу в суспільстві; виплекав 

цінні кадри відданої йому сільської й міської фахової 

інтелігенції [5, с. 329];  

б) українство захопилося завданням «творити 

історію» з малих справ своєї щоденної праці, 

об’єднаної в солідарній громадсько-економічній 

організації, яка дуже сильно сприяла його змаганням 

за право бути господарем на власній землі [5, с. 330]; 

в) економічна міць західноукраїнського 

кооперативного руху в Другій Речі Посполитій 

неухильно зростала й наприкінці 1930-х років була 

вельми значною. Достатньо вказати на такий факт: з 

його боку надійшла пропозиція фінансувати 

закупівлю модерної зброї для 15000 захисників 

Карпатської України [6, с. 349].  

Також у процесі висвітлення концептуальних 

аспектів адміністративного менеджменту, 

характеризуючи у контексті розкриття місця цієї 

науки в системі наукових знань її зв’язок із наукою 

про раціональну діяльність – праксеологією, слід 

торкнутися ролі в створенні останньої визначного 

українського математика й економіста Є. Є. 

Слуцького. Важливе значення його опублікованої 

1926 року розвідки «Етюд до проблеми будування 

формально-праксеологічних засад економіки» для 

становлення праксеології визнав Т. Котарбінський – 

автор першого систематичного трактату про цю науку 

[7, с. 563–564; 8].  

Під час розгляду питань мотивації праці доцільно 

навести два приклади, які свідчать про вагомість 

внеску визначного українського політеконома й 

статистика І. В. Вернадського в скарбницю світової 

економічної думки. 

Один із цих прикладів дозволяє 

продемонструвати, що ще в ХІХ ст. представник 

вітчизняної економічної науки наблизився до такого 

розуміння мотивації праці, яке становить суть однієї з 

найвпливовіших сучасних теорій мотивів трудової 

діяльності – теорії Ф. Херцберга. Згідно з останньою 

«…максимальне розкриття свого потенціалу людина 

може знайти лише в діяльності, що має осмислену 

прив’язку як до її власних потреб, так і до потреб 

усього суспільства» [9, с. 223], а в одній із праць І. В. 

Вернадського читаємо: «…у кожній людині не можна 

не відкрити слідів природної нехоті до праці. 

Пристрасть, або особлива схильність до певного роду 

занять у декотрих випадках перемагає цю нехіть… 

Іноді людина захоплюється внутрішнім покликанням, 

величчю наміченої мети…» [10, с. 703]. 

Інший приклад можна використати в процесі 

висвітлення теорії мотивації А. Маслоу. Цей приклад 

характеризує внесок І. В. Вернадського в створення 

теоретичних підвалин теорії потреб.  

Як відомо, І. В. Вернадський присвятив потребам, 

питання про які вважав центральним для політичної 

економії, свою магістерську дисертацію, «і в багатьох 

наступних, більш зрілих працях… розглядав чи не всі 

економічні категорії та проблеми крізь призму теорії 

потреб, розвиваючи й поглиблюючи останню»
 
[10, с. 

283]. У цьому відношенні є показовим таке: у своїх 

нотатках до курсу політичної економії Г. Шторха І. В. 

Вернадський зазначив, що політичну економію в 

широкому її значенні можна розглядати «…як науку, 

що досліджує ті функції або процеси, які 

відбуваються в суспільстві для задоволення людських 

потреб» [10, с. 699]. 

Торкаючись внеску І. В. Вернадського в теорію 

потреб, Р. Г. Баландін писав:  

«І. В. Вернадський уважав, що політична економія 

повинна перш за все вивчати потреби людини й 

засоби їх задоволення. Усі людські потреби він ділив 

на дві частини: прагнення до самозбереження та до 

самовдосконалення. <…> На думку І. В. 

Вернадського, боротьба цих двох потреб створює 

людську особистість і водночас впливає на життя 

суспільства. 

Отож, у людині одночасно присутні прагнення до 

спокою, комфорту й неусвідомлена потреба боротьби, 

дії, змагання. Суспільство має надавати людині 

можливість для задоволення всіх цих потреб» [11]. 

При цьому Р. Г. Баландін зробив таке 

застереження: «Подібні погляди на предмет 

політичної економії зараз видадуться наївними й 

застарілими» [11]. Це застереження міститься в 

книжці, написаній і виданій у Радянському Союзі. 

Вона побачила світ у Москві 1979 року. Минуло 

небагато років, і у сфері пострадянської економічної 

освіти одним із найбільш популярних став підручник 

К. Р. Макконнелла й С. Л. Брю, у якому предметом 

економічної теорії визначено пошук ефективних 

шляхів використання рідкісних ресурсів у 

виробництві товарів і послуг для задоволення 

матеріальних потреб [12, с. 27]. Що ж стосується 
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згаданих прагнень до самозбереження й до 

самовдосконалення та боротьби між ними, то, 

говорячи про це, не можна не згадати про такі слова 

А. Маслоу: «…конфлікт між силами самозбереження 

й силами розвитку (за А. Маслоу, силами розвитку є 

група сил, яка «…підштовхує людину до осягнення 

цілісності й унікальності своєї особистості, до 

повного здійснення всіх своїх здібностей, до 

впевненості перед лицем зовнішнього світу й, у той 

же час, до здатності прийняти своє глибинне, істинне, 

несвідоме Я» [13], а отже, вони передбачають 

самовдосконалення людини. – Г. К.) я вважаю 

екзистенціальним, таким, що сягає корінням самих 

глибин людської природи, одвічно й невідбутно» [13].  

Складову теорії потреб І. В. Вернадського 

становлять його думки із приводу важливості 

розробки та високої точності прогнозів попиту. Так, у 

нотатках до курсу політичної економії Г. Шторха в 

контексті висвітлення питання про потреби він писав, 

що «…починанню (у сфері діяльності із продукування 

якихось благ. – Г. К.)… необхідно передує 

усвідомлення міри певних потреб у суспільстві й 

існуючих засобів їх задоволення, або… знання запиту 

(попиту. – Г. К.) і пропозиції певного роду предметів» 

[10, с. 841], та відносив правильне визначення розміру 

виробництва до тих умов, недотримання яких 

загрожує невдачею справі, котра чудово провадиться 

в усьому іншому [10, с. 845]. Привернення уваги 

студентів до цього аспекту теорії потреб І. В. 

Вернадського є доцільним в процесі викладання 

навчальної дисципліни «Адміністративний 

менеджмент» через те, що за А. Файолем – 

засновником школи адміністративного менеджменту 

– однією з п’яти адміністративних операцій є 

передбачення [14, с. 362], під яким цей теоретик і 

практик управління фактично розумів діяльність із 

планування та прогнозування [14, с. 367], а, як відомо, 

у сфері економіки одним із найважливіших напрямів 

останнього часто є розробка прогнозів попиту 
1
. Цим 

прикладом доцільно скористатися в процесі розгляду 

питання про функції адміністративного менеджменту.  

На наш погляд, з метою реалізації завдань з 

активізації патріотичного виховання доцільно 

використовувати й приклади тих дій та ідей 

українських учасників історичного процесу, які мали 

негативні наслідки для нашої державності та 

українського суспільства 
2
. Приміром, у контексті 

висвітлення в курсі адміністративного менеджменту 

питання про його методи не буде зайвим згадати про 

                                                           
1
 Успішне прогнозування попиту передбачає розуміння 

механізму функціонування ринку. У зв’язку із цим слід зазначити, 

що в І. В. Вернадського зустрічаємо ряд важливих зауважень із 

приводу цього механізму. З одного з них, а саме з такого: «Наше 
незнання, наші лінощі або наше недбальство, а іноді й наша 

гордість (курсив наш. – Г. К.) можуть змінювати ціну речей, 
2
 Потрібно лише, щоб звернення до таких прикладів 

відбувалося в рамках того, що Н. М. Яковенко визначила як 

«…перефокусування “страдницької” історії на, сказати би, історію 
“оптимістичну”» [15]. Загальне уявлення про це перефокусування 

дають такі слова Н. М. Яковенко: «Справа, отже, в 

концептуальному акценті: чи ми зосереджуємо оповідь лише 
довкола оплакування наших історичних кривд і невдач, чи, не 

замовчуючи цих-таки невдач, підкреслюємо, що, всупереч усьому, 

ми вижили?» [15].  

такий факт з історії Західно-Української Народної 

Республіки: «Полк. Стефанів (він командував 

українськими захисниками Львова з 9 листопада 1918 

року. – Г. К.) був, як відомо, занадто ексклюзивний, 

шефа штабу не мав і взагалі ніякого співділання в 

командуванні не хотів знати. Прикази видавав 

звичайно без попереднього обміркування з кимось 

другим, пляни укладав сам і на швидку руку… так, 

що крім нього ніхто більше не знав його намірів» 
3
 

[16, с. 411–412]. 

Використання відомостей з історії України та її 

економічної думки в процесі викладання у 

вітчизняних вишах навчальної дисципліни 

«Адміністративний менеджмент» сприятиме 

підвищенню ефективності цього процесу, 

закріпленню й поповненню раніше здобутих 

студентами історичних та історико-економічних 

знань, стане серйозною підмогою в реалізації 

Стратегії національно-патріотичного виховання дітей 

та молоді на 2016–2020 роки, затвердженої Указом 

Президента України від 13 жовтня 2015 року № 

580/2015, і Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді, затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки України від 16 червня 

2015 року.  
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МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ПРОМИСЛОВОСТІ: СВІТОВИЙ ДОСВІД 

 

У статті представлено результати проведеного дослідження способів підвищення 

конкурентоспроможності промислового сектора економіки на основі вивчення світового досвіду. Окреслено 

програми реструктуризації промислового сектора економіки як постсоціалістичних країн (Польщі та Чехії), 

так і інструментарій підвищення конкурентоспроможності промисловості країн із ринковою економікою 

(Німеччина, США, Франція, Японія). Визначено основні принципи формування стратегії інноваційно-

технологічного розвитку структури промислового сектора економіки. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, промисловість, реструктуризація, приватизація, технологічний 

розвиток. 

 

Mikhel R. METHODS OF INDUSTRIAL COMPETITIVENESS IMPROVEMENT: WORLD 

EXPERIENCE 

The article presents the results of the study of methods of improving the competitiveness of the industrial sector by 

analysing the international experience. The author outlines the programs of restructuring of the industrial sector of 

post-socialist countries (such as Poland and the Czech Republic) as well as the improvement tools of industrial 

competitiveness of the countries with market economy (Germany, USA, France, Japan). The research reveals the basic 

principles of the formation of innovation and technological development strategy of the economy industrial structure. 

Keywords: competitiveness, industry restructuring, privatization, technological development. 

 

У сучасних умовах господарювання перед 

країнами постає проблема формування та підтримки 

конкурентоспроможності. Метою конкурентної 

боротьби є максимальне задоволення запитів 

споживачів і високий рівень ефективності виробничо-

економічної діяльності. Реалізація цих цілей полягає в 

пошуку і використанні конкурентних переваг, що 

забезпечують досягнення міцних позицій на ринку. 

Промислова політика є елементом соціально-

економічної стратегії держави, яка концентрується на 

проблемах реструктуризації промисловості. Завдання 

уряду полягає у тому, щоб за допомогою 

економічних, правничих та інших інструментів 

вплинути на обрані сектори промисловості з ціллю 

формування раціональної структури продукції в 

умовах ринкової економіки. Стратегічною ціллю 

промислової політики є підняття ефективності, 

конкурентоспроможності та інноваційності 

промислових підприємств. Досвід розвинутих 

західних держав у сфері управління 

конкурентоздатністю національної економіки 

викликає безперечний інтерес, оскільки питання 

створення нових конкурентоспроможних видів 

економічної діяльності безпосередньо пов’язане із 

стратегією національного розвитку. 

Аналіз останніх досліджень свідчить про те, що 

проблематикою підвищення рівня 

конкурентоспроможності промисловості займалися як 

вітчизняні вчені-економісти, так і зарубіжні. Серед 

останніх слід вилити праці П. Кругмана, С. Ліндера, 

Б. Оліна, М. Портера, Д. Сакса, Л. Саммерса, 

Дж. Харта, Е. Хекшера та ін.  

Серед праць українських вчених питання 

конкурентоспроможності промисловості 

досліджували Я. Базилюк, О. Білорус, Я. Жаліло, С. 

Іщук, Д. Лук’яненко, С. Соколенко та ін. У працях 

О. Амоші, В. Александрової, Ю. Бажала, В. Гейця, 

А. Даниленка, Б. Кваснюка, С. Кірєєва, В. Мунтіяна, 

Ю. Орловської, В. Сіденка, Л. Шинкарука 

обґрунтовано, що саме в межах розв’язання проблеми 

національної конкурентоспроможності в умовах 

глобалізації вирішується проблема формування 

стратегії та політики довгострокового соціально-

економічного розвитку України.  

Однак, в умовах загострення глобальної 

конкуренції, наростання стратегічних викликів 

суспільству та економіці України зростає також 

необхідність продовжити дослідження національної 

конкурентоспроможності, не тільки беручи до уваги 

чинники та ознаки, але й розглядаючи та аналізуючи 

досвід провідних країн світу у вирішенні питання 

підвищення конкурентоспроможності провислості. З 

огляду на це, дослідження світового досвіду 

подолання кризових явищ у промисловому секторі 

економіки і буде об’єктом дослідження. 

Метою статті є здійснення аналізу методів 

підвищення конкурентоспроможності промислового 

сектора економіки на основі вивчення світового 

досвіду. 

Накопичений у світовій практиці досвід в галузі 

управління структурними перетвореннями 

промислового сектора економіки відрізняється 

різноманітністю, при цьому для кожної розвиненої 

економіки європейських країн характерний певний 

сценарій, орієнтований на певні стратегічні цілі та 

ресурсні обмеження. Необхідно брати до уваги те, що 

різні країни реалізовували методи управління 

модернізацією структури промисловості в різні часові 
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періоди, володіючи різними конкурентними і 

порівняльні переваги. Проте, в політиці 

реструктуризації промисловості країн, що досягли 

успіху в формуванні збалансованої структури 

промислового сектора, можна виділити спільну рису – 

це вибір пріоритетних видів економічної діяльності, в 

які забезпечувався першочерговий приплив 

інвестицій. Як правило, таким видам економічної 

діяльності надавалися податкові та інші пільги, при 

цьому перелік пріоритетних галузей і набір методів з 

часом змінювався [2, с. 359]. 

Так, для відновлення промисловості Польщі у 

1993 році Рада Міністрів Польщі прийняла рішення 

щодо створення програми промислової політики на 

1993-1995 рр. Ця програма стосувалася 

реструктуризації власності, розвитку малого та 

середнього підприємництва, охорони навколишнього 

середовища, заощадження палива та енергії, ринку 

праці, а також технологічного поступу. 

Однією з форм промислової політики держави, 

спрямованої на покращення конкурентоспроможності 

промисловості, було документальне анонсування 

урядом секторів, які мали найбільший потенціал для 

розвитку. Міністерство промисловості і торгівлі 

Польщі підготувало два відповідних документа у 1993 

та 1995 роках, у першому з яких були 

задокументовані сектори з найбільшим потенціалом 

для розвитку (обрані на основі їх існуючої або 

потенційної конкурентоспроможності). Інший 

документ підкреслював сучасність секторів і їх вплив 

на модернізацію промисловості та вдосконалення 

структури промисловості, а також потенціал для 

розвитку вигідного експорту. Рейтинг цих секторів 

базувався на таких критеріях як шанси виведення 

товарів сектору на міжнародний ринок, а також 

ефективність та ріст польських підприємств у цьому 

секторі [6, с. 14]. 

Ще одним видом програм, спрямованих на 

«зцілення» економіки Польщі були так-звані 

антикризові програми. Ці програми в першу чергу 

були розроблені для підтримки секторів, які 

перебували в глибокій економічній кризі та не 

підлягали приватизації (гірничодобувна 

промисловість, суднобудівельна, і оборонна 

промисловість). Зокрема, часткового успіху було 

досягнуто у реформуванні вугільного та 

металургійного комплексу Польщі. Для його 

реформування канадським консорціумом у 1992 році 

була розроблена спеціальна програма, яка 

передбачала: 

- ліквідацію надлишку виробничих 

можливостей через ліквідацію застарілих 

чавуноливарних заводів; 

- заміну мартенівських печей на електричні; 

- збільшення частки повного відливу сталі до 

75%; 

- виокремлення із чавуноливарних заводів 

діяльності, яка не пов’язана безпосередньо із 

виробничими процесами; 

- погашення боргів чавуноливарних заводів і 

збільшення їх оборотного капіталу; 

- створення основ для впровадження 

корпоративного управління; 

- збільшення виготовлення готових виробів [9, 

с. 43]. 

Розроблена система заходів щодо пом’якшення 

негативних соціальноекономічних наслідків 

реструктуризації у вугледобувних регіонах 

передбачала зниження пенсійного віку на 5 років для 

вивільнених шахтарів з нарахуванням вихідних 

виплат; забезпечення шахтарям, які погодилися на 

перекваліфікацію, протягом двох років після 

звільнення виплат у розмірі 65% від заробітної плати; 

можливість надання пільгових банківських кредитів 

звільненим працівникам для освоєння іншої 

діяльності [3]. 

Успіх розробленої програми був відображений в 

позитивних фінансових балансах промисловості 

починаючи з 1994 року, хоча прибуток був дуже 

малим, а заборгованість сектора залишалася дуже 

високою. До позитивних наслідків реалізації 

програми належали: зайнятість у секторі була 

скорочена без будь-яких колективних звільнень; 

надмірне виробництво було усунене без закриття 

заводів, що було особливо важливо, враховуючи 

значення сталеливарного виробництва для місцевих 

ринків праці; були впроваджені значні технологічні 

зміни (зокрема сучасні методи нагріву сталі), що 

зменшило забруднення навколишнього середовища 

[6, с. 16]. 

