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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ЗАМКНУТОЇ 
СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ 

 
Будь-яка діяльність на підприємстві характеризується набором 

цілеспрямованих дій. Для здійснення цілеспрямованих дій менеджери повинні 
приймати рішення про перерозподіл обмежених ресурсів підприємства. Зміни по 
одному з видів ресурсів призводять до зміни по іншому виду ресурсів, в той час, як 
деякі ресурси можуть не змінюватися. Обираючи рішення, менеджер повинен 
мати уявлення про наслідки. Подання всієї інформації, наявної на підприємстві за 
можливими наслідками прийняття рішень, приведе до інформаційного 
перевантаження менеджера і ускладнить (або унеможливить) прийняття 
ефективного рішення [1]. Для зниження інформаційного навантаження менеджера, 
в практиці підприємств можуть використовувати системи показників [2] (як 
різновид – система збалансованих показників [3]). Однією з вимог, що 
пред'являються до таких систем показників є ущільнення інформації [2]. 

Зазвичай розробка систем збалансованих показників спирається на 
використання статистичних даних. У той же час, між деякими показниками, що 
відображають господарську діяльність підприємства, існують аналітичні 
залежності. Якщо використовувати для отримання інформації менеджером 
аналітичні залежності між показниками, то таку систему показників можна назвати 
системою взаємозалежних показників (СВП). Але система, що складається з 
аналітичних залежностей, матиме однозначне рішення тільки в тому випадку, 
якщо система рівнянь замкнута. У разі побудови замкнутої системи залежних 
показників, менеджер зможе дослідити вплив зміни будь-якого з показників 



СЕКЦІЯ 1 
Економічна теорія як фундаментальна основа 

становлення економічної системи 

SECTION 1 
Economic theory as a fundamental basis 

of formation of economic systems 
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господарської діяльності на інші показники. Крім того, він (менеджер) буде мати 
інструмент, що дозволяє проводити кількісну оцінку наслідків прийнятих рішень. 

Замкнуту СВП можна використовувати в ситуації, коли ряд показників є 
заданими, наприклад, в разі залежної компанії або філії, а також окремо взятого 
підрозділу підприємства. В цьому випадку вищестояча інстанція встановлює 
планові цільові показники. Побудова замкнутої СВП дає змогу визначити як 
можливість досягнення планових показників, так і шляхи досягнення (через 
перерозподіл ресурсів) планових показників. 

Крім того, замкнута СВП дає можливість розрахувати чутливість відхилень 
параметрів ресурсів, тобто кількісну величину відхилення параметра залежного 
ресурсу від параметра вихідного ресурсу. 

Всі ресурси на підприємстві характеризуються набором показників. Якщо ми 
маємо N ресурсів, кожен з яких повинен бути описаний M показниками, то для 
побудови замкнутої СЗП необхідно мати (MxN) рівнянь зв'язку. 

Як було сказано вище, будь-яка діяльність на підприємстві є набором 
цілеспрямованих дій. Це означає, що всі ресурси на підприємстві взаємопов'язані 
через мету. Крім того, ресурси, що перетворюються в результаті виробничих і 
технологічних процесів, мають додаткові зв'язки. 

Використовувати на практиці велику кількість показників ресурсів і рівнянь 
зв'язку між показниками ресурсів складно. Для зменшення кількості показників 
ресурсів і взаємозв'язків показників, доцільно ввести класифікацію ресурсів за 
критеріями об'єктивності показників і лінійності взаємозв'язків. 

Можна виділити потенційні ресурси – засоби виробництва і персонал. 
Засоби виробництва характеризуються об'єктивними показниками. Персонал 
тільки частково можна описати об'єктивними показниками. Велика частина 
показників, що характеризують персонал, є суб'єктивними, а зв'язки показників 
персоналу з іншими показниками найчастіше є нелінійними. 

Тактичні (або оперативні) ресурси – ресурси, задіяні в обороті (оборотні 
кошти, оборотний капітал). Всі вони можуть бути виміряні об'єктивними 
показниками. При цьому частина взаємозв'язків показників ресурсів можна 
описати лінійними залежностями (ресурси, повністю перетворені в результаті 
виробничих процесів, переходячи в кінцевий результат). Інша частина 
взаємозв'язків показників ресурсів описується нелінійними залежностями (ресурс 
витрачається в результаті виробничих процесів, але безпосередньо в результат не 
переходить). 

Можна прийняти допущення (і обґрунтувати його), що частина показників 
взаємопов'язаних ресурсів не може змінюватися в результаті дій, що управляють 
(розпоряджень менеджера), можна все розмаїття показників звести до двох 
основних: кількість ресурсу і витрати, пов'язані з ресурсом. 

Таким чином, завдання побудови замкнутої СЗП полягає в наступному: 
необхідно розробити вісім рівнянь взаємозв'язку для чотирьох видів ресурсів за 
двома показниками. 

У разі введення обмежень, тобто якщо один або декілька показників ресурсів є 
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заданими, то необхідну кількість рівнянь взаємозв'язку зменшується на кількість 
заданих показників ресурсів. 
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НООЕКОНОМІКА ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПРОЕКТ 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
 

Під інноваційним розвитком економіки з енергетичної точки зору розуміють 
“пробивання стелі енерговидобутку” [11] на основі застосування якісно нових 
технологій та “видирання вгору Великим Енергетичним Ланцюгом” [11], що 
забезпечує вищий рівень матеріального добробуту суспільства. Під інноваційним 
розвитком економіки із соціокультурної точки зору розуміють реалізацію 
біфуркаційним чином якісно нового парадигмального проекту та його поступову 
фідуціаризацію у патернальний ансамбль соціокультурного відтворення [8], який 
визначає структурно-функціональний тип економічної системи як адаптаційної 
складової соціальної системи загалом [12]. Парадигмально-патернальний проект 
розвитку і функціонування економічної системи відображає надсистемні 
властивості соціокультурного поля, яке проявляється у дихотомічній взаємодії двох 
основних типів культури: чуттєвої та ідеаційної та їх модифікацій у дискретному 
циклі почергового домінування одного або іншого типів [14]. 

Чуттєвий тип культури як панівний, тобто такий тип, світоглядні принципи 
якого формують патернальний ансамбль соціально-економічного відтворення 
економічного порядку, ґрунтується на механістичному світоглядному принципі 
системного мислення. Відповідно, ідеаційний тип культури як панівний 
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ґрунтується на органічному світоглядному принципі системного мислення. 
Органічний світогляд ідеаційної культури та механістичний світогляд чуттєвої 
культури [10], як полярні парадигмально-патернальні проекти соціально-
економічного розвитку, водночас слугують двома фрактальними  мегаатракторами 
одного циклу соціокультурних флуктуацій, виступаючи двома блоками пам’яті 
ноосфери. 

Реальним втіленням процесів ноосферизації, як перетвореної розумом та 
зміненої виробничою діяльністю біосфери, виступає нооекономіка [4]. У сучасній 
економічній літературі нооекономіка розглядається як соціосферний [5] 
інноваційно-парадигмальний проект розвитку шостого технологічного укладу [9, 
17] Третьої хвилі [16] світової цивілізації. За техніко-технологічною основою 
нооекономіка визначається як постіндустріальна виробнича система; за трудовою 
основою – як інтелектуальна; за ринковою основою – як інформаційно-товарна; за 
капітальною основою – як інноваційна економічна система. Основним продуктом 
виробництва, обміну і споживання нооекономіки виступає інтелектуально-
інформаційно-інноваційне благо духовного порядку – слово. 

Причинністю слова виступає образний знак [15]. Причинність – це дія частин 
на ціле, через що ціле виявляється як інтегральне буття, як єдність множинностей, 
як універсальна мета унікального існування. Структура слова включає означуване 
(зміст слова) і означник (звуковий  образ) [15]. У змісті поєднується сутність (ціле) і 
форма (індивідуальне). Образний знак є слово мовлене, через яке уприсутнюється  
буття та уможливлюється взаємопроникненність світу і речей [3]. Світ – це 
збиральне місцеперебування названих словом речей, які, будучи взаємопроникні у 
розмежованості, виявляють присутність дочасно утаємниченого цілого, котре 
завжди  більше  ніж сума його частин і котре через слово збирає світ у систему у 
координатах простору і часу. Світогляд, у якому все іманентне всьому, визначається 
як органічний [10]. Органічний світогляд оперує поняттям органічного цілого, яке 
визначає доцільність індивідуального буття. Орієнтування на ціле, у якому 
розв’язуються антагонізми між буттям і небуттям на користь буття у  ціннісно-
патернальній структурі соціокультурного відтворення, притаманне ідеаційному 
типу культури. Споживна і мінова вартість слова як основного товару 
нооекономіки ідеаційної культури полягатиме у поглибленні проникненності 
буття  і світу, що дає досвід онтологічної новизни, закріпленої як цінність. 

Загалом, дискурс про субстанцію економічної вартості є ключовим у розвитку 
економічної теорії. Коли мова йде про товар у його речовинній формі, то 
консенсус у дискурсу між економістами ніби-то досягнуто: субстанцією вартості 
товару є жива і уречевлена праця, виміряна в часі і виражена грішми. Однак гроші, 
будучи у структурі символу під назвою “вартість” знаком, що виражає позначуване 
– “працю”, наділені потенціалом емансипації від свого позначуваного. Так гроші 
втрачають свою субстанціональну основу і набувають статусу симулякра – 
ентропійного патерна сутнісно уніщовленого буття [1]. І це є онтологічною 
причиною інфляції та фінансових криз локального та глобального масштабу. 

Представники фізичної економії [13] поглибили субстанціональний контекст 
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економічної вартості до рівня космічного випромінювання як властивості Світової 
Монади творити біосферу Землі. Нагромаджена у злаках “енергія прогресу” стає 
субстанціональною основою вартісності усіх економічних результатів 
виробництва, обміну, розподілу, привласнення, відтворення і споживання. Однак, 
в умовах акматичної фази соціокультурного циклу чуттєвого типу культури, 
енергетичною основою індустріального виробництва стала енергія не живої, а 
косної речовини, яка є вичерпною, а отже, має відносну, а не абсолютну вартість. 
У симбіозі із фінансовою системою-симулякром такий спосіб організації 
виробництва та ціннісних пріоритетів лише поглиблює економічну поляризацію  
світу та радикалізує настрої поза межами “золотого мільярда”. 

Друга половина ХХ ст. ознаменувала собою становлення постіндустріальних 
економічних систем. До середини ХХІ ст., внаслідок конвергенції NВІС-
технологій мають бути сформовані економічні системи так званого шостого 
технологічного укладу, які теоретично могли б забезпечити безсмертя шляхом 
становлення постлюдини-біокіборга [6]. У структурі NВІС-технологічної системи 
ключову ланку займають інформаційні технології, які дозволяють у гібридний 
нано-біоматеріал монтувати інтегральні схеми і одержувати принципово нові, 
вищого порядку синтезування інформації інтелектуальні системи. Тому 
постіндустріальні економічні системи визначаються як інформаційні економічні 
системи, у яких основним товаром виробництва, обміну і споживання виступає 
слово. 

Сучасна економічна теорія мейнстріму, яка оперує патернальними  
конфігураціями соціокультурного відтворення чуттєвого типу культури і здатна 
уявляти ціле лише як механічний агрегат, в основу вартості слова як товару 
покладає суто утилітарний зміст використання слова. Це виправдано, коли слово 
виступає інноваційно-інвестиційним капіталом; але коли слово має призначенням 
задоволення приватної споживчої потреби – уся теорія вартості (як рікардіанська, 
так і маржиналістська) летить шкереберть, адже як можна визначити 
матеріальними затратами продукт духовного виробництва, а суб’єктивну оцінку 
міри корисності слова необхідно цілеспрямовано формувати у свідомості 
споживачів маркетинговими стратегіями. Причому для розширення поля 
потенціального попиту слід апелювати до спільної архетипової основи усіх людей 
різного рівня інтелектуально-духовного розвитку, тобто естетизовувати інстинкти 
тварності як мінові вартості соціальної інтеграції – а це вже культурний занепад. 
Тому патернальна тріада постіндустріальної  економіки (хакер-техномеритократ, 
венчурний капіталіст і маркетолог) продукують взірці відтворення як симулякри [7]. 

Субстанціональність вартості зумовлює рух енергії “жилами” суспільного 
організму. Таким чином субстанціональністю у кількісному вимірі наділяється 
вартість матеріальних благ. Але слово – це благо не матеріального, а 
інформаційного, духовного порядку, де кількісному тиражуванню підлягає 
успішно впроваджений  проект. Слово виражає якісну властивість органічного 
цілого як позначуваного через образний знак як предмет досвіду. Інтелігібельна 
міра розкриття нової якості Сущого, виражена естетичним образом 
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саморефлексованого пізнання, становитиме онтологічну підставу формування 
споживної і мінової вартості слова як товару. А це наштовхує на думку про 
сутнісну, а не субстанціональну основу вартості слова, тобто про сутність як 
ступінь прояву модальностей Єдиного Метафізичного Сущого Універсального 
Буття. 

Трактування виробництва слова згідно із сутнісною основою його 
економічної вартості можливо лише в умовах утвердження інноваційно-
парадигмального проекту соціально-економічного розвитку органічного образу 
світу та закріплення цього проекту у структурах патернального ансамблю 
соціокультурного відтворення ідеаційного типу культури. Такий тип нооекономіки 
визначається нами як економічний орієнталізм. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТІНЬОВОЇ 
ЕКОНОМІКИ 

 
Сучасні реалії України характеризуються поширенням процесів тінізації 

економіки та тіньової зайнятості як її форми виявлення. Тіньова економіка в 
Україні характеризується не лише великими масштабами, значним поширенням, а 
й певними особливостями, а саме вона тісно переплетена з офіційною, конкурує з 
нею та витісняє її з найбільш зарегламентованих сфер господарювання. Обсяги 
фінансових ресурсів і продукції, які обертаються в цій сфері становлять значну 
перешкоду для сталого розвитку економіки країни. 

За результатами аналізу багатьох літературних джерел виявлено, що через 
багатогранний характер цього явища досі не існує найбільш об’єктивного 
визначення поняття «тіньова економіка» та тіньова зайнятість, як форма вияву 
останньої. У зв’язку з цим виникає потреба максимально інформативного 
визначення цих понять та їх основних складових. 

В даний момент аналіз тіньової економіки знаходиться на тому етапі, коли 
дослідниками не сформульований єдиний універсальний підхід до визначення 
поняття і структури тіньової економіки, яка оцінюється, методів вимірювання її 
рівня та обсягів, які дозволяють визначити ефективність державної політики щодо 
детінізації. 

Згідно підходу Держстату тіньова економіка є складовою економіки, яка 
безпосередньо не спостерігається. За визначенням, наданим в Методологічних 
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положеннях, до тіньової економіки відноситься діяльність, прихована від органів 
державної влади з метою ухилення від сплати податків, внесків на соціальне 
забезпечення, від додержання стандартів з мінімального розміру заробітної плати, 
максимальної тривалості робочого дня, стандартів безпеки та санітарних норм, від 
окремих адміністративних процедур, таких як заповнення статистичної звітності й 
інших адміністративних форм. 

На думку вчених НДЕІ, тіньову економіку слід розглядати як економічну 
діяльність, що не обліковується офіційною статистикою, частково не потрапляє до 
валового внутрішнього продукту і не оподатковується державою, а також таку, що 
заборонена законом [1]. 

Отож, за результатами ґрунтовного аналізу класифікацій, запропонованих 
різними авторами, пропонується комплексне визначення категорії «тіньова 
економіка». Тіньова економіка – фактично неконтрольоване суспільством 
виробництво, розподіл, обмін і споживання товарно-матеріальних цінностей, 
тобто такі соціально-економічні взаємини між окремими громадянами, 
соціальними групами щодо використання діючих форм власності по-перше, в 
корисливих особистих і групових інтересах, які приховуються від органів держави, 
громадськості, по-друге не прихована від держави економічна діяльність, яка через 
низку об'єктивних і суб'єктивних причин не враховується, не контролюється і не 
оподатковується з боку держави. Вона містить у собі всі невраховані, 
нерегламентовані, відмінні від викладених у нормативних документах і правилах 
господарювання види економічної діяльності. З економіко-правового погляду це 
означає, що тіньова економіка охоплює не тільки корисливі економічні злочини, а 
і правомірну, але невраховану або непідконтрольну державою економічну 
діяльність Для подальшого вивчення даного явища необхідно виділити і 
розмежувати його складові частини. 

Безліч авторів виділяє різні складові частини тіньової економіки. Так, 
Б.Блейдс [2] поділяє тіньову економіку на: 

- виробництво повністю легальної продукції, яке ховається від влади у зв'язку 
з небажанням платити податки; 

- виробництво заборонених товарів і надання заборонених послуг; 
- приховані доходи в натуральній формі. 
Е. Фейг виокремлює дві основні складові:  
1) економічна діяльність, що є легальною, неприхованою, але й такою, що не 

підлягає оподаткуванню і не враховується офіційною статистикою. Сюди автор 
включає ту діяльність, яка не враховується до валового національного доходу.  

2) протизаконна, свідомо прихована економічна діяльність. До цієї складової 
автор відносить «заборонену в державі економічну діяльність, кримінальні діяння, а 
також усі інші види діяльності, які повинні враховуватись і контролюватись 
державою, однак суб’єкти такої діяльності свідомо її приховують для ухилення від 
оподаткування або в інших протиправних цілях» [3]. 

Отже, можна сформулювати складові частини тіньової економіки: 
1. Прихована економіка. Включає усі легально дозволені види економічної 
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діяльності, в рамках яких має місце не враховане офіційною статистикою 
виробництво товарів та послуг. Дана діяльність є прихованою від оподаткування. 

2. Неформальна економіка. Включає приписки, розкрадання, спекулятивні 
операції, хабарництво і всякий рід шахрайства, які пов'язані з отриманням і 
передачею грошей. 

3. Підпільна економіка. Включає заборонені законом види економічної 
діяльності. 

Визначення структури тіньової економіки та класифікація явищ її прояву 
дозволить більш точно визначати її масштаби, в рамках існуючих методичних 
підходів до її виміру, а також розробляти більш ефективну державну детінізаційну 
політику. 
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ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА В РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК 

 
В умовах глобалізаційних процесах актуалізується проблема створення моделі 

економічної освіти, яка відповідала б розвитку світових освітніх систем, 
відображала би прогресивні тенденції нового століття і одночасно зберігала, 
розвивала національні традиції [1]. У високотехнологічному середовищі зростає 
роль підготовки висококваліфікованих кадрів, що здатні до продуктивної 
діяльності в цьому суспільстві. Тому актуальним завданням є формування фахових 
та освітніх компетентностей, що забезпечували б можливість вирішувати особисті 
та професійні завдань в умовах інтенсивного розвитку високих технологій. 
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Основним критерієм розвитку вищої школи повинно бути, насамперед, надання 
якісної економічної освіти.  

Згідно з Планом дій, розвиток вищої освіти України в рамках Болонського 
процесу повинно здійснюватися на принципах: створення інноваційного простору 
на основі освітньої та наукової підтримки; адаптації системи вищої освіти України 
до норм, стандартів і основних принципів Європейського простору вищої освіти; 
забезпечення соціального контексту вищої освіти, який надасть можливість 
випускникам вищих навчальних закладів формувати свою професійну кар’єру на 
основі соціальної справедливості, відповідальності та загальнолюдських цінностей. 
Досягнення основної мети Плану дій передбачено завдяки вирішенню таких 
завдань: модернізації системи вищої освіти, системи та структури кваліфікацій; 
удосконалення змісту вищої освіти та організації навчального процесу; підвищення 
ефективності та якості вищої освіти; міжнародного визнання документів про вищу 
освіту;  зміцнення позицій вищих навчальних закладів України на європейському 
та світовому ринку освітніх послуг та досягнення їх рівноправності в 
європейському і світовому співтоваристві [14, с. 224-225]. 

Розглядаючи економічну освіту як підготовку економістів, її метою є 
отримання спеціальних економічних знань у рамках професійної підготовки 
фахівців в усіх сферах економіки, що дозволяють випускнику навчального закладу 
успішно виконувати роботу за набутою професією. З цих позицій економічну 
освіту можна розглядати як суму фундаментальної економічної підготовки та 
спеціальних знань. Економічна освіта здійснюється на всіх етапах професійного 
навчання та повинна формувати кваліфікованого фахівця, що володіє досить 
великим обсягом економічних знань, які дозволяють йому успішно діяти в умовах 
сучасної економіки [11]. 

Стан сучасної економічної освіти в Україні зумовлений: необхідністю 
переходу до нових засад формування та розвитку економічних знань, які базуються 
на історико-культурних і духовно-моральних традиціях українського народу, 
орієнтовані на поглиблений аналіз економічних процесів, що сприяють 
формуванню основ соціально орієнтованої економіки; формуванням сучасних 
економічних поглядів у майбутніх молодих-економістів, що сприятиме розвитку 
гуманізації та соціалізації суспільних процесів, національній само-ідентифікації, 
спрямуванню економічної діяльності на підвищення рівня життя і добробуту 
українського народу; інтеграцією процесів навчання і виховання як складових 
освіти, що створюють духовно-моральні засади для формування сучасного 
світогляду фахівців економічного спрямування. 

У тому разі, коли під економічною освітою розуміється передача, засвоєння і 
вміння користуватися загальними економічними знаннями, необхідними для 
здійснення різних видів трудової діяльності, його цілі розуміються іншим чином. 
Стверджується, що завданнями системи економічної освіти на всіх її щаблях є: 
збагачення особистості такими знаннями, які необхідні для розуміння суті мікро- та 
макроекономічних процесів, а також для формування навичок і вмінь, які 
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дозволили б ухвалювати відповідальні та науково обґрунтовані рішення в процесі 
її життєдіяльності  [11]. 

На нашу думку,економічна освіта – це компонент духовного життя,  а також 
процес формування необхідного базису професійних економічних знань 
необхідних для забезпечення життєвих потреб. Розвиток економічної освіти в 
Україні зумовлена глобалізацією міжнародних економічних та фінансових зв'язків, 
формуванням інформаційного суспільства, в якому знання і соціальна 
відповідальність стають головними чинниками життєдіяльності людини, як 
творчого працівника, споживача і члена суспільства; необхідністю пріоритетного 
розвитку у суспільстві і державі гуманістичних, соціально орієнтованих 
загальнолюдських моральних норм і цінностей; виробленням прогнозних знань 
для своєчасного прийняття і реалізації соціально відповідальних рішень, що 
сприяють розвитку як особистості, так і суспільства загалом; потребами самої 
економічної освіти у визначенні нових принципів і механізмів побудови системи 
освіти в державі, шляхів практичної переорієнтації на них економічної освіти, у 
вивченні, творчому осмисленні новітніх тенденцій світового розвитку освіти, 
обґрунтованого поєднання зарубіжних технологій із досягненнями національної 
освіти в процесах інтеграції у європейський та світовий освітянський простір. 

 Зміст економічної освіти розглядається як система економічних знань, певних 
навичок і вмінь, спрямованих на вироблення економічної свідомості спеціаліста, 
його світогляду, поглядів і переконань. Потрібно також зазначити, що економічна 
освіта молоді повинна базуватися на засадах урахування взаємозв’язку між 
потребами держави та природними, економічними, науково-технічними, 
практичними сторонами їх вирішення, розвитку наукового ставлення до природи, 
економічної та практичної діяльності, які забезпечують формування економічної 
культури особистості [11]. 

Економічна освіта є теоретичною базою освітянської діяльності в умовах 
формування суспільства знань і соціально орієнтованої економіки та визначає 
шляхи розв'язання нагальних проблем у сфері економічної освіти через розуміння 
її мети, завдань, змісту і технологій.  

Економічне навчання в цьому сенсі може розглядатися необхідним 
інтелектуальним ресурсом як для розуміння, так і для подальшого розвитку 
економіки [11]. 

На нашу думку, важливими компонентами економічної освіти є її зміст і 
організаційно-освітні технології забезпечення. Вони мають свої особливості у 
різних складових економічної освіти. А складова,це загальноекономічна освіта,яка 
охоплює комплекс соціально-економічних знань, умінь і навичок для 
забезпечення розвитку економічної культури і свідомості як особи, так і суспільства 
загалом,та інша складова  професійно-економічної освіти,яка  обумовлюються 
вимогами до її кінцевого результату ,формування гармонійної, різнобічно 
розвиненої особистості, для якої професійні знання, уміння, навички і їх постійне 
оновлення становлять основу самореалізації в економічній сфері суспільства. 
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МЕХАНІЗМ ФІНАНСУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ 

З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ 
 

Верховна Рада України підтримала у другому читанні законопроект № 2123а 
"Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо запобігання та протидії 
політичній корупції", який є актуальним для громадськості і серед експертів. 
Зокрема, документом пропонується запровадити починаючи з 1 липня 2016 року, 
пряме державне фінансування політичних партій на яке планується виділити 
близько 400 млн. грн.  який був розроблений Мін'юстом спільно з міжнародними 
експертами і профільним комітетом [1]. Метою даної роботи є аналіз і з'ясування 
змін які були внесені у деякі законодавчі акти України щодо запобігання та 
протидії політичній корупції. 

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді внести зміни в Бюджетний кодекс 
і з 1 січня 2017 року в загальний перелік витрат держбюджету додати статтю про 
фінансування політичних партій. Як відомо, це питання включено в пакет реформ, 
які Україна зобов'язалася перед Євросоюзом провести найближчим часом. Його 
мета – усунення політичної корупції. 

Регулювання фінансування політичних партій може здійснюватися державою 
в 3-х напрямках: регулювання розмірів і порядку надання партіям приватних 
пожертвувань і внесків; обмеження передвиборних витрат та контроль над ними; 
пряме і непряме бюджетне фінансування партій. 

Серед джерел фінансових надходжень партії можна виділити 4 основних: 
членські внески, пожертви, доходи від дозволеної господарської діяльності і 
державні субсидії. Основою фінансування українських партій є пожертвування. 
Бюджетне фінансування може бути прямим це грошові субсидії та компенсації від 
держави і непрямим це послуги МСІ, приміщення для прийому виборців і т. д. 
Розміри і обсяги субсидій можуть визначатися кожен рік головним фінансовим 
документом країни – проектом бюджету [2]. 

Закон підвищує вимоги до прозорості джерел надходження коштів, звітності 
політичних партій і засновує їх фінансування з державного бюджету. Нижче 
розглянемо ключові новації закону: 

- Відкритість інформації про фінансування партій. У звіті буде відображатися 
повна інформація по кожному внеску на користь партії або її місцевої організації, 
включаючи дані про особу донора коштів та розмір внеску. Інформація про 
здійснення платежів з рахунку партії на певні потреби, із зазначенням отримувача 
коштів і цільового призначення. Звіти повинні бути розміщені у вільному доступі 
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на сайті Нацагентства по запобіганню корупції.  
- Обмеження можливості здійснювати внески на користь політичних сил.

Суттєвою зміною є дозвіл отримувати внески від міжнародних організацій, 
політичних партій та їх об'єднань, зареєстрованих у державах-членах ЄС. Також 
обмежуються максимальні розміри щорічного внеску від однієї фізичної чи 
юридичної особи, відповідно 400 і 800 мінімальних зарплат.  

- Контроль над фінансовою діяльністю політичних партій.  
За надання неправдивої інформації у фінансових звітах, порушення норм 

фінансування партій або неподання фінансових звітів у законі передбачена 
адміністративна та кримінальна відповідальність уповноважених осіб. 

- Державне фінансування статутної діяльності партій.  
Механізм фінансування політичних партій представлений в рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Механізм фінансування політичних партій* 
* розробка авторів 

 
Право на щорічне фінансування статутної діяльності мають партії, які 

отримали хоча б 2% у загальнодержавному багатомандатному окрузі. Правда, з 
2017 р. почнеться фінансування лише парламентських партій, а бар'єр 2% 
запрацює тільки після наступних парламентських виборів. Претендувати на 
відшкодування витрат на агітацію зможуть лише партії, які пройшли в парламент. 
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Це дає певну фінансову “фору” парламентським політичним силам. 
Все фінансування розподіляється між партіями пропорційно до кількості 

отриманих голосів. Додаткові 10% від загального обсягу цих коштів щорічно 
розподіляється порівну між політичними силами, в яких кількість обраних осіб 
однієї статі не перевищує дві третини. 

Відшкодування витрат на агітацію передбачено в розмірі фактичних витрат, 
але не більше максимального обмеження розміру виборчого фонду (згідно з 
чинним законом “Про вибори народних депутатів”, для партій - 90 000 
мінімальних зарплат, на даний момент близько 124 млн грн). Наявність 
граничного розміру виборчого фонду створює передумови для продовження 
практики тіньового фінансування, тому в майбутньому значно ефективніше буде 
не штучне обмеження розмірів виборчих фондів, а зменшення обсягів витрат на 
передвиборну агітацію, наприклад, через практику обмеження політичної реклами 
[4]. 

Підводячи підсумки, можна виділити такі пропозиції і зробити висновок.  
У демократичному світі спостерігається тенденція до законодавчого 

регулювання процесу фінансування партій і виборчих кампаній. Європейська 
практика показує, що краще, якщо б це відбувалося за державні кошти з чітким 
отмежеваніем бізнесу від політики. При її впровадженні важливо враховувати 
кілька специфічних чинників: 

– в якому стані знаходиться держбюджету в умовах війни і економічної кризи; 
– платоспроможність громадян в тих же умовах; 
– моральна готовність громадян фінансувати партії та їх кандидатів; 
– бажання і політична воля самих політиків; 
– наявність серед виборців попиту на популізм. 
Нові норми збільшують роль держави як регулятора у системі політичних 

фінансів, зменшуючи і неврегульованість в цьому секторі. Партії відтепер повинні 
стати повністю відкритими й підзвітними суспільству.  
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КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 
 
У ринкових умовах господарювання особливої важливості набуває об’єктивна 

оцінка фінансового стану підприємства. Вона становить інтерес для інвесторів, 
кредиторів, постачальників, державних органів управління та аудиторських 
компаній. Для її визначення розроблено велику кількість методик поглибленого 
аналізу та експрес-аналізу, які ґрунтуються на використанні абсолютних та 
відносних показників. Завдяки цим методикам надається можливість виявити 
проблемні напрями діяльності підприємства та дослідити причини, їх виникнення. 
Але вони не дають можливість обґрунтувати висновки про фінансовий стан 
підприємства в цілому.  

При визначенні комплексної оцінки повинні враховуватися найважливіші 
показники фінансово-господарської діяльності підприємства. У цю процедуру 
необхідно включати аналіз ділової активності, показників рентабельності, 
платоспроможності, ефективності використання фінансових і виробничих 
ресурсів та інші параметри комплексної оцінки фінансового стану підприємства. 
Об’єктивна та достовірна оцінка фінансового стану підприємства має базуватися 
на певному,а не довільному переліку показників. Вони мають бути систематизовані 
та базуватися на публічній звітності суб’єктів господарювання. Це підвищить 
рівень достовірності отриманих оцінок, нададуть можливість проводити 
деталізовані аналізи фінансового стану, та виявляти причини, що найбільше та 
найчастіше впливають на погіршення діяльності підприємства [1]. 

Діяльність підприємства характеризується сукупністю показників, які 
ієрархічно зв’язані між собою. Нижній рівень ієрархії – це прості показники, які 
безпосередньо можуть бути виміряні або розраховані і надані в абсолютному або 
відносному виразі. Отримання комплексної оцінки – це поетапний перехід від 
оцінки одиничних показників до підсумкових оцінок вищого рівня і до отримання 
комплексної оцінки, що знаходитися на верхньому рівні ієрархії. Підсумкові 
оцінки характеризують певні сторони діяльності підприємства. Комплексна оцінка 
характеризує результати діяльності підприємства в цілому. Підсумкову і 
комплексну оцінки отримують шляхом синтезу оцінок попереднього рівня ієрархії 
на підставі застосування різного роду середніх.  

О. С. Ключник та О. В. Кондратюк виділяють такі основні етапи комплексної 
оцінки діяльності підприємства є: 

1. Формування системи оцінних показників;  
2. Оцінка одиничних показників діяльності підприємства;  
3. Синтез одиничних оцінок для отримання комплексної оцінки діяльності[2].  
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Переваги застосування такої методики аналізу полягають у його 
методологічній прозорості. Перелік показників є цінним для оперативного 
управління та контролю, оскільки регулярний та послідовний розгляд усіх 
характеристик дасть змогу виявити слабкі місця в діяльності підприємства і вчасно 
вжити необхідних заходів.   

Інструментарій, який може використати виконавець комплексного аналізу 
для обробки вхідної фінансової інформації, можна об’єднати у три групи:  

1. Ранжирування фінансових показників і коефіцієнтів;  
2. Розрахунок інтегрального показника фінансового стану підприємства – 

об’єкта дослідження;  
3. Порівняння розрахункових показників з еталонними величинами. 
Специфіка обробки вхідної інформації на основі формування ранжируваного 

ряду фінансових показників і коефіцієнтів дає можливість рекомендувати його для 
застосування у разі потреби вирішення специфічних задач, які виникають перед 
виконавцями і користувачами фінансового аналізу. Такими задачами можуть бути: 
деталізоване відстежування ситуації щодо окремих фінансових індикаторів, які 
використовуються під час дослідження; формування потенційних напрямів впливу 
на фінансово-господарську діяльність підприємства з метою реалізації його 
економічного потенціалу; ідентифікація «слабких» місць підприємства, які 
виявляються у формі незадовільного рівня значень цільових показників, які є 
індикаторами що до відповідних напрямів фінансово-господарської діяльності [3]. 