Пильної уваги заслуговують також державні 

програми Німеччини та їх інструментарій щодо 

підтримки перспективних промислових підприємств в 

німецькій економіці. Згідно із цією програмою 

держава в рамках модернізації інституційної 

національної технологічної інфраструктури 

концентрувалася на системних діях по заповненню 

бракуючих елементів інфраструктури і по 

упорядкуванню їх взаємодії в формі державно-

приватного партнерства, створенні мережевих 

національних і регіональних спеціалізованих систем, 

а також мережевих форм організації діяльності 

промислових підприємств. Слід зазначити, що 

загальним правилом проведення перетворень в 

німецькому промисловому секторі стало здійснення 

повсюдної системи моніторингу та оцінки 

ефективності проектів науково-дослідних розробок, 

які здійснювалися за державної підтримки, в тому 

числі і з участю міжнародної експертизи [2, с. 361]. 

Основним напрямком конкурентоспроможного 

промислового сектора Німеччини стала ефективна 

територіальна організація промисловості (штандорте, 

кластери), яка забезпечила формування збалансованої 

структури промислового сектора економіки. Процес 

кластеризації німецьких штандортів передбачав 

формування регіональних кластерів, призначених для 

посилення кооперації між територіально 

згрупованими компаніями. Основним напрямком 

розвитку німецьких кластерів були промислові 

підприємства, які спеціалізувалися на випуску 

високотехнологічної продукції. Важливою 

особливістю кластерів був міжрегіональний характер 

формування промислових підприємств, які особливу 

увагу приділяли управлінню технологічним 

ланцюжком створення кінцевого продукту. 

Результатом такої кооперації стали сформовані 
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технологічні інноваційні центри національного, 

європейського та навіть світового значення [2, с. 360]. 

Частково досвід німецької моделі управління був 

перейнятий Чеською Республікою при проведенні 

реструктуризації провідного автомобільного 

концерну «Шкода» на початку 90-х років ХХ століття. 

До 1990 р. автомобільна промисловість 

Чехословаччини працювала в неконкурентному 

середовищі і не могла йти в ногу з технічним 

прогресом, характерним для світової автомобільної 

промисловості. Відсутність інновацій зумовила 

випуск застарілих моделей і низьку продуктивність 

праці. Для збільшення виробництва потрібні були 

додаткові інвестиції, проте фінансове становище 

підприємства не дозволяло брати зовнішні позики. 

Окрім того, Шкода негайно потребувала покращення 

якості виробництва. Тому спільне підприємство (з 

сильним іноземним партнером) було єдиним 

можливим рішенням для цього автомобільного 

виробника. Таким іноземним партнером після 

проведення тендеру чеським урядом став німецький 

концерн «Фольксваген». 

«Фольксваген» зобов’язувався упродовж 1991-

2000 років побудувати завод, за що чеський уряд 

зобов’язувався надати податкові канікули на 2 роки; 

19% захисний тариф для захисту ринку від іноземної 

конкуренції на мінімум 4 роки; фінансувати 

покращення телекомунікаційної системи «Шкоди» до 

західноєвропейського рівня; допомогти у 

фінансуванні перекваліфікації працівників; не 

створювати перешкод для інвестицій та якнайшвидше 

затверджувати усі необхідні дозволи [7, с. 85]. 

Відразу після створення спільного підприємства 

ціллю «Шкоди» стало покращення якості продукції та 

збереження низьких цін. Це було досягнуто в 

результаті двох реструктуризаційних процесів: 

перший передбачав внутрішню реструктуризацію 

компанії, тоді як другий передбачав реструктуризацію 

зовнішніх відносин «Шкоди» з її постачальниками, а 

також розширення мережі диллерських центрів. 

Запропонована «Фольксвагеном» стратегія розвитку 

чеського автомобільного підприємства «Шкода» 

базувалася на таких основних факторах: 

по-перше, постачальницька мережа Фольксвагена 

розвивалася за методом стабільного та 

безперешкодного постачання. Враховуючи, що 

більшість чеських постачальників комплектуючих на 

початку 1990-х років мали значні фінансові труднощі, 

було запропоноване вирішення проблеми за 

допомогою створення спільних підприємств із 

західноєвропейськими компаніями (це не лише 

стабілізувало фінансове становище чеської фірми, але 

й дозволило їй здійснити технологічне оновлення 

виробництва); 

по-друге, Шкода зберігала рівень витрат на 

виробництво та постачання за допомогою 

використання порівняно дешевої, однак 

кваліфікованої робочої сили; 

по-третє, угода між «Фольксвагеном» та 

«Шкодою» передбачала надання захисту для чеських 

виробників комплектуючих з боку чеського уряду, а 

також зобов’язувала концерн «Фольксваген» залучати 

саме чеських виробників, що з одного боку значно 

покращило якість їхньої продукції, та забезпечило 

потреби «Шкоди» – з іншого; 

по-четверте, «Фольксваген» застосовував метод 

«тандемного управляння», який передбачав 

кооперацію між чеськими та німецькими 

менеджерами, що своєю чергою було більш 

ефективним при передачі ноу-хау; 

по-п’яте, «Фольксваген» забезпечив перехід від 

традиційних форм організації виробництва до 

концепції «ощадливого виробництва», яке 

передбачало залучення у процес оптимізації бізнесу 

кожного співробітника і максимальну орієнтацію на 

споживача. 

Іще одним засобом забезпечення 

конкурентоздатності економіки є створення пільгової 

системи оподаткування для формування і просування 

технологічних інновацій в високотехнологічні галузі 

промислового сектора. Вважається, що схильність до 

здійснення інновацій взагалі, в тому числі і 

технологічних інновацій, безпосередньо залежить від 

рівня оподаткування прибутку. Практично всі 

промислово розвинені країни намагаються знайти 

оптимальний варіант оподаткування. Наприклад, 

одним з головних заходів в промисловій політиці 

Франції є податковий кредит на дослідні витрати (cré-

dit-impôt recherche (CIR)), мета якого полягає в тому, 

щоб підприємство змогло відняти від податку на 

прибуток певний відсоток з витрат на дослідження. 

Розмір податкового кредиту може досягати 30% на 

розвиток і дослідження, а якщо підприємство 

проводило дослідження в державній лабораторії то до 

60%. У практиці японського уряду податковий кредит 

використовується з 1967 року і становить 20% від 

приросту кваліфікованих винахідницьких робіт, 

досягнутого по відношенню до одного з попередніх 

років з максимальним рівнем аналогічних витрат, і 

становить не більше 10% обов’язкових податкових 

платежів. В даному випадку держава виступає в 

якості інвестора, оцінюючи довгострокові наслідки 

податкового кредиту. Таким чином, відбувається 

перенесення державного ризику неотримання 

вкладень державних коштів на приватний сектор [2, c. 

363]. 

Також до одного з найбільш ефективних методів 

непрямого стимулювання технологічного розвитку 

галузей промисловості в розвинених країнах 

(Німеччині, Франції, Японії) можна віднести 

створення єдиної інформаційно-комунікаційної 

системи для доступу середніх і дрібних підприємств 

промисловості до технологічних інновацій. Уряд 

однієї із постсоціалістичних країн – Угорщини, за 

прикладом німецької моделі створив мережу 

прикладних науково-дослідних інститутів у вигляді 

науково-технічних центрів, головною метою яких є 

підвищення ефективності кооперації в проведенні 

науково-дослідних робіт в університетах, 

дослідницьких інститутах і промислових 

підприємствах, і ефективне використання 

технологічних досягнень. 

У державах-членах ЄС розвиток технологічних 

інновацій стимулюється з допомогою використання 

«технологічної платформи». Платформа є так званою 

ініціативою «знизу вгору»: учасники самі створюють 
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платформу. Головні зацікавлені сторони залучають 

представників промисловості, органів державної 

влади, дослідницьких організацій, академічних 

інституцій, фінансових співтовариств (наприклад, 

венчурних організацій та Європейського 

інвестиційного банку), а також споживачів. Вони 

приймають рішення про створення платформи, 

визначених тематичних служб Єврокомісії, що 

забезпечують інформаційною підтримкою. 

Формування «Технологічних платформ» можна 

розглядати в якості одного з можливих допоміжних 

інструментів реалізації національних пріоритетів 

науково-технологічного розвитку та розвитку 

науково-виробничих зв’язків. При цьому деякі 

платформи дозволять уточнити пріоритети в рамках 

існуючих інструментів державної підтримки 

інновацій. На основі інших сформуються нові 

науково-виробничі кооперації, що дозволить 

уточнити склад і механізми реалізації бюджетних 

цільових програм, що реалізовуються на умовах 

приватно-державного партнерства [4]. 

До прикладу, в Нідерландах у 90-х роках ХХ 

століття на фоні економічного спаду та зростаючого 

безробіття, знижувалася й інноваційна активність. У 

1997 році уряд Нідерландів заснував Провідний 

технологічний інститут, метою якого було 

налагодження співпраці між промисловістю та 

дослідницькими інститутами, які б спільно 

працювали над потребами приватного сектору 

економіки. Фінансування здійснювалося на пайовій 

основі: 50% фінансував уряд, 25-30% - приватний 

сектор. Приклад Нідерландів показує, що уряд може 

забезпечити правильний стимул для співробітництва 

між приватним сектором і дослідницькими 

установами. Така співпраця забезпечує відповідне 

досягнення поставлених цілей, а також заохочує МСП 

до участі у проекті. Ґрунтуючись на цьому успіху, 

голландські політики вирішили застосувати модель 

Провідного технологічного інституту при розробці 

інноваційної політики держави [8, c. 15]. 

Схожа практика існує і у США. Рівень 

конкурентоспроможності промисловості цієї держави 

можна пояснити головним чином проведеною 

американськими компаніями комплексною 

політикою, яка спрямована на створення інноваційних 

та глобальних конкурентних переваг, ядром якої є 

технологічна політика. Підтримка інноваційних 

конкурентних переваг у США здійснюється за 

допомогою застосування фінансово-кредитних 

важелів стимулювання НДДКР, просування системи 

стандартів якості у світовій торгівлі, реалізації 

державними органами частини маркетингових 

функцій, що зазвичай виконують підприємства, та ін. 

Глобальні конкурентні переваги промислових 

компаній США відображають реалізацію в першу 

чергу екологічних і соціальних критеріїв 

господарської діяльності, що виникають як зовнішні 

обмеження (нормативне регулювання екологічних та 

соціальних стандартів державою) і як об’єктивна 

потреба самих фірм. Реалізація глобальних 

конкурентних переваг у США здійснюється шляхом: 

− зростання витрат промислових компаній на 

природоохоронні заходи; 

− створення екологічно чистих технологій в 

процесі пошуку способів зниження вартості 

виробництва (підвищення технологічних 

конкурентних переваг фірм); 

− зростання витрат фірм-виробників 

конкурентоспроможної продукції на підвищення 

кваліфікації, перепідготовку та підготовку кадрів; 

− експорту наукомістких виробництв (в країни 

схожого рівня розвитку і частково в країни, що 

розвиваються); 

− експорту ліцензій та науково-технічного 

обміну (в країни схожого рівня розвитку і частково в 

країни, що розвиваються); 

− експорту інвестицій у НДДКР (в країни 

схожого рівня розвитку і частково в країни, що 

розвиваються); 

− імпорту кваліфікованої робочої сили з 

подальшою імміграцією [1]. 

Таким чином, досвід промислово розвинених 

країн, що досягли успіху в технологічному розвитку 

промисловості, дозволяє виділити основні принципи 

формування стратегії інноваційно-технологічного 

розвитку структури промислового сектора економіки 

[5, c. 230-231]: 

1) стратегія нарощування, заснована на 

застосуванні власного науково технічного та 

виробничо-технологічного потенціалу із залученням 

зарубіжного досвіду. Поступове нарощування 

випуску нової конкурентоспроможної продукції 

дозволяє відпрацьовувати виробництво високих 

технологій і застосовувати їх в промисловому 

виробництві; 

2) стратегія запозичення, яка полягає в тому, що, 

використовуючи свій інноваційний потенціал, 

промисловість освоює виробництво наукоємної 

продукції, що виробляється в розвинутих країнах. 

Подальше збільшення виробництва продукції на 

основі науково-технологічного та промислового 

потенціалу дає можливість повністю освоїти цикл – 

від створення до виробництва наукомісткої продукції; 

3) стратегія перенесення, яка ґрунтується на 

використанні зарубіжного науково технічного та 

виробничо-технологічного потенціалу шляхом 

закупки ліцензій на новітні технології для 

виробництва високотехнологічної продукції, що 

користується попитом на світових ринках. Це своєю 

чергою сприяє підвищенню власного науково-

технологічного і виробничого потенціалу, що 

забезпечує перехід до відтворення всього 

виробничого циклу. 

Аналіз світового досвіду управління структурними 

перетвореннями економіки промислового сектора 

свідчить про те, що основний принцип 

конструктивної стратегії промислового розвитку – це 

стимулююча державна політика щодо всіх сфер 

нового технологічного укладу, а також сприяння 

розвитку промислової інфраструктури, розробка 

регіональних пріоритетів, підтримка експорту 

високотехнологічної продукції. Ефективне управління 

реструктуризацією промисловості включає в себе 

участь держави в НДДКР, полегшення доступу до 

патентів, податкову і фінансову підтримку нових 
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технологій, залучення іноземних партнерів, виділення 

пріоритетних видів економічної діяльності, а також 

розвиток міжрегіональної кооперації. Подальші 

дослідження можуть присвячені більш детальному 

аналізу кожного із перелічених методів 

реструктуризації. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ  
(НА ПРИКЛАДІ БРОДІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 

 
На сьогоднішній день дедалі гостріше постає питання щодо стану, використання, збереження, 

відтворення і оптимізації земельних ресурсів. Нераціональне використання, підвищення рівня антропогенного 

навантаження на довкілля спричиняють значні зміни їхнього стану.  

У процесі дослідження використовували матеріали форми 6-зем та фондові матеріали відділу земельних 

ресурсів Бродівського району Львівської області. Проаналізовано використання земель за категоріями їх 

призначення.  

В результаті виявлено зменшення площ ріллі і незначне збільшення лісистості, зменшення розораних та 

порушених земель на території району, незначне збільшення забудованих ділянок.  

Ключові слова: земельні ресурси, цільове призначення земель, агроекосистема, структура земель, рілля, 

розораність, порушені землі, рекультивація.  

 

Voіtkiv P., Kravtsiv S. CURRENT STATE AND USE OF LAND RESOURCES (ILLUSTRATED BY THE 

EXAMPLE OF THE BRODY DISTRICT OF LVIV REGION) 
Today, the question of the state, use, conservation, reproduction and optimisation of land resources is becoming 

more and more acute. Irrational use and increasing level of anthropogenic pressure on the environment cause 

significant changes in their condition. 

In the process of research, materials of the 6-zem report form (Report on the availability of land and its distribution 

by land owners, land users, and types of economic activity) and materials of the Land Resources Department of Brody 

District have been used. The use of land by destination categories has been analysed. 

As a result, there has been found a decrease in the area of arable land and an inconsiderable increase in forest 

cover, reduction of ploughed and disturbed soil in the district, a slight increase in built-up areas.  

Keywords: land resources, purposeful use of lands, agroecosystem, land structure, arable land, ploughing, 

disturbed soil, re-cultivation. 

 

Сучасний стан та використання земельних 

ресурсів, ефективне відтворення порушених земель, 

відновлення родючості ґрунтів і забезпечення на цій 

основі ресурсоекологічної безпеки життєдіяльності 

людини належать до пріоритетних напрямків 

сучасності. Це зумовлено тим, що майже всі земельні 

ресурси України охоплені гострою кризою, в 

результаті чого держава зазнає великих економічних, 

соціальних і екологічних збитків.  

Бродівський район розташований на північному 

сході Львівської області. Межує із північного-заходу 

– з Радехівським, із заходу з Буським, з південного-

заходу – із Золочівським районами Львівської області. 

На півночі – Горохівським районом Волинської 

області і на сході з Радивилівським районом 

Рівненської та Кременецьким районом Тернопільської 

області.  

Ґрунтовий покрив Бродівського району є 

неоднорідним. Вологий клімат з промивним водним 

режимом, водно-льодовикові піски і супіски та елювій 

верхньокрейдяних відкладів як ґрунтоутворюючі 

породи, майже суцільна (в минулому) лісова і лучна 

рослинність сприяли формуванню в межах цієї 

території дерново-підзолистих, дерново-карбонатних, 

лучних, дернових і болотних ґрунтів 1. 

Формування ґрунтів подільської частини 

Бродівщини відбулось в умовах тісного поєднання 

двох процесів ґрунтотворення – підзолистого і 

дернового. Залежно від інтенсивності прояву того чи 

іншого процесу ґрунтоутворення сформувались різні 

генетичні типи і підтипи ґрунтів з характерними їм 

агрохімічними властивостями та природною 

родючістю 1. 

Поширені по всій поліській частині Бродівського 

району чорноземи опідзолені глеюваті, також є ясно-

сірі, сірі і темно-сірі, дерново-карбонатні, дернові та 

лучні, лучно-болотні, болотні ґрунти. Торфовища 

низинні залягають у заплавах річок і їх приток та 

утворилися в умовах надмірного зволоження під 

покровом болотної рослинності. Змиті та розмиті 

ґрунти ярів та балок характеризуються повністю 

змитим гумусовим горизонтом і на поверхню 

виходить ілювіальний горизонт, а іноді і материнська 

порода. Ці ґрунти потребують залуження і заліснення 

1. 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ПЕРІОДУ УКРАЇНИ 

Випуск 3 (125) 

Навантаження, здійснюване людиною на будь-яку 

агроекосистему великої площі, значною мірою 

залежить від структури угідь, адже вони значно 

різняться між собою за ступенем вразливості. 

Динаміка структури сільськогосподарських угідь, 

лісових площ і інших природних угідь подана в 

таблиці 1 на прикладі 1993, 2000, 2007, 2011, 2016 

років.  

Площі тих чи інших угідь на протягом років 

змінюються (табл. 1). Багаторічні насадження, 

пасовища і сіножаті зберігають тенденцію до 

зростання, чого не можна сказати про ріллю, площа 

якої з 1993 р. по 2000 р. зростала, а з 2007 р. по 2016 

р. повернулась на рівень, наближений до показника 

1993 р. 

Взагалі, з 1993 р. по 2000 р. спостерігається досить 

значне зростання площ сільськогосподарських угідь – 

на 17 048 га і лише незначне зменшення цього 

показника (на 1 030,6 га) у 2007 р. Це свідчить про 

підвищення антропогенного навантаження на ґрунти 

району в цілому, хоча кількість ріллі з 2000 р. по 2016 

р. мала спадну тенденцію. Щодо 

несільськогосподарських угідь, то тут 

прослідковується зростання площ під лісом, 

чагарниками і болотами, що є сприятливим для 

екологічної ситуації загалом (табл.1). 

*матеріали форми 6-зем 

 

Зміни площ тих чи інших угідь пояснюються 

трансформацією ділянок одних угідь у інші у зв’язку 

із консервацією деградованих земель.  

Дані, наведені в таблиці 2, говорять про те, що 

протягом багатьох років навантаження на землі 

Бродівського району було різним. 

Беручи до уваги сільськогосподарське 

виробництво, бачимо, що розораність пікового 

значення набула у 2000 р. (порівняно з 1991 р. зросла 

майже на 5 тис. га). У цей же рік площа порушених 

земель зросла порівняно з базовим (1991 р.) у два 

рази. Відповідно, площа рекультивованих земель у 

2000 р. також була максимальною (99 га). З 2000 до 

2016 рр. розораність має спадну тенденцію – показник 

доходить до рівня, нижчого за базовий. При цьому 

зменшується площа порушених і рекультивованих 

земель, хоча площа перших залишається на значному 

рівні (738 га) (табл. 2). Отже, незважаючи на 

зниження рівня розораності, як порушені землі, 

беруться до уваги лише торфорозробки і землі, які 

порушені при будівництві.  

Рілля трансформується в основному у пасовище, 

рідше у сіножаті чи ліс. На місці сіножатей 

виникають чагарники, що, скоріш за все, є наслідком 

природної трансформації, а точніше, ренатуризації, 

що в кінцевому результаті позитивно позначається на 

екологічному стані місцевості. Пасовища, в свою 

чергу, переходять у лісові угіддя, що також несе 

позитивні екологічні наслідки.  

Загалом, кардинальні зміни щодо трансформації 

угідь мають місце лише в розрізі 

сільськогосподарських угідь. В інших видах угідь ці 

зміни є незначними, мають цілком природний 

характер, тобто відбувається процес ренатуризації 

(вторинне заболочення, заростання чагарником тощо), 

кінцевим результатом якого є переведення земель із 

певних сільськогосподарських угідь у природні – ліс, 

болото. 

**матеріали форми 6-зем та фондові матеріали Бродівського районного відділу земельних ресурсів 

 

Площа лісів і інших лісовкритих земель станом на 

1.01.2016 р. становить 40 004,69 га або 34,43 % від 

загальної площі земель району, тобто збільшилася у 

порівнянні з 2007 роком (табл. 3).  

 

Таблиця 1 

Структура земельного фонду Бродівського району 

(за даними 1993, 2000, 2007, 2011, 2016 рр., га)* 

Рік 
Загаль-на 

площа 
С/г угіддя 

Рілля 
 

Сіно-жаті 
 

Пасо-вища 
 

Багато-річні 

насад- 

ження 

Лісові 
площі 

Чагар-
ники 

Під 
водою 

Болота 

1993 116 205 51 227 42 830 3 684 4 419 294 37 932 852 1 574 296 

2000 116 205 68 275 49 085 7 840 10 362 988 38 529 881 1 550 306 

2007 116 205 67 244,4 42 570 11 364,2 12 301 1 008,8 38 749 909,1 1 459 603,9 

2011 116 205 67 687,5 42 493 11 373 12 288 1 012,7 39 225 918,6 1 470,3 605,3 

2016 116 205 67 157,7 42 415 11 302,6 12 204,5 1 072,03 40 004,7 982,5 1 472,7 593,3 

 

Таблиця 2 

Використання земель Бродівського району 

(за даними 1991, 2000, 2003, 2007, 2011, 2016 рр, га)** 

Рік 
Загальна 

площа району 

Всього 

с/г угідь 

Розорю-

ваність 

терторій 

 

Заповідні 

території 

Пору-
шені 

землі 

У тому числі 

Реку-
льти-

вація 
торфо-

розроб-ки 

при проведенні 

буд. робіт 

1991 116 205 68 140 43 618 589,4 405 337 28 74 

2000 116 205 68 275 48 267 589,4 814 792 22 99 

2003 116 205 67 476 41 265 589,4 1012 978 34 25,3 

2007 116 205 67 244 40 161 589,4 771 741 30 1,8 

2011 116 205 67 687,5 39 916 589,4 756 721 38 2,6 

2016 116 205 67 157,7 39 616 589,4 738 711 27 3,8 
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ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS OF THE MODERN PERIOD OF UKRAINE 

Для характеристики земель лісового фонду 

використовують показники розподілу за формою 

користування та цільового призначення, а також 

розподіл лісів за породним складом, віком, повнотою 

насаджень та бонітетом.  

Із загальної площі лісів та інших лісовкритих 

земель найбільшу площу займають лісові землі вкриті 

лісовою рослинністю (деревною та чагарниковою) – 

36 622,89 га (92,34 % від загальної площі лісів 

району) в 2007 році, а в 2016 р. – 36 367,11 га 

(90,9 %), тобто дещо зменшилася. Площа лісових 

земель не вкритих лісовою рослинністю займають 

лише – 397,1 га (1 %) в 2007 році, тоді як в 2016 році 

збільшилася до 701,75 га (1,75 %). Інші лісові землі 

також збільшили площу з 1 729,9 до 1 953,33 га та 

чагарники – 909,12 га до 982,51 га. 

Перша група лісів зменшила площу із 4 283,12 га 

до 4 217,82 га. До цієї групи лісів відносяться ліси 

зелених зон навколо міст і промислових центрів; 

охороні смуги вздовж річок, навколо озер та інших 

водойм; полезахисні та ґрунтозахисні ліси; захисні 

насадження на смугах відводу вздовж залізниць, 

автомобільних доріг і каналів [2]. Друга група лісів 

незначно, але збільшила площу з 35 207,3 га до 

35 277,4 га. Це експлуатаційні ліси, ліси спецзон і 

спецсмуг, обсяг лісокористування в яких визначається 

розрахунковою лісосікою, що не перевищує 

середньорічного приросту деревини [2].  

До підгрупи лісів та інших лісовкритих площ з 

основною визнаною функцією їх використання 

належать: ліси для виробництва деревини, площа яких 

збільшилася з 30 926 га до 31 224,74 га; ліси для 

захисної, природоохоронної та біологічної мети, 

площа яких також, збільшилася – з 2 733,2 га до 

3 024,7 га, а от площа лісів, які використовують для 

відпочинку навпаки зменшилася до 1 632,89 га. 

 

Таблиця 3  

Структура лісових площ та інших лісовкритих земель Бродівського району 

за 2007, 2016 роки (га)* 
Лісові площі та інші лісо вкриті землі 2007 2016 

Загальна площа лісів та інших лісовкритих земель: 39 659,02 40 004,69 

лісові землі вкриті лісовою рослинністю 36 622,89 36 367,11 

лісові землі не вкриті лісовою рослинністю 397,1 701,75 

інші лісові землі 1 729,9 1 953,33 

чагарники 909,12 982,51 

З усіх лісів та інших лісовкритих площ: 

Групи  лісів: 

І група лісів 4 283,12 4 217,82 

ІІ група лісів 35 207,3 35 277,4 

З основною визнаною функцією використання: 

для виробництва деревини 30 926,0 31 224,74 

для захисної, природоохоронної та біологічної мети 2 733,2 3 024,7 

для відпочинку 1 752,7 1 632,89 

*матеріали форми 6-зем 

 

У зв’язку з невиснажливим, безперервним 

лісокористуванням зростає значення не тільки 

деревної сировини, але й недеревних ресурсів лісу, 

що становить резерв для збільшення продовольчого 

фонду країни та забезпечення населення цінними 

продуктами харчування. 

Основна роль належить таким недеревним 

ресурсам як живиця, березовий сік, гриби, ягоди і 

лікарські рослини. За останні 10 років запаси 

дикорослих ягід зменшились на третину, що пов'язано 

із зменшенням кількості та площі зрубів лісів, 

розкиданістю ділянок, збільшенням площ освоєних 

земель, зростанням рекреаційного навантаження, 

невпорядкованістю сировинної бази, зменшенням 

урожайності через зміни кліматичних умов та 

погіршення екологічної ситуації 3. 

Основними причинами загибелі лісових насаджень 

як і в попередні роки залишаються лісові пожежі, 

пошкодження ентомологічними шкідниками, вплив 

несприятливих погодних умов.  

Площа забудованих земель станом на 1.01.2016 р. 

становила 4 226,55 га або 3,64% від загальної площі 

району. Із загальної площі забудованих земель, з 2007 

по 2016 роки, частка під житловою забудовою 

збільшилися з 537,03 га або 12,7 % від загальної 

площі забудованих земель до 598,66 га або 14,3 %. 

Площа земель промисловості також, збільшилася з 

95,62 га (2,26 %) до 100,4 га (2,39 %). Площа земель 

під відкритими розробками, кар’єрами, шахтами та 

відповідними спорудами зменшилася з 779 га (18,43 

%) до 711,62 га (16,91 %). Площа земель 

комерційного та іншого використання збільшилася з 

34,99 га (0,83%) до 43,98 га (1,05 %). Землі 

громадського використання дещо збільшили площу – 

з 208,12 га до 208,84 га. Площі земель, які 

використовуються для транспорту і зв’язку та землі 

для технічної інфраструктури зменшили площу за 

останні роки, тоді як землі для відпочинку та інші 

відкриті землі дещо покращили свої показники. 

Забудовані землі розглядаються не як засіб 

виробництва, що притаманно сільськогосподарському 

виробництву, а як просторовий базис забезпечення 

життєдіяльності і включає простір, що знаходиться 

під ними і над ними. Переважно більшість 

забудованих земель сконцентрована в межах 

населених пунктів, як первинної одиниці розселення 

людей. В умовах реформування земельних відносин 

відбувається невпинне розширення, збільшення площ 

забудованих земель, хоча існуюча житлова і 

виробнича забудова відзначається низькою 

щільністю, незадовільними соціальними, 

економічними та екологічними умовами проживання 

населення 3. 
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Загальна площа водних ресурсів за останні роки в 

Бродівському району збільшилася. Так, в 2007 році 

вона становила 1 459,07 га, тоді як в 2016 році – 

1 472,7 га., що в основному пов’язано із збільшенням 

площ ставків (табл. 4).  

Частка водних ресурсів у Бродівському районі є 

незначною – 1,27 % від загальної площі земель 

району. В структурі водних ресурсів прослідковується 

збільшення площ природних водотоків (річки та 

струмки) – з 154,87 га до 154,97 га. Площа штучних 

водотоків (канали, колектори, канави) зменшилася із 

631,44 га до 628,05 га, тоді як озер, прибережних 

замкнутих водойм, лиманів не змінилася (29,8 га). 

Найбільше площу займають ставки, які збільшили 

площу з 642,96 га (44,06 %) до 659,89 га (44,81 %). 

Також на території Бродівського району розташовані 

відкриті заболочені землі, площа яких за останні роки 

зменшилася (табл. 4). 

 

Таблиця 4 

Структура водних ресурсів Бродівського району за 2007, 2016 роки (га)* 
Водні ресурси 2007 2016 

Загальна площа водних ресурсів 1 459,0 1 472,7 

У тому числі під: 

природними водотоками (річками та струмками) 154,87 154,97 

штучними водотоками (каналами, колекторами,канавами) 631,44 628,05 

озерами, прибережними замкнутими водоймами, лиманами 29,8 29,8 

ставками 642,96 659,89 

Відкриті заболочені землі 603,91 593,29 

*матеріали форми 6-зем 

 

Площі земель природоохоронного, рекреаційного, 

оздоровчого, та історико-культурного призначення за 

останні роки не змінилася. На території Бродівського 

району найбільшу площу займають землі 

природоохоронного призначення – 589,4 га, також 

велика кількість земель рекреаційного призначення – 

355,0 га. Площа земель історико-культурного 

призначення становить – 17,4 га, ще менше земель 

оздоровчого призначення – лише 5 га.  

Отже, стан та використання земельних ресурсів за 

категоріями цільового призначення Бродівського 

району має такі тенденції щодо змін:  

– використання площ сільськогосподарських угідь 

свідчить про підвищення антропогенного 

навантаження на ґрунти району в цілому, хоча 

кількість ріллі має спадну тенденцію; 

– багаторічні насадження, пасовища і сіножаті 

протягом усього періоду зберігають тенденцію до 

зростання; 

– на несільськогосподарських угіддях 

прослідковується зростання площ під лісом, 

чагарниками і болотами, що є сприятливим для 

екологічної ситуації загалом; 

– використання площ земель під забудову 

збільшується; 

– площа водних ресурсів району дещо збільшилася 

за рахунок збільшення кількості ставків, однак вона є 

досить незначною відносно області; 

– площі земель природоохоронного, 

рекреаційного, оздоровчого та історико-культурного 

призначення є досить незначними і за останні роки не 

змінилися; 

– за результатами дослідження пропонується 

збільшити площу лісових насаджень; перевести 

частину земельних ресурсів з унікальною місцевою 

флорою і фауною під заповідні території, тим самим 

уберегти для майбутніх поколінь природні ландшафти 

від людського втручання в ці екосистеми. 
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Проведено порівняльний аналіз наявних ресурсів і умов для проведення інновацій в Україні, Польщі та 

Німеччині. Оцінено досягнуті практичні результати інноваційної діяльності в цих країнах. Виявлено ключові 

проблеми, пов’язані з управлінням інноваційною діяльністю на вітчизняних підприємствах, через призму 
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identified key problems, which related to innovation management at Ukrainian enterprises, through successful 

international experience.  
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Починаючи з 1971 року, людство вступило в 

інформаційну епоху. З появою мікропроцесора Intel 

4004 розпочав функціонувати V технологічний уклад. 

Сучасні інноваційні технології суттєво вплинули на 

суспільний розвиток. Значно зріс об’єм 

інформаційних потоків, необхідних для прийняття 

управлінських рішень. Інформація, знання та 

комунікації стали визначальними чинниками 

конкурентоздатності підприємств. За таких умов 

надзвичайно актуальним є питання підвищення 

ефективності інноваційної діяльності підприємств. 

Досягнення цієї мети неможливе без якісних змін в 

управлінні інноваційною діяльністю промислових 

підприємств, які є ключової ланкою в ланцюгу 

створення доданої вартості.  

Проблематика управління інноваційною 

діяльністю підприємств знайшла своє відображення у 

працях багатьох провідних вчених: І. Ваховича, А. 

Гальчинського, В. Геєця, П. Гардинера, Н. Денисенка, 

М. Долішнього, П. Друкера, С. Ілляшенка, О. 

Кузьміна, П. Перерви, М. Портера, Х. Рігса, А. Череп 

Н. Чухрай та ін. Зокрема, сучасні концепції 

стратегічного управління інноваційним розвитком 

підприємства ґрунтовно досліджені Л. Шульгіною і В. 

Юхименко [7]. Питання оцінювання ефективності 

управління інноваційною діяльністю підприємств 

досліджені А. Череп і М. Лизуненко, М. Чорною і С. 

Глуховою [5; 6]. Натомість С. Ілляшенком 

обґрунтовано методологічні і теоретико-методичні 

основи організації та управління інноваційним 

процесом на рівні підприємства/установи, сфери 

діяльності, регіону, країни [2]. В. Геєць дану 

проблематику розглядає у контексті подальших 

перспектив інноваційного розвитку України [3].  

Ефективну систему управління інноваційною 

діяльністю підприємства неможливо створити без 

якісної оцінки наявних умов для здійснення такої 

діяльності та її результативності. Однак для повноти 

дане дослідження має мати порівняльну базу з 

іншими, більш успішнішими країнами. 

Метою статті є виявлення спільних рис та 

відмінностей умов для проведення інновацій та 

досягнутих практичних результатів інноваційної 

діяльності в Україні, Польщі та Німеччині.  

Для порівняння особливостей здійснення 

інноваційної діяльності в Україні візьмемо дані 

Польщі та Німеччини. Порівняння з даними Польщі 

дасть можливість проаналізувати стан та ефективність 

проведення інноваційної діяльності в Україні з 

географічно близькою країною, схожою за територією 

та кількістю населення. Крім того, практика ведення 

господарювання у цих двох країнах ще два десятки 

років тому мало чим відрізнялася. Німеччина є однією 

з найбільш технологічно розвинутих країн у світі та 

лідером за використанням контролінгу як 

управлінського інструменту в господарській практиці 

промислових підприємств.  