Комплексна оцінка фінансового стану підприємства передбачає визначення 
економічного потенціалу суб’єкта, дає змогу забезпечити ідентифікацію його місця 
в конкурентних ринкових умовах. Оцінка майнового та фінансово-економічного 
стану підприємства створює необхідну інформаційну базу для прийняття 
різноманітних управлінських та фінансових напрямків виробничого розвитку, 
залучення чи здійснення інвестицій тощо.  

Подальші дослідження з даного питання мають бути направлені на 
удосконалення методології комплексної оцінки, виокремлення групи показників, 
які є найбільш вагомими при проведенні такої оцінки.  
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CORPORATE SOCIAL PERFORMANCE IS THE BASIS 

OF BUSINESS ETHICS 
 

Studies on Corporate Social Performance use either of the following approaches:  
1) Process-focused approach: it tries to overcome the limitations of  Corporate 

Social Responsiveness, here seen as an element in a wider Corporate Social Performance 
model including principles, processes and policies. This model is proposed by Carroll 
(1979, 1991), Wartick and Cochran (1985) and Wood (1991).  

2) Social results’ measure approach: (Husted 2000) supports this view and prefers it 
to the former, as it inserts Corporate Social Performances literature in the broader 
category of the studies on business efficiency. 

Moreover, Husted proposes a classification on the bases of performance 
measurement, as follows: 

a) Social audit studies: objective measure of the performance  
b) STK theory studies: subjective measure of the performance.  
Wartick and Cochran (1985), reformulating Carrol’s model, affirm that the 

challenges in the Corporate Social Responsibility model have been overcome and 
included in Corporate Social Performance. These challenges are:  

1) ECONOMIC RESPONSIBILITY: it is supported by those who believe the 
onlyn firm’s responsibility to be making profit. On the contrary, these Authors consider 
economic responsibility as a part of a broader social responsibility. 

2) PUBLIC RESPONSIBILITY: some believe the “traditional” responsibility, i.e. 
economic responsibility, to be extendable to public responsibility, refusing the concept 
of social responsibility of the firm. In these Authors’ view, this concept is at least as 
vague as social responsibility’s and, in a broad sense, public responsibility can actually be 
a synonym of social responsibility. 

3) CORPORATE SOCIAL RESPONSIVENESS: according to the Corporate 
Social Performance model, Corporate Social Responsiveness  and CSR are not 
antithetical, but coexisting at different levels, respectively at a “micro” and “macro” 
level. 

Wartick and Cochran’s model has been modified by Wood. In this Author’s view, 
the previous model did not consider : 

(a) action and result issues,  
(b) the nature of Corporate Social Responsiveness as a net of interacting processes. 

Moreover, Wood did not agree with  
(c) considering social politics a third domain, as a social performance can be carried 

out also in absence of social politics. 
On this ground, Wood defines the Corporate Social Performance as: “a business 
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organization’s configuration of principles of social responsibility, processes of social 
responsiveness, and policies, programs and observable outcomes as they relate to the 
firm’s societal relationships” (Wood 1991). 

We are going to detail Wood’s classification of the Corporate Social Responsibility 
principles in the four following levels: 

1) institutional level: it deals with the society’s expectations of the firms as 
economic institutions, as outlined in Davis’s “Iron Law of Responsibility” (1973);  

2) business level: it deals with the society’s expectations of the companies more 
specifically regarding the results of their activities. This is the public responsibility 
described above;  

3) manager behavior: a certain degree of discretion is always present in the 
manager’s decision, as managerial action cannot be always prescribed by the company’s 
policies;  

4) performance in a strict definition: it does not consider only the mere social 
impact of the firm’s activity, but also takes account of the existence of programs and 
policies that the firm can implement to manage social issues and relationship with the 
stakeholders .This last issue of four is the only one that is considered observable and 
valuable.  

Wood’s most interesting contribution is the integration of these four analysis levels 
which were previously seen as conflicting. 

Lastly, Clarkson (1995) remarks that Wartick and Cochran’s model lacks of a clear 
distinction between the stakeholders issues and social issues; in Clarkson’s view, such a 
distinction is necessary, as both the manager and the firm, seen as a whole, relate to their 
the stakeholders and do not interact directly with the society, in a broad, general sense. 
Besides, this Author highlights how each analysis ought to be implemented at an 
appropriate level, proposing the following: institutional,  organizational and individual 
level. 
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ 

НА ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ УКРАЇНИ 
 

Сфера валютного регулювання в Україні характеризується негативними 
тенденціями: притаманний вітчизняній економіці останніх років дефіцит 
поточного рахунку платіжного балансу у поєднанні із відпливом капіталу, що 
спровокований несприятливою соціально-політичною ситуацією в країні, 
спричинили проблеми у формуванні пропозиції іноземної валюти на 
внутрішньому ринку. Це створило суттєвий девальваційний тиск, оскільки, за умов 
дефіциту пропозиції валюти і незмінного (або навіть зростаючого) попиту на неї, 
відновлення рівноваги валютного ринку відбувається або в результаті підвищення 
ціни на валюту (це означає зниження курсу гривні), або внаслідок усунення 
дефіциту пропозиції валюти, яке Нацбанк традиційно забезпечує шляхом 
валютних інтервенцій. З огляду на те, що офіційний курс гривні протягом 2010–
2013 рр. не знижувався і утримувався на рівні 7,961 – 7,993 грн./дол. США [1, 
с.171], для послаблення тиску на валютний ринок НБУ задовольняв попит на 
валюту через використання валютних інтервенцій, котрі здійснювалися за рахунок 
золотовалютних резервів. Відсутність належного поповнення резервів виснажило 
їх і зробило механізм інтервенцій неефективним. Тому для врівноваження 
валютного ринку Національним банком було запроваджено перехід до системи 
гнучкого валютного курсу.  

На жаль, лібералізація валютного курсу не вирішила проблему дефіциту 
пропозиції валюти на внутрішньому ринку. По-перше, цьому не сприяла 
макроекономічна ситуація в країні, де панівними є негативні тенденції, а по-друге, 
її вирішення потребує реалізації комплексу заходів щодо зниження рівня 
доларизації вітчизняної економіки, підвищення ефективності інструментів 
монетарного регулювання, забезпечення якісного функціонування фондового 
ринку, запровадження реформи банківської, податкової сфери, тощо. На практиці 
система гнучкого валютного курсу призвела до стрімкого здешевлення 
національної грошової одиниці. За даними НБУ зниження офіційного курсу 
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гривні на початок 2015 р. склало 97,2% [2, с. 162], що перевищило масштаби 
девальвації у кризових 1998 та 2008 роках. Впродовж 2015 р. девальвація 
національної валюти продовжилась і на початок 2016 р. склала 52,3% [3]. Значна 
девальвація гривні ще більше загострила проблеми вітчизняної банківської 
системи, що проявилися у скороченні частки іноземного капіталу в статутному 
капіталі банків, у погіршенні нормативів капіталу, у зростанні частки проблемних 
кредитів у портфелях банків тощо. 

Прогнозованим наслідком масштабних валютних інтервенцій, що 
здійснювалися протягом останніх років, було зменшення золотовалютних резервів 
країни. Через відсутність необхідного поповнення, виснаження резервів 
відбувалося швидкими темпами: протягом 2014 р., вони зменшилися більше, ніж у 
2,5 рази порівняно з попереднім роком і склали 7533 млн. дол. США, що 
становило найменший обсяг офіційних резервів НБУ за останні 10 років [2, с. 71]. 
Це викликало неабияке занепокоєння зважаючи на те, що в сучасному світовому 
господарстві панує тенденція нарощення обсягів золотовалютних резервів. В 
такий спосіб країни намагаються убезпечити себе від можливих дисбалансів 
зовнішнього і внутрішнього походження, у реальності яких світ переконала 
глобальна фінансова криза 2008–2009 рр. Протягом 2015 р. ситуація дещо 
стабілізувалася: за підсумками IV кварталу 2015 року сформовано додатне сальдо 
зведеного платіжного балансу на рівні 0,9 млрд. дол. США. Це дало змогу 
збільшити міжнародні резерви до 13,3 млрд. дол. США станом на кінець 2015 року 
[4, с. 31].  

З метою забезпечення приросту золотовалютних резервів Національний 
банк, оцінивши в контексті реалій сьогодення перспективність основних джерел 
їхнього формування, серед яких видобування чи закупівля золота та інших 
дорогоцінних металів, надходження валютних коштів від міжнародних кредиторів, 
іноземних інвесторів чи вітчизняних експортерів, а також встановлення валютних 
обмежень, зробив вибір на користь останнього методу, добре перевіреного 
власною регуляторною практикою. НБУ має значний досвід застосування 
адміністративних обмежень для стабілізації грошово-кредитного та валютного 
ринків. 

Жорсткі адміністративні заходи регулювання повернули валютну систему у 
початок 90-х рр. з притаманними їм заборонами, обмеженнями, лімітами. Та на 
відміну від минулих кризових періодів валютні обмеження не послабили 
девальваційного тиску та не забезпечили збільшення золотовалютних резервів. 
Натомість вони активізували тіньовий ринок, поширили “сірі” схеми розрахунків, 
спровокували панічні настрої та негативні очікування. 

Таким чином, з метою усунення дефіциту пропозиції іноземної валюти і 
підвищення ефективності механізму валютних інтервенцій необхідно забезпечити 
нарощення обсягів золотовалютних резервів НБУ та активного сальдо платіжного 
балансу. Звідси, очевидною є необхідність нарощення обсягу експортних операцій 
та створення сприятливих економічних умов для залучення іноземних інвестицій, 
в першу чергу прямих, тощо. 
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МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІЙНОЇ ТА РЕАЛІЗОВАНОЇ 

МОБІЛЬНОСТІ РОБОЧОЇ СИЛИ 
 

Для оцінювання мобільності робочої сили актуальним є визначення рівня 
потенційної та реалізованої мобільності. Для аналізу мобільності робочої сили 
використовують абсолютні та відносні показники. Абсолютні показники не 
містять у собі аналітичну інформацію і застосовуються для порівняння та для 
розрахунку відносних показників. Як потенційну, так і реалізовану мобільність 
робочої сили можна вимірювати на мікро- і макрорівні. Мобільність робочої сили 
на мікрорівні, який представлено внутрішніми ринками праці підприємств та 
організацій, досліджується за такими показниками: оборот за прийняттям, оборот 
за вибуттям, коефіцієнт обороту за прийняттям, коефіцієнт обороту за вибуттям, 
коефіцієнт загального обороту, коефіцієнт заміщення, коефіцієнт плинності 
робочої сили, коефіцієнт постійності кадрів, коефіцієнт стабільності кадрів (див. 
табл. 1).  

При розширенні внутрішнього ринку праці підприємства за рахунок 
переміщення працівника між підприємствами та галузами відбувається зміна 
внутрішньофірмової мобільності робочої сили на міжфірмову та територіальну. В 
останньому випадку мобільність робочої сили пов’язана зі зміною місця 
проживання, що дозволяє розглянути переміщення робочої сили на мезо-, макро- 
та мегарівнях. Реалізована мобільність робочої сили на мезо-, макро- та мегарівнях 
може визначатися як інтенсивність та обсяг міграційного руху в середині окремої 
територіальної одиниці, регіону, країни та за її межами. Показники реалізованої 
територіальної мобільності розраховуються як на підставі інформаційної бази 
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Державної служби статистики України, перепису населення та вибіркових 
обстежень домогосподарств.  

Таблиця 1 
Абсолютні та відносні показники оцінювання реалізованої мобільності 

робочої сили на мікро-, меза-, макро- та мегарівні 
Тип Назва показника Розрахунок показника 

Мікрорівень 

А
бс

ол
ю

тн
і 

по
ка

зн
ик

и Оборот за прийняттям Чпр – чисельність прийнятих працівників за даний 
період  

Оборот за вибуттям Чв – чисельність вибулих працівників за даний період 
Чисельність працівників, що 
змінилися 

Чз = Чпр – Чв 

В
ід

но
сн

і п
ок

аз
ни

ки
 

Коефіцієнт обороту за 
прийняттям [2, 4, 8] 

Коп = Чпр / Чср, 

де Чср – середньооблікова кількість працівників за 
даний період 

Коефіцієнт обороту за вибуттям 
[2, 4, 8] 

Ков = Чв / Чср 

Загальний коефіцієнт обороту [2, 
4, 8] 

Ко = (Чп + Чв) / Чср 

Коефіцієнт плинності кадрів [2, 
4] 

Кп = (Чусж + Чунд) / Чср, 
Чзвб – чисельність звільнених за власним бажанням; 
Чзпд – численність звільнених за прогул і порушення 
трудової та виробничої дисципліни 

Коефіцієнт заміщення робочої 
сили [4] 

Кз = Чпр / Чв = Коп / Ков 

Коефіцієнт постійності кадрів [4, 
8] 

Кпос = Чпр / Чср х 100, 
Чпр –  чисельності працівників, які працювали 
протягом усього календарного року (з 1 січня по 31 
грудня) 

Коефіцієнт стабільності кадрів [4, 
7] 

Кстаб = Чсо / Чср *100,  
де Чсо –  чисельність осіб,  які працюють у даній 
організації тривалий час (3-5 років) 

Мезо-, макро- та мегарівні 

А
бс

ол
ю

тн
і 

по
ка

зн
ик

и Кількість прибулих Чвиб – кількості вибулих  за рік для даної території 
Кількість вибулих Чприб – кількості прибулих за рік для даної території 
Сальдо міграції або міграційний 
приріст (скорочення) [6] 

См = Чвиб – Чприб 

В
ід

но
сн

і п
ок

аз
ни

ки
 Коефіцієнт прибуття [1] Кпр = Чпр / Чнас. × 1 000, 

де Чнас – середньорічної чисельності населення, що 
проживає на цій території 

Коефіцієнт вибуття [1] Квиб = Чвиб / Чнас × 1 000 
Загальний коефіцієнт 
міграційного приросту 
(скорочення) [6] 

Kм = (Чпр – Чвиб) / Чнас × 1 000 або Км = Кпр – Квиб 

Коефіцієнт інтенсивності 
міграційного обороту [5] 

К о = (Чпр + Чвиб) / Чнас × 1000 

Коефіцієнт ефективності міграції К ефект = (Чприб - Чвиб  /  Чприб + Чвиб) х 1000 
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Основними показниками міграції населення в країні та за її межами є кількість 
прибулих, кількість вибулих, сальдо міграції, сальдо міграції або міграційний 
приріст (скорочення). Ці показники міграції є абсолютними та мають деякі 
аналітичні обмеження, тому що не відображають зміни процесу міграції. Для 
оцінки інтенсивності міграційних процесів обчислюються відносні величини 
(коефіцієнт прибуття, коефіцієнт вибуття, загальний коефіцієнт міграційного 
приросту, коефіцієнт інтенсивності міграційного обороту, коефіцієнт 
ефективності міграції, відносне сальдо міграції), які є придатними для тимчасових  
просторових зіставлень [1]. 

Основною передумовою виникнення потенційної мобільності є 
незадоволеність місцем роботи чи місцем проживання, або економічні та соціальні 
фактори, які призводять до постійної або тимчасової зміни місця проживання у 
зв’язку зі зміною виду зайнятості. Коли незадоволеність працею сягає своєї 
критичної позначки, працівник приймає рішення про підвищення свого 
соціально-трудового статусу, про зміну роботи або місця проживання. Потенційну 
готовність до таких змін можна виявити за результатами соціологічного 
дослідження, яке відображає схильність населення усієї країни чи окремого регіону 
до мобільності, а також оцінити рівень потенційної мобільності, простежити її 
динаміку, спрогнозувати майбутні переміщення робочої сили. Соціологічні 
дослідження демонструють не лише потенційну, але й реалізовану мобільність, 
проте вони мають певну статистичну похибку. 

Індикатором потенційної мобільності також є такі якісні характеристики 
працівника: освіта, рівень кваліфікації, досвід роботи, професійні навички, стан 
здоров’я, сімейний стан, наявність дітей тощо. Окрім цього механізм потенційної 
мобільності обумовлюється інституційними і територіальними факторами – 
політичними, соціально-економічними та культурними особливостями регіону 
приймання (ситуація на ринку праці, податкове й правове законодавство, 
міграційна політика країни приймання та її територіальним розміщенням).  

Основними джерелами інформації для розрахунку реалізованої та 
потенційної мобільності робочої сили є: адміністративні статистичні дані; 
вибіркові обстеження підприємств із питань статистики праці; статистика 
міграційного руху населення; перепис населення; вибіркове обстеження 
домогосподарств [3]; соціологічні дослідження чи вивчення громадської думки 
населення або цільової групи щодо міграційних намірів і реалізованої міграції. 

Таким чином, для оцінювання територіальної мобільності робочої сили 
актуальним є визначення рівня потенційної та реалізованої мобільності робочої 
сили. Основними джерелами інформації для розрахунку мобільності робочої сили 
виступають дані офіційної статистики та результати соціологічних досліджень, які 
взаємодоповнюють один одного, оскільки офіційна статистика не дає точних 
даних, наприклад, про чисельність населення, яке неофіційно працює за 
кордоном, а також осіб, що включені в маятникову міграцію. 
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НАУКОВИЙ ДИСКУРС ЩОДО ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ ІННОВАЦІЙНА 

ЕКОНОМІКА 
 
Інноваційна економіка не є абсолютно новим поняттям і над обґрунтуванням 

його сутності працювали безліч вчених. Серед них варто відзначити праці: 
М.О. Богданова, Т. М. Боголіба, Д. В. Вітер, В. А. Демьохіна, В. І. Іващенко, 
Л.І. Федулової, Л. В. Лебедевої, В. Онопрієнка, О. В. Пархоменка, С. В. Шевчук, 
О.М. Ястремської та багато інших. Проте, вчені так і не дійшли згоди в аспекті 
трактування поняття інноваційна економіка, що зумовлює актуальність розгляду 
даної тематики. 
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Більшість науковців наголошують, що у досягненні стійкого економічного 
зростання визначальну роль відіграє саме інноваційний компонент, оскільки його 
застосування значно підсилює конкурентоспроможність підприємств. Рішення 
даного завдання повинне включати декілька важливих аспектів, зокрема: 
багатосуб’єктність інноваційної політики, розбіжність їхніх інтересів – 
фундаментальної науки, експериментальних виробництв, виробничої бази, освіти, 
ринків збуту тощо [2, с. 13]. Л. І. Яковенко справедливо зазначає, що “сучасна 
економіка – це, поза сумнівом, інноваційна економіка, в якій знання дозволяють 
генерувати безперервний потік нововведень, який відповідає мінливим динамічним 
потребам, а досить часто й формує ці потреби” [5, с. 142]. Знання мають 
найбільшу вартість лише тоді коли вони трансформуються в інновації. Сьогодні 
виникають нові зв’язки між наукою та технологіями, все більше секторів економіки 
стають наукомісткими, зростає частка інвестицій в знання, освіту та нематеріальні 
активи. В цих умовах надзвичайно важливу роль відіграє людський капітал, що 
перетворюється на найважливіший чинник розвитку економічної системи, 
заснованої на знаннях. Отже, в сучасних умовах господарювання надзвичайно 
важливо дотримуватися концепції інноваційної економіки для досягнення стійкого 
економічного зростання. Разом із появою принципово нових досягнень у науці й 
техніці, розширенням технологічних можливостей та їх впливу на характер 
розвитку виробництва і всіх суспільних сфер, виділяють визначальну роль самої 
людини в економіці, як джерела і генератора новацій. При цьому особливо 
важливо, що інновації в економіці пов’язані, в першу чергу, з підприємницькою 
ініціативою і діяльністю людини. 

М. О. Богданов визначає інноваційну економіку як економіку суспільства, 
засновану на знаннях, інноваціях, доброзичливому сприйнятті нових ідей, систем і 
технологій, на готовності їх практичної реалізації в різних сферах людської 
діяльності [1]. В інноваційній економіці під впливом наукових і технологічних 
знань традиційні сфери матеріального виробництва трансформуються і 
радикально змінюють свою технологічну основу, бо виробництво, що не 
спирається на нові знання та інновації, в інноваційній економіці опиняється 
нежиттєздатним. 

Доволі вичерпним є визначення Н. М. Краус, яка зазначає, що у вузькому 
розумінні, інноваційна економіка – це сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих 
структур (великі та малі підприємства, інкубатори, технопарки, науково-дослідні 
лабораторії, університети), які зайняті виробництвом і комерціалізацією наукових 
знань та технологій в межах національних кордонів, взаємодія яких забезпечується 
комплексом інститутів економічного, соціального й правового характеру та 
такими, що мають свої традиції, норми та культурні особливості. У широкому 
значенні, інноваційну економіку з позиції інституціоналізму можна тлумачити як 
економіку з високим рівнем знань та високим духовно-моральним наповненням, в 
якій суб’єкти господарства та галузі розвиваються з допомогою генерації 
інноваторами інновацій, які трансформувалися з наукових та фундаментальних 
розробок з метою отримання надприбутків [3, с. 38]. 
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Дуже багато вчених ототожнюють поняття інноваційної економіки та 
економіки знань. Категорію “економіка знань” (knowledge economy) уперше 
використав Ф. Махлуп у 1962 р. при дослідженні прискореного розвитку, 
виробництва та поширення знань, що почало відбуватися у США, для 
характеристики нового агрегованого виду економічної діяльності – сектора 
економіки (сектора економіки знань). На думку І. В. Стояненко, економіка знань – 
це нова модель розвитку економічних систем, яка має прийти на зміну економіці 
винищення та експлуатації природи, економіці, де головною метою 
функціонування економічних суб’єктів є максимізація прибутку будь-якими 
засобами, не зважаючи на наслідки [4]. Сьогодні до економіки знань у 
найширшому сенсі відносять три основні сфери: науково-дослідні та дослідно-
конструкторські розробки (НДДКР) та інновації, освіту і навчання, що сприяють 
формуванню людського капіталу, а також інформаційно-комунікаційні технології. 
Економіка знань – економіка, за якої рушійною силою прогресу є знання, 
зосереджені в людському капіталі. 

Наукові дослідження дають людині нові знання, які трансформуються у 
технології та продукти наукоємного виробництва, стимулюють зростання 
продуктивності праці, зниження матеріало- та енергоємності, підвищення 
конкурентоспроможності суспільного виробництва, прискорюючи темп 
накопичення суспільного прибутку, змінюючи мотивації трудової діяльності, і 
тому виступають фактором постіндустріального економічного зростання. 
Інтелектуальний капітал здатен давати на кожну одиницю додаткового 
інвестування найвищу економічну віддачу, забезпечуючи не лише високу 
рентабельність виробництва та надійні конкурентні переваги на світових ринках, а 
й створюючи підґрунтя стратегічної прибутковості для інноваційних інвестицій. 

В основі інноваційного шляху розвитку інноваційної економіки лежить 
цілеспрямований процес пошуку, підготовка свідомості, реалізації і комерціалізації 
науково-технічних нововведень, які дозволяють підвищити ефективність 
суспільного виробництва, покращити життєдіяльність суспільства та особистості, 
включаючи високий ступінь захищеності індивіда. Економіка знань для України – 
це те принципово нове утворення, яке має прийти на зміну економіці винищення 
та експлуатації природи, економіці сліпого бажання людини отримати максимум 
прибутку. Її основою є не споживацький мотив людини, а прагнення 
задовольнити свої потреби таким чином, щоб не завдати шкоди природі, 
сприяючи при цьому її відтворенню. Економіка знань покликана задовольнити 
потреби вищого рівня: самореалізація, духовне зростання особистості і т. ін. 
Зрозуміло, що за таких умов змінюються і чинники, які впливали на мотивацію 
людини щодо праці. Якщо раніше головними мотивами були суто економічні 
(матеріальні вигоди), то в майбутньому поряд із ними все відчутнішу роль 
гратимуть так звані “ідейні” мотиви. Таким чином, можна зробити остаточний 
висновок про те, що перехід до економіки знань уже розпочався, і в деяких сферах 
він є відчутним. 
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Продвижение Республики Беларусь по пути устойчивого развития в 
решающей степени зависит от качественного расширения ее связей с внешним 
миром. Это обусловлено ориентацией важнейших отраслей производства и 
сферы услуг на внешний рынок и существенной зависимостью белорусского 
сырьевого рынка от импорта. 

Углубление интеграции Республики Беларусь в мировое сообщество является 
стратегической задачей. Внешнеторговая политика строится на основе 
международных норм и демократических стандартов, соблюдения международных 
договоренностей, многовекторности и либерализации внешнеторговых связей.  

Основная цель внешнеэкономической политики Республики Беларусь – 
эффективное участие в международном разделении труда на основе 
использования конкурентных преимуществ страны для повышения уровня и 
качества жизни населения посредством реализации достижений научно-
технического прогресса, динамичного развития экономики и социальной сферы 
при сохранении воспроизводственного потенциала природного комплекса страны 
как части биосферы Земли в интересах нынешнего и будущих поколений. 

В связи с этим важнейшими задачами должны стать: создание политических, 
экономических и правовых условий для закрепления позиций белорусских 
товаропроизводителей на имеющихся и новых рынках сбыта; расширение 
торгово-экономических связей с различными странами, региональными союзами 
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и международными экономическими организациями; участие страны в 
международном сотрудничестве по решению проблем перехода к устойчивому 
развитию.  

Для их решения в прогнозируемый период до 2020 г. необходимо 
осуществить комплекс основных мероприятий: 

· активизировать участие Республики Беларусь в организации 
международного партнерства по решению проблем перехода к устойчивому 
развитию и в разработке мер, способствующих снижению антропогенного 
воздействия на биосферу; 

· обеспечить реализацию конкурентных преимуществ страны при 
осуществлении внешней торговли; 

· создать условия для привлечения зарубежных и отечественных инвестиций 
в перспективные программы и проекты, обеспечивающие выпуск 
конкурентоспособной наукоемкой продукции, соответствующей международным 
нормам и экологическим стандартам; 

· способствовать приоритетному развитию тех форм международного 
сотрудничества, от которых зависит технико-экономический и технологический 
уровень экономики (промышленная кооперация, обмен технологиями, в том числе 
по выпуску экологически чистой продукции, экспорт услуг, совместные НИОКР, 
лизинг оборудования и пр.); 

· разработать меры по более широкому привлечению международного 
сообщества к решению долгосрочных социально-экономических, научно-
технологических и медицинских проблем страны, а также к участию в реализации 
международных проектов, направленных на развитие энергетики, транспорта, 
информационных и коммуникационных технологий, минимизацию последствий 
чернобыльской катастрофы, сохранение, защиту и восстановление экосистем; 

· развивать инфраструктуру внешней торговли, включающую 
товаропроводящие сети, современные системы информационно-маркетинговой 
поддержки и электронной торговли, глобальные телекоммуникационные сети [1]. 

Cтратегическими мерами во внешнеэкономической политике Беларуси  
должны стать: четкая регионально-страновая ориентация экспорта и 
экономическая выгода от внешней торговли; диверсификация структуры экспорта 
на рынках ЕС; совершенствование правовых условий, механизмов привлечения и 
эффективного использования иностранных и внутренних инвестиций для 
повышения конкурентоспособности экспортного потенциала. 

Одним из направлений устойчивого развития Республики Беларусь является 
создание и развитие свободных экономических зон (СЭЗ). Совершенствование их 
деятельности необходимо осуществлять с учетом приоритетов структурно-
инвестиционной политики, создания полюсов ускоренного роста путем 
привлечения иностранных инвестиций, стимулирования развития экспорта и 
импортозамещающих производств, внедрения современных технологий и новых 
методов хозяйствования. 

Развитие международного сотрудничества в рамках еврорегионов позволит 
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более оперативно решать приграничные проблемы, создавать гибкие 
коммерческие структуры с привлечением внешних инвестиций для 
совершенствования инфра-структуры, налаживать приграничную торговлю, 
туризм, расширять сотрудничество в культурной, социальной и экологической 
сферах. Одним из перспективных направлений совершенствования 
функционирования СЭЗ может стать создание в рамках действующих СЭЗ 
различных функциональных субзон: свободной международной торговли, 
свободной финансовой и трастово-управленческой деятельности, экологической. 
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ПІДПРИЄМНИЦТВА УКРАЇНИ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) 
 

Розширення зовнішньополітичних та економічних зв’язків Російської імперії, 
до складу якої в ХІХ ст. входила Україна, та подальша її інтеграція у 
світогосподарський простір виступили важливими чинниками реструктуризації 
вітчизняного господарства та становлення капіталістичних форм підприємницької 
діяльності. 

За європейським зразком уже у першій половині ХІХ ст. у структурі 
українського господарства паралельно поміщицько-кріпосним підприємствам 
розвиваються форми ринкового підприємництва, основані на приватній власності 
та вільнонайманій праці. Одну з ключових ролей у даних процесах відіграла 
система зовнішньоекономічних чинників (зовнішня торгівля, іноземне 
інвестування, міграція трудових ресурсів, обмін технікою, технологію та досвідом 
виробництва, конвергенція вітчизняного фінансового ринку тощо). 

Уже на початку ХІХ ст. відбувається формування зовнішньоторговельних 
зв’язків підросійської України та визначається її експортно-імпортна спеціалізація. 
Характерними рисами вітчизняної зовнішньої торгівлі, які визначили особливість 
позиціонування регіону на міжнародному товарному ринку й специфіку впливу 
зовнішньої кон’юнктури на еволюцію внутрішньогосподарської системи, були 
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такі:  
− домінуюче спрямування вітчизняних експортно-імпортних потоків на 

західноєвропейський ринок (90% всього зовнішньоторговельного обороту);  
− екстенсивний характер вивізної торгівлі українських губерній (95% – 

сировина та напівфабрикати, лише 5% – готові вироби);  
− домінування промислових товарів, високотехнологічної продукції та 

предметів розкоші у структурі вітчизняного імпорту;  
− умовою здійснення вітчизняного експорту був не надлишок товарів на 

локальних ринках та задоволення потреб населення, а низька купівельна 
спроможність внутрішнього попиту [1, c. 164]. 

З одного боку, положення українського краю в межах Російської імперії як 
головного продуцента аграрної продукції, що було визначене його багатим 
природно-ресурсним та трудовим потенціалом, дозволило встановити високі 
конкурентні позиції на міжнародних продовольчих ринках. З іншого, завершення 
промислового перевороту та формування вторинного сектору економіки в 
західноєвропейських державах, поява класу найманих робітників та швидка 
урбанізація зумовили зростання попиту на сільськогосподарську продукцію, 
зокрема, хліб. Зміна кон’юнктури зовнішнього продовольчого ринку у напрямку 
зростання споживчого попиту на хліб з боку індустріальних держав зумовила 
товаризацію вітчизняного зернового виробництва, наслідком чого стало те, що в 
різні роки першої половини ХІХ ст. 55–80% усього виробленого хліба йшло на 
експорт до Англії, Франції, Бельгії, Німеччини, Італії. Продовольча політика 
вказаних країн-партнерів визначила тенденції розвитку вітчизняної землеробської 
галузі та зумовила процес формування підприємницьких структур у сфері 
сільського господарства.  

Зокрема, запровадження свободи хлібної торгівлі та відміна аграрного 
протекціонізму в Англії (1846 р.), інтенсифікація німецького сільського 
господарства у напрямку розвитку тваринництва, становлення транзитної торгівлі 
в Бельгії зумовили зростання експорту української пшениці за період 1824–1853 
рр. майже у 7 разів. Це сприяло товаризації поміщицьких та селянських 
господарств, в яких вироблялося до 90% всього експортного хліба. Все більша 
частка селян ставала землевласниками й організовувала підприємницьку діяльність, 
розвивалася експортна спеціалізація приватних господарств, удосконалювалися 
засоби та способи виробництва, підвищувався попит на орендні землі. 
Товаризація українського землеробства викликала аналогічні процеси у 
рослинництві, садівництві, городництві, тваринництві та бурхливий розвиток 
переробної промисловості. 

Зокрема, окремі тенденції розвитку міжнародного товарного ринку у першій 
половині ХІХ ст. (падіння цін на імпортну бавовняну пряжу, зумовлене 
промисловою кризою в Англії в 20–40-х рр. ХІХ ст.) дали поштовх до розвитку 
вітчизняної вовняної галузі. Більше того, відміна англійським урядом у 1842 р. 
заборони на вивезення прядильних та ткацьких машин та успішна імплементація 
німецьких методів ведення сільського господарства сприяли посиленню 
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конкурентоспроможності української вовни [2, c. 135]. 
Поряд із розвитком високотоварного укладу у вітчизняному сільському 

господарстві у першій половині ХІХ ст. відбувається формування 
підприємницького середовища та нарощування обсягів виробництва у 
промисловості. Цьому сприяла як світова кон’юнктура, так й резерви внутрішнього 
розвитку – початок будівництва залізничних доріг, формування ринку 
вільнонайманої праці, розвиток біржових та банкових відносин, зовнішня 
конвергенція вітчизняного фінансового ринку, успішна російсько-турецька війна, 
притік іноземних інвестицій тощо [3, c. 250]. Важливим чинником концентрації 
промислового виробництва, знову ж таки, була інтенсифікація 
зовнішньоторговельних операцій підросійської України з країнами Західної 
Європи. Фактично протягом досліджуваного періоду відбулося перетворення краю 
на ринок збуту західноєвропейських готових виробів, машинної техніки, 
устаткування та обладнання, на що вагомий вплив чинила територіальна, 
політична та економічна залежність України від Російської імперії. Зокрема, вагому 
роль у розвитку вітчизняного господарства відігравав англійський імпорт, який 
забезпечував притік на внутрішній ринок готової мануфактурної продукції, 
промислових зразків та напівфабрикатів, модернізованої техніки, виробничого 
устаткування та обладнання, тим самим, стимулюючи розвиток існуючих та появу 
нових галузей вітчизняного господарства.  