Україна згідно з даними, опублікованими в звіті 

Глобальний інноваційний індекс 2016 (The Global 

Innovation Index 2016, GII) (ГІІ)[8], з результатом 35,7 

бали зі 100 можливих знаходиться на 56 місці (рис. 1).  
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Рис. 1. Рейтинг України, Німеччини, Польщі 

згідно з даними Глобального інноваційного індексу 

в 2010-2015 рр. 
Примітка: побудовано автором на основі [8] 

 

Це найвища позиція нашої країни за останні шість 

років досліджень. Найнижче, 71 місце (35,8 бала), в 

України було за результатами діяльності показаними 

в 2012 році. Тоді як, результати інноваційної 

діяльності Німеччини та Польщі за даними 2015 року 

дозволили їм також зайняти найвищі місця в рейтингу 

за досліджуваний нами період. Польща з показником 

40,2 бали займає 39 позицію, а Німеччина з 

показникам 57,9 бали замикає першу десятку 

найбільш інноваційно розвинутих країн світу. 

Глобальний інноваційний індекс (ГІІ) забезпечує 

порівняльну оцінку науково-дослідної та інноваційної 

діяльності держав світу за двома групами 

характеристик: наявні ресурси і умови для проведення 

інновацій (Innovation Input) та досягнуті практичні 

результати інноваційної діяльності (Innovation 

Output). Дані 2010-2015 рр. для України, Німеччини 

та Польщі за цими двома групами показників 

представлено на рис. 2. 

 

 

 
а) наявні ресурси і умови для проведення 

інновацій  

(Innovation Input) 

б) досягнуті практичні результати інноваційної 

діяльності  

(Innovation Output) 

 

Рис. 2. Рейтинг України, Німеччини, Польщі за двома групами показників Глобального інноваційного 

індексу в 2010-2015 рр. 
Примітка: побудовано автором на основі [8] 

 

У нашій державі найбільше ресурсів було 

вкладено в інноваційну діяльність та спостерігалися 

найкращі умови для її проведення в 2010 році. В 

останні п’ять років за цим показником вітчизняна 

інноваційна сфера відстає від польської не менше, ніж 

на 9 балів, а від німецької – більш, ніж на 20 балів. 

Однак, попри значно обмеженіші ресурсні 

можливості Україні вдається перевершувати Польщу 

за досягнутими практичними результатами 

інноваційної діяльності впродовж усього 

досліджуваного періоду. За коефіцієнтом інноваційної 

ефективності в останні три роки Україна не 

опускалася нижче 15 місця у світі. У 2013 і 2014 

роках за цим показником Україна випереджала навіть 

Німеччину. 

З’ясувати причини такого стану та їх вплив на 

ефективність управління інноваційною діяльністю в 

сучасних умовах господарювання, спробуємо на 

підставі більш детального аналізу підіндексів, з яких 

складаються групові характеристики ГІІ (рис. 3). До 

переліку підіндексів, які характеризують наявний 

ресурсний потенціал і умови для проведення 

інновацій в ГІІ, включають: інститути державного 

управління, людський капітал і дослідження, 

інфраструктуру, розвиток внутрішнього ринку та 

розвиток бізнесу. Своєю чергою, результативність 

інноваційної діяльності визначається за допомогою 

двох підіндексів: розвиток технологій і економіки 

знань та результати творчої діяльності. 
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Рис. 3. Підіндекси України, Німеччини та Польщі у Глобальному інноваційному індексі у 2012-2015 рр. 

Примітка: побудовано автором на основі [8] 

 

Порівняння окремих показників ГІІ для України, 

Німеччини та Польщі в 2013 і 2014 роках через 

надзвичайно високий вплив військово-політичних 

чинників лише в нашій країні не дозволить зробити 

об’єктивних висновків про стан та перспективи 

вітчизняної інноваційної діяльності. Таким чином, 

основну увагу приділимо зміні показників 2015 року, 

порівняно з 2012 роком. Крім того, для узагальненої 

якісної оцінки рівня окремих показників ГІІ 

використаємо шкалу Харінктона: від 0 до 20 балів – 

«дуже погано»; від 20 до 37 балів – «погано»; від 37 

до 63 балів – «задовільно»; від 63 до 80 балів – 

«добре»; від 80 до 100 балів – «дуже добре». 

Оскільки Німеччина та Польща є членами ЄС, то 

рівень ефективності функціонування їх державних 

інституцій є доволі схожим. Розрив у значенні цього 

підіндекса для вищезгаданих країн є найменшим і 

складає 8-10 балів. У 2015 році за цим підіндексом 

Німеччина була 18-та (84,1 бала), а Польща 32-га 

(75,3 бала) у світі.  

Даний компонент впливу на економічну і в т.ч. 

інноваційну діяльність в Україні значно відрізняється 

від країн, з якими здійснюється порівняння. У 2015 

році ефективність вітчизняних інституцій було 

оцінено на 48,7 бали, що дозволило посісти лише 101 

місце серед 127 країн. Загальний рівень цього 

підіндексу за останні чотири роки не дуже змінився. 

Це обумовлено насамперед значним погіршенням 

показника політичної стабільності, який за даними 

2012 року був у задовільному стані (62,5 бали і, 

відповідно, 79 місце в рейтингу), а у 2015 році в дуже 

поганому стані (14,9 бала і, відповідно, 125 місце). 

Нижче значення цього показника лише у Нігерії та 

Пакистані. На поганому рівні в Україні за даними 

2015 року є дотримання вимог щодо верховенства 

права (27,5 бала і 110 місце), ефективність урядування 

(28,5 бала і 88 місце), якість регуляторної політики 

(29,2 бала і 105 місце) та вирішення питань, 

пов’язаних з неплатоспроможністю суб’єктів 

господарювання (31,1 бала і 113 місце).  

Своєю чергою, дуже добрий рівень демонструє 

Україна у 2015 році за показниками простоти 

відкриття бізнесу (93,9 бала і 29 місце) та вартості 

скорочення персоналу (90,1 бала і 49 місце). 

Наприклад, за процедурою відкриття бізнесу наша 

держава випередила Німеччину (83,4 бала) на 52 та 

Польщу (85,9 бала) на 37 позицій у ГІІ. Досить 

високий в Україні порівняльний рівень показника 

зручності сплати податків. У 2015 році він становив 

70,7 бала, що на 23,7 бала більше, ніж у 2012 році. 

Такий значний стрибок показника дозволив нашій 

країні піднятися на 44 позиції в рейтингу ГІІ. 

Іншою великою проблемою в сфері інноваційної 

діяльності в Україні є рівень розвитку 

інфраструктури, який оцінюється у ГІІ трьома 

групами показників: загальної інфраструктури, 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та 

екологічної стійкості. За цим підіндексом ГІІ Україна 

(32,3 бала) та Німеччина (58,5 бала), порівняно з 2012 

роком, опустилися на 8 позицій. Однак, наша країна у 

2015 році знаходиться на 99, а Німеччина на 22 місці. 

Від Польщі (47,6 бала) у цьому році ми відстаємо на 

49 позицій.  

Найбільш неоднозначною у 2015 році є ситуація з 

оцінкою показників екологічної стійкості в Україні. З 

одного боку, на дуже низькому рівні знаходяться 
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характеристики величини ВВП на одиницю 

використання енергії (3,7 бала і 115 місце) та рівень 

сертифікації суб’єктів господарювання за 

міжнародним стандартом ISO 14000 (3,7 бала і 81 

місце), який містить вимоги до системи екологічного 

управління. З іншого боку, за рівнем екологічного 

показника, що характеризує рівень ефективності 

охорони здоров’я та життєздатність екосистеми 

країни (79,7 бали і 44 місце), наша держава відстає від 

Німеччини (84,3 бали) лише на 14, а від Польщі (81,3 

бала) – на 6 позицій в рейтингу ГІІ.  

Попри досить задовільний стан доступу до ІКТ в 

Україні (62,7 бали і 62 місце) у 2015 році, рівень їх 

використання в суспільстві є поганим (21,7 бали і 92 

місце). Зокрема, слід звернути більше уваги на 

тенденції зміни показників даної групи. Порівняно з 

2012 роком, показник доступу до ІКТ в нашій державі 

зріс на 14,1 бала, що дозволило піднятися в рейтингу 

ГІІ лише на 4 позиції. Показник використання ІКТ 

зріс рівно на 1 бал. При цьому в рейтингу ГІІ Україна 

опустилася на 26 позицій. Своєю чергою, у 

Німеччини (69,8 бала і 21місце) даний показник, 

порівняно з 2012 роком, зменшився на 3,1 бала, що 

призвело до падіння в рейтингу ГІІ на 16 позицій. 

Така тенденція свідчить про стрімкий ріст 

впровадження ІКТ у бізнес-практику суб’єктів 

господарювання в багатьох країнах світу. Позитивним 

прикладом в даній ситуації є результат Польщі (56,2 

бали і 37 місце). Для підняття в рейтингу ГІІ за рівнем 

використання ІКТ на 4 позиції сусідній державі 

довелось збільшити цей показник майже на 20 балів.  

Решта підіндексів ГІІ для України, які 

характеризують наявний ресурсний потенціал і умови 

для проведення інновацій, не значно відрізняються від 

показників Польщі.  

Найвище серед ресурсних підіндексів ГІІ оцінено 

рівень вітчизняного людського капіталу та 

досліджень. У 2015 році Україна (40,8 бала) посідає 

40 місце, що, порівняно з 2012 роком, краще на 

чотири позиції. Від Німеччини ми відстаємо на 18,1 

бала, або, відповідно, на 30 позицій. Польща (39,6 

бала) знаходиться на 42 місці. Цей підіндекс включає 

три групи показників: базова освіта, вища освіта та 

дослідження і розробки.  

Відносно позитивний результат України 

забезпечується за рахунок кількісних освітніх 

показників. За узагальненими характеристиками 

базової (60,9 бала і 20 місце) та вищої (47,1 бала і 24 

місце) освіти Україна у 2015 суттєво випереджає 

Польщу (базова: 57,1 бала і 34 місце; вища: 34 бали і 

68 місце) і Німеччину (базова: 56,9 бала і 35 місце; 

вища: 46 балів і 29 місце). Однак помітні успіхи у 

вітчизняній освітній сфері зовсім не корелюють з 

показниками, що характеризують дослідження і 

розробки. Всі показники цієї групи для України були 

на дуже поганому рівні відповідно до шкали 

Харінктона. У 2015 році в нашій країні налічувалося 

1165,2 дослідників на один мільйон населення (14 

балів і 44 місце). Порівняно з 2012 роком, даний 

показник скоротився на 30%. До прикладу, у 

світового лідера, Ізраїля, 8255,4 дослідників на один 

мільйон населення (у загальному рейтингу ГІІ за 

даними 2015 року він займає 21 місце). Німеччина з 

4459,5 дослідниками на один мільйон населення 

знаходиться на 16 місці.  

Також суттєво скоротилися вітчизняні витрати на 

дослідження і розробки. У 2012 році (19,2 бала і 37 

місце) вони становили 0,9% від ВВП країни, а у 2015 

році (14,5 бала і 54 місце) – лише 0,7%. Зважаючи на 

падіння рівня ВВП України за досліджуваний період в 

еквіваленті долара США на 48,45% [1; 4],  можна 

констатувати падіння рівня реальних інвестицій в 

дослідження і розробки більше ніж у два рази. У 

Німеччині (65,9 бала і 9 місце) на дослідження і 

розробки витрачають 2,8% від ВВП. Лідером у світі за 

даним показником є Південна Корея, яка за даними 

останнього року дослідження витратила на 

дослідження і розробки 4,3% від ВВП (у загальному 

рейтингу ГІІ за даними 2015 року знаходиться на 11 

місці). 

За рівнем розвитку внутрішнього ринку в 2015 

році Україна займає 75 місце із показником 42,1 бала. 

Відставання від Німеччини складає 17,6 бала та 59 

позицій рейтингу. Своєю чергою, від Польщі 

відставання складає 4,4 бала та 27 позицій рейтингу. 

Цей підіндекс налічує три групи показників: 

кредитування, інвестування та торгівля і конкуренція.  

За останні чотири роки в Україні майже не 

змінилися умови щодо отримання та обслуговування 

кредитів. Загалом за цією групою показників у 2015 

році Україна має 34,7 бала в рейтингу ГІІ та посідає 

58 місце. У 2012 році результат 35,9 бала дозволив 

зайняти нашій державі в загальному рейтингу лише 

75 місце. Така тенденція свідчить про ускладнення 

умов отримання кредитних ресурсів у багатьох 

країнах світу. Однак, Україна (75 балів) за 

показником «простота отримання кредитних 

ресурсів» у 2015 році посідає 18 місце, випереджаючи 

Німеччину (70 балів) на 9 позицій.  

За групою показників що характеризують 

торгівлю і конкуренцію за даними 2015 року Україна 

(67,1 бала) знаходилася на 46 місці, відстаючи від 

Німеччини на 18,9 бала або на 42 позиції в рейтингу 

ГІІ. Окремі показники даної групи, серед яких 

«Інтенсивність конкуренції на місцевому рівні» (60,9 

бала і 94 місце) та «Внутрішній масштаб ринку» (60,2 

бала і 46 місце), знаходяться на задовільному рівні. 

Вони свідчать про невисоку інтенсивність 

внутрішньої конкуренції та дають можливість 

говорити про високий потенціал внутрішнього 

ринкового середовища нашої країни. 

Детальніше зупинимося на групі показників, які 

характеризують інвестиційні можливості для 

проведення інноваційної діяльності. На задовільному 

рівні залишається лише показник зручності захисту 

інвесторів в Україні. За останні чотири роки він зріс 

майже на 6 пунктів та становить 53,3 бала. 

Відповідно, така зміна дозволила піднятися у 

світовому рейтингу на 25 позицій, порівняно з 2012 

роком, та посісти 77 місце. Решта показників, які 

характеризують інвестиційні можливості в Україні, у 

2015 році були на дуже поганому рівні.  

Відставання від світових лідерів за іншими 

показниками цієї групи становить подекуди більше 

ніж кілька десятків разів. Наприклад, за рівнем 

капіталізації у 2015 році Україна (5 балів і 76 місце) 
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відстає від Швейцарії (1 місце в рейтингу ГІІ за даним 

показником) у 18 разів, від Німеччини (20,6 бала і 37 

місце) в 4 рази, а від Польщі (14 балів і 49 місце) 

майже в три рази. За загальною вартістю акцій, що 

торгуються наша держава (0,6 бала і 63 місце), відстає 

від Швейцарії (5 місце в рейтингу ГІІ за даним 

показником) у 150 разів, від Німеччини (30,2 бала і 22 

місце) – у 50 разів, а від Польщі (9,3 бала і 33 місце – 

у 15 разів. 

За рівнем розвитку бізнесу в інноваційній сфері за 

даними 2015 року Україна займає 73 місце із 

показником 30,6 бала. Відставання від Німеччини 

складає 17,7 бала та 58 позицій рейтингу. Своєю 

чергою, від Польщі відставання складає 4 бала та 22 

позиції рейтингу. Цей підіндекс також налічує три 

групи показників, які характеризують: працю в 

інтелектуальній сфері, інноваційні зв’язки та рівень 

поглинання знань.  

Через зміну переліку показників у групі «праця в 

інтелектуальній сфері» Україна в 2015 році, порівняно 

з 2012 роком, покращила свої позиції в рейтингу ГІІ з 

78 до 48 місця. Насамперед на це вплинуло введення 

до переліку даної групи показників, частки зайнятих 

жінок з вищою освітою та науковим степенем у % від 

кількість зайнятих в інноваційній сфері. Даний 

показник в нашій країні становить 28,1 % і є на дуже 

доброму рівні (83 бали і 4 місце) відповідно до шкали 

Харінктона. За даною характеристикою ми 

випереджаємо Німеччину на 15,7 % (36,6 бала і 53 

місце) і Польщу на 9,1% (55,9 бала і 26 місце).  

На задовільному рівні в нашій країні є частка 

працівників задіяних у сфері надання наукомістких 

послуг (53,6 бала і 39 місце) та величина внутрішніх 

витрати на дослідження і розробки підприємств у % 

від валових витрат на дослідження і розробки (45,5 

бала і 44 місце). Однак, зважаючи на мізерний рівень 

валових витрат на дослідження і розробки в Україні 

це значення не може свідчити про задовільний стан 

витрат на інноваційну діяльність.  

Поганою ситуаціє в Україні є також з процесом 

навчання та здобуття нових навиків відповідно до 

стратегії розвитку фірм та змін викликаних зовнішнім 

середовищем. У нашій державі лиши 22,6% фірм, які 

пропонують формальне навчання. Світовими 

лідерами за даним показником є Китай 79,2%, 

Тайланд 75,3% та Швеція 70,3% компаній. Своєю 

чергою, Польща з 34,6% компаній знаходиться в 

рейтингу ГІІ на 46 місці. 

Стан інноваційних зв’язків, які характеризує друга 

група показників підіндексу розвитку бізнесу, за 

останні чотири роки погіршився. У 2015 році 

узагальнена характеристика для цієї групи показників 

становила 23,7 бали і дозволила зайняти Україні лише 

88 місце в загальному рейтингу, що на 20 позицій 

гірше, ніж у 2012 році.  

Задовільний рівень показника наукового 

співробітництва між університетами та промисловими 

підприємствами в Україні (41,7 бала і 72 місце) має 

місце лише через його отримання шляхом 

опитування. Наша держава є найбільш залежною від 

іноземного фінансування досліджень і розробок на 

фоні показників Німеччини та Польщі. В Україні 

(25,3 бала і 21 місце) майже 20% коштів, які 

вкладаються в дослідження і розробки, є іноземними 

інвестиціями. У Польщі (17,1 бала і 32 місце) іноземні 

інвестиції на даний напрям інноваційної діяльності 

становлять 13,4%, а в Німеччині (6,6 бала і 65 місце) – 

лише 5,2%.  

В умовах браку власних коштів у промислових 

підприємств та на фоні значної вартості залучення 

кредитних ресурсів, фінансування за рахунок 

іноземних інвесторів є доволі вдалим вирішенням 

проблеми забезпечення інноваційної діяльності. 

Решта показників, що характеризують інноваційні 

зв’язки стосуються рівня співпраці зі зовнішніми 

контрагентами. Дану проблему у вітчизняній 

інноваційній сфері вже було розглянуто при оцінці 

показників ЄІТ. В Україні в 2015 році (25,6 бала і 82 

місце) також були значні проблеми з рівнем 

поглинання знань. Їх ріст на 1,4 бали, порівняно з 

2012 роком, не зміг суттєво вплинути на ресурсний 

потенціал та умови для проведення інновацій. 

Україна в останній рік дослідження за даним 

показником відстає від Німеччини на 11,3 бала та на 

51 позицію, а від Польщі – на 7,1 бала та, відповідно, 

на 39 позицій у рейтингу ГІІ.  

Завершальним етапом аналізу показників ГІІ є 

порівняльна оцінка результатів інноваційної 

діяльності. Досягнуті кращі практичні результати 

вітчизняної інноваційної діяльності на фоні 

показників Польщі мають місце здебільшого за 

рахунок розвитку технологій та економіки знань, а не 

через результати творчої діяльності. За підіндексом 

розвиток технологій і економіки знань, згідно з 

даними 2015 року, Україна посіла 33 місце, 

випередивши Польщу на 19 позицій в рейтингу ГІІ. 

Своєю чергою, за рівнем даної узагальненої 

характеристики наша країна відстає на 17,5 бала та 25 

позицій від Німеччини (51,6 бала та 8 місце).  

Високе місце в рейтингу ГІІ за підіндексом 

розвиток технологій і економіки знань Україна 

отримала лише за рахунок групи показників, що 

характеризують можливості країни в сфері створення 

знань. За цією групою показників у 2015 році Україна 

посіла 16 місце у світі з результатом 46,2 бала. Однак 

він нижчий від показника Німеччини, яка займає 6 

місце на 20,2 бала.  

Таку результативність можна пояснити 

врахуванням в ГІІ двох показників, які 

характеризують кількість поданих патентних заявок 

та заявок на корисні моделі до національних 

патентних відомств. Очевидно, що спосіб та мотиви 

подання таких заявок регламентуються внутрішнім 

правовим полем кожної держави на власний розсуд і 

не характеризують ступінь їх інноваційності та 

комерційного потенціалу. Також, потрібно 

констатувати, що Україна за показником кількості 

поданих заявок на корисні моделі є світовим лідером, 

як і Німеччина за кількістю патентних заявок. Своєю 

чергою, за кількістю патентних заявок наша держава в 

рейтингу ГІІ знаходиться на 19 місці.  

Три інші показника, що оцінюють кількість 

поданих патентних заявок та рівень цитованості 

науково-технічних публікацій, визначаються на 

підставі єдиних правил для всіх країн світу. За цими 

параметрами в України на фоні світових лідерів дуже 
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погані результати. Наприклад, за кількістю патентних 

заявок поданих відповідно до Міжнародного договору 

про патентну кооперацію (The Patent Cooperation 

Treaty, PCT) наша держава має у 2015 році лише 5,7 

бала та посідає 41 позицію в рейтингу. Такий низький 

бал і відносно висока позиція в рейтингу свідчить про 

значний розрив між світовими лідерами за цим 

показником (Швейцарією, Японією, Південною 

Кореєю, Люксембургом та Швецією) і більшістю 

країн, що розвиваються. Своєю чергою, Німеччина з 

65,7 бала посідає 10 позицію. 

Україна (25,6 бала та 61 місце) в 2015 році також 

випереджає Польщу (22,2 бала та 79 місце) на 18 

позицій в рейтингу ГІІ за групою показників, які 

характеризують дифузію знань. У цій групі найбільш 

цікавими з точки зору промислового виробництва в 

Україні є показники плати за використання 

інтелектуальної власності (8,2 бала та 35 місце) та 

експорту високих технологій (11 балів та 45 місце). 

Рівень остатнього показника свідчить, що 

вітчизняним менеджерам із зовнішньоекономічної 

діяльності є сенс перейняти досвід своїх польських 

колег у даній царині, оскільки за рівнем експорту 

технологій наша країна відстає від сусідньої на 13,4 

бала і, відповідно, на 18 позицій в рейтингу.  

За підіндексом результатів творчої діяльності 

Україна у 2015 році відстає від Польщі та Німеччини. 

З точки зору даного наукового дослідження цей 

підіндекс може бути цікавий лише через призму 

показників, що характеризують нематеріальні активи. 

Оскільки сферою господарських інтересів 

промислових підприємств не можуть бути показники, 

що входять до груп «креативні товари та послуги» й 

«Інтернет-творчість».  

Отже, на підставі проведеного детального 

порівняльного аналізу показників ГІІ за період 2012-

2015 років можна зробити ряд висновків щодо 

визначення пріоритетного переліку проблем 

пов’язаних, з управлінням інноваційною діяльністю 

на вітчизняних підприємствах, через призму 

успішного світового досвіду: 

 ГІІ руйнує стереотип про проблемність 

започаткування бізнесу в Україні, отримання 

кредитних ресурсів для здійснення господарської 

діяльності та щодо складності процедури сплати 

податків. Основними проблемами є: небажання 

підприємницького середовища навчатися ефективній 

взаємодії із державними та місцевими органами влади 

в правовій площині; опановувати технології 

співпраці, пов’язані з функціонуванням державних та 

муніципальних онлайн-сервісів; 

 попри задовільну доступність до 

інформаційно-комунікаційних технологій їх 

використання в практиці господарювання 

промислових підприємств потребує суттєвої 

інтенсифікації;  

 негайних змін в управлінні вітчизняними 

підприємствами потребує процедура налагодження 

зовнішніх зв’язків в інноваційній сфері та методи 

поглинання зовнішніх знань; 

 дуже значною проблемою інноваційної сфери 

в Україні є низький рівень впливу існуючих знань на 

кінцевий результат діяльності суб’єктів 

господарювання; 

 у системі управління вітчизняними 

промисловими підприємствами слабо поширена 

практика формального навчання персоналу, яка 

узгоджена з стратегією інноваційного розвитку 

підприємства, а також здобуття додаткових 

компетенцій з роботи в умовах V-VII технологічних 

укладів. 

Крім того, оцінка ситуації через призму ГІІ 

показала, що при швидкому вирішенні проблем 

регуляторної політики, верховенства права, 

банкрутства та санації промислових підприємств, 

збільшення кількості реально працюючих державних 

онлайн-сервісів промисловість нашої країни з 

легкістю може конкурувати з більшістю промислових 

підприємств східної та південної Європи. При 

належному розвитку первинного та вторинного 

ринків цінних паперів (емісія акцій), ринків 

страхування та перестрахування комерційної 

діяльності майже повністю знівелюються відмінності 

в умовах ведення інноваційної діяльності в Україні та 

країнах ЄС. Стан цих ринків у нашій державі суттєво 

зменшує можливості вітчизняних промислових 

підприємств по залученню додаткових відносно 

дешевих коштів для здійснення інноваційної 

діяльності. 

Порівняння з даними Польщі дає можливість 

зробити висновок про можливість налагодження 

тісної співпраці в інноваційній сфері з країнами ЄС, 

які відносяться до групи помірних інноваторів 

відповідно до класифікації ЄІТ. Вітчизняні ресурсні 

можливості, географічне розташування, рівень 

людського потенціалу, а також результативність 

інноваційної діяльності, дозволяють з впевненістю 

говорити, що така співпраця можлива на паритетних 

умовах. У менеджерів та інноваторів українських 

промислових підприємств є надзвичайно великий 

досвід у питаннях розробки інновацій при 

мінімальних капіталовкладеннях. Своєю чергою, 

практика господарювання європейської 

промисловості свідчить про кращий досвід у 

питаннях комерціалізації інновацій. 

До перспектив подальших досліджень належить 

виявлення особливостей вітчизняної практики 

застосування контролінгу інноваційної діяльності на 

промислових підприємствах. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРИКОРДОННИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
ГРОМАД 

  

У статті висвітлено особливості розвитку прикордонних територіальних громад західної України. 

Визначено основні чинники особливостей розвитку територіальних громад: територіальна громада – суб’єкт 

транскордонного співробітництва, розвиток транскордонного ринку, нерівномірності розвитку 

територіальних громад в транскордонному просторі, наявність міжнародної технічної допомоги. Виявлено 

негативний та позитивний вплив чинників на розвиток територіальних громад. Запропоновано використати 

потенціал транскордонного співробітництва в процесі розвитку прикордонних територіальних громад 

України.   

Ключові слова: територіальна громада, транскордонне співробітництво, транскордонний простір, євро 

регіон. 
 

Tymechko I. FEATURES OF DEVELOPMENT OF BORDER TERRITORIAL GROUPS 

The article highlights the peculiarities of development of border territorial communities of western Ukraine. The 

main factors of development of territorial communities are defined: territorial community - subject of cross-border 

cooperation, development of the cross-border market, uneven development of territorial communities in the 

transboundary space, availability of international technical assistance. The negative and positive influence of factors 

on the development of territorial communities was revealed. It is proposed to use the potential of cross-border 

cooperation in the process of development of the border territorial communities of Ukraine. 

Key words: territorial community, cross-border cooperation, transboundary space, euro region. 

 

Особливості розвитку прикордонних 

територіальних громад визначають наступні ключові 

чинники: 

1. Оскільки, згідно з Законом України «Про 

транскордонне співробітництво», територіальна 

громада є основним суб’єктом транскордонного 

співробітництва, що дозволяє територіальним 

громадам формувати добросусідські відносини та 

поглиблювати взаємодію з суміжними 

територіальними громадами сусідніх країн, що сприяє 

спільному вирішенню завдань місцевого та 

регіонального розвитку. 

2. Порівняно нижчий рівень офіційної 

зайнятості мешканців, а також високий рівень 

підприємницької активності без офіційної реєстрації 

діяльності, що знижує можливості наповнення 

місцевих бюджетів прикордонних територіальних 

громад. 

3. Цінова різниця за окремими товарами 

(тютюнові вироби, алкогольні напої тощо) по обидва 

боки кордону впливає на розвиток торгівельної та 

дорожньої інфраструктури,  а також обумовлює 

високу залежність місцевих бюджетів від акцизного 

податку. 

4. Нерівномірності розвитку територіальних 

громад в транскордонному просторі за показниками 

соціально-економічного розвитку та фінансового 

забезпечення зумовлюють, зокрема перетікання  

людського капіталу, тобто молодь прикордонних 

територіальних громад  переміщується в більш 

розвинене середовище. 

5. Існування взаємних спрощень при перетині 

кордону мешканцями прикордонних територій 

України та сусідніх країн-членів ЄС, що сприяє 

перетину кордону мешканцями прикордонних 

територіальних громад з суспільних, культурних або 

сімейних мотивів та обґрунтованих економічних 

міркувань, які не визначаються прибутковою 

діяльністю. 

6.  Можливості участі у Програмах міжнародної 

технічної допомоги, що дозволяє залучити додаткові 

кошти для вирішення місцевих проблем. 

7. Відмінності правового середовища по обидві 

сторони кордону України та сусідніх країн-членів ЄС, 

створюють труднощі щодо реалізації спільних 

ініціатив територіальних громад України та сусідніх 

країн-членів ЄС. 

8. Умовне подвійне громадянство (карта поляка, 

угорця, паспорт румуна, росіянина) створює 

сприятливі умови для життєдіяльності мешканців 

прикордоння України на території сусідньої країни-

члена ЄС. На приклад Karta Polaka — документ, 

котрий підтверджує та засвідчує приналежність особи 

до польського народу, що дозволяє легально й 

законно працювати на території Польщі, не 

отримуючи дозволу на трудову діяльність, а також 

права займатися на території країни власним 

бізнесом. 

Територіальна громада як суб’єкт 

транскордонного співробітництва відповідно до 

Закону України «Про транскордонне 

співробітництво» (стаття 5) може діяти [1]: 

 в межах створеного єврорегіону; 

 шляхом укладання угод про транскордонне 

співробітництво в окремих сферах; 

 шляхом встановлення та розвиток 

взаємовигідних контактів між ними; 
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  обираючи форми транскордонного 

співробітництва відповідно до законодавства України. 

Співробітництво територіальних громад в межах 

єврорегіонів. На кордонах України та сусідніх з нею 

держав - 10 єврорегіонів, більшість яких 

функціонують як структурні підрозділи обласних 

державних адміністрацій. В порівнянні з 

єврорегіонами за участю прикордонних регіонів 

України, єврорегіони ЄС переважно сформовані та 

функціонують на рівні територіальних громад.  

Всі єврорегіони на кордоні з ЄС за участю 

українських областей створені обласними органами 

влади, а громади, на території яких функціонує 

єврорегіон, фактично залишаються осторонь від їх 

активної діяльності. У Карпатському єврорегіоні з 

2007 р. працює Асоціація органів місцевого 

самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна», яка 

об’єднує 77 територіальних громад Карпатського 

регіону (станом на квітень 2017 року) [2] та здійснює 

координацію територіальних громад з питань 

транскордонного співробітництва.  

Співробітництво територіальних громад шляхом 

укладання угод. Угода про транскордонне 

співробітництво регламентує правові, організаційні, 

економічні та інші аспекти цього співробітництва.  

Угода може передбачати утворення органів 

транскордонного співробітництва. Орган 

транскордонного співробітництва виконує завдання,  

покладені на нього територіальними громадами, їх 

представницькими  

органами, місцевими органами виконавчої влади, 

відповідно до його повноважень та у порядку, 

передбаченому законодавством України. Ще у 2012 

році Верховна Рада України ратифікувала Протокол 

№ 3 до Європейської рамкової конвенції про 

транскордонне співробітництво між територіальними 

общинами або властями стосовно форми органу 

транскордонного співробітництва - об’єднань 

єврорегіонального співробітництва (ОЄС), проте не 

було ще створено органу транскордонного 

співробітництва за участі територіальних громад 

України, хоча досвід ЄС вказує на ефективність 

функціонування органів транскордонного 

співробітництва для розвитку територіальних громад. 

В Україні територіальні громади не зареєстровані 

як суб’єкти правовідносин, не володіють 

відповідними документами, які засвідчують їх 

правосуб’єктність (зокрема, свідоцтвами про 

реєстрацію, ідентифікаційними кодами 

територіальних громад)[3]. В цих умовах 

територіальна громада не є стороною угод про 

транскордонне співробітництво, натомість, статус 

юридичної особи, а також усі права і повноваження 

збереглися за відповідними місцевими радами, які й є 

фактичними власниками комунального майна, 

володіють усіма владними повноваженнями, що 

суперечить європейській моделі місцевого 

самоврядування.  
Іноземний досвід показує, що місцеві ради чи 

виконавчі комітети не є юридичними особами, а лише 

органами самоврядування, які не набувають статусу 

юридичної особи[4]. Воднораз територіальні громади 

мають статус юридичних осіб і володіють усією 

повнотою повноважень і прав базових суб’єктів 

місцевого самоврядування, що дає можливість 

належно закріпити право власності. 

Виходячи з вище зазначеного, що стосується 

посилення інституційної спроможності територіальні 

громади, то слід зауважити, що територіальні громади 

в Україні не набули правосуб’єктності, тому не 

можуть стати повноцінними суб’єктами ринкових, 

соціальних, економічних, адміністративних, 

політичних відносин, що посилює ризик їх 

інституційної неспроможності.  

В Державній програмі розвитку транскордонного 

співробітництва на 2016—2020 роки[5] щодо 

посилення інституційної спроможності 

територіальних громад зазначено про сприяння 

поглибленню економічних, соціальних, науково-

технічних, екологічних, культурних та інших 

відносин між територіальними громадами, їх 

представницькими органами, місцевими органами 

виконавчої влади, територіальними громадами і 

відповідними органами інших держав, забезпечення 

розвитку міжмуніципального співробітництва та 

зв’язків малих і середніх міст прикордонних регіонів 

України з іншими суб’єктами транскордонного 

співробітництва шляхом виконання наступних 

завдань: 

поліпшити спільне стратегічне планування, 

визначити пріоритети та заходи для розвитку 

взаємовигідного транскордонного співробітництва, 

розширити договірно-правову базу співробітництва 

між територіальними громадами прикордонних 

регіонів України та інших держав; 

провести спільні заходи (конференції, зустрічі), 

спрямовані на активізацію співробітництва у рамках 

наявних єврорегіонів та міжурядових комісій з питань 

транскордонного співробітництва. 

Так, поглиблення співробітництва територіальних 

громад може здійснюватися шляхом розробки та 

реалізації спільних ініціатив, заходів, проектів, 

програм та стратегій в окремих сферах, що 

передбачає координацію співробітництва та 

акумулювання ними на визначений період ресурсів з 

метою спільного здійснення відповідних заходів. 

Розробка та реалізація спільних програм, стратегій, 

проектів сприяє вирішенню спільних проблем та 

поступовому зближенню суміжних територіальних 

громад сусідніх країн, яке відбувається в процесі 

запозичення, відтворення чи формування спільних 

методів, способів, інструментів підвищення 

конкурентоспроможності. Нині розроблено Стратегію 

транскордонного співробітництва Люблінського 

воєводства (Польща), Львівської, Волинської 

(Україна) та Брестської (Білорусь) областей на 2014-

2020 роки, де ключовим завданням є підвищення 

рівня життя мешканців прикордоння шляхом 

ефективного втілення положень документу, втім, 

Стратегія не реалізується. 