Інтенсивні зовнішньоторговельні операції сприяли накопиченню приватного 
торговельного капіталу, розвитку фінансових, банківських, біржових відносин та 
формуванню відповідної інституційної структури – все це стало поштовхом 
фінансової інтеграції підросійської України та інвестиційної експансії господарства 
регіону. За умов нестачі вільних коштів в середині Російської імперії (якщо в 
Європі на людину припадало 50 руб. вільних коштів, то в Російської імперії – 10 
руб.) іноземні інвестиції стали домінантним чинником розвитку промислово-
торговельного підприємництва та концентрації промислового виробництва. 

Завдяки іноземним інвестиціям протягом ХІХ ст. на українських землях були 
створені потужні виробничі структури з високим рівнем механізації та 
автоматизації праці, оптимізації виробничого процесу, технічної модернізації 
форми та способу виробництва, поглиблення внутрішньовиробничого поділу 
праці, посилення виробничої спеціалізації та кооперації. Зокрема, якщо на початку 
ХІХ ст. на території тогочасної України налічувалося близько 20–30% 
великомасштабних промислових підприємств та відповідно 70-80% дрібних 
мануфактурних виробництв, то уже на початку ХХ ст. показники складали 
відповідно 90% та 10%.  

Поряд із зовнішньою торгівлею та іноземним інвестуванням вагомий вплив 
на процеси товаризації й реструктуризації вітчизняного господарства мали 
міграційні процеси, що стали чинником розвитку низки новітніх галузей 
аграрного виробництва та переробної промисловості. 
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РІВЕНЬ ВКЛЮЧЕННЯ УКРАЇНИ У ПРОЦЕСИ ГЛОБАЛЬНОЇ 
ВЗАЄМОДІЇ  

 
Як свідчать результати дослідження Економічної і соціальної ради ООН, 

починаючи з 1980 року, світ перейшов на якісно новий етап свого розвитку – етап 
глобалізації [1]. Однак, незважаючи на те, що глобалізація отримала активний 
розвиток з 80-х років ХХ століття, сьогодні рівень її розвитку не такий високий як 
прийнято вважати [2-4], фіксується асиметричність та диспропорційність розвитку 
глобалізаційних процесів. Так, як свідчить проведений аналіз, на сучасному етапі 
розвитку глобалізаційних процесів фіксуються суттєві асиметрії та диспропорції у 
темпах включення у процеси глобальної взаємодії розвинених країн та країн, що 
розвиваються, глобалізація характеризується активним розвитком вглиб та досить 
незначним розвитком вшир та ін. Приймаючи до уваги все зазначене вище, а 
також те, що «глобальна зв’язаність (глобалізація) є потужним двигуном для миру і 
процвітання…» [2], сьогодні існує нагальна потреба дослідження рівня 
інтегрованості країн в цілому та України зокрема у систему міжнародних 
економічних відносин. Як свідчить проведений аналіз результатів дослідження 
компанії DHL, рівень глобальної взаємозалежності України протягом 2005-2013 
рр. значно підвищився. Так, якщо у 2005 році Україна за рівнем глобальної 
взаємозалежності у рейтингу компанії DHL займала 99 місце із 140 країн, то у 2013 
році –  67  (країна піднялася у рейтингу на 32  пункти)  –  якщо у 2005  році рівень 
глобальної взаємозалежності України становив 31%, то у 2013 році – 44% (табл. 1).  
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Таблиця 1 
Рівень глобальної взаємозалежності України 

Показники Роки Абсолютне 
відхилення 2005 2008 2010 2013 

Значення показника 31 40 39 44 13 
Місце у загальному рейтингу 99 із 140 82 із 140 87 із 140 67 із 140 -32 
у т.ч. глибина      
значення показника 18 24 25 28 10 
місце у загальному рейтингу 77 із 140 68 із 140 57 із 140 47 із 140 -30 
у т.ч. ширина      
значення показника 13 16 14 16 3 
місце у загальному рейтингу 102 із 140 94 із 140 102 із 140 94 із 140 -8 

Примітка: складено автором за даними [2]-[4], 
 

Підвищення рівня глобальної взаємозалежності країни, як свідчить 
проведений аналіз, було пов’язане, у першу чергу, із поглибленням 
глобалізаційних процесів в країні (глибина глобалізації визначається на основі 
аналізу та зіставлення міжнародних та внутрішніх потоків товарів та послуг, 
капіталу, інформації та населення). Так, протягом періоду, що аналізується, Україна 
покращила свої позиції в рейтингу за зазначеним показником на 30 пунктів, 
перемістившись з 77 місця у 2005 році на 47 місце у 2013 році – якщо у 2005 році 
рівень глибини глобалізації України становив 18%, то у 2013 році – 28%. При 
цьому слід зазначити, що підвищення рівня глибини глобалізації України, 
протягом періоду, що аналізується, як свідчить проведений аналіз, пов’язане, перш 
за все, із інтенсифікацією руху інформації між Україною та іншими країнами світу. 
Так, якщо у 2005 році на міжнародні інформаційні потоки України припадало 
лише 13% від загальних обсягів інформаційних потоків країни, то у 2013 році – 
43%. Крім того, як свідчить проведений аналіз, підвищенні рівня глибини 
інтегрованості України у процеси глобальної взаємодії було обумовлене 
інтенсифікацією зовнішньої торгівлі та міграції населення країни за кордон. Так, 
якщо у 2005 році на зовнішню торгівлю країни припадало 53% від торговельних 
потоків країни, то у 2013 році – 60%, якщо у 2005 році на міжнародну міграцію 
населення країни припадало 46%, то у 2013 році – 52% від міграційних потоків 
країни. У той же час необхідно відзначити, що деструктивний влив на рівень 
глибини глобалізації України мали особливості руху капіталу. Так, якщо у 2005 
році на міжнародний рух капіталу країни припадав в середньому 51% від загальних 
обсягів руху капіталу країни, то у 2013 році – 31%. Крім того, як свідчить 
проведений аналіз, протягом періоду, що аналізується, Україна розширила свої 
глобальні зв’язки. Так, якщо у 2005 році рівень ширини глобалізації (показник 
ширини глобалізації доповнює показник глибини, шляхом визначення та 
урахування особливостей (диверсифікованості) міжнародної складової діяльності 
країн) України становив 13%, то у 2013 році – 16% - країна покращила свої позиції 
у рейтингу на 8 пунктів, перемістившись з 102 місця у 2005 році на 94 у 2013 році.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРОСТОРОВОЇ 
ПОЛЯРИЗАЦІЇ СВІТОВОГО ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ 

 
Масштабність, динамічність та, разом з тим, гетерогенність розвитку світового 

туристичного ринку, посилення процесів транснаціоналізації туристичної 
діяльності у країнах-лідерах туризму та переважно елітарний характер туризму у 
країнах периферії, нерівномірність туристичного попиту у потенційно однакових 
туристичних дестинаціях спонукають до дослідження теоретичних аспектів 
розвитку поляризованої, ієрархічної системи світового туристичного ринку. 

Дослідженню закономірностей і принципів розвитку економічного простору, 
взаємодій різних регіонів у рамках моделі «Центр-периферія» присвячені різні 
теорії регіональної економіки та економічної географії, на їх підставі можна 
виділити два основних типи територіальної організації світового простору: більш 
розвинене ядро («центр») і тісно пов'язана з ним «периферія».  

У світовому господарстві у якості центра та периферії виступають країни 
(групи країн і регіонів). Залежно від того, які саме територіальні системи 
розглядаються в якості об'єкта дослідження, доцільно виділити різні рівні аналізу 
туристичного простору:  
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- світовий простір як сукупність взаємодіючих між собою міжкраїнових 
туристичних регіонів (за UNWTO): Європа, Азія і Тихоокеанський регіон, 
Американський регіон, Африка, Близький схід; 

- світовий простір як сукупність взаємодіючих між собою міжкраїнових 
туристичних субрегіонів (за UNWTO): Північна Європа, Західна Європа, 
Центральна /Східна Європа, Південна/Середземноморська Європа, Північно-
Східна Азія, Південно-Східна Азія, Океанія, Південна Азія, Північна Америка, 
Карибський басейн, Центральна Америка, Південна Америка, Північна Африка, 
Регіон пустелі сахари; 

- світовий простір як сукупність взаємодіючих між собою країн світу; 
- простір окремої країни, при якому в якості територіальних систем 

розглядаються регіони, області, райони, дестинації.  
У рамках міжнародного туризму «центр» - це регіон, де концентруються 

туристські транснаціональні корпорації, формуються світові стандарти 
туристичної індустрії, зароджуються та направляються світові туристичні потоки, 
генеруються головні інновації у сфері туризму, які у ході просторової дифузії 
набувають поширення у периферії світового туристичного ринку. 

За визначенням Д.Г. Решетнікова просторова поляризація світового 
туристичного господарства «…виражається у поглибленні якісного і кількісного 
розриву в рівні розвитку туризму в центральних країнах з високою концентрацією 
туристських потоків, інвестицій, інновацій та периферії з низькою інтенсивністю 
розвитку туризму і уповільненим сприйняттям інноваційних процесів» [1, c. 241]. 

А.І. Тарасенок визначає поляризацію світового туристичного ринку «як 
об'єктивний процес формування світових центрів і зон з різним рівнем 
концентрації туристичного попиту, капіталу та інновацій в туристичному 
комплексі» [2, с. 133]. 

А.Ю. Александрова фокусує увагу на тому,  що «для концепції просторової 
поляризації світового туристського ринку особливо важливим є положення про 
міжнародний поділ праці» [3, c. 69]. У результаті міжнародного туристського 
поділу праці і під впливом різних факторів складається єдиний світовий ринок 
туризму, який має неоднорідну просторову структуру і являє собою триярусну 
піраміду «Центр-Напівпериферія-Периферія» [3]. 

У відповідності з моделлю просторової поляризації світового туристичного 
ринку І.І. Пирожника [4] у світі сформувалося чотири типи туристичних 
мезорегіонів: центри розвитку міжнародного туризму; зона інтенсивного розвитку; 
периферійна зона екстенсивного розвитку; периферійна зона в стані стагнації. 

О.О. Любіцевою [5] у якості критерію просторового зонування світового 
туристичного ринку було обрано туристичний попит та територіальну 
диференціацію споживання, що дало змогу відокремити:  

- зону формування інтенсивного попиту, яка охоплює високорозвинені 
країни північної півкулі з туристичними ринками високоінтенсивного типу; 

- зону задоволення попиту, яка обмежена параметрами кліматичної 
комфортності; 
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- зону потенційного попиту, представлена туристичними ринками країн, які 
мають субкомфортну погодно-кліматичну ситуацію та розвивають індустрію 
туризму за світовими стандартами обслуговування; 

- зону екстремального попиту, що включає території, дискомфортні за 
погодно-кліматичними умовами. 

Отже, формування геопросторових структур світового туристичного ринку є 
проявом його поляризації, яка виражена через поняття «Центр – Периферія». 
Централізація туристичного процесу проявляється у формуванні ядер (центрів) 
концентрації туристичної діяльності, масштаб яких обумовлений фінансовими, 
інвестиційними, інформаційно-технологічними можливостями індустрії туризму 
та динамікою туристичних потоків та надходженнями від туризму. 
 

Список використаних джерел 
1. Решетников, Д. Г. Развитие туристического комплекса Беларуси в 

контексте современных тенденций эволюции мирового туристического рынка 
[Текст] / Д. Г. Решетников // Актуальные проблемы современной экономики: 
материалы республиканской конференции молодых ученых. – Минск:БГЭУ, 2005. 
– С. 240-242. 

2. Тарасенок, А. И. Геоэкономический механизм обеспечения 
конкурентоспособности туристической дестинации : учеб.-метод. пособие [Текст] 
/ А. И. Тарасенок. – Минск : РИПО, 2014. – 144 с. 

3. Александрова, А.Ю. Пространственная поляризация мирового туристского 
рынка [Текст] / А.Ю. Александрова // Туризм и рекреация: фундаментальные и 
прикладные исследования : тр. III Междунар. науч.- практ. конф. МГУ им. М.В. 
Ломоносова (Москва, 24-25 апр. 2008 г.). М. : Диалог культур, 2008. С. 69-77 

4. Пирожник, И.И. Международный туризм в мировом хозяйстве : учеб. 
пособие [Текст] / И.И. Пирожник. Минск : БГУ, 1996. 464 с. 

5. Любіцева, Ольга Олександрівна Геопросторова організація туристичного 
процесу [Текст] : автореф. дис... д-ра геогр. наук: 11.00.02 / Любіцева Ольга 
Олександрівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2003. - 29 
с. 
 
 

 
 
 



Глобалізаційні процеси в розвитку 
національних економік 

 

Globalization processes in the development 
of national economies 

 

 

50 

Карикова Елена  
студентка 

Ганчар Андрей 
к.и.н., доцент, заведующий кафедрой 

УО «Гродненский государственный аграрный университет» 
г. Гродно, Республика Беларусь 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ БЕЛАРУСИ  

 
Внешняя политика представляет собой деятельность государства в сфере 

международных отношений в целях оказания направленного влияния на иных 
участников международных отношений. Согласно статье 18 Конституции, 
Республика Беларусь в своей внешней политике исходит из принципов равенства 
государств, неприменения силы или угрозы силой, нерушимости границ, мирного 
урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела и других 
общепризнанных принципов и норм международного права. С момента 
обретения независимости Беларусь поддерживает дипломатические отношения со 
174 государствами мира, и на сегодняшний день представлена 
загранучреждениями в 56 государствах мира. В 2014 году открыты посольства 
нашей страны в Австралии, Катаре, Монголии, Пакистане, Эквадоре и 
генеральное консульство в Милане (Италия) [1].  

 Структура промышленного комплекса определяет высокую степень 
открытости экономики Республики Беларусь и ее ориентированность на внешние 
рынки. Более 50% производимых в стране товаров поставляется на экспорт. 
Большая часть товарооборота Беларуси приходится на страны СНГ. Беларусь 
сохранила хозяйственные связи с российскими предприятиями и значительный 
промышленный экспорт в Россию. Туда Беларусь экспортирует минеральное 
топливо, нефтепродукты, черные металлы, грузовые автомобили (МАЗ, БелАЗ), 
трактора (Беларус), дорожно-строительную и коммунальную технику (Амкодор), 
телевизоры (Горизонт, Витязь), холодильники (Атлант), химические волокна и 
нити (Полимир), калийные удобрения (Беларуськалий), продукцию текстильной и 
легкой промышленности. Основу экспорта в Украину в общем объеме 
товарооборота составляют нефтепродукты. Главным звеном экспорта в страны 
Евросоюза являются энергетические товары, такие как нефть, нефтепродукты, 
сжиженный газ. Также в ЕС экспортируются удобрения, черные металлы и 
древесина. Крупнейшие торговые партнёры Беларуси - Россия, Украина и страны 
ЕС.  

Объем внешней торговли товарами в Республике Беларусь за 2015 год 
составил 56,8 млрд. долл. США, что на 25,6% меньше, чем в 2014 году. 

С Российской Федерацией товарооборот уменьшился на 26,7% и составил 
27,3 млрд. долл. США. Сальдо товарооборота сложилось отрицательное, 
величиной 6,6 млрд. долл. США. Экспорт уменьшился на 31,6%, импорт – на 
23,4%.  
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С Украиной товарооборот уменьшился на 39,4% и составил 3,5 млрд. долл. 
США. Сальдо внешней торговли сложилось положительное, величиной 1,6 млрд. 
долл. США. Экспорт уменьшился на 37,7%, импорт – на 43,6%. 

С странами ЕС товарооборот по сравнению с 2014 годом уменьшился на 
29,1% и составил 14,4 млрд. долл. США. Экспорт уменьшился на 19,0% и составил 
8,6  млрд.  долл.  США,  импорт –  на 40,2%,  составив 5,8  млрд.  долл.  США.  
Положительное сальдо составило 2,8 млрд. долл. США [2]. 

 Россия является ключевым торговым партнером Беларуси, но 
в 2014 - 2015 годах в торгово-экономическом сотрудничестве двух стран 
наблюдаются отрицательные тенденции. Товарооборот снизился более чем на 
четверть, что очень чувствительно сказывается в экономике РБ. Поскольку Россия 
выступает основным торговым партнером Беларуси, то в настоящее время 
актуальными являются проблемы, возникшие в сфере внешнеэкономических 
отношений России. Происходящие изменения в геополитической обстановке, 
экономические санкции, применяемые в отношении РФ, не могли не затронуть 
экономические взаимоотношения и общие интересы России и Беларуси.  

Украина, несмотря на существующие сегодня в этой стране проблемы, 
остается одним из ведущих торговых партнеров Беларуси. Она вторая в списке из 
стран СНГ с которыми Беларусь ведет торговлю. Рекордным по уровню падения 
взаимной торговли между Беларусью и Украиной стал 2015 год. Это связано с 
политической ситуацией страны, но и большую роль в снижении товарооборота 
сыграли введенные Украиной с 25 февраля 2015 года импортные пошлины на 
промышленные товары и товары продовольственной группы, а так же 
постановление Совета министров Беларуси о введении дополнительной 
экспертизы украинских товаров пивоваренной и кондитерской отраслей пищевой 
промышленности. Для сохранения достаточно высокого уровня торгово-
экономического взаимодействия был выработан план работы, который позволит 
снять ограничительные меры во взаимной торговле.  

Торговое сальдо  с Евросоюзом, несмотря на снижение товарооборота, 
является устойчиво положительным и хорошо влияет на оздоровление торгового 
баланса Беларуси. 

В условиях экономического кризиса нужно стараться не потерять российский 
рынок, так как наша экономика очень зависима от России. Важно искать способы, 
увеличивающие возможности союза Беларуси и России, а так же Евразийского 
Экономического Союза.  

Создавать дополнительные условия для модернизации и устойчивого 
развития белорусской экономики за счет обеспечения свободы движения товаров, 
услуг, капитала и трудовых ресурсов. Реализовывать согласованную либо единую 
политику в ключевых секторах экономики. Создать хорошую атмосферу для 
развития кооперационных связей, реализации совместных инвестиционных и 
инновационных проектов, единых правил конкуренции, стандартов и требований 
к товарам и услугам, доступа к услугам естественных монополий и рынку 
государственных закупок [3].   
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В связи с тем, что Украина создала зону свободной торговли с ЕС, 
необходимо искать приемлемые варианты выгодного сотрудничества с нашими 
украинскими партнерами. 

В дальнейшем необходимо еще больше расширять географию 
международных рынков. Укреплять  дальнюю «внешнеполитическую дугу» 
союзников и партнеров в азиатском, латиноамериканском, ближневосточном и 
африканском регионах, выводить сотрудничество с ее опорными точками на 
уровень стратегического партнерства [3].   

Совершенствовать производственные технологии, которые позволят 
выпускать конкурентоспособную продукцию,  переходить на международную 
систему стандартов, это поможет увеличить экспорт на европейские рынки и 
рынки динамично развивающихся стран.  
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 
 

На сучасному етапі розвитку в країнах з ринковою економікою нагромаджено 
багатий інструментарій застосування підприємствами, організаціями, усіма 
товаровиробниками ринкового механізму. Він постійно вдосконалюється і 
пристосовується до потреб розвитку економіки, умов залучення кожної країни до 
міжнародного поділу праці. 

Актуальність даної теми зумовлена тим, що в ситуації, яка склалася в державі, 
дуже важливо правильно формувати систему державного регулювання економіки, 
також необхідно наслідувати досвід розвинутих країн у даній сфері, що дасть змогу 
вдосконалювати існуючу систему. 

Щодо використання в Україні зарубіжного досвіду соціально-економічного 
розвитку існують дещо полярні погляди. Дехто вважає, що нашій країні немає 
потреби переймати досвід інших, оскільки ми самі здатні розв'язати свої 
економічні проблеми. Існує також протилежний погляд. Пропонується взяти 
модель будь-якої розвиненої країни і «пересадити» її на вітчизняний ґрунт. 
Очевидно, у процесі переходу до нової економічної моделі потрібно насамперед 
зважати на умови й особливості існування країни, керуватись опрацьованою 
програмою суспільного розвитку. Орієнтація суспільного розвитку на регульовану 
планово-ринкову економіку висуває необхідність максимально використовувати 
прогресивний зарубіжний досвід [3]. 

Наприклад, сучасна ринкова економіка США є не стихійною, а регульованою 
державою. Основою цього є те, що поряд з приватною тут існують інші 
альтернативні форми власності, включаючи колективну (суспільну). Тому, по суті, 
ринкова економіка в США є змішаною економікою. 

У регулюванні ринку США важливу роль відіграє кредитно-грошове 
регулювання, також важливе місце в регулюванні ринку США відводиться 
фіскальній політиці. Суть її полягає у встановленні державного оподаткування і 
державних витрат з таким розрахунком, щоб вони допомагали зменшувати 
коливання економічного циклу, сприяли високому рівню зайнятості, обмежували 
інфляцію або пом'якшували дефляцію (застій). 

Японія має великий досвід державного управління науково-технічним 
прогресом. Відома програма «Технополіс» втілює системний підхід до управління 
науково-технічною діяльністю і передбачає створення 19 міст науки, 
довгострокове планування випуску і збуту продукції, досягнення єдиної думки 
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«знизу вверх». 
В економіці скандинавських країн домінує Швеція, для якої характерна 

змішана економіка, поєднання ринкових відносин на конкурентних началах з 
активним втручанням держави в економіку. За обсягом державного втручання в 
економічне життя Швеція займає перше місце в світі. Центральний уряд робить 
вплив на економіку в основному через систему економічних важелів, головним з 
яких - державний бюджет. 

Найважливішим інструментом державного регулювання економіки у 
Фінляндії є оподаткування. Податкові органи країни наділені правами дізнання і 
слідства. Система оподаткування Фінляндії включає декілька прямих й непрямих 
податків. Основними прямими податками є державний подоходний податок, 
комунальний податок, майновий податок. Найважливішими непрямими податками 
є податок з обороту, митні податки, зрівняльний податок і акцизи на автомобілі, 
алкогольні напої, тютюн і деякі інші товари.  

Заслуговує уваги цілеспрямована науково-технічна політика Південної Кореї. 
Тут розроблено законодавство в сфері технологічного трансферту, яке, як правило 
передбачає обов'язкове ліцензування, отримання ліцензіатом дозволу від 
державних органів на придбання технологій за кордоном і ввезення їх в країну, 
обов'язкову реєстрацію контрактів, валютно-митний контроль над ліцензійними 
витратами на підприємствах, який включає обмеження ставок платежів, надання 
гарантій передачі технології [1]. 

З огляду на закономірності глобалізації світу, появу нових суб'єктів світової 
економіки та геополітики, нових центрів сили, особливості їх взаємодії і балансу 
недоцільно говорити про якесь неминуче послаблення ролі держави, зведення її до 
«компактного і недорогого» апарату контролю та нагляду за дотриманням 
загальноприйнятих правил. У нових умовах формуються і нові реалії, а отже, 
виникає інше середовище для функціонування національних держав. Українська 
держава повинна стати головним суб'єктом і гарантом національного суверенітету, 
національних інтересів, національного розвитку. контролювати обсяги її 
використання. Цей цінний досвід варто було б запозичити й Україні. Одним з 
основних уроків, що їх Україна може винести з досвіду Японії, є необхідність 
розробки і запровадження жорсткої та ефективної економічної політики. 
Ефективність такої політики залежить як від правильного вибору її напрямків і 
засобів, так і від жорсткості її застосування [2]. 

Отже, для України функціонування державного механізму регулювання є 
необхідною умовою переходу до ринкової системи ведення господарства. 
Можливо, в Україні масштаби державного регулювання можуть бути набагато 
ширшими, ніж у традиційно ринкових країнах. Однак це не означає, що можна 
відкинути зарубіжний досвід. Навпаки, його потрібно всебічно вивчати і водночас 
робити певні висновки. 
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ ПРОЦЕСІВ РЕГІОНАЛЬНОЇ 
ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ У ГЛОБАЛЬНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ 

 
Міжнародна регіональна інтеграція характеризується деякими сутнісними 

характеристиками, які в сукупності відрізняють її від інших форм економічної 
взаємодії країн. Так як відмічають такі науковці як А. С. Філіпенко, А. П. Киреєв та 
Б.А. Хайфец серед них можна визначити наступні [1, 2, 3]: усунення обмежень в 
русі товарів, а також послуг, капіталів, людських ресурсів між країнами-учасницями 
угоди; узгодження економічної політики країн-учасниць; взаємопроникнення і 
переплетенням національних виробничих процесів, формування в рамках регіону 
технологічної єдності виробничого процесу; широкий розвиток міжнародної 
спеціалізації і кооперації у виробництві, науці і техніці на основі найбільш 
прогресивних і глибоких форм, спільного фінансування розвитку економіки і її 
інноваційного механізму; пов'язані з цим структурними зміни в економіці країн - 
учасниць; зближення національних законодавств, норм і стандартів; 
цілеспрямоване регулювання інтеграційного процесу, розвиток органів управління 
господарської взаємодії (можливі як міждержавні, так і наддержавні механізми 
управління, як у випадку з ЄС); регіональність просторових масштабів інтеграції. 

Таким чином буде об’єктивним зазначити, що зміст інтеграції складає в 
кінцевому підсумку переплетення, взаємопроникнення і зрощування 
відтворювальних процесів, що протікають у вигляді «часткової інтеграції» [1]. 
Інтеграційний процес охоплює окремі ланки цілісної системи як: ринковий обіг 
(завдяки лібералізації торгівлі та зростанню потоків факторів виробництва), 
включаючи обіг товарів, послуг, грошової маси, цінних паперів і т.д. - це так звана 
«поверхнева» (або «м'яка») інтеграція; власне виробництво («глибока» інтеграція); 
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сферу прийняття рішень (на рівні фірм, підприємницьких спілок, національних 
урядів, міжнародних, міжурядових і національних організацій). 

Таким чином інтеграція – це складний, суперечливий процес. Суперечливість 
інтеграції в значній мірі базується на відмінностях інтересів сторін, на неоднаковій 
здатності окремих ланок відтворювальних структур до участі в самому процесі. За 
дослідженням А. І. Мокія легше вона протікає в сферах ринкового (особливо 
товарного) звернення, менш піддається інтегруванню безпосередньо виробнича 
сфера, найбільш складна валютна інтеграція [4, c. 147]. Глибокі інтеграційні 
процеси мають місце лише в Західній Європі і Північній Америці. Наростає їх 
глибина в Азіатсько Тихоокеанському регіоні. У більшості регіонів Латинської 
Америки, Південної Азії, Африки, на Середньому Сході регіональне 
співробітництво поки ще не дає істотного ефекту. Хоча саме ці регіони, ми 
схильні допускати перспективними і здатними мати певний вплив у розвитку 
сучасних міжнародних економічних відносин. Імовірно, саме вони можуть стати 
рушійною силою глобальних геополітичних змін у кооперації із існуючими 
країнами-локомотивами створивши новий світовий порядок. Однак сьогодні вже 
треба враховувати, що країни, які не використовують величезний потенціал 
інтеграції в своїй економічній стратегії, не здатні вистояти в сучасній глобальній 
конкуренції, а також протистояти викликам глобалізації. 

На сьогоднішній день в світі накопичений великий досвід створення і 
розвитку регіональних інтеграційних об’єднань. А це означає, що можна 
охарактеризувати їх загальний механізм створення. Спочатку відбувається 
формулювання цілей інтеграції, у відповідності до яких проводиться оцінка 
економічний потенціал країн-партнерів, їх конкурентні переваги, виробничі 
можливості та перспективність розвитку. Ця інформація дає можливість зробити 
висновок про перспективність створення кооперації, співробітництва та синергії. 
На наступному етапі проходить відбір країн-учасниць регіональної інтеграції. Але 
існуюча структура та стадії не є абсолютними, а оскільки інтеграція набуває свого 
розвитку, вивчення даного питання актуально й зараз та потребує подальшої 
розробки та аналізу. Отже ми можемо говорити про появу не тільки нових 
інтеграційних об’єднань, а й нових їх передумов, форм, цілей та перспектив 
розвитку. Це означає, що, можна допустити ідею формування нового світового 
порядку із акторами нових регіональних інтеграцій в умовах надінтеграційної 
взаємодії. Саме тому, ми вважаємо перспективним та актуальним дослідження 
цього питання як глобально так і на рівні окремих інтеграційних об’єднань. 

Таким чином на сучасному етапі розвитку міжнародних економічних 
відносин країни взаємодіють між собою на рівні учасників певних регіональних 
інтеграційних об’єднань. Дана система дає як ряд переваг, так і має певні труднощі 
та загрози для країни, серед яких можна відмітити відток ресурсів та факторів 
виробництва для менш розвинених країн групи, перерозподіл на користь 
сильніших партнерів; олігопольна змова між ТНК, що призводить до підвищення 
цін; ефект втрат від збільшення масштабів виробництва при значній конкуренції. 
Але існує і ряд переваг, серед яких збільшення розміру ринку; підвищення 
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конкуренції; забезпечення кращих умов торгівлі; використання та поширення 
новітніх технологій та поліпшення інфраструктури [2]. 

Дослідивши переваги та недоліки інтеграції об’єктивним буде стверджувати, 
що на даний час процеси регіональної інтеграції успішно функціонують і 
володіють значними перспективами розвитку. З цього приводу ми пропонуємо 
ідею подальшого розвитку взаємодії між країнами, але не тільки всередині самої 
групи,а й на міжрегіональному рівні. А саме ми схильні дотримуватись думки про 
те, що комплекс переваг та загроз кожного регіонального інтеграційного 
об’єднання дає змогу виходити на новий рівень взаємодії – надінтеграційної. Під 
надінтеграційним впливом ми розуміємо переплетіння та взаємодію між 
учасниками різних регіональних об’єднань в умовах інтеграційних процесів. 

Слід також зауважити, що взаємозв’язок між інтеграційними об’єднаннями та 
взаємний вплив один на одне може складати ефект від масштабу. Ми пропонуємо 
охарактеризувати даний процес на прикладі впливу договорів БРІКС з іншими 
державами, які не мають членства об’єднання, але можуть поширювати зону 
впливу. Дана теза означає, що БРІКС може мати значні перспективи зміцнення, 
що підтверджується змінами у сучасних міжнародних економічних відносинах. А 
саме країни БРІКС, імовірно, можуть складати конкуренцію країнам ЄС. Це може 
бути пояснено тим, що окрім значних об’єктивних передумов економічної 
перспективної потужності групи в умовах сучасних міжнародних економічних 
відносин, безпосередньо, ми дотримуємось думки, що глибоке значення мають 
договірні зв’язки країн членів груп. 

Таким чином за умовами змін у сучасних міжнародних економічних 
відносинах відбувається і їх трансформація у системі світогосподарських відносин. 
До основних рушійних сил та механізму формування регіональної інтеграції 
додаються нові обставини та аспекти, які спонукають до виходу взаємодії на новий 
рівень, а це означає що процес еволюціонує та набуває нової структури, а саме 
надінтеграційного рівня, який потребує подальшого дослідження та пояснення. 
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СЕГОЛЕТОК СТЕРЛЯДИ В УСЛОВИЯХ ПРУДОВЫХ ХОЗЯЙСТВ 

УКРАИНЫ 
 

Современное развитие общества, его направленность на стирание 
государственных и экономических разногласий между отдельными странами, 
вызывают необходимость унифицирования большинства производственных 
процессов. Данная ситуация, в полной мере характерна и для производства 
рыбной продукции. Основные направления глобализации, превалирующие в 
современной Европе привели к тому, что общие требования качества рыбной 
продукции определяют также общность технологических аспектов. В этом плане 
важным являются два основных момента: с одной стороны – это уже 
вышеупомянутая общность технологических процессов, а с другой стороны – 
экономическая целесообразность применения той или иной технологии 
выращивания рыб. Именно поиск наиболее экономически выгодного аспекта 
технологии выращивания одних из наиболее ценных объектов аквакультуры -
осетровых и были посвящены наши исследования. 

Днепровский  экспериментальный рыбовоспроизводственный осетровый 
завод принадлежит к рыбным хозяйствам с полной государственной 
собственностью, и данный экономический статус предусматривает невозможность 
прямой реализации полученной продукции.  

Учитывая отсутствие реализации молоди осетровых хозяйством, нами были 
определены условные показатели экономической эффективности, при этом 
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условная стоимость сеголеток стерляди колебалась в зависимости от года. Так, в 
2013 году 1 екз. стоил 12,28 грн, в 2014 – 12,82 грн и в 2015 – 25,00 грн 
соответственно. 

В ходе проведения исследований по выращиванию молоди стерляди в 
условиях хозяйства, главная часть производственных затрат определяющих 
уровень рентабельности отдельных вариантов, приходится на энергоносители.  

Варианты опыта формировались по годам, в зависимости от массы 
рыбопосадочного материала от 31,0 до 134,0 мг. В качестве контроля выступали 
мальки средней массой 93 мг, что является оптимальной массой при зарыблении. 

Анализ экономической эффективности влияния массы рыбопосадочного 
материала на результаты выращивания сеголеток стерляди представлены в таблице 
1. 