Ініціатива розробки Спільної стратегії розвиток 

Карпат знайшла підтримку серед членів Карпатського 

Єврорегіону, результатом чого стало прийняття 

рішення «Про напрацювання окремої операційної 

«Карпатської програми» для її фінансування 

Європейським Союзом на фінансову перспективу 
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Випуск 3 (125) 

2014 – 2020 років» на 39-му засіданні Ради МА 

«Карпатський Єврорегіон» (листопад 2011 р.). Від 

української частини Карпатського Єврорегіону 

головами обласних рад Львівської, Закарпатської, 

Івано-Франківської та Чернівецької областей була 

задекларована перед Кабінетом Міністрів України 

ініціатива спільної розробки та підписання Угоди 

щодо регіонального розвитку Українських Карпат 

(між Кабінетом Міністрів України – з одного боку та 

Закарпатською, Івано-Франківською, Львівською та 

Чернівецькою областями – з іншого).  

Суб’єктивний чинник вплинув на те, що у 

листопаді 2016 року представники обласних, 

районних, міських рад Львівської, Івано-

Франківської, закарпатської та Чернівецької областей 

та місцевих рад - членів Асоціації органів місцевого 

самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна» 

скерували звернення до Кабінету Міністрів щодо 

розробки та реалізації комплексної державної 

політики підтримки розвитку Карпат з наступними 

пріоритетами: розвиток дорожньо-транспортної 

інфраструктури (з метою забезпечення доступності в 

рамках регіону Карпат);  підтримка вирішення 

екологічних проблем; розвиток туризму і збереження 

історико-культурної спадщини. 
З 1990 Європейський Союз (ЄС) здійснює 

фінансову підтримку транскордонного 

співробітництва шляхом використання ряду ініціатив, 

програм та проектів. Програми ЄС значно 

переважають за кількістю та обсягом фінансування 

серед інших програм міжнародної технічної 

допомоги, які прямо або опосередковано стосуються 

транскордонного співробітництва. Так, найбільш 

активними щодо фінансування питань 

транскордонного співробітництва в Україні можна 

назвати програми в рамках «Європейського 

Інструменту Сусідства та Партнерства (ЄІСП)», 

Ініціативи «Східне партнерство», а також Програми 

«Підтримки політики регіонального розвитку 

України».  

ЄІСП (European Neighbourhood and Partnership 

Instrument ) розроблений як більш гнучкий і 

керований політичними потребами інструмент. Дві 

головні мети ЄІСП: 

 сприяння економічному та більш глибокому 

політичному співробітництву між ЄС та країнами-

партнерами; 

 надання допомоги для використання 

специфічних можливостей та вирішення проблем 

країн, що географічно мають єдиний кордон з 

країнами ЄС або географічно близько знаходяться до 

країн-сусідів ЄС. 

 У рамках Європейського інструменту сусідства та 

партнерства 2007 – 2013 років окремо виділено 

програми транскордонного співробітництва. 

Загальний бюджет компоненту транскордонного 

співробітництва ЄІСП складав близько 1,1 млрд. євро 

(включає внески фондів ЄІСП та ЄФРР 

(Європейський фонд регіонального розвитку)). 

Україна брала участь у наступних програмах ЄІСП 

(2007-2013)  : 

 “Україна – Польща – Білорусь” (186,201 

млн євро);  

 “Україна – Угорщина – Словаччина – 

Румунія” (68,6 млн євро);  

 ”Україна – Румунія – Республіка Молдова” 

(126,718 млн євро);  

 “Чорне море” (17,306 млн євро);  

Пріоритети програм ЄІСП: сприяння соціально-

економічному розвитку регіонів з обох сторін 

кордону; співробітництво у сфері захисту 

навколишнього середовища, охорони здоров’я та 

попередження воєн, конфліктів та злочинності; 

забезпечення ефективності та безпеки кордонів; 

сприяння ефективному співробітництву між людьми 

на локальному рівні. 

Однією з вимог більшості Програм є 

співфінансування проектів. Львівська область одна з 

перших затвердила Порядок співфінансування 

проектів міжнародної технічної допомоги з обласного 

бюджету (18 березня 2014 року), що містить 

процедури та механізми реалізації та фінансування з 

обласного бюджету проектів міжнародної технічної 

допомоги.  

Найбільшою за обсягом коштів була Програма 

“Україна – Польща – Білорусь” (2007-2013), в якій 

переважали за кількістю проекти, що передбачали 

заходи щодо розвитку можливостей транскордонного 

співробітництва на регіональному та місцевому рівні 

(табл. 1), це вказує на наявність можливостей 

транскордонного співробітництва та необхідність їх 

розвитку, що першочергово залежить від креативності 

на рівні територіальних громад.  

Таблиця 1 

Кількість проектів Програма транскордонного співробітництва Польща- Білорусь-Україна 2007-2013 
Заходи Польща-Україна Польща-Білорусь Польща Україна-

Білорусь 

Захід 1.1. Покращення умов для підприємництва 5 2 2 

Захід 1.2. Розвиток туризму 15 3 3 

Захід 1.3. Покращення доступу до регіону 6 2 2 

Захід 2.1. Охорона довкілля на прикордонних територіях. 11 5 - 

Захід 2.2. Ефективні та безпечні кордони 7 3 - 

Захід 3.1. Розвиток можливостей транскордонного 
співробітництва на регіональному та місцевому рівні. 

26 13 6 

Захід 3.2. Ініціативи місцевих громад 4 1 1 

Загальна сума співфінансування ЄС, млн. євро 74 29 14 

 

В рамках Програми “Україна – Польща – 

Білорусь” (2007-2013) реалізовано проекти, які 

вирішили спільні проблеми розвитку територіальних 

громад та покращили умови життєдіяльності їх 

мешканців (табл. 2). 

У Програмному документі на 2014-2020 роки 

визначено три стратегічні цілі ЄІС транскордонне 
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співробітництво для транскордонних заходів: 

сприяння економічному та соціальному розвитку 

регіонів по обидві сторони спільного кордону; 

вирішення спільних проблем, що стосуються 

навколишнього середовища, здоров'я мешканців та 

охорони і боротьби зі злочинністю; сприяння 

створенню кращих умов та інструментів для 

забезпечення  мобільності людей, товарів і капіталу. 

Програмний документ про підтримку ЄС ЄІС 

транскордонне співробітництво (2014-2020) також 

включає 10 цілей, зокрема наступні пріоритети 

Програми транскордонного співробітництва ЄІС 

Польща-Білорусь-Україна 2014-2020: Промоція 

місцевої культури та охорона історичної спадщини 

(Пріоритети: Промоція місцевої культури та історії;  

Промоція і збереження природної спадщини); 

Покращення доступності регіонів, розвиток надійного 

та стійкого до кліматичних впливів транспорту, 

комунікаційних мереж і систем (Пріоритети: 

Покращення та розвиток транспортних послуг та 

інфраструктури; Розвиток інфраструктури ІКТ); 

Спільні виклики у сфері безпеки (Пріоритети: 

Підтримка розвитку охорони здоров’я та соціальних 

послуг; Вирішення спільних проблем безпеки); 

Покращення управління кордонами та управління 

безпекою, мобільністю та міграцією (Сприяння 

ефективності та безпеці кордонів; Покращення 

діяльності з управління кордонами, митних і візових 

процедур).   

 

Таблиця 2 

Результати Програми транскордонного співробітництва Польща- Білорусь-Україна 2007-2013 
Пріоритет Результати  

Підтримка 

підприємництва 

Створено нові робочі 

місця 

467 

Створено організації з 

підтримки підприємництва 

12 

Підприємці/підприємства, які 

одержали послуги в рамках 

проектів 
1014 

Нові 

підприємці/підприємства 

зареєстровані завдяки 
проектам 

453 

Розвиток туризму Покращені культурні 
та історичні об’єкти 

52 

Створено центри 
туристичної інформації 

31 

Створення туристичних 
маршрутів 

1875 

 

Інвестиції в 

прикордонну 
інфраструктуру 

Збудовані та 

реконструйовані 
прикордонні переходи 

10 

Підвищена пропускна 

спроможність, автомобілів 
на день 

29865 

Підвищена пропускна 

спроможність, осіб на день 
48800 

 

Інвестиції у 
міжлюдські 

відносини і людські 

ресурси 

Транскордонні 
зустрічі, заходи 

1729 

Транскордонні зустрічі, 
заходи, учасники 

53527 

Фестивалі, спортивні заходи 
751 

Спільні дослідження 
186 

Інвестиції в іншу 
інфраструктуру 

Модернізовані будівлі 
71 

Нові, реконструйовані 
дороги 

116,5 км 

  

Інвестиції у безпеку Закуплений 
автотранспорт 

(швидка допомога, 

поліція) 246 

Обладнання 
349 комплектів 

  

Забезпечення 

комунікації 

Домогосподарства, 

громадські споруди 

2365 

Очисні споруди 

15 

Каналізації, км 

90,8 

 

 

Охорона здоров’я та 

інклюзив 

Медичні обстеження, 

перевірки, лікування, 

пацієнтів 
750 

Медичне обладнання, 

комплектів 

1048 

Заходи для неповносправних 

24 

 

 

У 2016 році представниками української сторони 

подано найбільше проектів на Програму Польща-

Білорусь-Україна (2014-2020) – 824 з загальної 

кількості 2325 проектів (Львівська область – 362, 

Волинська – 224, Івано-Франківська – 77, 

Закарпатська – 69 та інші). Так, партнери (місцеві 

органи влади) з української сторони в рамках 

використання технічної допомоги ЄС виявляють своє 

незадоволення щодо того, що вагому частину 

фінансування з фондів ЄС, що передбачається в цих 

проектах, зазвичай отримує партнерська сторона 

(іноземний партнер).  

На думку представників органів місцевого 

самоврядування (експертів з транскордонного 

співробітництва) найпоширенішими формами 

транскордонного співробітництва є Угоди про 

транскордонне співробітництво та транскордонні 

проекти; неактивними: єврорегіони та транскордонні 

кластери; незначними (або відсутні): неформальна 

взаємодія, трудова міграція, прикордонна торгівля. Це 

вказує на сприйняття органами влади та місцевого 

самоврядування законодавчо визначених форм 

транскордонного співробітництва. Хоча, ряд 

досліджень вказують на вагомість явищ прикордонна 

торгівля, транскордонна трудова зайнятість в 

життєдіяльності мешканців прикордоння.  

Саме наближеність державного кордону впливає 

на розвиток прикордонних територіальних громад, 

оскільки економічна діяльність часто орієнтована на 

«закордонних сусідів». Нерівномірності соціально-

економічного розвитку суміжних прикордонних 

територіальних громад в транскордонному просторі 

(зокрема, середня заробітна плата 2015 рік: Львівська 

область – 150 євро, Підкарпатське воєводство 

(Польща) – 806 євро) та запровадження взаємних 

спрощень при перетині кордону мешканцями 

прикордонних територій України (місцевий 

прикордонний рух, який діє згідно з міждержавними 
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угодами України з сусідніми країнами-членами ЄС) 

сприяють активізації дій мешканців прикордоння 

через кордон, що не враховують органи місцевого 

самоврядування та органи влади при прийнятті 

рішень щодо регіонального та місцевого розвитку.   

Досвід Польщі з організації поетапного 

використання активізації мешканців українського 

прикордоння в транскордонному просторі вказує на 

позитивний ефект в процесі розвитку прикордонних  

територіальних громад Польщі: 

 1 крок. Спрощення перетину українсько – 

польського кордону (Угода про місцевий 

прикордонний рух) (2008) 

 2 крок. Польською стороною при підтримці 

Люблінського та Підкарпатського воєводств 

упродовж ІІІ– ІV кварталу 2008 року було проведено 

пілотне дослідження з метою виявлення мети поїздки 

осіб, що перетинають кордон; віддалі від кордону 

місця проживання осіб і локалізації закупівлі товарів; 

частоти перетину польсько-українського кордону 

(2008)  

  3 крок. Розвиток торгових центрів у 

прикордонні, зокрема таких як Торговий Центр 

Корчова Долина, який розташований у Польщі на 

відстані 2 км від кордону з Україною (2009)  

  4 крок. Шопінг-віза – віза на закупи (2011)  

 5 крок. Сприятливі умови для ведення бізнесу 

на території Польщі, для тих, хто має досвід ведення 

бізнесу в Україні. 

  5 крок. Постійний моніторинг.  

Виявлено, що доходи від економічної активності, 

яка здійснюється на основі офіційної реєстрації 

суб’єктів господарювання на рівні прикордонної 

територіальної громади корелюють із приростом 

житлової площі в межах відповідної територіальної 

громади. Натомість неформальна зайнятість не 

створює імпульсів для зростання обсягів житлової 

площі. 

Отже, розвиток прикордонних територіальних 

громад безпосередньо залежить від сприятливості 

економічного середовища та стимулювання процесів 

переходу неформальної зайнятості у форму офіційної 

господарської діяльності. 
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ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТНОЇ СТРАТЕГІЇ ЯК ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ 
ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ 

 
У статті визначені основні напрямки формування експортної стратегії. Досліджені проблеми розвитку 

експортного потенціалу України. Запропоновані заходи для розвитку експортного потенціалу України та 

нівелювання проблем, що виникають. Прописані основні очікувані результати від реалізації Стратегії. 

Ключові слова: експорт, стратегія, розвиток експортного потенціалу України, міжнародні ринки, ЄС. 

 

Peretyatko L. FORMATION OF EXPORT STRATEGY AS A DEVELOPMENT OF EXPORTS 

POTENTIAL OF UKRAINE 

The article defines the main directions of the formation of the export strategy. The problems of development of 

export potential of Ukraine are investigated. Proposed measures for the development of export potential of Ukraine and 

the leveling of emerging problems are proposed. The main expected results from the Strategy implementation are 

described. 

Key words: export, strategy, export potential development of Ukraine, international markets, EU. 

 
За роки незалежності в Україні сформувалась 

експортоорієнтована модель розвитку економіки, яка 

повинна сприяти економічному зростанню держави та 

мінімізовувати відставання від розвинених країн. 

Однак, якщо передові держави світу експортують 

готову продукцію, то основна частка у структурі 

українського експорту припадає на сировинні товари, 

що негативно позначається як на ВВП держави, так і 

на поділі праці та рівні життя населення. 

Метою статті є визначення основних напрямів 

формування експортної стратегії як запоруки 

розвитку експортного потенціалу України.  

Експортна стратегія повинна стати запорукою 

економічного зростання держави та сприяти вивозу за 

межі країни готової продукції, а не сировиних 

матеріалів. 

Формування стратегії повинно відбуватися за 

наступними напрямами: 

І. Проблеми, що підлягають вирішенню: 

1. Зробити сприяння експорту постійною, 

послідовною та комплексною політикою, тобто 

перейти від окремих дій до розробки та «запуску» 

повноцінної політики сприяння експорту як 

безперервного процесу; 

2. Визначити «регуляторні орієнтири» для 

бізнесу. Стратегія стане інструментом 

конструктивного впливу на очікування бізнесу, щодо 

змін національної торговельної політики шляхом 

забезпечення її передбачуваності та прозорості; 

3. Забезпечити узгодження та координацію дій 

ЦОВВ, які займаються виробленням торговельної 

політики (зокрема, у частині експорту), та політикою 

в суміжних із торгівлею (експортом) сферах; 

4. Забезпечити спадковість та послідовність 

політики щодо експорту в середньостроковому та 

довгостроковому планах; 

5. Сприяти структурованому діалогу влади та 

бізнесу з питань розвитку торгівлі в цілому та 

експорту зокрема; 

6. Визначити систему принципів, на яких 

будуватимуться відповідні Урядові рішення та 

оцінюватиметься політика сприяння експорту; 

7. Визначити національні пріоритети у сфері 

сприяння експорту з тим, щоб ефективно використати 

кошти міжнародної технічної допомоги у сфері 

розвитку експорту України. 

ІІ. Цілі Стратегії: 

1. Оптимізація інтеграції України в міжнародні 

потоки товарів та послуг; 

2. Більш ефективне використання наявних 

режимів торговельних стосунків з торговельними 

партнерами; 

3. Відкриття ринків для українських 

експортерів шляхом досягнення відповідних 

домовленостей на регіональному та міжнародному 

рівнях (у тому числі, через участь у роботі 

відповідних міжнародних організацій); 

4. Зменшення негативного впливу регуляторних 

бар'єрів та спрощення процедур торгівлі; 

5. Активізації участі України в міжнародному 

регуляторному діалозі на різних рівнях та в різних 

форматах. 

6. Стратегічною ціллю сприяння експорту є 

забезпечення стабільного зростання експорту, 

підвищення на цій основі зайнятості та ефективності 

національної економіки. 

IІІ.  Реалізації стратегії: 

Запорукою успішної реалізації Національної 

експортної стратегії є такі передумови: 

1. Макроекономічна стабілізація як один із 

найважливіших чинників поліпшення національного 

бізнес-середовища як такого; 

2. Глибокі структурні та інституційні реформи; 

3. Відновлення довіри бізнесу до держави; 
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4. Послідовність та безперервність (спадковість) 

політики сприяння розвитку експорту (політика як 

процес, а не окремі заходи); 

5. Адекватне інституційне, інтелектуальне та 

фінансове забезпечення політики; 

6. Ефективна координація дій ЦОВВ. 

Відсутність цих передумов і є тими ризиками, які 

загрожують успішній реалізації Експортної стратегії. 

Пріоритетність відповідних заходів політики 

об’єктивно визначається такими обставинами: 

По-перше, Україна тільки починає формулювати 

ідеологію такої політики, визначати її принципи та 

розбудовувати механізми її реалізації; 

По-друге, в Україні практично відсутні державні 

структури та програми, які б сприяли експорту суто в 

комерційному плані. 

За прикладом ЄС Україна має створити 

платформу, якою б могли скористатись НУО 

(неурядові організації), науково-дослідні установи та 

навчальні заклади, профспілки, об’єднання 

роботодавців, торговельно-промислові палати, 

організації споживачів, бізнес-асоціації, професійні 

об’єднання тощо. Ця платформа має стати 

інструментом цільових консультацій саме з реально 

зацікавленими сторонами. Мета консультацій – 

висловлення всіх позицій, але при цьому вони не 

можуть підміняти механізми демократичного 

врядування. За прикладом ЄС елементами такої 

платформи мають стати реєстр зацікавлених сторін, 

інтерактивний механізм комунікації «уряд-

громадянське суспільство», база даних звернень та 

обговорень, що, зокрема, забезпечить 

поінформованість суспільства стосовно того, хто та 

яким чином впливає на вироблення торговельної 

політики. 

1. Прозорість та передбачуваність економічної 

політики в цілому та торговельної політики зокрема. 

Міжнародна практика та результати досліджень 

свідчать, що прогрес у реалізації цього принципу 

може мати такий же або навіть більший ефект для 

торгівлі порівняно з окремими пов’язаними з 

торгівлею заходами. 

2. Безумовне дотримання Україною своїх 

міжнародних зобов’язань. Це означає запровадження 

в національне законодавство міжнародних норм і 

правил та створення дієвих механізмів їх дотримання. 

3. Комплексний підхід до вирішення проблеми 

розвитку експорту. Як і інші країни, Україна має 

утвердитись у світі як виробник товарів та 

постачальник послуг світового рівня (зроблено в 

Україні українцями – Made in Ukraine), та як 

майданчик для виробництва товарів і послуг для 

міжнародних ринків (зроблено в Україні іноземними 

виробниками – Made by Ukraine). 

4. Фіскальна відповідальність. Поточні 

бюджетні обмеження об’єктивно звужують 

можливості Уряду фінансувати заходи, спрямовані на 

сприяння розвитку експорту. Тому політика розвитку 

експорту буде побудована в такий спосіб, щоб 

максимально ефективно використати кошти 

міжнародної фінансової та технічної допомоги в 

різних формах для реалізації відповідних цілей та не 

дестабілізувати державні фінанси. 

5. Проринковий підхід. Заходи торговельної 

політики будуть застосовуватись у такий спосіб, щоб 

коригувати недосконалості ринкового механізму й не 

викривлювати конкуренцію. 

Вирішення названих проблем та досягнення 

поставлених цілей потрібно здійснити за такими 

напрямками: 

Напрям 1. Забезпечення доступу на міжнародні 

ринки: скасування та/або зменшення тарифних та 

нетарифних бар’єрів: 

1.1. Угоди про вільну торгівлю 

Угоди про вільну торгівлю передбачають взаємне 

відкриття ринків сторонами угоди з усіма 

економічними наслідками, але економічний ефект від 

вільної торгівлі в кінцевому підсумку 

визначатиметься спроможністю українських компаній 

запропонувати закордонним споживачам товари та 

послуги належної якості за прийнятною ціною і в 

потрібній кількості та вирівнюють умови конкуренції 

між українськими виробниками товарів і 

постачальниками послуг та компаніями з третіх країн, 

які також мають аналогічну угоду з цією країною. 

Угоди про вільну торгівлю (УВТ) сьогодні є одним 

із найбільш ефективних інструментів забезпечення 

доступу національних виробників на ринки інших 

країн. Водночас, елементом прийняття рішення про 

укладання нової Угоди про вільну торгівлю мають 

стати правила та процедури оцінки наслідків 

потенційних УВТ для України. Мова йде про оцінку 

економічного та соціального ефектів, впливу на 

навколишнє середовище. При цьому доцільно 

скористатись практикою ЄС і запровадити трьох-

етапну систему оцінювання, а саме: попередня оцінка 

ефектів УВТ на етапі підготовки до переговорів, 

уточнена оцінка на етапі переговорів, коли основні 

параметри майбутньої угоди досить точно визначені, 

та оцінка реальних економічних ефектів, отриманих у 

результаті імплементації цієї угоди. 

Пріоритетом України сьогодні є використання 

потенціалу чинних Угод про вільну торгівлю. При 

цьому особлива увага буде приділятись виконанню 

Україною своїх зобов’язань у рамках Угоди про 

Асоціацію з ЄС, передовсім у частині гармонізації 

законодавства. Тому пріоритетом Уряду є і буде 

виконання Плану заходів з імплементації. 

Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, 

та Європейським Союзом, Європейським 

Співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншого боку, на 2014- 2017 рр. 

1.2. Переговори в рамках СОТ щодо подальшої 

лібералізації міжнародної торгівлі. 

У глобальному плані доступ виробників товарів і 

постачальників послуг до закордонних ринків 

визначатиметься швидкістю та масштабами 

лібералізації світової торгівлі на багатосторонній 

основі на платформі СОТ та інших міжнародних 

організацій. 

Враховуючи інституційні та фінансові обмеження, 

державна політика в цій сфері буде сконцентрована 

на пріоритетних для українських експортерів та 

імпортерів питаннях. Найбільш важливими для 

України питаннями, які сьогодні обговорюються в 

рамках СОТ, є сільське господарство, питання захисту 
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прав інтелектуальної власності, технічне 

регулювання, електронна торгівля та лібералізація 

торгівлі послугами. 

1.3. Захист інтересів українських експортерів 

закордоном (запити та нотифікації, робота в 

двосторонніх міжурядових радах та комітетах, 

організація трейд-місій, промоційних заходів). 

З метою успішного просування власних товарів та 

послуг на світові ринки Уряд розбудовуватиме 

спроможність вести постійний діалог із торговельним 

партнерами з питань торговельної політики та 

інвестицій, політики в суміжних з торгівлею товарами 

та послугами сферах тощо. 

Одним із першочергових кроків у цьому напрямку 

є відновлення діяльності Центру обробки запитів та 

нотифікацій як незалежного державного органу, що 

також дозволить Україні повноцінно виконувати 

зобов’язання перед СОТ та іншими партнерами у 

сфері дотримання прозорості. 

1.4. Участь у переговорах щодо нових 

міжнародних торговельних угод. 

Якісна зміна ролі послуг у виробничо-комерційних 

процесах зумовила початок переговорів щодо 

укладання Угоди про торгівлю послугами (Trade in 

Services Agreement, TISA), учасниками яких є 50 

країн, на які припадає 70% світової торгівлі 

послугами. Поява «нових» товарів - продукції 

органічного землеробства, енергоефективних товарів 

тощо - також стимулює пошуки відповідних 

міжнародних домовленостей, зокрема переговори 

щодо Угоди про лібералізацію торгівлі екологічно 

безпечними товарами. 

Враховуючи ці обставини, Україна приєднається 

до відповідних переговорів у тому чи іншому 

форматі. 

1.5. Переговори з країнами щодо взаємного 

визнання технічних регламентів та оцінки 

відповідності у сфері ТБТ (технічні бар’єри торгівлі) 
та визнання еквівалентності заходів у сфері СФЗ 

(санітарних та фітосанітарних заходів). 

З метою спрощення умов допуску українських 

виробників на ринки країн-партнерів Уряд 

укладатиме угоди про взаємне визнання санітарних та 

фітосанітарних заходів інших країн-членів СОТ як 

еквівалентних (Угода СОТ про застосування 

санітарних та фітосанітарних заходів, Стаття 4. 

«Еквівалентність») та домовленостей щодо визнання 

процедур оцінки (Угода СОТ про технічні бар’єри в 

торгівлі, Стаття 6. «Визнання оцінки відповідності 

центральними урядовими органами»). Для 

використання цих інструментів будуть створені 

відповідні інституційні передумови та активізована 

робота України в Комітетах СОТ із ТБТ та СФЗ, а 

також двостороння співпраця. 

1.6. Сприяння участі українських виробників 

товарів та послуг в державних закупівлях закордоном 

Одним із нових каналів експорту є участь 

українських виробників товарів та постачальників 

послуг у державних закупівлях закордоном, яка 

регулюється Угодою про Асоціацію між Україною та 

ЄС та Угодою СОТ про державні закупівлі. Уряд 

сприятиме використанню цих можливостей, але 

ефективність участі українських компаній у 

державних закупівлях закордоном залежить від їхньої 

спроможності успішно конкурувати з іншими 

учасниками в ціні та якості. 

Напрям 2. Розвиток експортного потенціалу 

(спроможність виробляти конкурентоспроможні 

товари та надавати конкурентоспроможні послуги): 

2.1. Створення конкурентоспроможного бізнес-

клімату 

Конкурентоспроможність національних економік є 

фактичним результатом складного взаємозв’язку 

міжнародної конкурентоспроможності національних 

виробників товарів і постачальників послуг та свого 

роду міжнародної конкурентоспроможності 

національної економічної політики в цілому та 

політики сприяння експорту зокрема. 

Тому зменшення внутрішніх процедурних 

бар’єрів, із якими стикаються, у тому числі, й 

українські експортери, має стати частиною загальної 

політики покращення регуляторного середовища. 

2.2. Стимулювання інновацій 

Здатність випускати конкурентоспроможні товари 

й послуги визначається якістю робочої сили, 

технологічним рівнем виробництва та спроможністю 

комерціалізувати (вивести на ринки) новий продукт. 

Політика сприяння розвитку інновацій 

будуватиметься відповідно до міжнародних 

зобов’язань України з тим, щоб уникнути санкцій під 

приводом порушення правил добросовісної 

конкуренції українськими виробниками товарів і 

постачальниками послуг. 

З цією метою Уряд розробить та імплементує 

Стратегію розвитку високотехнологічних галузей до 

2025 року та розпочне їх реалізацію. 

2.3. Програми розвитку окремих галузей 

економіки 

Однією з цілей будь-якої програми (стратегії) 

розвитку окремих галузей економіки має бути 

сприяння розвитку експортного потенціалу та 

посилення позицій українських виробників товарів і 

постачальників послуг на світових ринках. 

З цією метою Уряд зосередить свої зусилля на 

реалізації Стратегії розвитку системи технічного 

регулювання на період до 2020 року. 

Важливе значення для розвитку експортного 

потенціалу має реалізація Загальнодержавної цільової 

науково-технічної космічної програми України на 

2013-2017 роки, розробка та реалізація Стратегії 

розвитку туризму й курортів на 2016-2020 роки, 

Єдиної комплексної стратегії розвитку сільського 

господарства та сільських територій на 2015-2020 

роки, Стратегії державної підтримки розвитку МСП 

на 2016-2020 роки. 

2.4. Залучення прямих іноземних інвестицій та 

інтеграція в глобальні ланцюги вартості торговельна 

політика України є одним із чинників формування 

привабливості країни для іноземних інвесторів, що, у 

свою чергу, позитивно впливає на розвиток 

експортного потенціалу. Тому Урядом України буде 

вивчено питання про створення спеціального 

Агентства із залучення інвестицій. 

2.5. Лібералізація імпорту 

Розвиток експорту сьогодні об’єктивно вимагає 

лібералізації імпорту, адже відкриття ринків для 
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національних виробників товарів і постачальників 

послуг за допомогою угод про вільну торгівлю 

передбачає аналогічне відкриття українських ринків 

для імпортних товарів і послуг. Інтеграція в глобальні 

ланцюги вартості також вимагає більшої відкритості 

національної економіки до міжнародної торгівлі. 

2.6. Захист прав інтелектуальної власності 

Захист прав інтелектуальної власності є одним із 

наріжних каменів сучасної інвестиційної та 

торговельної політики. Побудова в Україні адекватної 

сучасним вимогам системи захисту прав 

інтелектуальної власності є одним із стратегічних 

напрямків реформ. Наявність такої системи є однією з 

ключових умов ефективної інтеграції України в 

глобальні ланцюги вартості. 

З цією метою Уряд розробить та імплементує 

Національну стратегію розвитку сфери 

інтелектуальної власності в Україні. 

Напрям 3. Сприяння експорту в частині 

зменшення пов’язаних з експортом витрат (політика 

спрощення правил та процедур торгівлі): 

3.1. Спрощення процедур торгівлі 

Спрощення процедур торгівлі сьогодні є одним із 

найбільш широковживаних інструментів сприяння 

експорту, тому Уряд вважає процес спрощення 

процедур торгівлі органічним елементом розбудови 

конкурентоспроможного регуляторного клімату. Така 

політика позитивно вплине на виробничо - 

комерційну діяльність експортерів, передовсім із 

числа МСП, та буде інструментом подолання 

корупції. 

Спрощення процедур торгівлі є також важливим 

чинником залучення інвестицій, оскільки елементом 

нових виробничо -комерційних процесів є імпорт 

сировини й комплектуючих та експорт готової 

продукції, а також розвиток внутрішньофірмової 

торгівлі. 

3.3. Фінансова підтримка експортерів 

Перелік та механізми використання фінансових 

інструментів у загальному вигляді регулюються 

відповідними Угодами СОТ та відповідними 

зобов’язаннями, які країни брали на себе при вступі 

до цієї організації. Цей перелік включає програми 

часткової компенсації непрямих податків та програми 

повернення імпортних зборів; фіскальні інструменти 

стимулювання (за умови відповідності статтям 2 і 3 

Угоди про субсидії та компенсаційні заходи); 

експортні кредити; програми гарантування та 

страхування експорту; створення вільних 

економічних зон. 

VI. Очікувані результати реалізації Стратегії: 

1. Збільшення експорту товарів і послуг до 2020 

року порівняно з 2015 роком; 

2. Збільшення кількості експортерів товарів і 

послуг; 

3. Збільшення географічної та товарної 

диверсифікації українського експорту; 

4. Активізація участі українських компаній у 

глобальних ланцюгах вартості (і наближення за цим 

показником до рівня країн ЄС); 

5. Укладання нових Угод про вільну торгівлю; 

6. Покращення позиції України в міжнародних 

рейтингах, що стосуються зовнішньої торгівлі, 

зокрема «Doing Business. Trading Across Borders», 

«Enabling Trade Index», «Index of Economic Freedom. 

Trade Freedom». 

І хоча Україна в коротко- і середньостроковій 

перспективі муситиме використовувати переважно 

кошти міжнародних кредиторів на цілі підтримки 

експортерів, уже зараз слід почати роботу з 

визначення переліку інструментів фінансової 

підтримки експорту та розробки інституційно-

юридичних механізмів їх застосування. 
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СПЕЦИФІКА РОЗВИТКУ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ ПРИКОРДОННИХ 
РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

 

У статті висвітлено особливості тіньового сектору економіки прикордонних регіонів (на прикладі 

Одеської, Чернівецької, Закарпатської, Волинської, Львівської областей). Виявлено проблеми дослідження 

тіньового сектору економіки прикордонних регіонів.  Розглянуто форми тіньової діяльності у прикордонних 

регіонах, зокрема контрабанда, стихійний промисел, човникарство, нелегальний видобуток корисних копалин і 

природних ресурсів. Виокремлено чинники впливу на економіку прикордонних регіонів. 

Ключові слова: прикордоння, тіньовий сектор економіки прикордонних областей, сегменти тіньової 

економіки, розвиток контрабанди, стихійний промисел, човникарство. 

 

Chertoryzhskyy V. SPECIFICITY OF DEVELOPMENT OF THE NON-GOVERNMENTAL ECONOMY 

OF THE BORDER REGIONS OF UKRAINE 

The article highlights the features of the shadow economy sector of the border regions (on the example of Odesa, 

Chernivtsi, Transcarpathian, Volyn, Lviv regions). The problems of research of the shadow economy sector of the 

border regions are revealed. The forms of shadow activity in the border regions are considered, in particular 

smuggling, spontaneous fishing, shuttle, illegal mining of minerals and natural resources. The factors influencing the 

economy of the border regions are singled out. 

Keywords: border area, shadow sector of economy of border regions, segments of shadow economy, development of 

smuggling, spontaneous fishing, shuttle business. 

 

Як суспільне явище тіньова економіка притаманна 

всім країнам незалежно від моделі та рівня соціально-

економічного розвитку. Практика показує, що поки 

буде існувати державна форма організації суспільного 

життя, а держава в тій чи іншій правовій формі буде 

впливати на економічний розвиток шляхом реалізації 

бюджетної, податкової, грошово-кредитної, валютної 

політики, до тих пір буде зберігатися і тіньовий 

сектор економіки.  

Виявлення стану тіньового  економічного сектору 

і методи боротьби є актуальними проблемами 

сучасного суспільства. Масштаби тіньової економіки 

в українській державі історично коливаються у межах 

від 40 до 80% ВВП в різні періоди часу. За останніми 

спостереженнями, незалежні експерти вважають, що в 

Україні масштаби тіньового економічного сектору так 

само залишаться високими - близько 65% ВВП. 

Рівень тіньової економіки України,  за офіційними 

даними,  в першому півріччі 2016 року склав 38%,  у 

2015 році він був 40% от ВВП, у 2014 – 43%. 

Достовірно дослідити цей показник неможливо. 

Фахівці відмічають, що ефективна боротьба з 

тіньовою економікою дозволить залучити на благо 

громадян України не менше 1 трлн грн, які на 

поточний момент перебувають в тіні [1, 2, 3]. 