Таблица 1 
Условная экономическая эффективность влияния массы рыбопосадочного 

материала на результаты выращивания покатной молоди стерляди 

Показатели 
Варианты опыта 

І 
вариант 

ІІ 
вариант 

ІІІ 
вариант контроль 

Средняя масса посадочного материала, мг  34,3 119,0 128,0 85,0 
Плотность посадки, тыс. экз/га 90,50 79,17 72,50 65,00 
Получено покатной молоди, тыс. экз/га 55,83 40,22 46,33 46,50 
Средняя масса покатной молоди, г 2,54 2,69 3,05 1,65 
Выход, % 61,69 58,06 63,96 71,53 
Условная стоимость покатной молоди, грн. (цена 
реализации)  25,00 12,28 12,82 12,28 

Условная себестоимость покатной молоди, грн.  15,75 7,07 7,70 7,07 
Условные затраты, тыс. грн.  879,32 284,35 356,74 328,76 
Условная прибыль, тыс. грн.  516,43 209,55 237,21 242,26 
Условная стоимость, тыс. грн.  1395,75 493,90 593,95 571,02 
Уровень рентабельности, %  58,73 73,69 66,49 73,68 
 

Несмотря на высокую экономическую эффективность, контроль нельзя 
считать оптимальным, учитывая минимальные показатели средней массы 
полученной покатной молоди по сравнению с другими вариантами. В данном 
случае более привлекательными, с рыбохозяйственной точки зрения, считаются 
сеголетки, полученные в 2013 году (ІІІ вариант), которые имеют среднюю 
конечную массу 3,05 г при выходе 63,96%. Но если смотреть с экономической 
точки зрения, то наиболее эффективным считается ІІ вариант, где при уровне 
рентабельности 73,69% мы получаем покатную молодь средней массой 2,69 г и 
выходом 59,06%.  

В ходе проведенного анализа было установлено, что на экономическую 
эффективность проведенных исследований в значительной степени оказывают  
влияние затраты на выращивание покатной молоди с разной массой посадочного 
материала, ведь чем больше масса посадочного материала, тем больше затрат идет 
на его подращивание в бассейнах перед зарыблением.  
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СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ІНСТРУМЕНТІВ ПІДТРИМКИ 

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
 

Ефективна політика місцевого економічного розвитку повинна вдало 
компонувати наявні інструменти підтримки розвитку пріоритетних видів 
діяльності на регіональному та субрегіональному рівнях. 

Провівши аналіз нормативно-правового забезпечення регіонального 
економічного розвитку, інструментів державної підтримки пріоритетних видів 
діяльності на регіональному та субрегіональному рівнях, практики та механізмів 
фінансування місцевого економічного розвитку в Україні, можна кількісно 
визначити наступні співвідношення складу та структури загальної сукупності 
проаналізованих інструментів та засобів їх реалізації (табл. 1).  

Таблиця 1 
Кількісний та структурний аналіз інструментів регіонального економічного 

розвитку 
 

Інструменти 
Бюджетно-
фінансові 

Підвищення 
конкуренто-

спроможності 

Інституційне 
забезпечення 

Інтеграція 
та взаємодія  

 
Разом 

Види 
інструментів, од. 

7  
(37%) 

8  
(42%) 

2  
(10,5%) 

2 
 (10,5%) 

19 
(100%) 

Засоби реалізації 
на регіон. рівні / 
наскрізність,од. 

 
11 

(20%) 

 
 
9 

(33%) 

 
31 

(58%) 

 
 
8 

(30%) 

 
8 

(15%) 

 
 
4 

(15%) 

 
4 

(7%) 

 
 
6 

(22%) 
 

54 
(100%) 

 
 

27 
(100%) Засоби 

реалізації на 
місц. рівні / 
наскрізність, од. 

 
1 

(9%) 

 
2 

(18%)  

 
8 

(73%) 

 
0 

(0%) 

11 
(100%) 

Усього засобів 
реалізації на 
регіон. рівні, од. 

 
20 (25%) 

 
39 (48%) 

 
12 (15%) 

 
10 (12%) 

 
81 (100%) 

Усього засобів 
реалізації на 
місц. рівні, од. 

 
10 (26%) 

 
10 (26%) 

 
12 (32%) 

 
6 (16%) 

 
38 (100%) 

Усього засобів 
реалізації на 
регіон. та 
субрегіон. рівні, 
од. 

 
 

21 (23%) 

 
 

41 (44%) 

 
 

20 (22%) 

 
 

10 (11%) 

 
 

92 (100%) 

Джерело: розраховано автором 
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При формуванні зведеної таблиці засоби реалізації інструментів 
регіонального економічного розвитку були проаналізовані на таких рівнях:  

1. Кількість інструментів на національному (державному) рівні; 
2. Засоби реалізації, які забезпечуються практично на регіональному 

(обласному) рівні; 
3. Засоби реалізації, які забезпечуються виключно на місцевому (місто, 

селище, село) рівні;  
4. Засоби реалізації, які мають втілення як на регіональному, так і на 

субрегіональному рівнях. 
Крім структурних показників для цілей аналізу використовувався 

запропонований авторами показник наскрізності, який вказує на наскрізний 
характер засобу реалізації відповідних інструментів, при цьому аналізувалися два 
рівні наскрізності – від державного до регіонального та від державного до 
місцевого рівня. 

Кількісний та структурний аналіз інструментів регіонального економічного 
розвитку вказує на більш широку номенклатуру бюджетно-фінансових 
інструментів та інструментів підвищення конкурентоспроможності – відповідно 
37% та 42%.  

Найбільш кількісними за видами та засобами реалізації інструментів розвитку 
пріоритетних видів економічної діяльності на регіональному рівні є інструменти 
підвищення конкурентоспроможності: 31 інструмент (58%) як такий, що 
застосовується лише (переважно) на рівні області і 39 інструментів (48%) загалом, 
враховуючи ті, що мають також і наскрізний характер, тобто практика 
застосування яких наявна і на субрегіональному рівні. Щодо засобів реалізації 
даного інструменту на місцевому рівні, то за кількісними та структурними 
показниками він поступається інструменту інституційного забезпечення та займає 
друге місце після нього. Разом з тим, кількість засобів реалізації інструментів 
підвищення конкурентоспроможності, які застосовуються виключно на місцевому 
рівні, складає всього 2 (або 18% від загальної кількості засобів реалізації усіх 
інструментів, що проявляються виключно на субрегіональному рівні): 1) стратегія 
розвитку і вибір пріоритетів на громадських слуханнях; 2) визначення 
стратегічних, проміжних і тактичних цілей економічного розвитку громад, району 
– економічне зростання, максимальна зайнятість і добробут населення, 
відновлення ресурсного потенціалу і досягнення самозабезпечуваності громади. 
Наскрізність інструментів (застосування як на регіональному, так і на 
субрегіональному рівнях) для даного виду є достатньо високою і складає 30%. 
Отже, на рівні області інструменти підвищення конкурентоспроможності 
займають практично половину усіх засобів реалізації інструментів регіонального 
економічного розвитку [1, с. 92].  

Засоби реалізації бюджетно-фінансових інструментів розвитку пріоритетних 
видів регіональної діяльності за кількісним та структурним співвідношеннями (у 
розрізі всіх рівнів та в цілому)  посідають друге  місце.  Слід відмітити,  що 25% та 
26%  (тобто ¼ від кількості) засобів реалізації бюджетно-фінансових інструментів 
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відповідно на регіональному та субрегіональному рівнях складають «правильну» 
пропорцію їх розподілу, враховуючи що кількість інструментів дорівнює 4. Крім 
того, даний інструмент демонструє також найбільшу наскрізність засобів реалізації 
– 9 одиниць (33%). Разом з тим,  до місцевого рівня реалізації відноситься лише 1 
засіб бюджетно-фінансових інструментів (що складає 9% від засобів 
субрегіонального рівня): управління землею та майном громади.  

Інструменти інституційного забезпечення хоча й найменш чисельні за 
кількістю видів (поряд із інструментами інтеграції і взаємодії органів влади) – 2 
одиниці – і за наскрізністю засобів реалізації – 15%, проте характеризується 
найбільшою кількістю засобів реалізації політики економічного регіонального 
розвитку саме на місцевому рівні – 8 одиниць (73% від засобів реалізації суто на 
субрегіональному рівні) і 12 одиниць (32% від місцевих засобів реалізації, 
враховуючи також і наскрізні з регіональним рівнем).  Характерним для даного 
інструменту є те, що кількість засобів реалізації на регіональному рівні, в т.ч. 
враховуючи наскрізність, ідентична кількості на місцевому рівні. Тобто, місцевий 
економічний розвиток на сучасному етапі в Україні має можливість 
послуговуватися саме інституційними інструментами.  

Інструменти підтримки взаємодії, інтеграції та співпраці органів влади є 
найменш чисельними на усіх рівнях: регіональному (10 одиниць, або 12% засобів 
реалізації), субрегіональному (6 одиниць, або 16% засобів реалізації) [1, с.93]. Крім 
того, засобів реалізації, які здійснюються виключно на місцевому рівні, в результаті 
проведеного дослідження не виявлено. Також це єдиний вид інструменту політики 
регіонального економічного розвитку, де наскрізних засобів реалізації більше, ніж 
тих, що застосовуються тільки на рівні області.  
 

Список використаних джерел 
1. Інструментарій розвитку пріоритетних видів економічної діяльності в 

регіоні  :  монографія  [Текст] /  Мікловда  В.П.,  Слава  С.С.,  Сембер  С.В.  та  ін.  
– Ужгород: Видавництво «ФОП Сабов А. М.», 2015. - 314 с. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ 

ДО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ, ЯК СФЕРИ ВЗАЄМОДІЇ 
СУСПІЛЬСТВА ТА ПРИРОДИ 

 
Завдання природокористування як науки, - на думку її засновника 

Ю.М. Куражковського, - полягало у розробці загальних принципів здійснення 
діяльності, пов’язаної із безпосереднім користуванням природою і її ресурсами або 
зі зміною дії на неї. 

До основних напрямків природокористування відносять ресурсоспоживання, 
ресурсокористування, відновлення природних ресурсів, охорону природи, 
перетворення природи.  

Природокористування є явищем багатоаспектним, що знаходить своє 
відображення на різних ієрархічних рівнях (глобальному, регіональному та 
локальному), та у різних суспільних формах будівництво тощо. 

Залежно від рівня взаємодії суспільства та природи спостерігається різний 
спектр форм та видів природокористування. Так глобальний рівень 
природокористування, у межах ландшафтної оболонки, поєднує усі можливі 
суспільні форми природокористування, оскільки ландшафтна оболонка є місцем 
взаємодії суспільства та природи.  

Регіональний рівень природокористування має обмежений перелік форм та 
видів природокористування, що зумовлено специфікою природних умов, наявним 
природно-ресурсним потенціалом (ПРП) території.  

На локальному рівні природокористування визначальними є такі суспільні 
чинники: історія освоєння території, запровадження відповідних традицій 
природокористування, чи форм і видів, які є тут найбільш господарсько доречними. 
Так на локальному рівні людські спільноти змогли перетворити окремі 
малосприятливі для сільського господарства ділянки суші на високопродуктивні 
сільськогосподарські угіддя, а в окремих випадках і певні акваторії океану. 

Форми природокористування за способом технологічного впливу на природне 
середовище розрізняються, у першу чергу, глибиною перетворювальної здатності 
окремих компонентів геосистем, та можливістю їх подальшого самовідтворення. 

Як зазначає О.М. Рябчіков, промислові види природокористування мають 
високу здатність до антропогенного перетворювання навколишнього середовища, і 
формування техногенних ландшафтів, що самостійно не здатні ренатуралізуватися 
до вихідного стану. Однак, на відміну від сільськогосподарських видів 
природокористування, вони мають локальне просторове поширення [4]. 

Сільськогосподарські види природокористування не здійснюють глибоких 
перетворень природних процесів і компонентів геосистем, однак вони є 
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домінантними для ландшафтів України. Вони надзвичайно залежні від кліматичних 
умов та істотно впливають на ґрунтовий покрив. 

Агробіоценози за певних умов відносно легко реконструюються у природні 
біогеоценози. 

Рекреаційне природокористування виникає в місцях багатих на природні 
рекреаційні ресурси завдяки специфічному поєднанню геоморфологічних, 
кліматичних та гідрологічних умов території. При регульованій рекреаційній 
діяльності не відбувається значної зміни природних умов. Тільки нерегульована 
рекреаційна діяльність може привести до порушення унікальності геосистем. На 
відміну від попередніх форм природокористування, рекреаційне освоєння геосистем 
передбачає загальну збереженість природного стану їх компонентів. З ростом 
потреб у рекреаційній діяльності населення і розширенням сфери відпочинку і 
оздоровлення роль рекреаційного природокористування зростає. Сьогодні його 
розглядають як один з видів альтернативних до традиційного природокористування 
[5]. 

Заповідне або природоохоронне природокористування є особливою формою, 
яка докорінно відрізняється від усіх інших форм за метою її організації. Якщо 
попередні форми природокористування зумовлені, передусім, прагматичними 
традиційними господарськими мотивами, то функціонування заповідного 
природокористування покликане передусім проблемами збереження природних 
геосистем для відновлення компонентів природи і відповідно забезпечення 
збалансованого розвитку суспільства та природного середовища. Господарські 
інтереси, у даному випадку, поступаються інтересам збереження природних 
компонентів та середовищ існування біоти і життєдіяльності людства. Власне тому 
заповідне природокористування розглядають як основну альтернативу традиційним 
видам, яке здатне збалансовувати господарські і природопідтримувальні інтереси. 

У зв’язку з цим, важливими є теоретичні і прикладні наукові розробки 
оптимізаційних підходів природокористування, побудованих на ранжуванні видів 
функцій геосистем за їх пріоритетністю для регіону. Такий підхід стосовно 
ландшафтно-екологічної оптимізації території, розроблений проф. 
М.Д. Гродзинським [3]. 

В умовах сталого природокористування, розвиток якого обумовлений 
переходом на засади міжнародної стратегії сталого розвитку і Всеєвропейської 
стратегії збереження ландшафтного і біотичного різноманіття особлива увага 
приділяється врахуванні принципів пріоритетності прав громадян на безпечне для 
життя і здоров’я довкілля, гармонійного взаємопов’язаного розв’язання соціальних, 
економічних і екологічних проблем, системності та комплексності у регулюванні 
екологічних відносин, запобіжному характері запровадження природоохоронних 
заходів тощо. 

При цьому провідна роль відводиться ресурсозберігаючим видам 
природокористування – рекреаційному і заповідному. 

Суспільство та природа є нерозривно пов’язані і навіть умовний їх поділ на дві 
автономні системи викликає певні проблеми щодо одержання об’єктивних наукових 
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даних про предмет дослідження. Однак абстрагування цих систем у межах 
визначеного специфічними умовами пошуку дозволяє чітко виявити характер та 
особливості взаємовпливу між даними системами. 

Для вирішення такого протиріччя В. А. Барановський пропонує розглядати 
суспільство та природу, як окремі елементи чи підсистеми у межах інтегративних 
геосистем різних рангів. При цьому інтегративна геосистема глобального рівня 
поєднує усі прояви взаємодії підсистем, тоді як геосистеми регіонального та 
локального рівнів (територіально виробничі системи) формуються у відповідності 
до специфіки переважання тих чи інших взаємозв’язків між підсистемами 
(наприклад виробничі, рекреаційні, природно-господарські тощо). При цьому 
формування територіально виробничих систем визначається найчастіше 
економічною ефективністю взаємовідносин (тобто суспільна підсистема виступає як 
активна комплексоутворююча складова). Поряд із цим взаємодія складових 
інтегративних систем має певні закономірності. Оскільки геосистема є 
територіальною цілісністю, то зміна навіть одного з компонентів порушує рівновагу 
усієї складової геосистеми. Тому однією з основних закономірностей взаємодії 
суспільства та природи є обмеженість самовідновлення природи та регулювання її 
змін під впливом суспільства. При певному рівні впливу зміни природної складової 
стають необоротними і це призводить до погіршення умов існування суспільства, 
тому постає питання про регулювання такого впливу [1]. 
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОЇ ПОЛІТИКИ 

В УКРАЇНІ 
 
Аналіз міжнародного досвіду та визначальних тенденцій еколого-

економічного розвитку в регіональному і світовому масштабах дає підстави 
стверджувати, що за сучасних умов основою ефективної енергетичної політики 
виступають енергобезпека, енергоефективність, енергозбереження та екологічна 
гармонізація суспільного розвитку [1]. 

Важливість формування ефективної енергетичної політики в Україні 
обумовлена низкою чинників, зокрема енергодефіцитністю, енергозалежністю та 
енергонеефективністю. За прогнозами Міжнародного енергетичного агентства 
(МЕА) регіональна динаміка попиту на енергію характеризується його зростанням 
в Індії, Китаї, Африці, Південній Азії, Південній Америці і країнах Середнього 
Сходу. У США, ЄС та Японії попит буде знижуватися на традиційні енергетичні 
ресурси і зростатиме на відновлювані [2]. 

Регіони світу, які сформувались після 2005 року, демонструють позитивну 
динаміку енергоефективності. Найбільшими були темпи скорочення 
енергоємності ВВП в країнах Середнього Сходу (на 56,7%) та Африки (на 41,4%), 
дещо меншими – в країнах Організації економічного співробітництва і розвитку 
(ОЕСР – на 27,7%), які мали кращі показники енергоємності. В усіх країнах світу 
загалом енергоефективність підвищилась на 23,8%. Ситуація в країнах колишнього 
СРСР є невтішною. Станом на 2013 рік показник енергоємності ВВП становив від 
0,42 у Туркменістані до 0,34 в Україні, що відповідно на 62,5 та 52,9% нижче від 
середнього у Світі. За вісім років Бєларусь знизила енергоємність ВВП на 51,3%, 
Україна – на 32, Російська Федерація і Туркменістан – лише на 29,8 та 23,6% 
відповідно. 

З 2007 р. в Україні у структурі постачання первинної енергії відбулися 
позитивні зміни щодо зменшення залежності від деяких імпортних джерел: частка 
сирої нафти зменшилась на 7,8, природного газу – на 8,3%. Проте зросла частка 
атомної енергії на 4,5, гідроелектроенергії – на 6,3 і біопалива – на 0,7%. 
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У промисловості і побутовому секторі використовується понад дві третини 
енергетичних ресурсів, на транспорті – 16,8%, тому цим секторам в подальшому 
необхідно приділяти найбільшу увагу. За період 2007-2014 років частка 
промисловості у споживанні енергоресурсів зменшилась на 4,7, побутового 
сектора – на 6,4%. В країнах Світу структура використання енергетичних ресурсів 
дещо відрізняється: 29% енергії використовує промисловість, понад 27 – транспорт 
і менше 30% – побутовий сектор. За «Прогнозним сценарієм 450» до 2040 року 
передбачається скорочення споживання енергетичних ресурсів на транспорті 
близько 3% [2]. 

Використання енергетичних ресурсів призводить до забруднення 
навколишнього середовища у вигляді збільшення викидів вуглецю. За вісім років 
Україна зменшила обсяг викидів на 10,7%. На кожну $1000 ВВП обсяг СО2 
зменшився на 25,2%. На фоні інших регіонів і країн цей показник є достатньо 
високим. Так, в країнах Світу він у середньому становить 0,37, країнах ОЕСР – 0,30, 
для групи країн, у які входить Україна, – 0,62. Це означає, що технологічний стан 
підприємств і сфер економіки, які споживають енергетичні ресурси, потребує 
удосконалення і структурних змін. Крім того, негативний вплив має структура 
енергетичних ресурсів, що споживаються. За даними МЕА найбільший обсяг 
забруднення спричиняє використання вугілля – 46%, далі нафти – 33,6% і газу – 
19,8% [2]. 

Основні напрями підвищення енергоефективності були запропоновані в 
оновленій редакції Енергетичної стратегії України на період до 2030 р., яка була 
прийнята у 2013 р. Проте вона була піддана критиці з боку вітчизняних та 
іноземних експертів щодо рекомендаційних оцінок, які по суті не передбачали 
конкретних заходів та механізмів їх впровадження. На теперішній час 
презентовано Проект «Нова енергетична стратегія України: безпека, 
енергоефективність, конкуренція», у якому окреслені цільові та функціональні 
завдання і пріоритети, плани щодо створення енергоефективного суспільства та 
трансформації енергетичних ринків. 

Основними заходами, що сприятимуть підвищення енергоефективності, 
мають бути: формування енергоефективної свідомості громадян; забезпечення 
умов для добросовісної конкуренції всіх суб’єктів господарювання, перегляд 
стандартів на енергоспоживання; забезпечення 100% обліку всіх енергоресурсів; 
підвищення термічного опору огороджувальних конструкцій у будівлях, заміна 
та/або встановлення енергоефективного обладнання тощо; децентралізації 
повноважень; скорочення споживання і втрат енергії в системах централізованого 
теплопостачання, стимулювання розвитку конкурентного середовища та 
відокремлення діяльностей з виробництва, транспортування та постачання 
теплоенергії [3]. 

Проект Нової енергетичної стратегії передбачає «Дорожню карту» поетапної 
(3 етапи: 1-й до 2020р., 2-й до 2025р. і 3-й до 2035р.) реалізації завдань і 
розрахункові прогнозні показники енергетичного балансу та індикатори. 
Основними проблемними моментами є об’єктивність прогнозних розрахунків та 
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реалістичність реалізації заходів на кожному етапі. Підставами для таких сумнівів є 
те, що: 1) проект Нової стратегії ще досі не розглянуто і не затверджено; 
2) склалось враження, що визначення основних показників енергетичного балансу 
України на кожен прогнозний рік здійснювалось без об’єктивних розрахунків. 
Зокрема, збільшення обсягу відновлюваних джерел енергії до 20,5 млн.т.н.е. у 2035 
р.(у 6,5 разів), є мало реалістичним, тому що країнам ОЕСР для збільшення обсягу 
ВДЕ у 3 рази потрібно було 40 років; 3) заходи, що визначено реалізувати на 
кожному етапі, не враховують політико-економічний стан України та бажання і 
оперативність реагування державних органів на запити суспільства. 

Для вирішення проблеми енергозаощадження та енергоефективності 
необхідно: сформувати об’єктивну Стратегію, що має бути компонентою 
соціально-економічної Стратегії розвитку країни, і на основі якої мають 
розроблятися та реалізовуватися регіональні стратегічні Програми, тобто має 
забезпечуватися комплексний підхід; чітко розмежувати функції держави, регіонів 
та громад у вирішенні завдань енергоефективності; розробити дійові механізми 
фінансування, стимулювання та інформування усіх учасників програм 
енергоефективності; оптимізувати процес реалізації заходів енергозбереження 
через посилення його взаємозв’язку з проблемами забруднення довкілля; 
запровадити систему загальнодержавних та регіональних еколого-енергетичних 
індикаторів, що дозволять здійснювати моніторинг стану виконання завдань; 
оперативно корегувати заходи і завдання відповідно до зміни економічної та 
політичної ситуації в країні. 
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БІОТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБКИ СИРОВАТКИ 
НА МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 

 
Сучасні тенденції розвитку українського ринку молочних продуктів та 

зростаючий рівень конкуренції обумовлюють необхідність підвищення якості та 
конкурентоспроможності продукції молокопереробних підприємств. На більшості 
молочних заводів сироватка з ХСК 70 тис мг O2/дм3 не використовується у 
вторинному виробництві, а скидається разом із стічними водами у міську 
каналізацію чи природні об’єкти, що створює істотну шкоду навколишньому 
природному середовищу. 

Сироватка молочна – цінний вторинній продукт переробки молока, який 
утворюється під час виробництва твердих сирів, сиру кисломолочного та казеїну.  

Біологічна цінність молочної сироватки зумовлена вмістом в ній білкових та 
азотистих сполук (в першу чергу незамінних амінокислот), білків, вуглеводів, 
ліпідів, мінеральних солей, вітамінів, органічних кислот, ферментів, імунних тіл та 
мікроелементів. Харчова цінність сироватки невелика, оскільки в ній міститься 
лише 7% поживних речовин. Основна перевага сироватки в тому, що вона не 
містить жирів, а має у своєму складі велику кількість білків, які дуже добре 
засвоюються. Також сироватка містить лактозу або молочний цукор, який не 
накопичується у клітинах. Також білки сироватки беруть участь в процесу 
утворення кров'яних тіл та біосинтезі білка, який відбувається в печінці. У 
сироватці містяться велика кількість магнію, калію, кальцію, фосфору, нікотинової 
кислоти і біотину, а також холін і вітаміни груп A, B, C, E. Щоденне споживання 1 
л молочної сироватки забезпечує 2/3 добової потреби організму в кальцію, 80 % – 
у вітаміні В2,  1/3 – у вітамінах В1,  В6,  В12,  40 % – у калію [1].  Високий вміст в ній 
молочного цукру є одним із факторів нормального травлення та збереження 
збалансованої кишкової мікрофлори людини. Із білків молока практично 
повністю переходять у сироватку альбумін і глобулін, а казеїн залишається в сирі. 
Крім того, сироватка – самий малокалорійний молочний продукт, енергетична 
цінність якого майже втричі нижча молока. 

Незважаючи на користь та цінність цього продукту переробка та реалізація 
сироватки на вітчизняних молокозаводах здійснюється лише на 22.3 %. На 
підприємствах України в 2006 р. було отримано 3230 тис. т молочної сироватки, з 
них 504 тис. т перероблено та реалізовано у вигляді сухої сироватки, 216 тис. т 
пішло на пастеризацію і реалізовано у рідкому вигляді, а 2510 тис. т (77.7 %) 
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потрапило до стічних вод [2]. Високий показник ХСК концентрованої сироватки 
зумовлює необхідність впровадження потужних систем очищення стічних вод. 
Спосіб очищення стоків може варіюватись в залежності від етапу на якому 
здійснюється очистка. Так при очищенні нерозбавлених стічних вод (ХСК більше 
2  тис мгO2/дм3) з високим вмістом сироватки доцільним є впровадження 
анаеробно-аеробної технології біохімічного очищення з отриманням біогазу та 
органічних добрив. Інший варіант передбачає попереднє розбавлення стоків та 
аеробну ферментацію для стічних вод з ХСК менше 2 тис мгO2/дм3[3].  

Проведені дослідження розбавлених стічних вод молокозаводу з ХСК 1500 
мгO2/дм3 показують, що вихід біогазу збільшується порівняно зі збродженням 
розведених стічних вод з 4 до 5.8 м3; кількість вітаміну В12 також зростає від 2 
мкг/см3 до 6  мкг/см3; концентрація ЛЖК зменшується від 8 до 1.8 г/дм3; 
концентрація ХСК зменшується з 1500 мгO2/дм3 до 400 мгO2/дм3, при попередній 
обробці молочнокислими бактеріями – до 150 мгO2/дм3, а при обробці закваскою 
молочнокислих і пропіонових бактерій до 80 мгO2/дм3. 

Серед загального обсягу стічних вод вітчизняних молокопереробних 
підприємств значну частину займає сироватка. Причиною цьому служать: 
недотримання нормативів збору; конструкції обладнання, в яких відсутнє 
пристосування для збору сироватки або відсутність технічної бази для її 
переробки; несвідоме ставлення керівників підприємств та держави до втрати 
цінних сировинних ресурсів. Данні дослідження показали ефективність 
застосування молочнокислих та пропіонових бактерій у процесі очищення стічних 
вод за допомогою метанового бродіння. 
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РОЗВИТОК ТВАРИННИЦТВА В УМОВАХ ЕКОНОМІКО-
ЕКОЛОГІЧНИХ ЗМІН 

 
На сучасному етапі розвитку національної економіки сільське господарство 

України відіграє вирішальну роль у забезпеченні продовольчої безпеки та 
формуванні ресурсного потенціалу. Протягом останніх років дана галузь займала 
вагому частку у формуванні валового внутрішнього продукту  країни (2014 р. – 
10,2%) та експорті країни (2014 р. – 30,9%). Згідно  з прогнозами Продовольчої 
сільськогосподарської організації ООН (ФАО), до 2050 року кількість населення у 
світі зросте до дев’яти млрд. осіб, що загострить проблему продовольчої безпеки і 
потребуватиме збільшення виробництва продовольства на 70%. Завдяки 
нарощуванню виробництва сільськогосподарської продукції протягом останніх 
років і при збереженні цієї тенденції у майбутньому, Україні не загрожує нестача 
продуктів харчування. 

Останнє століття як у світі, так і в Україні, характеризується помітними 
кліматичними змінами, при яких продовольча безпека у довгостроковій 
перспективі залежатиме від ступеню адаптації сільського господарства до 
ймовірних погодних та кліматичних зрушень. Напрями вирішення проблеми 
зміни клімату знайшли своє місце у ряді міжнародних угод, які ратифіковано і в 
Україні. У 1988 р. Всесвітньою метеорологічною організацією та Програмою 
ООН по навколишньому середовищу засновано Міжурядову групу експертів зі 
зміни клімату (ІРСС), яка займається оцінкою зміни глобального і регіонального 
клімату. Кліматичні зміни проявляються у зростанні середньорічної температури 
на поверхні планети, підвищенні рівня океанів, збільшенні кількості природних 
катастроф і катаклізмів.  

Глобальні кліматичні зміни сьогодні зумовлені техногенними викидами 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря і, в першу чергу, парникових газів. 
В ІV Доповіді IPCC вказується на безпрецедентну швидкість збільшення вмісту 
парникових газів в атмосфері за останні 150 років [1].  

Сільське господарство є одним із потужних джерел викидів парникових газів – 
58% від загального обсягу викидів закису азоту (N2O), 47% від загального обсягу 
викидів метану (CH4). Ці викиди залежать від природних процесів і методів 
ведення сільського господарства та спричинені переважно галуззю тваринництва 
та вирощуванням рису. При подальшому нарощуванні аграрного виробництва, за 
прогнозними оцінками експертів, збільшаться і сільськогосподарські викиди: до 
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2030 р. викиди N2O – на 35- 60%, а СН4 – на 60% [2].  
Кожні 10 років в регіонах України в середньому відбувається підвищення 

температури на 0,3-0,4ºС, тобто за 30 років – на 1ºС. За даними науковців Інституту 
ботаніки НАН України, це може призвести до зсуву природних зон на 160 км [3]. 
За даними Українського Гідрометеорологічного центру потепління буде тривати і 
до 2020 р. температура підвищиться в середньому на 0,2-0,3ºС. Збільшення 
температури в нашій державі проходить більш швидкими темпами порівняно з 
глобальним підвищенням. 

Ще одним вагомим природно-кліматичним чинником, який відображає зміну 
клімату і має велике значення для сільського господарства, виступає норма опадів. 
За даними Українського Гідрометеорологічного центру нині середня кількість 
опадів у Степу – 505 мм, Лісостепу – 608 мм, Поліссі – 673 мм. При дослідженні 
динаміки кількості опадів на території України протягом 1961-2012 рр. 
встановлено, що суттєвих змін не відбулось, зокрема середня норма опадів в 
Україні за період 1961-1990 рр. була 576 мм, а за період 1991-2012 рр. – 590 мм [4]. 

За останні півстоліття відбулося зміщення полюсів вирощування окремих 
сільськогосподарських культур за рахунок змін клімату, що спричинило і 
скорочення кормової бази – основного ресурсу забезпечення розвитку 
тваринництва. Від наявності кормової бази залежать можливості збільшення 
поголів’я худоби і підвищення його продуктивності, що визначає темпи зростання 
і рівень виробництва продукції тваринництва.  

За останні 55 років посівні площі кормових культур скоротилися на понад 
70%, при цьому на 77% скоротилося поголів’я великої рогатої худоби. Ці тенденції 
є взаємозалежними і негативно впливають на виробництво тваринницької 
продукції. 

Також відбулися значні зміни у структурі посівних площ кормових культур. 
Зокрема, посіви багаторічних трав, які раніше становили менше чверті кормових 
культур, нині займають більше половини відповідних посівних площ, а частка 
посівів однорічних трав, які раніше домінували, становить лише їх п’яту частину. 
Зростання температур збільшило теплові ресурси, що виявилося корисним для 
кукурудзи на зерно та стало одним з факторів розширення посівних площ під 
нею. Ця рослина не є культурою Лісостепу і раніше вона не встигала дозрівати та 
використовувалася на силос та зелений корм, однак тепер для аграріїв заходу і 
півночі кліматичні зміни дали можливість успішного вирощування кукурудзи на 
зерно [4]. 

За даними Держстату України, починаючи з 2000–их років, відбувається 
поступове зосередження полюсів вирощування кормових культур у західному та 
північному напрямах, тобто у зонах із кращим вологозабезпеченням, що 
спричинене ще й економічними чинниками.  

Значне скорочення поголів’я ВРХ було спричинене насамперед 
економічними причинами через низьку ефективність у цьому секторі. Оцінка 
динаміки поголів’я ВРХ у розрізі регіонів засвідчила досить рівномірне його 
зменшення, хоча слід відмітити: найнижчі темпи були притаманні Західному 
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регіону, що спричинило зростання його частки у загальному поголів’ї. При цьому, 
свою роль тут відіграло і кормове забезпечення, оскільки темпи його зменшення 
там були найповільнішими, а розвиток рослинної кормової бази безпосередньо 
впливає на чисельність поголів’я великої рогатої худоби та виробництво продукції 
скотарства. 