На теперішній час існує значна кількість наукових 

праць вітчизняних та зарубіжних вчених, що 

присвячені сектору тіньової економіки. Ваговий 

внесок у розроблення проблеми тіньової економіки 

зробили зарубіжні вчені Б. Фрей, П. Гутман, роботи 

яких відображають спроби дати чітке визначення 

цьому економічному явищу [4,  5]. Також інші вчені-

економісти, такі як Е. Фейге, Б. Свенсон, 

досліджували роль нелегальної економіки у 

суспільстві й розробили методи її оцінювання [6, 7]. 

На думку західних фахівців, тіньовий сектор потребує 

не тільки поглибленого вивчення, але й розроблення 

спеціальної  методології дослідження. Передусім 

йдеться про запровадження  достовірних методів 

аналізу та кількісного виміру рівня тіньового сектору.  

Серед українських економістів тіньовий сектор 

досліджують С. Барсукова, З. Варналій, П. Мельник, 

І. Мазур, Д. Кауфман, А. Коліберди, М. Ласко, Т. 

Корягіна, Н. Тарасова, А. Баланда, Ю. Прилипко, Б. 

Тимченко, І. Єлісєєва [8–12]. На сьогоднішній день 

залишаються недостатньо дослідженими фактори і 

тенденції тіньового сектору економіки прикордоння 

як в Україні, так і за кордоном.    

Особливе місце у економіці країни, на жаль, 

займає тіньовий сектор економіки прикордонних 

областей України, який негативно впливає на 

соціально-економічні процеси, що відбуваються у 

прикордонні. Виникає необхідність більшої уваги 

вчених і менеджерів всіх рівнів регулювання 

ринкових відносин, щоб скоротити обсяги його 

паразитування на легальній економіці й по 

можливості легалізувати значну частину її діяльності, 

з метою збільшення податкових надходжень до 

державного бюджету. Головні труднощі при цьому 

становить виявлення його обсягів, оскільки його 

суб'єкти приховують масштаби своєї діяльності, та 

зменшення до прийнятних норм розвинених західних 

економічних систем приблизно до 5-10% від ВВП.  

За даними опитувань, до 40% молоді у 

прикордонних регіонах зайнято в тіньовій економіці. 

Майже для 2,5 млн. громадян України тіньова 

економіка є основним джерелом прибутків. Сам цей 
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сектор (до 50% ВВП) по розмірах можливо 

зрівнювати з «офіційною економікою» [13].  

Проблемою, яка ускладнює дослідження тіньового 

сектору економіки прикордонних областей України, є 

часткова або повна відсутність інформаційно-

статистичних даних. Але, тим не менше можна 

допустити в ході вивчення даного питання 3 групи 

факторів, що сприяють розвитку тіньового сектору в 

економіці України.  

Це економічні чинники: високе податкове 

навантаження і його нерівномірний розподіл, 

непрозорість і нестабільність податкового 

законодавства, реструктуризація сфер господарської 

діяльності, відсутність повноцінного ринкового 

середовища, недосконала приватизація, діяльність 

незареєстрованих економічних структур, криза 

фінансової системи. 

Соціальні фактори: низькі доходи населення 

прикордонних регіонів, високий рівень прихованого 

безробіття (створює велику кількість «човників»), 

нерівномірний розподіл ВВП.  

Правові фактори: корупція митниці, 

недосконалість податкового законодавства, 

недосконалість антикорупційної політики і 

законодавства. Як наслідок, все це призводить до 

ухилення від оподаткування, в результаті чого і 

утворюється тіньова економіка.  

Основними сегментами тіньової економіки і 

механізмами одержання тіньових прибутків є 

корупція; приховування реальних прибутків 

громадян, а також прибутків підприємств від 

оподатковування (ухилення від сплати податків); 

нелегальний експорт капіталів; незаконна 

приватизація державної власності; одержання 

тіньових прибутків шляхом вилучення з обороту 

різниці між офіційними і реальними цінами на товари 

і послуги; дрібні розкрадання на державних, 

акціонерних і колективних підприємствах; нелегальні 

валютні й зовнішньоекономічні операції 

(контрабанда); випуск і реалізація невраховуваної 

продукції; кримінальні злочини (рекет, наркобізнес, 

проституція тощо); фінансове шахрайство [14].  

В Україні виникла унікальна ситуація – на даний 

момент утворився цілий клас людей, які мають 

прибутки, значні або незначні, законні або незаконні, 

але ніколи не платять з них податків.  

Іншими словами, взагалі не існує такої проблеми, 

як легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом. 

Українське податкове законодавство побудоване 

таким чином, що подібні доходи просто нема ніякої 

необхідності легалізувати [15]. 

Звернемо увагу на  прикордонні області: Одеську, 

Закарпатську,  Чернівецьку, Волинську та Львівську, 

в яких наявний високий рівень тіньового сектору 

(контрабанда, приховування реальних прибутків 

тощо), а також області з нелегальним видобутком 

корисних копалин і природних ресурсів. 

Контрабанда є домінуючою складовою тіньового 

сектору економіки прикордоння, саме вона дозволяє 

уникати сплати митних платежів, одержувати від 

злочинної діяльності максимальний прибуток, 

переказувати грошові кошти на рахунки в іноземні 

банки та у такий спосіб накопичувати капітал. 

Якщо в країні сектор тіньової економіки досить 

високий, то в Одеській області він вище, ніж в інших 

регіонах: тут проходить трафік будь-яких товарів, 

різноманітність яких вражаюча. Необхідно 

підкреслити і те, що в області шість потужних портів. 

Наприклад, обсяг перевалки морських портів 

«Південний», Одеський і «Чорноморськ» у 2016 року 

80 мільйонів 500 тисяч тонн вантажів [16]. 

Також причиною високого рівня розвитку 

контрабанди є те, що регіон Південної Бессарабії 

довгий час державою ігнорувався, економіка 

перебувала в занепаді, що підштовхувало людей до 

альтернативних шляхів заробітку. За останній час 

відбулася спеціалізація, прикордонний регіон став 

потужною перевалочною базою важких наркотиків - 

героїну. Більшість спрямовується в Європу, на нашій 

території купувати його практично нікому через 

дорожнечу. 

Ще один потужний сегмент сектору тіньової 

економіки області контрабанда - китайський 

ширвжиток. В процесі перевезення часто просто 

знижується вартість товару на митниці, за що митник 

отримує свою «подяку». В Одесі знаходиться 

найбільший оптовий ринок ширвжитку - «7-й км» - 

понад 110 гектарів. Великий відсоток жителів регіону 

займаються продажем і постачанням товарів 

народного споживання по всій Україні. Необхідно 

підкреслити, що мрія деяких мешканців стати 

митником. 

Волинь як прикордонна область ще декілька років 

тому прославилася незаконною легалізацією 

іномарок, які ввозилися з-за кордону. Тоді таке явище 

назвали «волинським Клондайком». Але це виявилося 

не єдиною можливістю нелегального заробітку для 

місцевих. Іномарки з часом замінили на бурштин і ліс. 

Офіційно 30% волинської деревини продається за 

кордон. Натомість обсяг несанкціонованої вирубки 

лісу за перше півріччя 2016 р. склав 397 кубічних 

метрів. Спираючись на інформацію Всеукраїнської 

асоціації деревообробних підприємств (ВАДП), 

експорт деревини за кордон приносив чиновникам 

дохід ще за часів Януковича: була вибудувана схема, 

по якій до 1/5 від суми кожного експортного 

контракту по деревині відправлялися чиновникам, для 

цього при Державному агентстві лісових ресурсів 

була створена структура під назвою 

«Укрлісконсалтинг» - саме туди їхали закордонні 

покупці будь-якого з 350 українських лісгоспів, щоб 

заплатити відкати. Як відзначили в Асоціації, з 

кожного кубометра лісу виставлялися рахунки на 

офшорні компанії - це становило 10-20% від суми 

контракту. Іноземці їхали, домовлялися, отримували 

деревину і платили відкати. Це були великі суми, 

тому що на той час дуже багато деревини почав 

купувати Китай. Масовий вивіз сировини в 

необробленому вигляді за межі України привів до 

штучного дефіциту сировини на внутрішньому ринку, 

а також невиправданого підвищення цін на аукціонах 

з продажу деревини. Дана ситуація робить українські 

деревообробні компанії неконкурентоспроможними 

на європейському і світовому ринках. Багато 

компаній закриваються, а держава недоотримує до 

бюджету величезну кількість податків. Натомість у 
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цей час дерево відправляється у Польщу, в Китай, в 

Туреччину, куди завгодно - тільки не дається 

українським компаніям. При цьому ціни на експорт 

зараз навіть нижче, ніж на внутрішньому ринку. 

Схема, за якою вирубується ліс, відпрацьована 

роками. Свої дії «підприємці» пояснюють санітарним 

чищенням лісу. Наприклад, можна отримати дозвіл на 

вирубку хворих дерев, а «зібрати урожай» здорових, 

або ж кілька разів рубати ліс, використовуючи один і 

той же лісорубочний квиток. Вибираються кращі 

дерева, так званий «діловий ліс». Далі цю деревину 

зазвичай списують як звичайні дрова і приватні фірми 

її викуповують. Відбирається краща деревина, і іі 

відправляють за кордон. На експорт в основному 

вивозять такі породи: бук, сосну і дуб. 

Необхідно зауважити і те, що Волинська область 

входить до трійки областей з незаконного видобутку 

сонячного каменю, разом з Рівненською та 

Житомирською областями. Запаси бурштину в 

волинських лісах достовірно поки невідомі, але зараз 

їх називають «бурштиновим Клондайком». У цілому в 

Західному Поліссі можна відшукати понад 200 

відтінків закам'янілої смоли. Протягом декількох 

років камені вивозяться до Європи. Мінімальна 

вартість кілограма необробленого бурштину на 

чорному ринку в Україні – близько 600 доларів. У 

Китаї, де знаходиться кінцевий споживач, ця партія 

оцінюється в 3500 дол. 

Видобувають бурштин у тих частинах лісів, де 

дороги важкопрохідні, а поруч знаходяться села, де 

ніхто не живе. Про місця нелегального видобутку 

бурштину в основному знають тільки місцеві тому, 

що на незаконних копальнях працює досить велика 

кількість чоловічого населення. Все починалося як 

стихійний промисел і поступово видобуток став 

підконтрольний криміналітету, в якого місцеві жителі 

і почали працювати. Бандити собі забрали 

найвигідніші ділянки, але тримати під контролем усі 

ліси неможливо, тому частина дістається і селянам. 

Заробіток дуже не стабільний: можна в один день 

знайти якісні камені (заробити 15 тисяч гривень), а 

можна і протягом декількох днів нічого не знайти. 

Страждає екологія - ліс схожий на мурашник: ями, які 

з'являються через видобуток бурштину, досягають 8-

12 метрів, знищують ландшафт, дерева падають, а ліс 

стає схожий на піщану пустелю.  

Закарпатська та частково Чернівецька області, які 

межують з Румунією, Угорщиною, Словаччиною та 

Польщею, стали контрабандним регіоном України - 

«на експорт». Саме на Закарпатті довгий час діяв 

тунель, через який спрямовували в Європу поставки 

сигарет і алкоголю і який «не бачили»  чиновники з 

митної служби і силових органів. Товар везуть 

приватними автомобілями,  несуть в руках,залишають 

в «схованках» у «зеленці», а з того боку товар 

забирають подільники. Вартість сигарет в Європі 

вище у 5-7 разів, ніж в нашій країні , тому наша 

країна і стала одним зі світових лідерів по їх 

контрабанді. У 2011 році Україна взагалі була названа 

«чемпіоном світу» по даному виду контрабанди за 

версією Всесвітньої митної організації. Тютюнові 

компанії, які володіють заводами в Україні, втрачають 

частину ринків через засилля контрабандних сигарет. 

Втім, не виключено, що вони самі беруть у цьому 

участь: формуються цілі фури з коробками сигарет 

без акцизних марок. Більше половини автомобілів - зі 

словацькими, чеськими, угорськими номерами. Це 

авто або куплені за дорученням, або перевезені 

незаконно 

У кожного прикордонного регіону є своя 

специфіка тіньового сектору, яка залежить передусім 

від суміжних країн, внутрішніх промислових та інших 

особливостей області.  

Щодо Львівської області, то враховуючи її 

географічні особливості, увесь кордон, який 

перебуває в зоні діяльності Львівської митниці ДФС, 

межує з Європейським Союзом, а саме з Польщею. 

Виходячи з цього, можна підкреслити, що  найчастіше 

люди намагаються ввезти в Україну товари, які 

економічно вигідніше придбати в Польщі або в інших 

найближчих країнах ЄС. До них, як правило, 

належать товари легкої промисловості (брендовий 

одяг, тканини), предмети домашнього побуту та 

гігієни, а також побутова техніка (як нова, так і 

вживана),  автомобілі, квадроцикли,  зброю. Для 

порівняння: через кордони з країнами СНД подібні 

товари перевозять рідше, оскільки відсутній розрив у 

ціні на ідентичні товари в Україні та, наприклад, в тій 

же Білорусі. Натомість з України до Польщі возять 

українські та білоруські цигарки, бурштин. Присутні 

випадки ввезення препаратів спортивної фармакології 

з вмістом сильнодіючих речовин «нандролон» та 

«метандієнон», що заборонені до вільного обігу. 

Також має місце і незаконна вирубка, наприклад  у 

Східницькому лісництві у Новому Кропивнику 

Львівської області масово вирізають модрини, ялини, 

сосни та смереки. Ліс та пиломатеріали без 

документів відправляють щодня у Румунію. 

Здебільшого через нашу митницю контрабанду 

намагаються перевезти жителі області (75%), решта 

25% – особи з інших областей України та іноземці. 

Щодо віку, то найбільше протоколів складають на 

осіб від 20 до 45 років [17]. 

Тіньовий економічний сектор у перелічених 

прикордонних областях має ряд спільних ознак: 

- тіньовий економічний сектор як сателіт 

офіційної економічної діяльності  у прикордонні 

набуває розвитку саме в тих сферах, які найменш 

захищені законодавчою базою держави, недостатньою 

мірою контролюються нею (наприклад, за деякими 

даними митниця по закону перевіряє лише  5 % 

транспортних засобів, які перетинають кордон) [18];  

– тіньовий економічний сектор сприяє 

формуванню нових досконаліших тіньових схем 

(технічні можливості тіньового сектору  зростають 

постійно) та реалізації корисливих цілей окремих 

людей, особливо чиновників (наприклад,  Державного 

агентства лісових ресурсів, структура 

«Укрлесконсалтинг» тощо), які вдало організовують 

тіньову діяльність в обхід чинної законодавчої бази;  

–  пріоритетними напрямами розвитку 

тіньового економічного сектору виступають: 

контрабанда, стихійний промисел, човникарство, 

нелегальний видобуток корисних копалин і 

природних ресурсів (наприклад, незаконна вирубка 

лісів, видобуток вугілля, бурштину); 
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– можливість збагачення, отримання 

надприбутків від незаконної діяльності за короткі 

терміни часу, наявність високого рівня тінізації, що 

сприяє зрощуванню кримінальних суб’єктів з 

офіційними посадовими особами.  

- людський фактор, якщо людина заробляє на 

життя контрабандою, його доходи не пов'язані з 

ситуацією в країні та її рівень прихильності до тієї чи 

іншої держави дуже низький: важливу роль відіграє 

тільки можливість заробляти в нелегальному секторі.  

- «зацікавлені особи, через кордон проводять 

всі можливі легальні й нелегальні групи товарів - від 

одягу і техніки до наркотиків і зброї. Втім, без 

підтримки «зацікавлених осіб» з того боку кордону 

розміри контрабанди не були б такими колосальними. 

Розвиток тіньового сектору економіки 

прикордоння, недостатність державних зусиль щодо 

його подолання призводять до викривлення 

принципів громадянського суспільства, формують 

негативний імідж країни у світі. 

Позитивних тенденцій у боротьбі з тіньовим 

сектором економіки в прикордонних регіонах можна 

досягнути вирішенням низки вагомих проблем: 

- на протязі року поетапно доводити рівень 

оплати праці до її ціни хоча б на рівні територіальних 

сусідів України – нових членів Європейського Союзу 

- Польщі, Румунії, Болгарії, країн Прибалтики тощо; 

- в прикордонних регіонах необхідне повне 

погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, 

стипендій, інших соціальних виплат із врахуванням 

реального рівня інфляції;  

- здійснити заходи щодо захисту вкладів 

населення, підвищити довіру до банківського сектора 

економіки, створення належного клімату для 

інвесторів (люди повинні бути спокійні за свої 

вклади, і знати, що вони йдуть на розвиток 

прикордонного регіону); 

- підтримка рівня доходів населення через 

використання безготівкових розрахунків, що 

дозволило б зменшити схильність до діяльності у 

неофіційному секторі; 

- політика подолання тіньового сектору  не 

обмежується лише заходами державної служби 

зайнятості стосовно перепідготовки, 

працевлаштування та залучення до суспільної праці 

незайнятого населення та безробітних, а повинна 

охоплювати всі елементи національної політики, бути 

елементом макроекономічної трансформації, 

враховувати економічні, соціальні та структурні 

чинники. 

- збільшити кримінальну відповідальність за 

контрабанду (у багатьох країнах ЄС кримінальна 

відповідальність постійно збільшується). В нашій 

країні, наприклад, за контрабандний товар, який в 

обороті існує адміністративна відповідальність.  

- необхідно вирішувати проблеми не тільки з 

покаранням, а також з тим товаром, який 

конфісковується на митниці (мають місце випадки, 

що офіційно, за документами, знищувався або 

конфісковували в дохід держави, а потім з’являвся на 

інших точках).  
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