Отже, протягом останніх 30 років в Україні прослідковується підвищення 
середньорічної температури повітря зі швидкістю 0,3-0,4ºС кожні 10 років, що 
поступово розповсюджується з Півдня на Північ. При збереженні даної тенденції 
існує ризик посух, що призведе до вирощування сільськогосподарських культур у 
південних регіонах у 2030 р. лише в умовах зрошення, а у 2050 р. – до їх 
опустелювання, що негативно відобразиться на стані кормової бази і, відповідно, 
негативно позначиться на перспективах розвитку молочного та м’ясного 
скотарства в Україні. 
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Дослідження виконано при підтримці НАН України в рамках 

відомчої теми "Ресурсні можливості розвитку аграрного сектору 
економіки України" (номер держреєстрації 0114U001638.). 
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ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ПОСІВНИХ ПЛОЩ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ЯК ОСНОВА ОПТИМІЗАЦІЇ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 
 

Раціональне природокористування в сільському господарстві починається з 
організації території – створення оптимізованого агроландшафту з екологічного 
обґрунтованим і доцільним співвідношенням сільськогосподарських угідь, лісових 
насаджень, земель захисного і природоохоронного значення [3, с. 166].  

Ефективність господарювання сільськогосподарських підприємств в значній 
мірі залежить від набору культур, які вирощуються, та їх співвідношення тобто від 
структури посівних площ.  Структура посівних площ – співвідношення площі 
посівів різних польових культур. Здебільшого виражається у відсотках. Може бути 
загальною і в межах певної групи культур: зернові (в тому числі озимі та ярі), 
технічні, олійні, кормові, овоче-баштанні, картопля тощо [1]. 

Головним критерієм науково обґрунтованої структури посівних площ є 
максимальний вихід продукції (в грошовій формі, в зернових одиницях або інших 
формах) з одиниці площі при найменших витратах праці і коштів. Іншими 
критеріями можуть бути: прибуток з 1 га, окупність витрат, собівартість 1 ц 
кормопротеїнової одиниці тощо. Раціональна структура посівних площ повинна 
забезпечувати: виконання договірних зобов’язань щодо реалізації продукції; 
внутрішні потреби підприємства в продукції рослинництва; раціональне 
використання трудових ресурсів і засобів виробництва, особливо техніки; 
виробництво кормів для тваринництва в необхідних обсягах і якості з 
найменшими витратами; виконання вимог щодо чергування культур в сівозмінах 
відповідно до ґрунтово-кліматичних умов та спеціалізації підприємства [2]. 

У методичних рекомендаціях щодо оптимального співвідношення 
сільськогосподарських культур у сівозмінах різних ґрунтово-кліматичних зон 
України зазначено, що сівозміна – чергування сільськогосподарських культур (і 
пару) у часі і на території згідно з науково обґрунтованими для певних культур 
нормами періодичності, що базуються на особливостях біологічної взаємодії 
культур та впливу їх на родючість ґрунту.  Наукові принципи побудови сівозмін 
передбачають правильний підбір попередників та оптимальне поєднання 
одновидових культур із дотриманням допустимої періодичності їх повернення на 
одне й те ж поле.  Виділяють три типи сівозмін: польові, кормові та спеціальні. 

За існуючого рівня економічного розвитку в процесі формування структури 
посівних площ і порядку розміщення культур у сівозмінах слід керуватися 
матеріально-технічними можливостями конкретних виробників та необхідністю 
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адаптації виробництва до природно-кліматичних умов регіонів. Основні ґрунтово 
кліматичні зони України мають свої особливості, характерні для кожної з них.  На 
території України визначено три основні кліматичні зони, а саме Полісся, Лісостеп 
та Степ. 

У кожній зоні України місцевими науковими установами розроблені для 
підприємств різної спеціалізації орієнтовні (табл. 1) [2].  

Таблиця 1 
Орієнтовні схеми польових сівозмін 

Номер поля Степ 
(центральні, південні 

та південно-східні 
райони) 

Лісостеп 
(північні, центральні і 

західні райони) 

Полісся 
(більш родючі зв’язні 

ґрунти) 

1 Чорний пар Багаторічні трави Конюшина 
2 Озима пшениця Озима пшениця Озима пшениця 
3 Озима пшениця Цукрові буряки Льон 
4 Кукурудза Кукурудза Картопля 
5 Ячмінь Зернобобові Зернобобові 
6 Зайнятий пар Озима пшениця Озима пшениця 
7 Озима пшениця Кукурудза Люпин, просапні, 

гречка 
8 Соняшник Ярі зернові з підсівом 

багаторічних трав 
Озимі та ярі зернові з 
підсівом конюшини 

 
Рекомендовані схеми сівозмін уточняються в конкретних умовах кожного 

підприємства. Найбільш прийнятними є сівозміни з короткою ротацією. На 
більшість культур розміщення їх у чотири-, шестипільних сівозмінах не впливає 
негативно на рівень урожаю. 

Спроектовані варіанти системи сівозмін потребують агротехнічного та 
організаційно-економічного оцінювання. Агротехнічна оцінка проектних варіантів 
сівозмін передбачає відповідність їх системі агротехніки, удобрення, розміщення і 
чергування культур та іншим факторам збереження і підвищення родючості 
ґрунтів. З організаційної точки зору систему сівозмін оцінують на відповідність їх 
прийнятій спеціалізації підприємства, можливість виконання договірних 
зобов’язань по реалізації продукції та раціонального використання трудових і 
матеріальних ресурсів.  Економічна оцінка сівозмін проводиться за показниками: 
вартість валової і товарної продукції; затрати праці і коштів; чистий прибуток у 
розрахунку на гектар сівозмінної площі; рентабельність, собівартість, затрати праці 
на одиницю основної продукції або кормової чи зернової [2]. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
НА ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

 
За последнее время из-за реальной угрозы глобальной экологической 

катастрофы отношение общества к природе меняется. Население нашей страны 
начинает обращать внимание на экологическую составляющую потребляемых 
товаров. 

На рынке растет спрос на экологические товары. Заметим, что рост спроса на 
продукцию открывает широкие возможности для ее производства. Вместе с тем 
учет экологического фактора признается необходимым, хотя и сдерживающим 
экономическое развитие. 

В условиях экологических проблем и роста спроса на экологически чистую 
продукцию целесообразно вести речь о влиянии производства такой продукции 
на его эффективность. 

Экономическая эффективность производства - это результативность 
производства, выражение его успешности.  

В развитых странах производство экологической продукции является одним 
из самых доходных, поэтому бурно развивается экологический рынок. 
Производство такой продукции престижно, фирмы тем самым создают себе 
рекламу и благоприятный имидж на рынке. Многие действующие компании 
расширяют свой бизнес, приспосабливая уже выпускаемую продукцию или 
методы производства к новым потребностям рынка [1]. 

Отказ от широко распространенного стереотипа противоречий между 
экономикой и экологией позволяет по-новому подойти к эколого-экономическим 
проблемам, развивая экологический рынок [2]. 

Закономерно, что рост спроса провоцирует проявление жесткой 
конкуренции на рынке. 
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В случае выхода производителей продукции с ней на конкурентный рынок 
возможно проблемы эффективности свести к проблемам конкурентоспособности, 
как во многих исследованиях.  

На наш взгляд, экономические категории «конкурентоспособность» и 
«эффективность» имеют принципиальные различия, заложенные изначально в 
содержание их определений, но одновременно очень близкие и 
взаимообусловленные.  

Конкурентоспособность в значительной мере определяется качественными 
характеристиками товара и затратами на его производство. 
Конкурентоспособность, как и эффективность, величина относительная, однако 
проявляется исключительно в сопоставлении объектов, в их сравнении с 
соответствующими параметрами товаров других производителей, а представление 
экономической эффективности строится количественно на сопоставлении 
результата (эффекта) с затратами на его получение.  

Можно говорить о том, что источником исчисления уровня 
конкурентоспособности является эффективность. Тогда конкурентоспособность 
товаров служит важнейшим фактором повышения экономической эффективности 
их производства. И в тоже время, условием достижения высокого уровня 
конкурентоспособности является обеспечение высокого уровня эффективности. 

Повышенное внимание покупателей к качеству продуктов питания по 
наличию в них вредных для организма веществ, экологической чистоте районов 
выращивания продуктов питания, использованию экологически чистых 
технологий в производстве придает экологическим параметрам 
конкурентоспособности товаров весомое значение. 

Производство продукции, отвечающей экологическим нормам, способствует 
развитию экологического рынка, повышению уровня экономической 
эффективности производства и соответственно конкурентоспособности такой 
продукции. 
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ОЦІНКА БІДНОСТІ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 

 
Основними проблемами в сільській місцевості є високий рівень безробіття, 

посилення міграції сільського населення, скорочення мережі закладів соціально-
культурного призначення, зношеність та застарілість їх матеріально-технічної 
бази, брак ресурсів для збереження і відтворення виробничого потенціалу села, 
бідність. Ці та інші проблеми зберегли свою актуальність до цього часу, а їхній 
негативний вплив на розвиток сільських територій обмежує можливості 
формування та використання соціально-економічного потенціалу села. Вказані 
дисфункції знаходять своє відображення як на загальнодержавному рівні, так і в 
контексті життєдіяльності сільських територій окремих регіонів. 

Дослідження показали значне зниження соціальних стандартів в Україні. 
Розміри прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії 
знаходилися на рівні, близькому до порогу бідності у світі. Як зауважують 
експерти, ситуація посилюється війною і тотальною безвідповідальністю. 

Занижений рівень прожиткового мінімуму дозволяє приховувати реальний 
рівень бідності в Україні. За показником абсолютної бідності (кількість громадян, 
які витрачають менше фактичного прожиткового мінімуму) в Україні 2014 року 
кожен п'ятий громадянин жив за її порогом.  

В умовах стримування життєвих стандартів і грошових виплат доцільно буде 
розраховувати рівень бідності за еквівалентними загальними доходами. 

За даними за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств 
України моніторинг показників бідності за багатовимірною оцінкою 
охарактеризуємо в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Оцінка бідності населення України за середньодушовими еквівалентними 

загальними доходами у місяць, % 
Частка населення із середньодушовими 

еквівалентними загальними доходами у місяць, 
нижчими 

2012 р. 2013 р. 2014 р. 

місто село місто село місто село 

- Прожиткового мінімуму 6,2 10,2 7,1 10,8 8,3 9,3 
- 60% медіанного рівня загальних доходів 7,5 6,4 8,2 7,5 7,4 7,3 
- 75% медіанного рівня загальних доходів 21,5 16,6 22,4 19,4 20,6 19,2 

Джерело: [1, 2]. 
 

Дослідження показали, що рівень бідності сільського населення за відносним 
критерієм (75 % медіанного значення еквівалентних загальних доходів) протягом 
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досліджуваного періоду зріс з 16,6% в 2012 році до 19,2% в 2014 році. Натомість у 
місті рівень бідності за відносним критерієм за досліджуваний період зменшився з 
21,5% в 2012 році до 20,6% в 2014 році, наблизившись до показників сільської 
місцевості. При цьому у звітному році вказаний показник в містах перевищував 
відносний рівень бідності у сільській місцевості на 1,4 в.п. 

За останні три роки рівень крайньої бідності (60 % медіанного значення 
еквівалентних загальних доходів) на селі зріс на 0,9 в.п. і склав в 2014 році 7,3%. 
Натомість в міських поселеннях протягом досліджуваного періоду відбулося 
незначне зменшення крайньої бідності на 0,1 в.п. (до 7,4% в 2014 році). 

Протягом досліджуваного періоду рівень бідності за абсолютним критерієм 
на селі знизився з 10,2% в 2012 році до 9,3% в 2014 році. В звітному році рівень 
абсолютної бідності в місті був нижчим на 1,0% ніж у сільській місцевості, хоча й 
зріс за досліджуваний період з 6,2% в 2012 році до 9,3% в 2014 році. Отже, 
протягом досліджуваного періоду розрив у показниках бідності між містом і селом 
значно скоротився.  

Проте вважаємо, що вище приведені показники не об’єктивно 
характеризують рівень бідності сільського населення, оскільки прожитковий 
мінімум в Україні є значно заниженим. Для більшої об’єктивності необхідним є 
порівняння ресурсів сільського населення (еквівалентних загальних доходів) і межі 
бідності за стандартами ООН.  

Для оцінки бідності використаємо кумулятивну частку населення України за 
середньодушовими еквівалентними загальними доходами в місяць, нижчими 
певної межі (табл. 2). Порівнявши її з межею бідності для країн Центральної та 
Східної Європи отримаємо частку населення регіону, яке проживає за межею 
бідності. 

Таблиця 2 
Кумулятивна частка населення України за середньодушовими 

еквівалентними загальними доходами у місяць, % 

Групи населення із 
середньодушовими 

еквівалентними 
загальними доходами у 

місяць, нижчими 

2012 р. 2013 р. 2014 р. Відхилення між селом 
і містом, (+, -) 

місто село місто село місто село в 
2012 
році 

в 
2013 
році 

в 
2014 
році 

480 грн. 0,2 0,3 0,1 0,0 0,1 0,1 -0,1 0,1 0,0 
840 грн. 2,3 4,3 2,0 3,4 1,2 2,2 -2,0 -1,4 -1,0 
1200 грн. 12,6 18,6 10,1 14,6 9,1 10,1 -6,0 -4,5 -1,0 
1560 грн. 34,7 47,5 29,7 39,2 28,1 29,5 -12,8 -9,5 -1,4 
1920 грн. 55,2 70,2 50,5 63,6 50,0 54,9 -15,0 -13,1 -4,9 
2280 грн. 70,2 82,8 67,2 79,8 66,2 72,3 -12,6 -12,6 -6,1 
2640 грн. 80,3 90,8 78,4 88,7 78,1 83,4 -10,5 -10,3 -5,3 
3000 грн. 87,2 94,3 86,0 93,7 85,9 91,2 -7,1 -7,7 -5,3 
3360 грн. 91,3 96,3 91,0 96,6 91,1 94,5 -5,0 -5,6 -3,4 
3720 грн. 94,1 97,9 93,2 98,3 93,7 96,8 -3,8 -5,1 -3,1 
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Продовження табл. 2 
Межа бідності, 

визначена ООН для 
країн Центральної та 

Східної Європи 
(гривневий еквівалент 

$5 США, 
розрахованого 

Світовим банком в 
розрахунку на одну 

особу на місяць) 

1194,0 1198,5 2893,5 х х х 

Джерело: розраховано на основі [1, 2, 3]. 
 

Дослідження показали, що за останні три роки в матеріальному добробуті 
сільського населення України відбувалися значні зміни. Так, в 2012 році частка 
сільського населення із середньодушовими еквівалентними загальними доходами у 
місяць, нижчими межі бідності ООН для країн Центральної та Східної Європи, 
складала близько 18%, тоді як в міських поселеннях – близько 12%. До 2013 року 
матеріальний добробут населення зріс і вказаний показник в сільській місцевості 
вже склав близько 14%, а в місті – близько 10%. 

Зовнішня агресія, різке загострення економічної кризи в 2013-2014 роках 
привело до значного зубожіння переважної частини як сільського, так і міського 
населення. При цьому частка населення з середньодушовими еквівалентними 
загальними доходами у місяць, нижчими межі бідності ООН для країн 
Центральної та Східної Європи в 2014 році склала близько 85% міських жителів і 
понад 90% сільського населення. 

Вважаємо, що для підвищення рівня життя населення та зниження бідності 
перш за все необхідно встановити об’єктивні соціальні стандарти, які були б не 
результатом політичного компромісу, а наслідком обґрунтованих розрахунків на 
основі їх фактичних потреб і видатків з орієнтацією на світові соціальні стандарти. 
 

Список використаних джерел 
1. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2010 році (за даними 

вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України): Статистичний 
збірник. Частина 1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/17/Arch_vrd_zb.htm. 

2. Витрати і ресурси домогосподарств України у 2014 році (за даними 
вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України): Статистичний 
збірник. Частина 1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/17/Arch_vrd_zb.htm. 

3. Статистичний щорічник України за 2014 рік. [Електронний ресурс]. – 
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АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

 
Особливої актуальності проблема залучення інвестицій в українську 

економіку набуває за умов посилення конкуренції на міжнародних фінансових 
ринках, зокрема, Центрально-Східної Європи, розширення Європейського Союзу 
та підготовки України до набуття членства у Світовій організації торгівлі.  

Дніпропетровська область є одним з найбільш економічно розвинених 
регіонів України.  Можна відзначити безсумнівний зростання інвестицій у динаміці 
до 2012 року (з 16016,9 млн. грн в 2010 р. до 22509,3 млн. грн в 2012 р). З 2012 року 
спостерігаємо зменшення інвестицій в Дніпропетровську область. У 2013 році 
було залучено 21290,1 млн. грн, у 2014 – 20356,3 млн. грн, у 2015 за 9 місяців – 
15106,5 млн. грн. Кошти іноземних інвесторів становлять найменшу частку серед 
джерел фінансування. Стратегію фінансування інвестицій підприємствами України 
варто визнати консервативною, тому що в даних операціях вони, більшою мірою, 
покладаються на власні сили й можливості.  

Дніпропетровська область залишається стабільним і перспективним регіоном. 
Незважаючи на те, що регіон є прифронтовим, його не залишив жоден іноземний 
інвестор. 
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Рис. 1. Капітальні інвестиції за джерелами фінансування [1] 

 
2,2 тис. доларів на кожного жителя заробила Дніпропетровщина у співпраці 

з іноземними інвесторами. Це кращий результат серед областей. Показник 
Київської області, яка наступна стоїть в рейтингу Мінрегіону, вдвічі менше – всього 
966 доларів на жителя. Нарівні з іноземними партнерами в свій регіон вкладають і 
українські інвестори [2].  

На квітень 2015 [3] зарубіжні компанії вклали в економіку регіону більше 7 
млрд. грн. Це майже п'ята частина всіх іноземних інвестицій України. Інвестиції 
надійшли з 62 країн світу. Більше 4,3 млрд. дол. з Німеччини, понад 1,3 млрд дол. - 
з Кіпру, 714 млн. дол. - з Великобританії, понад 132 млн. дол. - з Нідерландів. 
74,5% від загального обсягу інвестицій іноземці вклали в промисловість, 11,3% - у 
торгівлю, 3,9% - в операції з нерухомим майном.  Згідно з листом 
Дніпропетровської ОДА від 10 липня 2015 року [3], за наявною статистичною 
інформацією, на 01.04.2015 обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених в 
економіку області з 62 країн світу, склав 7120,0 млн дол. США. 

20 липня 2015 року в облдержадміністрації м. Дніпропетровськ розпочав 
роботу Інвестиційний центр. Сюди зарубіжні підприємці можуть звернутися з 
будь-якими питаннями - від оформлення документів до скарги на корумпованих 
чиновників. 

Прями інвестиції в Дніпропетровську область на вересень 2015 р. склали 
7259,2 млн. дол., що складає у % до загальному  підсумку 16,5 (наприклад, 
інвестиційна привабливість Києва складає  22674,8 2 млн. дол., що складає у % до 
загальному  підсумку 51,6) [4]. 

З точки зору напрямку інвестицій, безумовним лідером є промисловість, на 
яку припадає більше половини усіх інвестицій. Найменша частка фінансування 
припадає на державне управління та рибальство, незначним залишається і обсяг 



СЕКЦІЯ 4 
Інноваційно-інвестиційні засади 

забезпечення економічного зростання 

SECTION 4 
Innovation and investment bases 

of ensuring economic growth  

 

83 

інвестування в освіту і сферу здоров’я. 
В Дніпропетровській області реалізується серія проектів по підвищення 

інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності: проект побудови 
системи електронного управління «Е-РЕГІОН»; проект створення ефективного 
державного управління світового рівня; створено регіональне інвестиційне 
агентство DIA; проект підтримки пріоритетних кластерів будівництва та сільського 
господарства; проекти розвитку транспортної інфраструктури; проект з підготовки 
до фінальної частини впровадження земельної реформи; проект по створенню 
індустріальних парків на території області [5]. 

Основними завданнями державної інвестиційної політики щодо покращення 
інвестиційного клімату в Дніпропетровському регіоні можна вважати такі: 

1) здійснення заходів, спрямованих на прискорення структурної перебудови 
економіки; 

2) реформування податкової системи з метою зменшення податкового 
навантаження, надання пільг суб’єктам, які здійснюють інвестиційну і в першу 
чергу інноваційну діяльність; 

3) залучення інвестицій у наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність, 
чому сприятиме високий рівень кваліфікації трудових ресурсів в регіоні; 

4) гармонізація національного законодавства із європейськими стандартами; 
5) проведення презентації найперспективніших інвестиційних проектів в 

Україні та за кордоном. 
Загальним критерієм при цьому є скорочення сукупних витрат фінансових, 

матеріально-технічних та енергетичних ресурсів і збереження довкілля в регіоні 
при досягненні прийнятних показників щодо якості й термінів реалізації 
інвестиційних проектів. 
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РОЗРОБКА ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ 

У КОНТЕКСТІ НАРОЩУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ 
ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
 

В сучасних умовах розвитку економіки України виникає необхідність 
забезпечення збалансованості фінансових та нефінансових показників діяльності 
вищих навчальних закладів (ВНЗ) і визначення, таким чином, взаємозв’язку між 
витратними і дохідними частинами їх бюджетів. Практичною реалізацією цього є 
розробка збалансованої системи показників в системі стратегічного управління 
вищими навчальними закладами в умовах автономності й самофінансування їх 
діяльності, необхідності капіталізації інтелектуальних активів, що сприятиме 
забезпеченню економічної безпеки ВНЗ і, як результат, держави й національної 
безпеки загалом. 

Об’єктивними підставами для цього є: значущість ВНЗ як провідника 
інновацій і центра знань; наявність у ВНЗ в силу об’єктивних особливостей 
функціонування спільних характеристик з підприємствами; можливість адаптації 
моделі ВSС під потреби ВНЗ з урахуванням їх стратегічних цілей; привабливість 
для оцінки можливостей ВНЗ та розробки стратегічних напрямів покращення їх 
діяльності; значущість вишів у підготовці кадрів для забезпечення потреб тих чи 
інших секторів промисловості в контексті забезпечення інноваційного розвитку 
економіки України тощо. 

Збалансована система показників (Ваlапсеd Sсоrесаd – BSC) розроблена у 
1992 р. професором Робертом Капланом та Дейвідом Нортоном, основні її 
аспекти розглянуто в працях самих авторів [1-3]. Логіка її використання в 
практичній діяльності ВНЗ передбачає наявність причинно-наслідкових ланцюгів 
стратегічних цілей, ранжування яких слугує підставою для контролю їх досягненні 
(корегування). Кожний стратегічний напрям має пронизувати показники таких 
складових: фінансової; клієнтської; внутрішніх бізнес-процесів; навчання і 
розвитку. 

Формування фінансової та клієнтської складових дає змістовний опис 
стратегії розвитку. Визначення показників внутрішніх бізнес-процесів та навчання і 
розвитку здійснюється за рахунок визначення напрямів (способів) досягнення 
стратегічних цілей. Заходи фінансової складової отримують відображення у: 

- скороченні обсягів використання (відмові від споживання) ресурсів з 
мiнiмальною ефективністю та направлення отриманої економії на утримання 
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(придбання) ресурсів, використання яких приносить найбільшу економічну вигоду 
(поточну – матеріальні та фінансові ресурси, довгострокову – інтелектуальні та 
фінансові ресурси); 

- розширенні джерел фінансування як науково-технічної діяльності 
(отримання грантів, продаж прав власності, операції з роялті, виконання технічних 
замовлень, надання додаткових освітніх послуг тощо), так й виробничої 
неосновної діяльності (споживання послуг власного виробництва, надання послуг 
населенню, передача в операційну оренду активів тощо); 

- збільшенні доходів за рахунок збільшення цінності освітніх послуг 
(збільшення кількості контрактів на навчання та контрактної ціни через переваги у 
навчанні у столиці або дистанційно за місцем проживання, через переваги у 
працевлаштуванні за спеціальністю як в Україні, так і за її межами в результаті 
отримання «подвійного» диплому, збільшення обсягів держзамовлення на 
підготовку студентів за різними спеціальностям тощо). 

Заходи клієнтської складової базується на дотриманні загальних критеріїв 
успішної діяльності на специфічних сегментах ринку (цiльових споживачів 
послуг): забезпечення задоволеності студентів (батьків), роботодавців та інших 
споживачів послуг (робіт) ціною, якістю, тривалістю та рівнем обслуговування; 
збереження та нарощування рівня прийому студентів; створення та підтримка 
позитивного іміджу вишу. Кількість споживачів послуг університету (цільових 
ринків) збільшиться, якщо додати ринок (-и) науково-технічної продукції. 

В подальшому здійснюється ув’язування збалансованих показників 
фінансової та клієнтської складових з показниками внутрішньої складової стратегії 
розвитку ВНЗ шляхом вибудовування в межах певного структурного підрозділу 
його внутрішніх бізнес-процесів, які характеризуються тривалістю, обсягами 
спожитих ресурсів, особливостями матеріального-технічного забезпечення. 

Досвід авторів концепції BSC свідчить про необхідність розподілу всіх 
внутрішніх процесів на групи [1-3]. Внутрішні бізнес-процеси ВНЗ можуть бути 
розподілені на такі групи: 1) управління й організація навчального та науково-
дослідного процесу, управління платними послугами; 2) організаційно-виховний 
процес, партнерство з роботодавцями; 3) процес впровадження інновацій в 
освітню діяльність; 4) соціально-виховний процес. Таким чином, для реалізації 
стратегії розвитку вищого навчального закладу для різних структурних підрозділів 
(наприклад кафедр, враховуючи, що вони безпосередньо пов’язані практично з 
усіма внутрішніми процесами ВНЗ) доцільним вбачається вибудовування для них 
(кожної кафедри окремо) внутрішніх процесів з ув’язуванням показників четвертої 
складової стратегії розвитку «навчання і розвиток» (адже в протилежному випадку 
буде некоректною оцінка діяльності різних кафедр за однаковими показниками).  

Традиційно складова «навчання і розвиток» базується на показниках розвитку 
інтелектуального капіталу структурного підрозділу і включає такі напрями: 
забезпечення відповідності компетенцій персоналу змісту поставлених завдань; 
розвиток інформаційних систем; мотивація, делегування повноважень, 
відповідність особистих цілей корпоративним [1-3]. Загалом ВНЗ і кожний його 
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структурний підрозділ (зокрема кафедра) може мати збалансовану систему 
показників в межах 15-25 (інакше буде відбуватись розсіювання уваги, 
розпорошення ресурсів тощо [4]), які є кількісними за змістом і слугують для 
розробки річних планів роботи кафедр.  

З урахуванням вищезазначеного можна констатувати, що практичне 
впровадження моделі BSC на рівні ВНЗ дозволить отримати конкретні, чітко 
визначені та виміряні у часі орієнтири (кількісні показники), що сприятимуть 
підвищенню ефективності функціонування кожного структурного підрозділу 
(зокрема кафедри), що, у результаті, дозволить здійснити збалансування витратної 
і дохідної частин їх бюджетів, забезпечить досягнення стратегічних цілей 
діяльності вишів, а також відбудеться підвищення ефективності їх діяльності й 
конкурентоспроможності (як в середині країни, так і за її межами) та нарощування 
інтелектуального капіталу ВНЗ. Загалом розробка та використання збалансованої 
системи показників сприятиме забезпеченню економічної безпеки ВНЗ, держави 
та національної безпеки в цілому. 
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КРИЗА – ЯК СТИМУЛ ДО АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

 
У процесі трансформації глобальної економіки, спостерігається тенденція до 

скорочення циклу виникнення кризових явищ. Одним із проявів кризи є зниження 
купівельної спроможності як населення, так і більшості підприємницьких структур 
[1]. 

Для України в умовах жорсткої конкуренції глобального ринку актуальною на 
сьогоднішній день стає завдання подолання кризи за рахунок якісних перетворень, 
можливих лише з використанням прогресу в сфері інноваційної діяльності. 

Криза (від грец. Krisis - рішення) - це різка зміна, крутий перелом [3]. криза - 
невід'ємна частина економічного розвитку, закономірне періодичне явище 
розвитку суспільства в світі. 

Кризовій ситуації притаманні такі особливості: 
- невідворотність: це закономірно повторювані етапи циклічного розвитку 

будь-якої системи; 
- Криза настає, коли потенціал прогресу головних елементів системи 

вичерпаний і вже народилися і починають боротьбу елементи нової системи, 
представляє майбутній цикл; 

- прогресивність: вони послаблюють або усувають слабші системи, 
розчищають простір для елементів нової системи, здійснюючи тестування і 
передачу нових елементів в майбутнє; 

- є поштовхом до  новому етапу розвитку системи, або загибелі; 
- унікальність: різноманітні причини і фактори, що їх викликають, кожен раз 

вихід з кризи вимагає специфічних заходів. 
Виділяють наступні види криз в залежності від широти його охоплення: 
- національна;  
- регіональна; 
- галузева і на рівні підприємства [4]. 
Для всіх підприємств наслідки кризи є індивідуальними. Однак можна 

виділити кілька інструментів управління, які є універсальними:  
1) зниження витрат (нормування всіх статей витрат і жорсткий контроль 

виконання встановлених нормативів); 
2) стимулювання продажів (розвиток відносин з клієнтами і залучення нових, 

пропозиція ринку нової продукції, перегляд існуючої системи знижок і пільг для 
покупців);  

3) оптимізація грошових потоків (щоденна звірка балансу готівкових коштів, 
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розставляння пріоритетів поточних платежів); 4) робота з дебіторами і 
реформування політики комерційного кредитування;  

5) реструктуризація кредиторської заборгованості. 
Таким чином, одним з можливих шляхів виходу підприємницької структури з 

кризи є інновації (нові продукти, підходи до управління і т.д.), які підвищують 
конкурентоспроможність і знижують витрати. Інновації та інноваційна діяльність 
здатні забезпечити безперервне оновлення технічної та технологічної бази 
виробництва, освоєння і випуск нової конкурентоспроможної продукції і як 
результат - ефективне проникнення на світові ринки товарів і послуг. 

Періодичне інноваційне оновлення - загальна закономірність суспільства і 
його систем. Воно обумовлено тим, що будь-яка система має свій потенціал 
розвитку, життєвий цикл і, переходячи від фази до фази, вимагає часткового 
оновлення. Суспільство зростає і ускладнюється, збільшується обсяг і змінюється 
структура потреб для їх задоволення, кожна система повинна вдосконалюватися 
або поступатися своїм місцем іншій системі, здатної задовольнити цю потребу. 
Якщо суспільство (або його складова) втрачає здатність до оновлення, то це 
лежить в основі криз, приголомшливих громадські системи і завершуються або 
загибеллю, або болісним відновленням здатності до самовідновлення. Оновлення 
не є безперервним. За ним слідує період плавного, рівномірного розвитку, поки не 
буде вичерпано потенціал даного стану і його еволюційного вдосконалення [4]. 

Конкурентну перевагу дають наступні основні інновації:  
1) застосування нових технологій, що дозволяють удосконалювати способи 

виробництва і методи маркетингу, нові товари і послуги;  
2) утворення нових сегментів галузі та їх перегрупування дають можливість 

залучити значну кількість покупців, а так само знайти більш ефективний спосіб 
випуску окремих видів продукції; 3) зміна абсолютної або відносної вартості 
елементів виробництва;  

4) вплив уряду і міжнародних організацій на виробництво продукції за 
допомогою стандартів, охорони навколишнього середовища, цін на енергоносії та 
ін. 

На сьогоднішній день найбільш успішні підприємства, вибудовують 
пріоритети власної діяльності від інновацій до якості, а потім до витрат. Нова 
продукція і / або послуги дають їм високі конкурентні переваги. 

Інновації допомагають фірмам не тільки ідентифікувати і вивчати діяльність 
конкурентів, отримувати додатковий прибуток за рахунок зниження витрат і 
збільшення продуктивності, але і створити якісно нові продукти і / або послуги, 
що дозволяють вийти на нові ринки [1]. 

Необхідно відзначити, що поява інновацій часто відбувається саме в момент 
настання кризи. Так, під час економічної кризи в Європі і США 1899-1904 рр. 
з'являється масовий автомобіль, під час Другої світової війни створюється ядерна 
зброя, а під час нафтової кризи 1968-1974 рр. з'являється мікроелектроніка. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що криза – це неминучий 
етап розвитку. Він є стимулом для впровадження більш ризикових проектів, якими 



СЕКЦІЯ 4 
Інноваційно-інвестиційні засади 

забезпечення економічного зростання 

SECTION 4 
Innovation and investment bases 

of ensuring economic growth  

 

89 

і є інновації. Існує взаємозв'язок між піками криз і піками впровадження інновацій 
[4]. 

Світова економічна криза носить структурний характер: віна приводить до 
суттєвого оновлення структури світової економіки і її технологічної бази, 
результатом якої, можливо, стане перерозподіл сил в галузевому і регіональному 
аспектах. Саме інноваційний прорив - це реальний шанс модернізації країни, шлях 
підвищення якості життя людей та конкурентоспроможності економіки. Без 
впровадження інноваційних методів в управлінні, а також без впровадження у 
виробництво нових технологічних рішень економіка не зможе ефективно 
зростати в умовах світової кризи. Пожвавлення інноваційної діяльності є основою 
для виходу українського бізнесу з економічної кризи. 
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РОЗВИТОК НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СФЕРИ ЯК ПЕРЕДУМОВА 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 
Україна володіє значним науково-технологічним та інноваційним 

потенціалом, здатним забезпечити структурну трансформацію національної 
економіки і високий рівень інноваційної безпеки держави. У складі СРСР Україна 
займала провідні позиції за показниками науково-технологічного та інноваційного 
розвитку, зокрема у 1990 р. в Україні було зосереджено 6,5 % світового науково-
технологічного потенціалу, 13-15 % сукупного дослідницького потенціалу [1]. Від 
СРСР Україна успадкувала розгалужену систему науково-дослідних центрів, 
дослідно-конструкторських установ і високотехнологічних виробництв, які 
розробляють 17 з 50-55 існуючих у світі макротехнологій (з 21 на пострадянському 
просторі) [2]. Наукова діяльність в Україні здійснювалася у 1900 наукових 
установах, організаціях і підприємствах, у яких було зайнято майже 500 тис. 
наукових працівників, у тому числі 6,5 тис. докторів наук, 150 тис. кандидатів наук 
(або 5,4 % всього працездатного населення країни). Для порівняння у США цей 
показник становив 6,4 % [3, c. 184]. 

У сучасних умовах Україна залишається у числі світових лідерів за багатьма 
напрямами фундаментальної науки (фізика, математика, інформатика, хімія, 
фізіологія, медицина); входить до восьми країн світу, які мають необхідний 
науково-технологічний потенціал для створення авіакосмічної техніки, і до топ-
десяти суднобудівних країн світу; посідає 9-те місце серед найбільших експортерів 
зброї [4]. За даними Міжнародного телекомунікаційного союзу, Україна 
знаходиться на 81-му місці в світі за рівнем розвитку інформаційно-комунікаційних 
технологій [5].  

Разом з тим, за останні два десятиліття стан науково-технологічної сфери в 
Україні суттєво погіршився та не відповідає особливостям конкурентних викликів 
посттрансформаційного етапу розвитку світової економіки. Особливо негативні 
тенденції характерні для кадрової складової науково-технологічного потенціалу 
України, що відображається передусім у інтенсивній еміграції кадрів вищої 
кваліфікації, яка відбувається впродовж усього періоду незалежності (з 1996 по 2013 
рр. з України на постійне місце проживання за кордон виїхали 1622 учених, з них 
найінтенсивніше науковці емігрували у США, Німеччину й Росію). Кількість 
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фахівців, які виконують НДДКР, скоротилась з 170,6 тис. осіб у 2005 р. до 123,2 
тис. осіб у 2013 р., кількість кандидатів наук, задіяних у виконанні науково-
технічних робіт - з 17 тис. осіб у 2005 р. до 15,9 тис. осіб у 2013 р. Таким чином, 
подальше кількісне і якісне скорочення вітчизняного наукового кадрового 
потенціалу становить реальну загрозу перспективі впровадження інноваційної 
моделі економічного розвитку України. 

Вкрай негативною є тенденція до зменшення кількості організацій, що 
виконують НДДКР, особливо у сфері технічних наук (з 800 у 2005 р. до 483 у 2013 
р.)  та природничих наук (з 462  у 2005  р.  до 389  у 2013  р.).  На противагу цьому,  
кількість організацій, які діють, наприклад, у галузі гуманітарних наук, зросла у 1,5 
рази. В структурі організацій, що виконують наукові та науково-технічні роботи, за 
секторами науки порівняно з 2005 р. скоротилася кількість організацій галузевого 
профілю на 304 од., а наукових установ вузівського профілю – збільшилася на 5 
од. Зауважимо, що за період 2005-2013 рр. частка науково-дослідних організацій 
державного сектору збільшилася з 33,2 % до 39,9 % (на 6,7 %), що засвідчує 
посилення ролі держави у даній сфері. Натомість, негативно, що частка 
організацій підприємницького сектору  зменшується – на 11 % у 2013 р. до 2005 р. 
та на 0,1 % – за останній рік. Це свідчить про зниження ролі науково-дослідних 
інституцій у активізації інноваційних процесів як передумови забезпечення 
інноваційної безпеки держави та конкурентоспроможності національного 
господарства. 

Суттєві проблеми пов'язані з обмеженими обсягами фінансування наукових та 
науково-технічних робіт (ННТР), що є однією із основних причин погіршення 
стану інноваційної сфери. Законом України “Про наукову та науково-технічну 
діяльність” визначено, що бюджетні витрати на наукові дослідження та розробки 
мають становити не менше 1,7 % ВВП. Однак, на практиці загальні витрати на 
вказані цілі (за рахунок усіх джерел) в Україні за досліджуваний період були значно 
нижчими та не перевищували 1,3 % ВВП. Показник наукоємності ВВП в Україні є 
одним з найнижчих у порівнянні з розвинутими країнами світу. Так, у 2013 р. цей 
показник за усіма джерелами фінансування наукової сфери склав 0,77 % ВВП, а з 
держбюджету досяг мінімально низького рівня – 0,33 % ВВП.  

Внаслідок використання принципу залишкового бюджетного фінансування 
науково-технологічної сфери, а також майже повної відміни 2005–2007 рр. системи 
державного стимулювання щодо залучення інвестиційних ресурсів реального 
сектору економіки у наукові дослідження та розробки, бюджетна частка в 
загальному фінансуванні науки (яка до цього була на рівні 27–34 %, що відповідало 
стандарту розвинутих країн) зросла до 45 % за рахунок відносного скорочення 
частки витрат на дослідження й розробки з боку суб’єктів підприємницької 
діяльності, що призвело до зниження рівня інноваційної активності підприємств (у 
2005 р. – 32,6 %, у 2010  р. – 21,8, у 2013 р. – 20,7 %). Водночас, у ЄС одним із 
найбільших інституційних інвесторів, що вкладає кошти в НТТР, є 
підприємницький сектор. Так, у 2011 р. його частка у загальному обсязі витрат ЄС-
27 складала 61,8 %, а державного сектора – 0,76 % ВВП. Варто зазначити, що 
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фінансування наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні є 
недостатнім, що зумовлює згортання ряду важливих наукових досліджень та 
розробок, і тим самим послаблює науково-технологічну складову інноваційної 
безпеки держави. 

Таким чином, сучасний стан розвитку вітчизняної науково-технологічної 
сфери характеризується системною деформованістю, яка полягає в тому, що її 
темпи розвитку, структура, рівень використання наукових та технологічних 
результатів не відповідають потребам забезпечення інноваційної безпеки України, 
завданням її подальшого посилення на інтенсивній основі. Незважаючи на загалом 
все ще високий потенціал науково-технологічного розвитку, сфері притаманна 
низка вад, перешкод та невирішених проблем, що унеможливлює ефективне 
виконання наукою своєї суспільної функції та веде до незворотної руйнації її 
потенціалу. 
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ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ РИНКУ 

ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 
 

Сучасний стан розвитку ринку туристичних послуг характеризується 
загостренням конкурентної боротьби в сфері надання якісних туристичних послуг, 
тобто конкуренція стає тим стимулюючим фактором, що спонукає туристичні 
підприємства до впровадження інновацій і створює стимули для інвестування. У 
зв’язку з цим активізація інноваційно-інвестиційної діяльності стає єдиним 
способом, що сприяє пошуку нових ідей подальшого розвитку підприємств 
туристичної галузі та підвищення їх економічної ефективності. Отже, основною 
метою інноваційно-інвестиційної діяльності суб’єктів ринку туристичних послуг є 
підвищення якості та конкурентоспроможності туристичних послуг шляхом 
впровадження інновацій [1, c. 336].  

Особливістю механізму здійснення інноваційно-інвестиційної діяльності 
суб’єктами ринку туристичних послуг є те, що він включає складові елементи як 
інноваційного, так і інвестиційного процесу. На початку здійснення інноваційно-
інвестиційної діяльності туристичним підприємством проводиться аналіз рівня 
розвитку даного підприємства, що до зволяє визначити його «поточний стан» та 
виявити умови для подальшого успішного функціонування. Такий аналіз повинен 
проводитися за різними напрямами, які дають можливість оцінити його стан в 
комплексі. До найбільш значимих напрямків аналізу можна віднести: аналіз 
туристично-ресурсного потенціалу; аналіз потреб туристів; аналіз зовнішнього 
середовища туристичного підприємства. Досить важливим на даному етапі є аналіз 
потреб туристів. Він повинен будуватися на виявленні їх інтересів та можливостей, 
вивчення яких дозволяє краще усвідомити які послуги, програми та тури 
найбільшою мірою будуть сприйматися туристами. Крім цього, аналіз 
туристичних потреб дозволяє визначити на який обсяг продажів можна 
розраховувати і наскільки можливе збільшення кола потенційних туристів [1, c. 
338]. 

Аналіз зовнішнього середовища ринку туристичних послуг в сучасних умовах 
загальної інтеграції та глобалізації виступає невід’ємним чинником у процесі 
пошуку та формування нових напрямків розвитку підприємств туристичної галузі. 
У ситуації що склалась на сьогодні, найбільшу увагу необхідно приділяти таким 
елементам як економічні і політичні чинники, вплив яких призводить до суттєвих 
змін у соціально-культурному, демографічному, науково-технічному середовищі. 
Це неминуче позначається на ефективності розвитку підприємств туризму.  

На основі проведеного аналізу з’являється можливість виявлення проблем 
функціонування та розвитку суб’єктів ринку туристичних послуг, а також 
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необхідність постановки цілей і завдань їх вирішення. Після цього виявляється 
потреба туристичного підприємства в інноваціях. Здійснення інноваційно-
інвестиційного процесу підприємствами ринку туристичних послуг включає в себе 
етапи інноваційного процесу та етапи інвестиційної підтримки [2, c. 217].  

За визначенням більшості вчених інноваційний процес – це процес 
перетворення наукового знання в інновацію. При цьому він представляє собою 
сукупність етапів, стадій, заходів, дій, які пов’язані з зародженням, підготовкою, 
випуском нової продукції, а також створенням і практичною реалізацією 
нововведень, що призводять до комерційного успіху на ринку. Отже, інноваційний 
процес можна розглядати з різних позицій та з різним рівнем деталізації: як 
паралельно-послідовне виконання науково-дослідної, науково-технічної, 
інноваційної, виробничої і маркетингової діяльності; у вигляді етапів життєвого 
циклу інновацій від виникнення ідеї до її впровадження; як процес фінансування та 
інвестування розробки, впровадження і розповсюдження нового виду продукту чи 
послуги.  

На виробничих підприємствах інноваційний процес в загальному вигляді має 
наступну структуру: фундаментальні та прикладні дослідження – розробка – 
проектування – будівництво – освоєння – виробництво – маркетинг – збут. Однак, 
туризм відноситься до сфери послуг. При цьому, відмінною характеристикою 
даної галузі є відсутність спеціалізованих підприємств і організацій, які могли б 
цілеспрямовано займатися науково-технічними та дослідно-конструкторськими 
розробками. В зв’язку з цим, інноваційний процес суб’єктів ринку туристичних 
послуг має свої особливості [3, c. 103-104]. 

На ринку туристичних послуг початок інноваційного процесу 
розпочинається з виникнення ідеї про відкриття нового напряму подорожей, 
створення нового туристичного продукту або вдосконалення вже існуючого, 
впровадження сучасних видів технологій та комунікацій та ін., що відбувається під 
впливом певних факторів. Потім відбувається проведення маркетингового 
дослідження ринку, розробляється і визначається цільова спрямованість продукту з 
орієнтацією на певну споживчу групу, проводиться аналіз конкуренції. На 
наступному етапі вивчаються можливості реалізації ідеї на практиці, здійснюється 
пошук і відбір постачальників та партнерів, планування основних та додаткових 
послуг і т.д., опрацьовується цінова політика. Після цього починається створення 
нового туристичного продукту: укладаються договори, розробляється робоча 
документація, інформаційні матеріали, формується прейскурант цін, проводиться 
експериментальна перевірка туристичного продукту і пробні продажі.  

Наступний етап інноваційного процесу полягає у пропозиції туристичного 
продукту широкому колу споживачів. У той же час, розробляється комплекс 
заходів з просування продукту та його глибокого проникнення на ринок, 
формується система управління збутом. Після закінчення певного періоду та 
реалізації певного обсягу туристичного продукту проводиться економічна оцінка 
ефективності, а також оцінка попиту та конкурентоспроможності. Закінчується 
інноваційний процес тоді, коли туристичний продукт починає користуватися 
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великим попитом, а інші учасники ринку туристичних послуг починають у своїй 
діяльності активно застосовувати дану інновацію.  

Розглядаючи механізм здійснення інноваційно-інвестиційної діяльності 
туристичних підприємств, не можна не враховувати таку складову інноваційно-
інвестиційного процесу, як етапи інвестиційної підтримки, здійснення яких 
забезпечує впровадження інновацій інвестиційними ресурсами [4, c. 364].  

Передінвестиційна стадія дозволяє здійснити розробку бізнес-плану 
інноваційно-інвестиційного проекту – основного документу, що дозволяє 
здійснити оцінку та обґрунтувати проект. В ньому проводиться опис аспектів 
майбутнього інноваційно-інвестиційного проекту, аналізуються проблеми, що 
можуть виникнути в процесі його реалізації, визначаються шляхи їх рішення. 
Бізнес-план дозволяє здійснити оцінку ефективності інноваційно-інвестиційного 
проекту, визначити доходи та витрати, здатність самофінансування, розрахувати 
потік реальних коштів, проаналізувати окупність проекту та повну окупність 
кредитних коштів, що залучаються.  

Кожен етап здійснення інноваційно-інвестиційної діяльності туристичним 
підприємством має свій термін можливої реалізації, сумарна тривалість яких 
визначає загальну тривалість інноваційно-інвестиційного процесу, яка є важливою 
характеристикою при оцінці ефективності застосування інновацій на туристичних 
підприємствах. 
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ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 
 

Більшість провідних економістів вважає, що саме інновації є рушійною 
силою виходу економіки із затяжної кризи. У світовій практиці є яскраві приклади 
цього. Так, в США з початку 1990-х років продуктивність американської економіки 
неухильно росла за рахунок нової хвилі інновацій, що забезпечили різке зростання 
продуктивності праці та  її щорічний приріст 2,5-3% [3]. 

Світовий досвід та сучасні тенденції розвитку вітчизняної економіки свідчать 
про необхідність стимулювання інноваційної діяльності та пошуку форм і джерел 
її фінансового забезпечення. Суб’єкти господарювання без інновацій не зможуть 
отримати конкурентні переваги на ринку. 

В інвестиційній сфері економіки України триває затяжна криза, що 
відображається також і на інноваційній активності підприємств. 

Потенційно власними джерелами інноваційного розвитку підприємств 
виступають: прибуток, амортизаційні відрахування, кошти від емісії цінних 
паперів, розміщення цінних паперів на вторинному ринку, додаткові внески в 
статутний капітал [2]. Зовнішніми: бюджетні асигнування, кошти спеціальних 
позабюджетних фондів, банківські кредити, іноземні інвестиції, кошти від 
реалізації облігацій підприємства, кошти вітчизняних та іноземних інноваційних, 
венчурних, інвестиційних фондів, компаній та банків, кошти, отримані на умовах 
франчайзингу, лізингу, факторингу, форфейтингу, від вітчизняних та 
міжнародних фондів, які надають гранти тощо. Водночас, практика свідчить про 
обмеженість даних джерел. 

Серед джерел фінансового забезпечення інновацій переважно 
використовуються власні ресурси(табл. 1). 

Таблиця 1 
Джерел фінансування інноваційної діяльності в Україні 

Рік  Загальна сума 
витрат 

У тому числі за рахунок коштів 

власних державного 
бюджету 

іноземних 
інвесторів інші джерела 

  млн грн 
2012 11480,6 7335,9 224,3 994,8 2925,6 
2013 9562,6 6973,4 24,7 1253,2 1311,3 
2014 7695,9 6540,3 344,1 138,7 672,8 

Джерело: [1] 
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Дані табл. 1 свідчать про зниження загальної суми витрат на інноваційну 
діяльність за останній період: у 2014р. 7695,9 млн. грн., тоді як у 2012р. – 11480,6 
млн. грн. І це загрозлива тенденція з огляду на значну девальвацію гривні. Аналіз 
структури джерел фінансування інновацій свідчить, що найбільша частка належить 
власним коштам суб’єктів господарювання, частка яких у 2012 р. становила 63,8 %, 
у 2013 р. – 90,2 %, у 2014р. – 84,9% у загальній сумі витрат на інновації. 

Слід підкреслити, що реального нагромадження власних ресурсів підприємств 
в умовах економіки України практично не відбувається. Однією із головних 
причин є високий рівень інфляції, що обумовив знецінення амортизаційних 
коштів і оборотного капіталу підприємств. На багатьох підприємствах не вистачає 
фінансових ресурсів навіть на підтримку основної діяльності, а тим більше на 
технічне переоснащення, технологічне оновлення чи збільшення випуску 
продукції. У свою чергу, падіння виробництва призводить до зменшення 
прибутку, необхідного для нагромадження інвестиційних ресурсів. 

При виборі джерел фінансування інновацій підприємству необхідно 
намагатися оптимізувати їх склад і відповідно механізми фінансування 
інноваційного розвитку конкретного виробництва в існуючих умовах. Важливим є: 
визначення обсягів фінансових ресурсів, необхідних для реалізації інноваційних 
проектів; пошук потенційних джерел і механізмів фінансування, визначення 
критеріїв ефективності їх використання; аналіз і оцінка джерел і механізмів 
фінансування за прийнятними критеріями; визначення оптимальної структури 
джерел фінансування інновацій [2]. Оптимізація структури фінансування має 
здійснюватися за критеріями ефективності та ризику. 

Отже, сучасний інноваційний розвиток вітчизняних підприємств вимагає 
істотної активізації інвестиційних процесів. Саме інноваційна спрямованість 
інвестицій у ринковій економіці є потужним фактором економічного зростання, 
підґрунтям підвищення конкурентоспроможності підприємств, що потребує 
стабільної системи інвестування та формування пов’язаних з нею механізмів. 

У розвитку інновацій має бути зацікавлена як держава, так і суб’єкти 
господарювання. Вважаємо, що стратегічною метою інноваційної політики 
України повинно стати забезпечення позитивної економічної динаміки за рахунок 
формування внутрішніх інноваційно-інвестиційних механізмів саморозвитку 
національної економіки та ефективного використання державних запозичень й 
іноземного капіталу. Вагому роль у цьому процесі має відігравати активна та 
послідовна державна інноваційна політика, адже результат «економічного дива» у 
деяких азійських країнах є результатом саме такої політики. 
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НЕДОЛІКИ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-

ІННОВАЦІЙНОГО НАПРЯМУ ІНСТИТУЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО 
МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 

(НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 
 

Формування та реалізація, а також в цілому і загальна ефективність державної 
регіональної політики регулювання розвитку роздрібної торгівлі, визначаються 
структурними і функціональними аспектами. Їх перелік та особливості є не 
вичерпними. Але, на нашу думку, одним з найважливіших з них є інвестиційно-
інноваційний. 

Подальший поділ функціональних напрямів на їх структурні характеристики 
передбачає підбір всієї можливої множини показників, які в максимально повній 
мірі дозволяють висвітлити стан відповідного напряму. Разом з тим, потрібно 
визнати, що суттєвим обмеженням цього є недосконалість вітчизняного 
статистичного спостереження. Відтак, нами обрані лише ті параметри, які можуть 
бути оціненими на базі даних, що подають головні управління статистики у 
регіонах держави (зокрема у Закарпатській області) та Державна служба статистики 
України. Більш досконала методика структурно-функціонального аналізу 
механізму регулювання розвитку роздрібної торгівлі області потребує 
удосконалення відповідного її аналітико-статистичного забезпечення. 

За результатами аналізу (табл. 1) встановлено, що стан справ щодо 
інвестиційно-інноваційної складової розвитку роздрібної торгівлі у Закарпатській 
області є не задовільним. 

Так, лише за такими показниками як середньорічні темпи зростання 
капітальних інвестицій та частка реалізованої інноваційної продукції, що є новою 
для ринку, регіон має значення вищі за середні по Україні. 
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Таблиця 1 
Показники інвестиційно-інноваційного напряму структурно-

функціонального аналізу інституційно-економічного механізму 
регулювання роздрібної торгівлі у Закарпатській області у 2014 р. 

(розраховано автором за: [1,с.12;2,с.190,387-388]) 

Показники 
Характе-
ристики 

показників 

Значення 
для 

Закарпат-
ської 

області 

Середньо-
державні 
значення 

Відхилення 
значень 

регіону від 
середньо-

державного, 
коеф.** 

Частка капітальних інвестицій у 
роздрібній торгівлі до ВРП / ВВП, %  С 0,37 1,35 0,27 

Частка капітальних інвестицій у 
роздрібній торгівлі до РТО, % С 0,39 2,29 0,17 

Частка капітальних інвестицій у 
роздрібній торгівлі до основних засобів 
торгівлі, % 

С 2,96 10,2 0,29 

Середньорічні темпи зростання 
капітальних інвестицій в роздрібній 
торгівлі за 2011-2014 рр., % 

С 99,9 98,0 1 

Частка реалізованої інноваційної 
продукції, що є новою для ринку, % С 2,81 0,78 1 

Частка реалізованої інноваційної 
продукції, що є новою для 
підприємств, % 

С 1,33 2,06 0,65 

Середньорічні темпи зростання обсягу 
продажу інноваційної продукції за 
2011-2014 рр., % 

С 69,4 70,3 0,98 

 
За іншими параметрами цього напряму інституційно-економічного механізму 

реалізації регіональної політики розвитку роздрібної торгівлі області 
спостерігається істотне відставання. Так, в регіоні рівень валових капітальних 
інвестицій у роздрібній торгівлі до ВВП становив у 2014 р. лише 0,37 %, до 
загального роздрібного товарообороту – 0,39 %, а до основних засобів галузі – 2,96 
%. По-перше, значення зазначених показників об’єктивно низькі та, по-друге, ще 
й істотно нижчі, ніж середньодержавні (рис. 1). 

За таких обсягів і рівня інвестиційної підтримки розвитку роздрібної торгівлі 
неможливо забезпечити її кількісно-якісний розвиток. Таким чином, вважаємо, що 
регіональним і місцевим органам влади слід в межах інституційно-економічного 
механізму працювати над покращенням інвестиційної привабливості галузі та 
формуванням належних мотивів для залучення зовнішніх і внутрішніх інвестицій.  

Але проблема (та, відповідно, недоліки регулювання розвитку роздрібної 
торгівлі області) полягає ще й тому, що наявні інвестиції ще в недостатній мірі 
спрямовуються на інноваційний розвиток галузі. Так, частка реалізованої 
інноваційної продукції на Закарпатті не досягає 3 %, а за реалізованою 
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продукцією, що є новою для підприємств, область на 35 % поступається 
середньому значенню аналогічного показника по Україні. 

 

  
Рис. 1. Рівень ефективності реалізації структурних складових інвестиційно-
інноваційного напряму інституційно-економічного механізму регулювання 

роздрібної торгівлі у Закарпатській області у 2014 р. (складено автором) 
 
Зауважимо, що попри перевищення середньорічних темпів зростання обсягу 

інвестицій у Закарпатській області в порівнянні з середньодержавним значенням 
цього показника, ці темпи спадні, тобто обсяги інвестицій зменшуються, а 
середньорічні темпи зростання обсягу реалізованої інноваційної продукції взагалі в 
регіоні є нижчими за середньодержавні та, більше того, темпи спаду в середньому 
за останні 4 роки становили понад 30 %. Все це є очевидним свідченням існуючих 
негативних недоліків як регулювання, так і розвитку роздрібної торгівлі у 
Закарпатській області. 
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ІНВЕСТИЦІЇ В ПЕРСОНАЛ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 
На сучасному етапі розвитку економіки все більшого значення набуває 

знання, вміння та компетентність персоналу, як чинник розвитку підприємства. 
Отже, з цього випливає висновок, що інвестування в персонал - основоположення 
успішного, конкурентоспроможного і прибуткового підприємства.  

К. Макконнел і С. Брю класифікують інвестиції у людський капітал за такими 
групами:  

– витрати на освіту (включають загальну і спеціальну, формальну і 
неформальну підготовку на робочому місці); 

– витрати на охорону здоров’я (витрати на профілактику захворювань, 
медичне обслуговування, дієтичне харчування, поліпшення житлових умов); 

–  витрати на мобільність,  завдяки,  яким працівники мігрують з місць із 
відносно низькою продуктивністю в місця з відносно високою [1]. Інвестиції в 
людину, як працівника організації Савченко В. А. розуміє витрати, які направлені 
на професійне навчання, виробничу адаптацію персоналу, його атестацію, 
професійне просування та планування трудової кар’єри, а також формування 
резерву тощо [2]. 

Важливою складовою інвестування є вкладення в розвиток навчання, 
підвищення кваліфікації працюючого, адже головною цінністю його є навички та 
знання, завдяки яким може розвиватися підприємство. 

Підкреслюючи значимість інвестування в освіту персоналу, можна привести 
приклад аналізу вчених Роберта Каплана та Девіда Нортона. Дослідження 
доводять, що при зростанні рівня освіти на 10 % продуктивність також зростає на 
8,6 %, але якщо відбувається таке ж зростання основних засобів - продуктивність 
зростає лише на 3,4 %. Таким чином інвестування в людський капітал майже 
втричі вища, ніж інвестування в устаткування та обладнання [3]. 

Ведучі іноземні підприємства виділяють на професійне навчання та 
підготовку кадрів значну частину – від 2 до 10% фонду оплати праці. Наприклад у 
Великобританії затрати на здійснення професійного навчання становлять 3,6% 
ВВП; Франція в середньому виділяє 3% фонду заробітної плати і вони постійно 
зростають. 

В Україні, на жаль, дуже низькі показники, адже витрати на професійне 
підвищення складає менше 1% від фонду заробітної плати. У середньому 
підвищення кваліфікації відбувається з періодичність в 10 років. 

Зарубіжні підприємства значно відрізняються від українських: нове 



Глобалізаційні процеси в розвитку 
національних економік 

 

Globalization processes in the development 
of national economies 

 

 

102 

обладнання, яке постійно удосконалюється, інновації, на які постійно виділяються 
ресурси і, як уже зазначалось, значно вищий рівень підготовки фахівців. Внаслідок 
інвестування в людський капітал – фахівці переходять на новий рівень свого 
професіоналізму і, як наслідок, приносять вагому частку доходу своєму інвестору – 
підприємству. 

 

 
 

Рис. 1. Порівняння % витрат від фонду заробітної плати підприємства 
на професійне навчання 

 
Світовий досвід доводить, що найбільш конкурентоздатні підприємства 

постійно інвестують в персонал. За статистикою, більшу частину коштів у 
навчання персоналу вкладають компанії, які займаються фінансами, страхуванням, 
нерухомістю, високими технологіями і транспортними послугами, і, як правило, 
меншу в області виробництва, охорони здоров'я, агрокультури, будівництва і 
освоєння родовищ. В додаток, в компаніях з офіційно закріпленої стратегією 
управління персоналом виручка в розрахунку на одного співробітника майже в три 
рази вище, а віддача від інвестицій в персонал на 70 відсотків більше. [4] 

На сьогоднішній день розвиток якості людського капіталу – найголовніша 
конкурентна перевага та цінність підприємства. В відношеннях «підприємство-
персонал» повинна існувати взаємовигода: підприємство забезпечує розвиток 
персоналу, а останній, в свою чергу сприяє розвитку підприємства.  

Необхідність значних інвестицій у персонал підприємств визначається 
такими факторами: 

– в умовах інтелектуальної економіки знання та вміння персоналу є одним із 
ключових факторів підвищення конкурентоспроможності організації; 

– швидкий розвиток інноваційних технологій вимагає від працівників 
специфічних знань, умінь та навичок. 

– підвищення продуктивності праці та лояльності працівників, що є 
результатом вкладених інвестицій, є необхідною умовою ефективного 
функціонування організації [5]. 
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ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДИНАМІКИ 

ПІДПРИЄМСТВ У СИСТЕМІ ЇХНЬОГО ПОЛІВЕКТОРНОГО 
РОЗВИТКУ 

 
У ринкових умовах господарювання відбувається зміна традиційних підходів 

до управління інноваційними процесами на підприємствах. Причому, акцент 
зміщується у напрямку динамічного аналізування, яке дає змогу зрозуміти 
поведінку організацій в інноваційному середовищі. В основі цього поняття – 
конкретні дії та реакції суб’єктів підприємницької діяльності на зміни середовища 
функціонування.  

Враховуючи наведені у роботі [1, с. 6] положення, варто зауважити, що 
інноваційна динаміка пов’язана з інноваційним динамічним процесом 
взаємовпливу підприємств (дія і протидія) один на одного під час пошуку нових 
ринкових можливостей інноваційного характеру. Характерною ознакою такої 
динаміки є і те, що вона враховує прогнозування зміни інноваційного середовища 
та поведінки його учасників.  

Забезпечення інноваційної динаміки підприємств повинно здійснюватися на 
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основі обґрунтованих базових положень, які можна ідентифікувати як принципи. 
Вивчення теорії і практики дає змогу такі принципи узагальнено типологізувати на 
загальні та специфічні. Загальні принципи, як відомо, є такими, що розглядаються 
у межах різних наук. Відтак, можна зробити висновок, що під час забезпечення 
інноваційної динаміки підприємства повинні враховувати такі загальні принципи, 
як системності, об’єктивності, динамічності, логічності, цілеспрямованості, 
декомпозиційності, конкретності, гнучкості, адекватності, дієвості, достовірності 
інформаційного забезпечення, інтегрування, повноти, економічності тощо. У 
свою чергу, на підставі огляду й узагальнення літературних джерел [2-6] у перелік 
специфічних принципів забезпечення інноваційної динаміки слід включати такі: 

- формування сприятливої інноваційної атмосфери, спрямованої на 
забезпечення інноваційної динаміки; 

- забезпечення узгодженості між інноваційною динамікою та цілями і 
завданнями підприємства; 

- узгодженість дій різних підрозділів підприємства у напрямку забезпечення 
інноваційної динаміки; 

- домінування стратегічного аспекту забезпечення інноваційної динаміки над 
поточним; 

- бюджетна збалансованість забезпечення інноваційної динаміки; 
- відповідність заходів в межах інноваційної динаміки загальній стратегії 

розвитку підприємства; 
- порівняльність методів контролювання ефективності заходів інноваційної 

поведінки із методами контролювання ефективності діяльності підприємства 
загалом тощо. 

Систематизація таких принципів є важливою передумовою дієвості 
забезпечення інноваційної динаміки підприємств у системі їхнього 
полікритеріального розвитку. 
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ДО ПИТАННЯ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ 
 
До ефективних форм фінансового забезпечення інноваційних проектів 

відноситься венчурне інвестування, де джерелом фінансових ресурсів є венчурний 
капітал. Збільшення обсягу венчурних інвестицій дозволяє реалізовувати 
високоризикові інноваційні проекти, активізувати інноваційну діяльність в 
економічному розвитку країни в умовах єдиного інвестиційного-інноваційного 
простору з масштабним транснаціональним перетином капіталу і новітніх 
технологій. 

Для економіки України венчурне підприємництво виступає новим видом 
діяльності. Можливі складності дослідження питань венчурного підприємництва 
при недостатньому його розвитку потребують розгляду венчурного інвестування в 
країнах – світових лідерах для імплементації у вітчизняну практику кращого 
зарубіжного досвіду [1–7]. Вищевикладене засвідчує актуальність і значущість 
рішення проблеми інституціонального забезпечення венчурного фінансування 
інноваційного розвитку вітчизняної промисловості, що й обумовило вибір даної 
теми дослідження. 
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За даними Української асоціації інвестиційного бізнесу, кількість компаній з 
управління активами (КУА) скоротилася за 2007–2015 рр. на 6,9%. Кількість 
інститутів спільного інвестування (ІСІ) зросла за цей період на 40,4%. Загальна 
вартість активів ІСІ становила 2015 р. 238,62 млрд грн, або на 15,6% більше 
порівняно з 2014 р. (табл. 1).  

Таблиця 1 
Показники розвитку ринку спільного інвестування в Україні 

Роки Показники 
Кількість 

КУА 
у % до 

попереднього 
року 

Кількість 
ІСІ 

у % до 
попереднього 

року 

Загальна 
вартість активів 

ІСІ,  
млн грн 

у % до 
попереднього 

року 

2007 334 100,0 834 100,0 40780,4 100,0 
2008 409 122,5 888 106,5 63265,1 155,1 
2009 380 92,9 985 110,9 82540,9 130,5 
2010 339 89,2 1095 111,2 108126,5 131,0 
2011 341 100,6 1125 102,7 126789,6 117,3 
2012 353 103,5 1222 108,6 157201,1 124,0 
2013 347 98,3 1250 102,3 177523,0 112,9 
2014 336 96,8 1188 95,0 206360,0 116,2 
2015 311 92,6 1171 98,6 238624,0 115,6 

Складено за даними Української асоціації інвестиційного бізнесу. 
 
Аналіз показує, що питома вага вартості чистих активів венчурних фондів 

зросла за 2007–2015 рр. на 5,4% у загальній вартості активів ІСІ. Сукупна вартість 
чистих активів венчурних фондів  становила в 2015 р. 170,04 млрд грн, що на 8,5% 
більше порівняно з 2014 р. (табл. 2). 

Таблиця 2 
Динаміка вартості чистих активів венчурних фондів 

Роки Показники 
Сукупна вартість чистих 

активів венчурних фондів, 
млн грн 

у % до 
попереднього 

року 

Питома вага вартості чистих активів 
венчурних фондів у загальній 

вартості активів ІСІ, % 
2007 36451,98 100,0 89,8 
2008 58694,30 161,0 92,8 
2009 76028,21 129,5 92,1 
2010 99236,05 130,5 91,8 
2011 103656,91 104,5 92,0 
2012 129498,42 124,9 93,0 
2013 149880,84 115,7 94,6 
2014 156720,40 104,6 94,3 
2015 170038,10 108,5 95,2 

Складено за даними Української асоціації інвестиційного бізнесу. 
 

На основі фактичних даних загальної вартості активів ІСІ та сукупної вартості 
чистих активів венчурних фондів розраховано коефіцієнт варіації цих показників 
(V) як відношення середньоквадратичного відхилення (s) до середньої 
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арифметичної величини показника (xср.), ступінь відхилення одержаних значень 
(табл. 3). При більшому значенні коефіцієнта варіації спостерігається більша 
мінливість ознаки. При коефіцієнті варіації менше 33% така сукупність вважається 
однорідною. 

Таблиця 3 
Показники варіації загальної вартості активів ІСІ  

та сукупної вартості чистих активів венчурних фондів *  
Показники Загальна вартість активів ІСІ Сукупна вартість чистих активів венчурних 

фондів 
xср., млн грн 133467,8 108911,7 
s, млн грн 62959,4 43587,9 

V, % 47,2 40,0 
*Авторські розрахунки. 
 
За розрахунками, коефіцієнт варіації загальної вартості активів ІСІ становить 

47,2%, що майже в 1,2 рази перевищує значення коефіцієнта варіації сукупної 
вартості чистих активів венчурних фондів (40%), що означає: фактичні дані 
загальної вартості активів ІСІ та сукупної вартості чистих активів венчурних 
фондів не є однорідними сукупностями, оскільки значення коефіцієнтів варіації 
більше 33%. Характерною ознакою цих показників є їх мінливість та значні 
коливання, тобто спостерігається нерівномірне венчурне інвестування 
інноваційного розвитку промисловості. 

Одержані на основі середнього темпу зростання розрахунки свідчать, що в 
2016 р. прогнозується подальше скорочення кількості компаній з управління 
активами на 7,8% порівняно з 2007 р. і становитиме 308. Кількість інститутів 
спільного інвестування зростатиме на 46,5% і складатиме в 2016 р. 1222. Загальна 
вартість активів ІСІ становитиме 297,59 млрд грн, що на 24,7% більше порівняно з 
2015 р. Сукупна вартість чистих активів венчурних фондів складатиме в 2016 р. 
206,14 млрд грн, що на 21,2% більше порівняно з 2015 р.  

Отже, за дослідженнями, ринок венчурних інвестицій в Україні залишається 
непрозорим. До чинників, що мають негативний вплив на ефективність розвитку 
інституціонального середовища інноваційної діяльності в Україні, слід віднести: 
відсутність нормативно-правових актів, які забезпечують функціонування системи 
венчурного фінансування малого інноваційного бізнесу; недостатній обсяг 
вітчизняних інвестиційних ресурсів (банки, пенсійні фонди, страхові організації не 
беруть участі в роботі венчурних компаній) і, як наслідок, слабке формування 
національного інвестиційного портфеля; використання переважно іноземного 
венчурного капіталу за мінімальної участі українського, що різко знижує 
привабливість даної сфери для зарубіжних інвесторів; неефективне використання 
коштів венчурних фондів; недостатня розвиненість інфраструктури, яка здатна 
забезпечити ефективне співробітництво суб'єктів венчурної індустрії і малих 
інноваційних фірм; відсутність економічних стимулів для залучення прямих 
інвестицій у підприємства високотехнологічного сектора, що забезпечують 
прийнятний ризик для венчурних інвесторів, відсутність гнучкої системи 
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оподаткування венчурного бізнесу; недоліки кваліфікованого менеджменту 
венчурними фондами; слабка прозорість ринку інтелектуального капіталу і 
вітчизняних підприємств для венчурних інвесторів, що призводить до труднощів в 
пошуку підприємств-реципієнтів та інноваційних проектів під венчурні інвестиції. 

На основі аналізу та узагальнення передового зарубіжного досвіду 
інституціонального забезпечення венчурного фінансування інноваційного 
розвитку промисловості запропоновано можливі напрями його розвитку та 
вдосконалення: подальше формування законодавства та активної державної 
підтримки; залучення великих зарубіжних і вітчизняних компаній до розвитку 
інноваційних технологій – забезпеченні тісної взаємодії всіх ланок інноваційного 
ланцюжка; розвиток системи експертизи та сервісних послуг; ефективне 
використання грантових коштів тощо. 

До державної підтримки венчурного фінансування інноваційних проектів в 
Україні може бути віднесено: законодавче та нормативно-правове регулювання 
науково-технічної, інноваційної та венчурної діяльності; вирішення правових 
проблем інтелектуальної власності, системи пільг і мотивації праці; створення і 
підтримка економічних умов і стимулів розвитку венчурного підприємництва за 
системою держзамовлення, вдосконалення планування науково-технічного 
розвитку, ефективних фінансово-кредитних важелів; організаційно-управлінські 
умови венчурної індустрії в управлінні державною власністю; умови для залучення 
приватного венчурного капіталу в розвиток інноваційного підприємництва; 
формування та розвиток інституціональної та галузевої венчурної інфраструктури 
на засадах публічно-приватного партнерства.  

Відзначені вище  заходи слід здійснювати відповідно до стратегії державної 
політики в сфері венчурного бізнесу, що має входити до єдиної концепції 
розвитку інноваційної та інвестиційної діяльності в Україні. Для вирішення 
проблем венчурного підприємництва необхідна активна державна політика, що 
спрямована на створення сприятливих умов та відповідної інфраструктури для 
реалізації інновацій. 
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ОСОБЛИВОСТІ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ 
 

Поміж багатьох учасників фінансового ринку вагоме місце посідають 
інститути спільного інвестування. Спільне інвестування накопичує значні 
інвестиційні ресурси, які потенційно можуть стати двигуном розвитку 
пріоритетних галузей економіки. Це залежить насамперед від наявності 
організаційно-правових засад та прикладного досвіду учасників фондового ринку 
[3]. На жаль на сьогоднішній день в Україні такі інститути знаходяться практично 
на початковій стадії розвитку, внаслідок  несприятливих умов [4]. 

Поява та розвиток інститутів спільного інвестування (ІСІ) в Україні тісно 
пов’язані з процесом становлення правого підґрунтя країни. Коли Україна здобула 
незалежність вона не мала жодної правової основи їх функціонування. У зв’язку з 
цим ІСІ почали з’являтись в Україні лише у 2002 р. після прийняття закону «Про 
інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» [4].    

Відповідно до чинного законодавства, ІСІ визначається, як корпоративний 
або пайовий інвестиційний фонд, що залучає (об’єднує) грошові кошти інвесторів 
задля одержання прибутку від інвестування їх у цінні папери решти емітентів, 
нерухомість або корпоративні права [3]. 

Українські корпоративні інвестиційні фонди за своїми особливостями досить 
схожі на світові корпоративні фонди. Це публічні акціонерні товариства, окремі 
юридичні особи, які підписують договір на управління активами з керуючою 
компанією. Вона має назву компанії з управління активами (КУА), а також 
ліцензію на цей  вид діяльності.  Саме за ініціативою КУА створюються пайові 
інвестиційні фонди. На відміну від корпоративних інвестиційних фондів, пайові 
не є окремою юридичною особою.  Відповідно до світової класифікації українські 
пайові інвестиційні фонди  більш схожі на договірні, але мають свої певні 
особливості [2]. 

У процесі свого розвитку український ринок ІСІ демонстрував позитивну 
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динаміку зростання й гарантував інвесторам дохід більший, ніж банківські 
депозити. При цьому основною тенденцією вітчизняної індустрії управління 
активами  було продовження кількісного зростання – за рахунок  появи нових 
учасників. Однак, у 2008 р. внаслідок світової фінансово-економічної кризи 
розвиток ІСІ в Україні дуже уповільнився [3]. 

Після деякого пожвавлення у 2010-2012 рр., з 2013 р. кількість ІСІ та КУА 
почала зменшуватись. Однак, якщо  в 2014-2015 рр. кількість КУА зменшилась, то 
концентрація ІСІ на ринку зросла (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динаміка кількості КУА та середньої кількості ІСІ в управлінні у 

2014-2015 рр. (побудовано за [1]) 
 

Загальна кількість ІСІ за 3 квартали 2015 року скоротилась на 13 і склала 1556. 
При цьому концентрація на ринку управління активами ІСІ зростала: станом на 
30.09.2015 одна компанія в середньому управляла 4,86 фондами (після 4.77 у 2-му 
кварталі та 4,74 у третьому) [1]. 

Не зважаючи на ці зміни, кількість активів у розпорядженні ІСІ також 
збільшується.  Це свідчить про зростання довіри вкладників до ІСІ  та поступовий 
розвиток фінансового ринку України (рис. 2).  

 
Рис. 2. Динаміка вартості активів ІСІ у 2014-2015 рр. (побудовано за [1]) 
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Станом на 30.09.2015 р. загальні активи ІСІ, що досягли нормативів, склали 
225 040,9 млн. грн., у тому числі венчурних ІСІ – 214 703,03 млн. грн. Загалом 
активи ІСІ значно зросли в 2015 р., порівняно з 2014 р., що позитивно 
характеризує їх діяльність. 

Водночас провал індексів українського фондового ринку у 3-му кварталі 2015 
р. спричинив і зниження доходності ІСІ. Від нестабільності фондового ринку 
найменше постраждали закриті (не венчурні) ІСІ з приватною емісією, їх 
доходність склала -1,0%. Найбільші втрати понесли фонди змішаних інвестицій 
(біля -4,4%). 

Складнощі з функціонуванням ІСІ в Україні дослідники пов’язують з хиткою 
політичною ситуацією і з недостатнім розвитком фондового ринку. 

Дослідження свідчать, що до основних чинників, що ускладнюють розвиток 
ІСІ в Україні можна віднести:  слабкий розвиток фондового ринку,  ринку 
інвестицій та підходящої законодавчої бази; відсутність стабільності податкового 
законодавства та досить високе податкове навантаження щодо операцій з цінними 
паперами, вади у механізмі прямого інвестування. Також відсутні гарантії 
інвесторам з боку законодавчої влади, які могли б зменшити існуючі  ризики 
вкладів. Ще одним з головних  факторів, що мають негативний вплив на розвиток 
ІСІ, є низький рівень доходності як громадян, так і підприємств, а  також інші 
факторів [5]. 

Саме тому політика держави стосовно ІСІ  має бути спрямована на сталий та 
ефективний розвиток фінансового ринку і його інфраструктури  задля усунення 
основних недоліків та удосконалення якісних параметрів. За таких умов ІСІ можуть 
стати дійовим інструментом акумулювання грошових капіталів, обіг яких надасть 
змогу економіці розвиватися [2]. 
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УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Як відомо, рівень економічного розвитку галузі, природно-економічної зони, 

сільськогосподарського ринку, підприємства виражається не одним, а цілою 
системою показників. Економічна стійкість сільськогосподарського підприємства 
формується під впливом сукупності багатьох факторів: землі і її продуктивності, 
виробничих фондів, продуктивності праці, оплати праці, вартості виробленої 
продукції та інших. Наприклад, конкурентоспроможність сільськогосподарського 
підприємства може характеризувати величина результативних показників, які 
знаходяться в тісній залежності не тільки від фінансових результатів 
господарювання, а й від рівня організації виробництва, праці і його стимулювання. 
З метою узагальнення досліджуваних економічних процесів вивчені об’єктивні 
умови господарювання в Харківській області, як фактор ринкового середовища.  

Дане дослідження дозволяє вивести наступні узагальнення: 
1) проведений аналіз і оцінка ринку сільськогосподарської землі по 

адміністративних районах свідчить про те, що є об’єктивні природно-економічні 
умови для зростання конкурентоспроможності сільських товаровиробників 
Харківської області; 

2) більш висока технічна оснащеність процесів сільськогосподарського 
виробництва дозволяє істотно згладжувати вплив ґрунтово-кліматичних умов на 
результати сільськогосподарського виробництва і праці; 

3) кількісне збільшення продуктивності землі вимагає значних витрат живої і 
уречевленої праці. Однак дані витрати не завжди забезпечують зростання 
конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства; 

4) розвиток конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств 
регіону істотно залежить від раціонального використання сільськими 
товаровиробниками сільськогосподарських угідь і активної частини матеріально-
технічної бази господарства. Динаміка даного економічного процесу, маючи 
причинний зв’язок зі збалансованістю розвитку ринку засобів 
сільськогосподарського виробництва (сільськогосподарських угідь, 
фондооснащеності, енергоозброєності сільськогосподарського виробництва, 
фондоозброєності і енергоозброєності сільськогосподарської праці), істотно 
впливає на динаміку попиту та пропозиції живої праці на ринку 
сільськогосподарської праці. Тобто, зростання конкурентоспроможності 
сільськогосподарських підприємств на сільськогосподарському ринку істотно 
залежить від збалансованості економічних процесів і явищ, що протікають на 
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інших ринках  (сегменти сільськогосподарського ринку табл. 1), наприклад, на 
ринку сільськогосподарської землі і на ринку сільськогосподарської праці. 

Таблиця 1 
Класифікація сільськогосподарського ринку за сегментами його 

формування 
Категорії Назва сегментів сільськогосподарського 

ринку 
Вид діяльності Ринок підприємства 
Продуктивність сільськогосподарських угідь Ринок землі 
Використання коштів Ринок засобів виробництва 
Види сировини Ринок сировини 
Демографічна середа 
Вартість робочої сили 

Ринок праці 

Види продукції Товарні ринки 
Використання 
сільськогосподарської продукції 

Споживчий ринок 

Географічне положення Регіональний ринок 
 

Сукупність вище зазначених ринків (табл. 1) складає сільськогосподарський 
ринок. Дослідження сукупності ринків показало, що досягти збалансованості 
такого багатоелементного механізму на практиці нереально. На думку ряду 
економістів-класиків втручання в економіку повинне бути мінімальним [1, 2]. При 
цьому необхідною умовою, що сприяє розвитку конкуренції між суб’єктами 
сільськогосподарського ринку, є те, що підприємства повинні бути самостійними 
практично у всіх сферах своєї діяльності. Дотримання даної умови сприяє 
розвитку конкурентного середовища в сільському господарстві. 

5) збільшення енергетичних витрат, на 100 га сільськогосподарських угідь, як 
правило, дозволяє підвищити конкурентоспроможність сільськогосподарського 
підприємства на сільськогосподарському ринку при зростанні рівня використання 
сільськогосподарських угідь і живої сільськогосподарської праці; 

6) ефективне використання активної частини матеріально-технічної бази 
сільськогосподарських підприємств щорічно вимагає збільшення економічних 
витрат на їх підтримку. Однак дані економічні витрати можуть бути не ефективні, 
якщо не дотримуються пропорційність розвитку конкурентоспроможності 
сільськогосподарського підприємства і сегментів сільськогосподарського ринку. 
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ПОЗИЦІОНУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

ПІДПРИЄМСТВА» В НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ 
 

Розвиток підприємства знаходиться у функціональній залежності від рівня 
використання його інвестиційного потенціалу. В свою чергу, ефективність 
діяльності підприємств, їх рентабельність і фінансова стійкість впливають на 
формування інвестиційного потенціалу. Така взаємозалежність створює 
передумови для активізації та більш широкого використання названого 
інструменту підвищення результативності функціонування суб’єктів 
господарювання. 

Значний внесок у розвиток теоретично-методологічних і практичних аспектів 
формування інвестиційної діяльності та підвищення ефективності інвестиційного 
потенціалу підприємств зробили ряд зарубіжних та вітчизняних вчених-
економістів: Л.І. Абалкін, І. Ансофф, О.В. Арєф’єва, А.І. Архангельський, 
О.М. Вовк, В.П. Гавриш, О.О. Горова, Р. Гранта, В.М. Гриньова, Л.Г. Гулько, 
І.П. Дежкіна, І.З Должанський, Т.П. Драганова, П. Друккера, Т.О. Загорна, 
В. Зубкова, Д. Колліс, Г.Ю. Кучерук, Є.В. Лапін, О.В. Лепьохіна, Ю.В. Лимич, 
І.М. Лицур, С. Лосева, Б.Л. Луців, Т.О. Макух, І.М. Манько, Д. Пенг, О.С. Себко, 
Т.Б. Стечишин, Т.О. Стечишин, Д. Теесе, А.Р. Ткачева, А.В. Федонін, 
Ю.С. Федосєєва, Г.М. Шамота та інших. Проте, на даному етапі розвитку 
економіки залишаються ще недостатньо дослідженими питання, пов'язані з 
формуванням та оцінкою інвестиційного потенціалу підприємства та його 
значенням для підприємства.  

Інвестиційний потенціал підприємства дозволяє виявити власні можливості 
для досягнення цілей та обсяг необхідних зовнішніх залучень, тому слід 
розглянути підходи до визначення інвестиційного потенціалу підприємства для 
правильного розуміння сутності даного поняття.  

Значення поняття «потенціал» в словнику Ожогова С.І. наводиться як, ступінь 
потужності в якому-небудь відношенні, сукупність засобів, можливостей 
необхідних для будь-чого [1]. Гриньова В.М. під поняттям потенціал розуміє 
сукупність засобів, умов, необхідних для ведення, підтримки, збереження чого-
небудь [2]. Литюга Ю.В. зазначає, що у більш широкому сенсі потенціал (від 
лат. potentia - сила) можна визначити як джерела, можливості, засоби, запаси, які 
можуть бути використані для вирішення якого-небудь завдання, досягнення певної 
мети; можливості окремої особи, суспільства, держави в певній області та 
підприємств у певній галузі [3]. 

Сутність категорії “потенціал підприємства” можна визначити, як сукупність 
ресурсів підприємства та можливостей їх перетворення для досягнення його мети 
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та цілей [4]. Потенціал підприємства як економічну категорію слід прирівнювати 
до виробничого потенціалу, фінансового потенціалу та інвестиційного 
потенціалу. Ці потенціали тісно взаємодіють між собою, проте максимально 
можливе виявлення і використання резервів за кожним з напрямків та імпульсом 
розвитку підприємства в цілому. 

На разі, сутність інвестиційного потенціалу підприємства є досить 
суперечливим поняттям, дослідження різних аспектів якого проводиться багатьма 
науковцями. Зокрема, Матвєєв В.В. [5, с. 126] визначає інвестиційний потенціал як 
набір умов, інтелектуальних та матеріальних благ, які забезпечують інвестиційну 
діяльність і обмежують долю ризику інвестування. Туріянська М.М. під 
інвестиційним потенціалом підприємства розуміє сукупність накопичених у 
результаті господарської діяльності власних ресурсів, які можуть бути використані 
для інвестицій без порушення поточної роботи [6]. На думку Бочарова В.В., 
інвестиційний потенціал виступає як сукупний інвестиційний попит, який 
характеризується тим, що власники інвестиційних ресурсів мають накопичений 
капітал, але не перетворюють його за тими або іншим причинами у реальну 
пропозицію капіталу; це джерело для майбутнього інвестування [7]. 

На думку Ворсовського О.Л., під терміном «інвестиційний потенціал» слід 
розуміти сукупність організованих у певних соціально-економічних формах 
ресурсів, які знаходяться у взаємозв’язку, що можуть за певних діючих внутрішніх 
та зовнішніх чинників інвестиційного середовища бути спрямовані на досягнення 
стратегічних цілей інвестиційної діяльності підприємства [8]. Кучерук Г.Ю., Вовк 
О.М. [9] бачать інвестиційний потенціал як організовану сукупність внутрішніх та 
зовнішніх економічних можливостей та ресурсів, які створюють умови для 
розвитку та забезпечують реалізацію стратегічних і тактичних цілей в сфері 
інвестиційної діяльності. 

Таким чином, більшість авторів визначають інвестиційний потенціал як 
сукупність інвестиційних ресурсів. Інвестиційні ресурси - це всі види грошових та 
інших активів, які залучаються з метою здійснення вкладень в об'єкти інвестування. 
Тобто під інвестиційним потенціалом слід розуміти здатність підприємства 
найбільш ефективно вирішувати інвестиційні завдання при максимальному 
використанні наявних економічних ресурсів. Інвестиційний потенціал визначає 
сукупну здатність підприємства здійснювати інвестиційну діяльність, а 
ефективність цієї діяльності детермінується рівнем та обсягом використання цього 
потенціалу. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЙОГО 

ВПЛИВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ 
 

Проблема забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств має 
глобальний характер, оскільки, з одного боку, визначає багато аспектів 
економічної і соціальної політики країни, з іншого – прямо пов’язана з інтересами 
її громадян, що виступають у ролі споживачів продукції цих підприємств. Процес 
формування конкурентоспроможних господарських структур ринкового типу, 
здатних з максимальною ефективністю використовувати землю та забезпечувати 
стабільну продовольчу безпеку держави посідає важливе місце в аграрній політиці 
всіх промислово розвинених країн. Значення конкурентоспроможності 
підприємств аграрної сфери в умовах сучасної економіки зростає: набуває більшої 
необхідності насичення ринку сільськогосподарськими продуктами вітчизняного 
виробництва, вимагається покращення їх якості, розширення асортименту, що в 
кінцевому підсумку визначає здатність країни реалізовувати свою продукцію як 
усередині, так і за її межами. Для здійснення розширеного відтворення 
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сільськогосподарські підприємства повинні мати відповідний рівень 
конкурентоспроможності, який, у свою чергу, забезпечується завдяки 
раціональному використанню низки чинників. При цьому об’єктивно виникає 
необхідність їх класифікації, визначення критеріїв і показників їх використання [1]. 

Спрацьованість матеріально-технічної бази аграрних підприємств і 
використання фізично й морально застарілої техніки при збиранні врожаю 
спричиняють втрати 16–24 % врожаю. За фактичної урожайності 2014 р. в 43,7 
ц/га та біологічної 45 ц/га втрати на кожному гектарі становили 1,3 ц/га. При 
біологічному врожаї 68,0 млн т загальні втрати зернових на етапі збирання  
становили 4,1 млн т (табл. 1). 

Таблиця 1 
Оцінка втрат урожаю від недостатності технічного забезпечення* 

Показник Рік Урожайність 
фактична біологічна втрати 

Урожайність, ц/га 

2011 37,0 41,5 4,5 
2012 31,2 37,1 5,9 
2013 39,9 43,2 3,3 
2014 43,7 45,0 1,3 

Валовий збір, млн т 

2011 56,7 63,7 7,0 
2012 46,2 57,5 11,3 
2013 63,1 65,6 2,5 
2014 63,9 68,0 4,1 

*Розрахунок автора на основі даних інформаційної бази ННЦ «Інститут аграрної економіки». 
 
За розрахунками дефіцит обігових коштів на розвиток галузі рослинництва й 

оновлення матеріально-технічної бази становить 125,4 млрд грн/рік при загальній 
потребі в оновленні матеріально-технічної бази у п’ятирічному періоді 126,5 млрд 
грн. 

Стратегічна галузь тваринництво, що створює робочі місця, знижує соціальну 
напругу на селі та у структурі валового виробництва продукції становить близько 
30 %, забезпечує раціональні норми споживання м’яса лише на 63,3 %, у т. ч. 
яловичини – на 31,7 %, свинини – на 68,5 %, баранини – на 43 %, молока – на 
59,5 % і лише в м’ясі курей та яйцях норматив МОЗ витримується на 113,0 та 
110,7 % відповідно.  

Для повного забезпечення потреби населення в тваринницькій продукції слід 
не лише наростити поголів’я, а насамперед підвищити рівень реалізації 
генетичного потенціалу продуктивності сільськогосподарських тварин та 
конкурентоспроможності тваринницької продукції (табл. 2). 

Основні причини недоотримання продукції тваринництва пов’язані з 
недоліками в дотриманні технологічних умов, особливо годівлі тварин. У галузі 
скотарства рівень фактичного споживання комбікормів становить 5,9 % загальної 
потреби за потреби у раціоні не менше 25  %,  а для дійних корів –  до 40  %.  У 
свинарстві рівень годівлі комбікормами становить 45 %, тоді як у розвинених 
країнах світу сягає 90 %. 
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Таблиця 2 
Реалізація генетичного потенціалу продуктивності  

сільськогосподарських тварин і птиці*, 2014 р. 
Показник Потенціал Рівень реалізації 

потенціалу, % генетичний фактичний 
Прирости живої маси на  
вирощуванні та відгодівлі, г/добу 
   бройлери 52 27 54,0 
   свині 750 421 56,1 
   велика рогата худоба 850 525 61,8 
Надій молока на корову, кг 7000 5027 71,8 
Настриг вовни з вівці, кг 7 3,0 42,8 

*Розрахунок автора на основі даних інформаційної бази ННЦ «Інститут аграрної економіки». 
 
Потенційні можливості додаткових надходжень за умови дотримання 

технологій виробництва молока аграрними підприємствами у 2014 р. дорівнюють 
майже 3,0 млрд грн (табл. 3).  

Таблиця 3 
Виробництва молока за умов повного виконання технологічних вимог, 

2014 р.* 
Показник Потенційні можливості Фактично 

Середньорічна продуктивність корів, кг 5950 5027 
Собівартість 1 т молока, грн 2194 3283 
Якість Вищий сорт, 1-й сорт  
Ціна, грн/т 3998 3650 
Прибуток на 1 т, грн 1804 367 

*Розрахунок автора на основі даних інформаційної бази ННЦ «Інститут аграрної економіки». 
 
Загальна річна потреба у фінансових ресурсах на розвиток тваринництва у 

сільськогосподарських підприємствах становить 85,4 млрд грн к на рік, у т. ч. 
обігових коштів – 52,2 млрд грн, а на оновлення основних засобів – 33,2 млрд грн. 

Оскільки лише 25 % сільськогосподарської продукції споживається у свіжому 
вигляді, а 60 % надходить на промислову переробку, то основним інтегратором 
аграрного сектору економіки визнано харчову й переробну промисловість, яка 
виробляє понад 16 % продукції промислового виробництва України.  

Для нарощення виробництва продуктів харчування за рахунок усунення втрат 
і більш повного використання сільськогосподарської сировини важливого 
значення набуває її переробка на кооперативних засадах безпосередньо у 
сільськогосподарських підприємствах. Обґрунтована доцільність поєднання 
переробки сільськогосподарської продукції на місцях з функціонуванням великої 
переробної промисловості, формування спеціалізованих зон виробництва й 
перероблення основних видів сировини, розвитку агропромислової інтеграції. 
Водночас відсталість ресурсно-виробничого потенціалу, нерозвиненість 
маркетингу й інфраструктури ринку зумовлюють не конкурентоспроможність 
більшості видів продукції аграрних підприємств, високий конкурентний тиск з 
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боку іноземних товаровиробників і низький обсяг експорту товарів галузі. 
Доведена необхідність тісного взаємозв’язку між науково-технічною, 

виробничою та інвестиційною діяльністю, інноваційного державно-приватного 
партнерства, вироблення стратегічних напрямів діяльності, які базуються на 
нововведеннях. Інноваційний розвиток аграрних підприємств розглядається 
одночасно як мета, процес і результат. Поширення інновацій у підприємствах 
різних сфер аграрного сектору відбувається за каскадним принципом. Спочатку 
інновації впроваджують господарюючі суб’єкти тієї сфери діяльності, яка має 
найбільший потенціал для їх реалізації, а затим інновація поступово поширюється 
в підприємствах інших сфер. Інноваційного тип розвитку стає пріоритетним у 
забезпеченні конкурентоспроможності агропромислового виробництва як на 
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. 
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НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНО-

ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

В умовах трансформації економіки України до ринкового типу, в наслідок 
досить тривалої світової фінансової та економічної кризи більшість вітчизняних 
сільськогосподарських товаровиробників стали неконкурентоспроможними. 
Аграрний сектор втратив виробничий потенціал, знизився рівень рентабельності 
виробництва та платоспроможності аграрних підприємств на відтворення 
матеріально-технічної бази, яка на сьогодні морально застаріла і не відповідає 
сучасним вимогам [1].  

Стратегічно важлива роль в середньо- та довгостроковому економічному 
розвитку сільського господарства повинна належати інноваціям. Адже тільки за 
допомогою інноваційного підходу можна розірвати коло виробничих, ресурсних, 
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технологічних обмежень, закласти таку модель аграрної економіки, яка послужить 
основою для постійного підвищення конкурентоспроможності галузі через 
ефективне економічне зростання [2]. 

Проблемам розвитку інноваційних процесів на підприємствах присвятили 
свої праці вітчизняні і зарубіжні вчені: В.Я. Амбросов [3], М.М. Гаврилюк [4], 
П. Дракер [5], П.Т. Саблук [6], М.І. Кісіль [7], Ю.О. Лупенко [8] та ін. Ними 
досліджено і вирішено цілий ряд теоретичних і практичних проблем підвищення 
інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств. Однак, не дивлячись на 
важливість проведених наукових досліджень, в них не знайшли відображення 
окремі теоретико-методологічні та практичні питання пов’язані з розвитком 
інвестиційно-інноваційних процесів підвищення економічної ефективності 
функціонування аграрних підприємств. 

В організаційно-економічному механізмі інтенсифікації інвестиційної 
діяльності особливу увагу необхідно приділити інвестиційним проектам. Треба 
розробляти проекти з більшою ефективністю. Це набагато доцільніше, ніж пошук 
дешевих інвестиційних ресурсів. Реалізація інноваційного проекту підтверджує 
величезне значення після інвестиційного контролю, здійснюваного при одержанні 
вже перших результатів проекту. Після інвестиційний контроль необхідний для 
визначення фактичних результатів і порівняння їх із проектом, а також для 
поліпшення майбутніх інвестиційних рішень [8].  

На нашу думку, головна мета інноваційної політики держави – це створення 
правових, організаційних і соціально-економічних умов для ефективного 
використання науково-технічного потенціалу країни і впровадження екологічних і 
ресурсозберігаючих технологій виробництва і реалізації продукції в умовах 
конкуренції. Тобто це низка науково-технічних, виробничих, управлінських, 
фінансово-збутових та інших заходів. 

Особливістю інвестиційної підтримки розвитку аграрних підприємств 
Луганського регіону є наявність чинників, представлених на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Інвестиційна підтримка аграрних підприємств 
Луганського регіону* 
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Сьогодні найбільшу інвестиційну привабливість у сільському господарстві 
регіону мають зернове виробництво, вирощування насіння соняшнику, 
виробництво м’яса птиці, а також овочівництво закритого ґрунту. Вони є 
об’єктами пріоритетного вкладення не тільки вітчизняного, але й іноземного 
капіталу. 70% всіх інвестицій у сільське господарство припадає на галузі 
рослинництва. На тваринництво, частка якого становить 40% валової продукції 
сільського господарства, припадає лише чверть інвестицій. Це свідчить про 
диспропорції в галузевій структурі інвестицій в аграрному секторі. 

Вважаємо, що державна підтримка може включати такі пропоновані нами 
заходи: 

- субсидування державою на конкурсній основі замовлень НДДКР у 
вітчизняних організацій у розмірі не менше 30% від їх вартості; 

- співфінансування (до 50%) державою реалізації великих інноваційних 
проектів на умовах поділу ризиків і прибутків; 

- компенсація (співфінансування) державою витрат на одержання й підтримку 
патентів за кордоном; 

-  надання інвестиційних кредитів і державних гарантій для підтримки імпорту 
перспективних закордонних технологій. 

Заходами щодо стимулювання інновацій у сфері пільгового оподатковування 
можуть бути: 

- зниження терміну, впродовж якого витрати на НДДКР відносяться на 
витрати до 2 років; 

- віднесення на витрачання 100% витрат на НДДКР, які не дали позитивного 
результату; 

- зменшення оподатковуваної бази за податком на прибуток на 30-40% від 
річного приросту витрат підприємства на НДДКР. 

Вважаємо, що у вирішенні проблем переведення аграрної економіки 
Луганської області на інвестиційно-інноваційну модель розвитку значну роль 
повинні відіграти спеціальні інноваційні структури, які будуть сприяти залученню 
інновацій, їх поширенню і впровадженню у виробництво. І першими серед таких 
ми бачимо ті, які забезпечують дію лізингового механізму, здатного багато в чому 
полегшити фінансування інвестиційних потреб технічного оновлення 
сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах. Оскільки, безумовно, не 
можна здійснити інноваційний розвиток аграрного сектора з використанням 
застарілої, зношеної техніки. До того ж лізинг може стати інструментом як для 
залучення вітчизняного капіталу в аграрну сферу, так і іноземного.  
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКЕ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ, РОСТА И РАЗВИТИЯ 

 
Современная экономическая реальность характеризуется 

взаимопроникновением и взаимообусловленностью большинства наблюдаемых 
процессов и явлений. Данная взаимообусловленность прямо ведет к 
взаимозависимости между экономиками, в которой на практике достаточно трудно 
добиться паритета связанных сторон: один или несколько наиболее обеспеченных 
ресурсами и технологиями участников обладают значительными преимуществами, 
что позволяет им прямо или косвенно принимать фундаментальные решения. 
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Имеющая место ситуация полностью отвечает интересам крупных экономически 
развитых государств – США, РФ, ФРГ, КНР и Соединенное Королевство. 
Зависимые страны с неёмким внутренним рынком и сравнительно скудными 
ресурсными запасами (в том числе, финансовыми) вынуждены приспосабливаться 
к «правилам», определяемым транзакциями «титанов». В рамках данного 
исследования к группе зависимых стран, в том числе, можно отнести и Республику 
Беларусь. Целью исследования является выявление направлений структурного 
реформирования зависимых экономик. 

Согласно исследованиям экономистов за последние 30-40 лет, 
внешнеориентированный подход, заключающийся в открытии национальных 
рынков, привлечении иностранных инвестиций и расширении хозяйственных 
связей с нерезидентами, представляется единственным способом экономического 
развития. К числу таких экономистов относятся Д. Штерн, Д. Родрик, К. Уэйд, 
А. Крюгер, К. Вестфаль, Г. Брутон и др. 

Между тем, несмотря на экспортную ориентацию, Республика Беларусь 
последнее десятилетие «держит курс» на импортозамещение, не предполагающий 
прихода зарубежных товаропроизводителей в отечественную экономику. При 
этом сам термин «импортозамещение» употребляется лишь применительно к 
административному запрету ввоза зарубежных товаров одновременно с освоением 
их местного изготовления. Вопрос импортозамещения услуг зачастую вовсе не 
рассматривается. Вместе с тем, ежегодно прирост международного оборота услуг в 
несколько раз превышает прирост товарооборота. Безусловно, характер услуги 
накладывает некоторые ограничения на расстояние между ее изготовителем и 
потребителями, но с использованием достижений современных информационно-
коммуникационных технологий данные трудности весьма успешно 
преодолеваются. Принимаемые в настоящее время со значительным временным 
опозданием меры административных воздействий способны в кратко- и 
среднесрочном периодах минимизировать негативные последствия оттока 
капитала за пределы экономики Республики Беларусь, но сравнительно 
малоэффективны для оценки их как стратегически значимых. 

Современные исследователи экономической истории, рассматривая 
Белорусскую советскую социалистическую республику как часть Союза советских 
социалистических республик, акцентируют внимание на формировании 
индустриального базиса в поствоенные годы. Этот факт дает им основание 
проводить параллели между экономиками Беларуси и стран Латинской Америки. 
Ситуация, имевшая место в последних в 1950-60-ые годы, характеризуется как 
процесс индустриализованного импортозамещения (import substitution 
industrialization), направленного на создание собственных промышленных 
кластеров. Страны Латинской Америки в период освоения импортозамещеющей 
продукции столкнулись с низкой эффективностью труда и одновременными 
нехваткой и недоиспользованием капитала, что и является ведущим аргументом 
сторонников данного сравнения. Вместе с тем, коренное отличие умалчивается: 
Беларусь получила независимость после того, как промышленный базис был 
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создан, а страны Латинской Америки создавали данный базис хоть и с 
иностранной помощью, но самостоятельно. В данном контексте белорусская 
экономика куда ближе к системам таких государств как Тайвань и Гонконг, где 
промышленный базис был создан Японской метрополией.  

В качестве ключевых факторов развития данных государств после обретения 
независимости авторам исследования представляется целесообразным выделить 
следующие: 

– выгодное торгово-географическое положение; 
– сравнительно дешевая рабочая сила; 
– создание благоприятного инвестиционного климата (особенно при 

привлечении иностранного капитала); 
– широкое распространение услуг аутсорсинга; 
– либеральное налоговое законодательство. 
 Первыми двумя условиями экономика Республики Беларусь обладает 

априори, последние три – необходимо создать путем институциональных и 
структурных преобразований. Основной целью данных преобразований должно 
стать формирование конкурентоспособного частного сектора, который, с одной 
стороны, будет способен обеспечить занятость населения, а с другой – приток 
средств в бюджет, направляемых на дальнейшую структурную модернизацию 
экономической системы. Часть средств может быть получена и путем 
приватизации госсобственности. Вместе с тем, данная стратегия не исключает 
направленности на экспортоориентированное замещение импорта. Она коренным 
образом меняет только его механизм, позволяя уйти от малоэффективных 
административных методов госрегулирования к рыночным, при которых 
отечественный потребитель будет приобретать продукт (услугу), изготовленную 
на местных предприятиях, не вследствие отсутствия импортных аналогов, а 
вследствие обладания данной продукцией в восприятии потребителя устойчивыми 
конкурентными преимуществами и осознания социальной функции, реализуемой 
в процессе этого выбора. 

Таким образом, инновационное развитие белорусской экономики с учетом 
импортозамещающей стратегии недостижимо без структурного реформирования 
системы в целях создания благоприятного инвестиционного климата, 
распространения формата международного аутсорсинга и либерализации 
(упрощения) отечественного законодательства. Кроме того, акцент с товарного 
замещения должен быть смещен на замещение услуг, в том числе, 
информационных и финансовых, что требует досконального изучения 
прогрессивного зарубежного опыта, а также привлечения современных методик и 
инструментов. Инициатива замещения импорта должна быть инициирована и 
поддержана не только со стороны правительства, но и со стороны частного 
бизнеса – это и есть базовое условие эффективности проектов импортозамещения 
в постиндустриальной экономике как противоречивого фактора обеспечения 
национальной безопасности, роста и развития. 
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ВПЛИВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 
УКРАЇНИ НА АКТИВІЗАЦІЮ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ 

 
В умовах економічної нестабільності, необхідною запорукою активізації та 

розвитку господарських процесів в країні виступає інвестиційна діяльність, 
ефективне здійснення якої є важливою економічною передумовою для 
макроекономічної стабілізації. 

На сьогоднішній день, беручи активну участь у ринкових відносинах і 
акумулюючи величезні маси тимчасово вільних грошових фондів, банківські 
установи виступають як інвестиційні посередники у яких формується відповідний 
інвестиційний потенціал. Також, будучи постачальниками інвестиційних ресурсів, 
банки здійснюють особливий вплив на розвиток економіки, адже інвестиції не 
лише сприяють формуванню національних інвестиційних ринків, але й 
дозволяють вирішувати соціальні проблеми в суспільстві.  

Метою роботи є дослідження банківської інвестиційної діяльності та її вплив 
на процеси зростання та активізацію економіки країни. 

Сьогодні вкладення банків в економіку України здійснюються у таких 
основних формах, як пряме фінансування інвестиційних проектів та вкладення в 
цінні папери (банківські інвестиційні кредити), що формують кредитно-
інвестиційний портфель банку [1]. 

Структура та обсяг кредитно-інвестиційного портфеля банку характеризують 
його інвестиційну діяльність та ефективність здійснення інвестиційних операцій. 

З огляду на наведені дані неможливо простежити чітку тенденцію як щодо 
окремої групи показників, так і щодо їх загальної суми. Протягом 2011-2012 рр. 
прослідковується зменшення обсягу КІП майже на 19 млрд. грн., а впродовж 
наступних 2 років у порівнянні з попередніми, прослідковується суттєве 
збільшення загального показника — з 594,52 млрд. грн. до 753,12 млрд. грн.  
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Таблиця 1 
Кредитно-інвестиційний портфель банків України за 2011-2015 роки 

(на початок періоду, млрд грн)* 
Показник 2011 2012 2013 2014 2015 

Міжбанківські кредити 
45,13 49,13 29,7 24,8 7,63 

Кредити фізичним та 
юридичним особам 504,46 498,9 605,3 726,5 790,5 

Цінні папери 63,7 56,16 55,11 84,56 92,37 
Разом 613,29 604,19 594,52 732,55 753,12 

*Джерело: складено на основі [2] 
 
Для визначення рівня економічного розвитку країни використовують систему 

показників, які характеризують результативність використання основних факторів 
виробництва — енерго-, матеріаломісткість виробництва, фондовіддачу, 
фондомісткість, продуктивність праці тощо. Основним серед таких показників є 
валовий внутрішній продукт [3]. 

Таблиця 2 
Динаміка номінального ВВП за 2011-2015 роки (на початок періоду)* 

Рік Номінальний 
ВВП, млрд. грн 

Абсолютне 
відхилення (+/-) 

Реальний ВВП, 
млрд. грн 

Абсолютне 
відхилення (+/-) 

2011 1082,569  1079,35  
2012 1316,600 +234,031 1138,34 +58,99 
2013 1408,889 +92,289 1141,06 +2,72 
2014 1454,931 +46,042 1140,75 -0,31 
2015 1566,728 +111,797 1062,84 -77,91 

*Джерело: складено на основі [4] 
 
Аналіз табл. 2 свідчить, що з 2011 до 2013 роки обсяг реального ВВП 

щорічно зростав, що є позитивною динамікою і свідчить про незначне зростання 
економіки країни. Проте зниження реального ВВП з одночасним підвищенням 
номінального упродовж 2013-2015 років свідчить про негативні явища в економіці, 
а саме про інфляційні процеси в зв’язку з ростом цін на товари та послуги з 
одночасним скорочення обсягів виробництва, споживання, надання цих товарів та 
послуг. 

Для з’ясування взаємозв’язку та взаємообумовленості між банківською 
інвестиційної діяльністю та економічним зростанням було проведено 
кореляційний аналіз. 

Таким чином, відповідно до даних аналізу прослідковується обернена 
залежність між такими економічними показниками, як валові заощадження та обсяг 
кредитування і операції банків з цінними паперами. Дане явище є негативним 
фактором, оскільки банківська система в своїй монетарній політиці повинна 
виходити з того, що економічні межі її кредитної та інвестиційної діяльності 
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визначаються національними заощадженнями. 
Таблиця 3 

Вихідні дані для проведення кореляційного аналізу за 2011-2015 роки 
(на початок періоду, млрд. грн.)* 

Роки 
Валові 

заощадження  
Номінальний 

ВВП  
Реальний 

ВВП 
Кредити фізичним та 
юридичним особам 

Цінні 
папери  

х1 х2 х3 х4 х5 
2011 199,92 1082,57 1079,35 504,46 63,70 
2012 282,47 1316,60 1138,34 498,90 56,16 
2013 257,34 1408,89 1141,06 605,30 55,11 
2014 228,47 1454,93 1140,75 726,50 84,56 
2015 220,97 1566,73 1062,84 790,50 92,37 

*Джерело: складено на основі [2], [4] 
Таблиця 4 

Отримані дані після проведення кореляційного аналізу 
 х1 х2 х3 х4 х5 

х1 1     
х2 0,218921 1    
х3 0,715948 0,067763 1   
х4 -0,30625 0,857492 -0,25864 1  
х5 -0,53595 0,612359 -0,48804 0,89311 1 

 
Порушення такої межі означає порушення економічної рівноваги та 

інфляцію. Обернена залежність між валовими заощадженнями та кредитно-
інвестиційним портфелем банків свідчить про те, що банківські установи не 
функціонують відповідно до потреб економічної ситуації і головною метою їх 
діяльності є отримання прибутку, способи досягнення якої суперечать загальним 
правилам економічної рівноваги та стабільності.  

Отже, для того, щоб банківські інвестиційні операції стали запорукою 
економічного зростання та активізації розвитку господарства країни, необхідно 
щоб банківські установи функціонували в стабільній економічній ситуації. Також 
не менш важливою умовою економічного зростання повинно стати те, що 
пріоритетні способи досягнення головної мети банківської діяльності (отримання 
прибутку) повинні виходити з потреб економіки та її стабільного розвитку.  

 
Список використаних джерел 

1. Колодізєв, О. М., Власенко, Н. М. Кредитно-інвестиційна діяльність банків 
України:сучасний стан і перспективи розвитку [Текст] / О. Колодізєв, Н. Власенко 
// [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.business-inform.net 

2. Показники банківської діяльності [Електронний ресурс] [Текст] / Асоціація 
українських банків. – Режим доступу: http://aub.org.ua/index.php?option=com_ 
arhive_docs=136&menu=104&Itemid=112. 



Глобалізаційні процеси в розвитку 
національних економік 

 

Globalization processes in the development 
of national economies 

 

 

128 

3. Швайка, Л. А. Державне регулювання економіки [Текст] // Навчальний 
посібник. К.: Знання, 2006,- 435 c. 

4. Валовий внутрішній продукт України [Електронний ресурс] [Текст] / 
Фінансовий портал МінФін. – Режим доступу: 
http://index.minfin.com.ua/index/gdp/. 
 
 

 
 
 

Ковальчук Яна 
 студентка 

Науковий керівник: к.е.н.,доцент Туболець І.І. 
Університет митної справи та фінансів 

м. Дніпропетровськ, Україна 
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В сучасних умовах господарювання першочергового значення набувають 

стан і перспективи діяльності підприємств та ефективне використання фінансових 
ресурсів. Перед ними як самостійними суб’єктами ринку постає проблема 
раціонального формування внутрішніх і зовнішніх фінансових відносин та 
ефективної організації управління їх фінансовою діяльністю, яке сприяє  
досягненню високих темпів  розвитку підприємства і підвищення 
конкурентоспроможності. 

Дослідженням та пошуком шляхів підвищення ефективності фінансової 
діяльності підприємств займались такі науковці як: М.Ю.Аверіна, Т.П. Міхневич, 
Є.Ф. Брігхем, Б. Коласс, Р. Брейлі, С. Майерс, А.М. Поддерьогін, Л.Д. Буряк, 
Я.В. Воловець, М.В. Грідчіна , О.В. Павловська та ін. Проте, думки зарубіжних 
науковців носять спеціалізований характер, а погляд вітчизняних – більш 
адаптований до нинішніх трансформацій в економіці України. 

Необхідно зазначити, що спроможність підприємства досягнути успіху на 
ринку залежить від ефективності управління його фінансовими ресурсами. 

Фінансова діяльність, як складова господарської діяльності, спрямована на 
забезпечення планомірного надходження і витрати грошових ресурсів, виконання 
розрахункової дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власного і 
позикового капіталу й ефективного його використання [2]. 

Вона  зумовлює зміни як величини, так і складу власного та залученого 
капіталів підприємства вона  спрямована на вирішення таких основних завдань, як: 

- забезпечення фінансовими ресурсами поточної операційної, фінансової та 
інвестиційної діяльності підприємства; 

- пошук резервів збільшення доходів і рентабельності підприємства; 

https://yandex.ua/search/?text=%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D0%B8%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%97%D1%97%20%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96&clid=1959251&banerid=0802000000&win=177
https://yandex.ua/search/?text=%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%20%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D0%B8%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%97%D1%97%20%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96&amp;clid=1959251&amp;banerid=0802000000&amp;win=177
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- забезпечення виконання фінансових зобов’язань перед діловими 
партнерами, бюджетом і цільовими фондами; 

- фінансове забезпечення виробничого розвитку підприємства; 
- контроль за  розподілом і цільовим використанням фінансових ресурсів; 
- складання прогнозів на майбутнє; 
- організація роботи фінансової служби [3]. 
Ми погоджуємося з думкою Міхневича Т.П., який підкреслює, що основною 

проблемою ефективного управління фінансами підприємства  є оптимальне 
розміщення капіталу підприємства. Адже від того які асигнування вкладені в 
основні та обігові кошти, скільки їх перебуває у сфері виробництва і в сфері обігу 
(в грошовій та матеріальній формі), значною мірою залежать результати 
виробничо-фінансової діяльності й, відповідно, вся фінансова стійкість 
підприємства. 

Також слід зазначити, що одним з основним показників, що показує 
ефективність діяльності підприємства за певний період часу є рентабельність. 
Тому варто особливу увагу приділяти розрахунку резервів її підвищення: 
збільшенню прибутку, обсягу реалізації, зменшенню собівартості тощо. 

Для підвищення ефективності фінансової діяльності підприємства необхідно 
здійснити такі заходи: 

- забезпечити збалансоване управління ліквідністю, доходністю та ризиком, 
враховуючи, що чим вище частка високоліквідних активів в балансі, тим вища 
доходність суб’єкта господарювання і менший ризик втрати платоспроможності; 

- забезпечити розрахунок резервів підвищення рентабельності; 
- здійснювати комплекс заходів з поліпшення збуту продукції, підвищення 

конкурентоспроможності підприємства щодо асортименту, цін та якості 
пропонованої продукції; 

- забезпечити ефективне управління капіталом; 
- здійснювати управлінські рішення і дії, які повинні бути засновані на 

точних розрахунках, глибокому й всебічному економічному аналізі, бути науково 
обґрунтованими, мотивованими, оптимальними; 

- виробляти стратегію й тактику розвитку підприємства, складали плани й 
приймати зважені управлінські рішення, здійснювати контроль за їхнім 
виконанням; 

- оцінювати результати діяльності підприємства [1]. 
Для більш ефективного управління фінансовою діяльністю підприємства 

необхідно перш за все враховувати специфіку сфери, в якій воно веде діяльність, 
приділяти особливу увагу дослідженню ринку, проводити періодичний аналіз та 
комплексну оцінку фінансового стану підприємства для виявлення недоліків та 
слабких місць в його діяльності та негайного їх виправлення. 
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ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА БОЛГАРИИ 
 

В течение почти шести лет до 2009 г. экономический рост Болгарии 
составляет около 6% в среднем, однако, после начала мирового финансового 
кризиса и долгового кризиса в Еврозоне в 2009 г., экономический рост резко 
уменьшился. Как видно из Рис. 1. после 2009 г. реальный рост валового 
внутренного продукта (ВВП) Болгарии составляет лишь 1% в среднем [1].   
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Рис. 1. Рост реального ВВП Болгарии, 2006-2015 г. (%) 

Источник: Международный Валютный Фонд, Статистика Болгарии 
 
При отсутствии прямых иностранных инвестиций в стране после кризиса, 

основа обеспечения экономического роста остается увеличение темпов инноваций 
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предприятиях. По данным Национального Статистического Института Болгарии, 
после 2006 г. все показатели инноваций повышаются, а доль инновационных 
предприятий в общем объеме предприятиях растёт с 20% в 2006 г. до почти 30% 
[2]. 

Однако, как видно из Рис. 2. Болгария (BG) находится на предпоследном 
месте в группе Менее инновационных стран в Евросоюзе (в группе вместе с 
Румынией (RO) и Латвией (LV)) [3]. 

 

 
Рис. 2. Индекс инноваций в странах Европейского Союза 

Источник: Европейская Комиссия, Innovation Union Scoreboard 2015, стр. 5 
 
Поэтому, несмотря на увеличение доли инновационных предприятий в 

последние годы, необходим долгий путь, для того чтобы достичь по крайней мере 
среднего уровня инноваций в Европейском Союзе. 
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ВПЛИВ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ПАРКУ НА СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК 
ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ 

 
Індустріальний парк, як форма територіальної організації промислового 

виробництва, має всебічний вплив на різні господарські сфери регіону. Компактне 
розміщення промислових підприємств не тільки підвищує промисловий потенціал 
території, а й сприяє розвитку інших сфер економічної діяльності. Зважаючи на 
це, стратегічна політика регіону повинна будуватися за оцінками та прогнозами 
цих впливів.  

Основним вектором впливу індустріального парку на суспільне господарство 
є вплив на інвестиційну діяльність та пов’язані з нею галузі. Активізація 
інвестиційної діяльності в рамках парку забезпечується правовими умовами її 
здійснення та привабливістю організаційної моделі парку. Вкладання інвестицій 
індустріальним парком та його учасниками формується під впливом як 
стимулюючих, так і протидіючих чинників. 

До останніх відносяться: 
-  збільшення обсягів інвестиційних вкладень та тривалості періоду 

підготовки виробництва внаслідок його започаткування з нульового циклу; 
- додаткові затрати на підготовку місцевих трудових ресурсів в силу 

невідповідності їх якісного складу запитам підприємств парку; 
- організаційні та ресурсні обмеження при виборі технології та масштабів 

виробництва.  
Стимулюючими інвестиційну діяльність чинниками є: 
- відносно низька ціна за право користування земельною ділянкою для 

забудови та спрощена процедура його  оформлення; 
- зниження операційних витрат учасників парку за рахунок спрощеного 

доступу до інфраструктурних елементів; 
- встановлені пільги та преференції для керуючої компанії та учасників 

парку; 
- економія витрат внаслідок ефекту масштабу, який виникає в результаті 

обслуговування сукупності учасників однією керуючою компанією; 
- побічні ефекти, які можуть виникати при взаємодії з іншими учасниками 

парку.  
В цілому в рамках індустріального парку створюється сприятливе 

інвестиційне мікросередовище, яке зацікавлює в інвестиційному освоєнні території 
парку та регіону в цілому. Завданням стратегічної політики територіальних органів 
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влади є організація сприятливих умов інвестиційної діяльності в рамках парку 
через посилення на неї дії стимулюючих та зменшення впливу негативних 
чинників.  

На рівні регіону індустріальний парк забезпечує структуроутворюючу 
функцію, визначаючи напрямки стратегічного розвитку галузей економіки. По-
перше, індустріальний парк оптимізує галузеву структуру регіонального продукту, 
забезпечуючи збільшення частки промислового виробництва. По-друге, він 
формує значне замовлення для галузей інфраструктурного обслуговування 
виробництва, тим самим впливаючи на перспективні масштаби та темпи розвитку 
інфраструктурних об’єктів в регіоні: енергетичних, комунальних, транспортних, 
комунікаційних, будівельних, ремонтних, екобезпеки, рекламних, інформаційних, 
консультаційних, тощо. По-третє, формує додаткові замовлення підприємствам – 
виробникам та постачальникам сировини та продукції для задоволення потреб 
керуючої компанії та учасників парку. По-четверте, структуроутворюючим 
впливом індустріального парку є активізація діяльності посередницько-збутових 
організацій. 

Успішний індустріальний парк створює ряд можливостей для успішного  
стратегічного розвитку регіону, а саме: 

- збільшує промисловий потенціал регіону та його конкурентоздатність в 
індустріальному розвитку; 

- покращує інвестиційну привабливість регіону; 
- просуває регіон на ринки капіталу та формує передумови для інвестицій в 

різні галузі суспільного господарства; 
- забезпечує підвищення техніко-технологічного та інноваційного рівня 

виробництва; 
- стимулює розвиток ряду супутніх галузей регіону; 
- сприяє розширенню вітчизняних ринків, зменшує потребу в імпорті та 

забезпечує збільшення експортних поставок; 
- поєднує інтереси розвитку бізнесу та влади (розвитку території); 
- дозволяє продуктивно використати незадіяні ресурси регіону, зокрема 

земельні та людські.   
Оцінюючи роль парків, Державна стратегія регіонального розвитку на період 

до 2020р. розглядає їх. як чинник територіального розвитку, який забезпечує 
прогрес в пріоритетних сферах регіональної політики. 

В стратегічному плані при заснуванні індустріальних парків важливо 
уникнути односторонності в розвитку регіонів з тим, щоб не погіршувати умови 
для розвитку галузей, життєво необхідних для комплексного розвитку території. 
Державна політика щодо розвитку індустріальних парків повинна бути гнучкою та 
враховувати додаткове навантаження на ресурси регіону у зв’язку з задоволенням 
потреб парку. Розподіл обмежених ресурсів між галузями суспільного господарства 
регіону повинен здійснюватися на альтернативній основі з врахуванням 
економічного ефекту від їх використання. При цьому слід не допустити 
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відволікання ресурсів галузей та сфер, які покликані задовольняти життєві потреби 
населення регіону. 

Стратегічні цілі регіональної влади та стратегічні цілі інвесторів парку не є  
єдиними - запропонована спеціалізація парку може бути не найбільш вигідним для 
інвестора вкладанням приватного капіталу, але доцільним варіантом для 
збалансування галузевої структури територіального промислового розвитку. 
Регіональна політика повинна передбачати компенсатори втрат бізнесу внаслідок 
розміщення в парку виробництв, пріоритетних для розвитку території. 

Таким чином, регіональна стратегія повинна передбачати напрями, програми 
та проекти, що дозволять максимально використати потенціал регіону для 
забезпечення потреб парку з орієнтацією на його спеціалізацію. В рамках 
регіональних стратегій доцільною є розробка регіональних програм розбудови 
індустріальних парків в регіоні, покликаних створити необхідні умови для 
запровадження індустріальних та сприяти їх прогресу. Сприяння розвитку 
індустріальному парку в стратегічній перспективі забезпечує позитивні зміни 
практично у всіх сферах регіональної економіки.  
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ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ 
ТА ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 
Корпоративна культура включає в себе загальні правила поведінки, мову 

спілкування, ідеологію бізнесу, стандарти якості, моделі соціального етикету, звичаї 
і ритуали відносин між колегами, субординацію, переваги, тобто все те, що 
визначає «відповідну» поведінку кожного індивідуума всередині компанії [1]. 

Корпоративна культура – це сприйняття службовцями навколишньої 
дійсності. Кожен бачить реальність в залежності від їхнього місця, революційні 
зміни пов'язані з інноваціями, а також саме ставлення до участі в інноваційному 
підприємництві сприймаються службовцями по-різному, в залежності від їх 
національної культури, професіоналізму, місця роботи і корпоративних 
субкультур. 

Часто сутність культури організації розкривають наступні характеристики: 
- новаторство і схильність до ризику; 
- точність аналізу, увага до деталей; 
- націленість на результат (а не на методи і процеси досягнення результату); 
- спрямованість на людей (облік впливу, що здійснюється під впливом 

управлінських рішень на співробітників організації); 
- командний підхід (пріоритет дій команди над діями окремих співробітників); 
- агресивність (налаштованість співробітників на конкурентну боротьбу, а не 

на спокійну роботу); 
- стабільність (пріоритет прагнення організації до збереження статусу 
кво перед стратегією зростання). 
Розглянемо історію компанії SONY. Коли в 1945 р Масару Ібука заснував 

компанію SONY, він впровадив ідеологію, яка приділяє велику увагу об'єднаному 
духу робочих команд і присвятив себе роботі по досягненню технологічної 
переваги компанії. Цілями впровадження корпоративної ідеології були створення 
таких умов роботи, щоб інженери могли відчувати задоволення від використання 
технологічних інновацій і усвідомлювати свою місію в суспільстві. Ібука прагнув, 
щоб його молода фірма активно працювала в області впровадження нових 
технологій і виробництва для відновлення Японії і відродження національної 
культури. Щоб досягти цих цілей, фірма ввела управлінські директиви, що 
включали заохочення технічних удосконалень і зосередження на виробництві 
складної продукції, яка має великий попит на ринку незалежно від кількості 
вироблених товарів. Головну увагу менеджмент компанії приділяв здібностям 
окремих співробітників, їх результативності та індивідуальним особливостям, для 
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того щоб вони могли продемонструвати свої здібності і вміння найкращим чином.  
Для адаптації внутрішньофірмової культури до нових інноваційних умов, 

менеджери можуть використовувати три системи: винагороди, навчання і 
соціалізації. 

Система винагород. Люди роблять той обсяг роботи, за який їм платять. Для 
виконання службовцями специфічних завдань, часто пов'язаних з інноваціями, 
керівництво встановлює систему бонусів та інших компенсаційних виплат. 
Оскільки стратегічні новації заново визначають корпоративні та ринкові цілі 
компанії, від вищої ланки управління потрібен перегляд критеріїв оплати праці і 
винагороди. Наприклад, в компанії IBM нова компенсаційна система замінила 
менш ефективну практику річних бонусів, яка стимулювала службовців до 
досягнення короткострокових показників будь-якими методами. Було створене 
нове мікросередовище, де основними показниками стали етика і соціально 
маркетингова орієнтація. 

Система навчання. Фірми наймають службовців з різним рівнем 
професіоналізму і забезпечують їм можливість навчання та перекваліфікації як на 
робочому місці, так і через відвідування конференцій, семінарів або курсів 
підвищення кваліфікації. Навчання для керівництва робить можливим донести до 
службовців пріоритетні завдання компанії, ціннісні орієнтири, погляд на 
конкурентів, навколишнє середовище і майбутнє фірми в цілому. Чим 
інтенсивніше навчання, тим вище розуміння внутрішньої культури компанії та 
завдань керівництва. Стимулом до впровадження стратегічних новацій є 
організація спеціальних «тренувальних навчальних баз по проекту». 

Система соціалізації. Неформальне спілкування між службовцями фірми і їх 
комунікації з менеджерами дуже багато значать в процесі реалізації інноваційних 
стратегій. Буфети та кафетерії формують дружню неформальну культуру. Стиль 
одягу, уніформа визначають положення, яке займає службовець або менеджер, і 
вимагають відповідного стилю поведінки. І, нарешті, керівники, які організовують 
різні пікніки і спортивні заходи, природно, об'єднують колектив.  

Отже, можна зробити два принципово важливих висновки про взаємозв'язок 
інновацій та внутрішньої організаційної культури компаній. 

По-перше, вибір керівництвом того чи іншого способу адаптації до змін у 
зовнішньому середовищі залежить від типу прийнятої в фірмі культури. Чим 
простіше і ясніше дана культура, тим більше можливостей для безболісного 
проведення інновацій. Однак для успішного їх впровадження необхідні такі риси 
комплексних культур, як наявність системи стимулювання творчості та ініціативи, 
постійне підвищення кваліфікації службовців і максимально ефективна 
соціалізація. 

По-друге, впроваджуючи ту чи іншу інновацію, керівництво змушене 
змінювати і традиційну культуру компанії, адаптуючи її до досягнення нових цілей 
і завдань. 

Таким чином, перед керівником стоїть завдання використання позитивних 
рис старої культури для впровадження інновацій; створення «інноваційного 
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клімату», коли інновації стають необхідною умовою існування фірми; побудови 
нової організаційної культури для досягнення максимальних вигод від стратегічних 
нововведень. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО 
СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

 
Аграрне виробництво відіграє помітну роль в економіці України. За рахунок 

агропродовольчої продукції забезпечується понад 30% всього експорту держави. 
Сільське господарство України є однією з найважливіших галузей економіки. 

Воно забезпечує 9,2% валової доданої вартості, у ньому використовується 
основних засобів вартістю понад 100 млрд.грн., господарюючі суб’єкти 
користуються 20,6 млн. га сільськогосподарських угідь (2014 р.). 
Сільськогосподарські підприємства виробляють на 223,2 млрд.грн. валової 
продукції сільського господарства, у т. ч. 149,2 млрд.грн. продукції рослинництва і 
74 млрд.грн. продукції тваринництва [2]. 

Сільськогосподарська діяльність провадиться майже на всій території країни. 
У сільській місцевості на початок 2014 р. проживала майже третина загальної 
кількості населення (31,4%). У галузі зайнято 3,49 млн. осіб із числа сільського 
населення [2].  

У 2008 р. і 2011 р. отримано найвищий за всю історію України урожай 
зернових – відповідно 53,3 і 56,7 млн. тонн проти 51 млн. тонн у 1990 р. 

Починаючи з 2001 р. виробництво сільськогосподарської продукції в 
сільськогосподарських підприємствах є прибутковим, рівень рентабельності у 2013 
р. становив 19,3 %, а у 2014 р. склав 16,2%, що є достатньо високими показниками 
за останні роки. Рівень рентабельності практично завжди прибуткового 
рослинництва ( крім кризового 2008 р.) у 2014 р. становив 22,3%, а тваринництва – 
14,3% [2]. 

За рахунок власного виробництва забезпечується внутрішня потреба у зерні, 
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цукрі, олії, картоплі, овочах, зросло споживання на одну людину молока і м'яса. 
Проте, в умовах мінливого зовнішнього середовища, інтеграції до світового 

економічного простору, посилення процесів глобалізації розвиток аграрного 
сектора економіки є надзвичайно важливим і перед галуззю постають нові 
проблеми, від оперативності і ефективності вирішення яких залежать подальші 
перспективи її розвитку. 

Проблема охорони і підвищення родючості сільськогосподарських земель в 
умовах зростання інтенсифікації виробництва і викликів глобалізації економічних 
процесів повинна стати все актуальнішою для управління земельними ресурсами і 
земельними відносинами. 

Значним бар’єром для успішного розвитку і функціонування аграрного 
сектору в Україні є недосконалість нормативно-правових актів щодо аграрної 
політики держави. Тому їх необхідно переглянути і сформувати правову базу, яка б 
захищала інтереси виробників сільськогосподарської продукції. Особливістю 
функціонування організаційно-правового механізму підтримки розвитку аграрного 
сектора сьогодні в Україні є те, що, з одного боку, відсутнє в повному обсязі 
фінансове забезпечення законів, що приймаються, а з іншого – невиконання вже 
прийнятих законів та інших нормативно-правових актів, тобто низька виконавча 
дисципліна в державних органах влади [1]. 

Значну роль повинна відігравати інноваційна діяльність. Пріоритетним 
напрямом інноваційної діяльності в аграрному секторі є впровадження найбільш 
перспективних агротехнологій і на цій основі підвищення продуктивності 
виробництва з метою зниження витрат на одиницю продукції та зміцнення її 
конкурентоспроможності на внутрішньому і світовому ринках. 

Серед напрямків інноваційного розвитку аграрного сектора слід визначити 
такі: 

1) створення та впровадження у виробництво високопродуктивних сортів і 
гібридів сільськогосподарських культур, нових порід тварин і птиці; 

2) стимулювання агроекологічної діяльності, зокрема розвитку 
альтернативного органічного агровиробництва; 

3) формування високоосвічених професійних кадрів [1]. 
Аналізуючи розвиток аграрного сектора економіки України, слід зазначити 

про наявність багатьох проблем, які заважають ефективно функціонувати, а саме: 
недосконалість логістики зберігання, інфраструктури аграрного ринку і, як 
наслідок, значні втрати продукції; використання застарілого обладнання, техніки, 
що призводить до ризику збільшення виробничих витрат; неповна адаптованість 
вітчизняної продукції до умов міжнародного ринку, а також певна невідповідність 
вимогам щодо якості та безпечності сировини та харчових продуктів. 

Основними пріоритетними напрямками розвитку системи агроекономічних 
відносин, на мою думку, є : 

• ліквідація перманентного дефіциту оборотних коштів та нарощування 
обсягів інвестиційної діяльності в сільському господарстві в межах 170–250 
млрд.грн. [3]; 
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• розвиток трансрегіональних аграрних формувань корпоративного типу, які 
мають високу конкурентоспроможність на ринку; 

• контроль за діяльністю агрохолдингів, зважаючи на значні розміри 
підконтрольних їм угідь (25–28% загальної площі) з метою уникнення безробіття, 
зменшення соціальної напруженості і вимивання коштів із села; 

• правове забезпечення та нормування базових екологічних вимог 
сільськогосподарського виробництва ; 

• раціоналізація у поширенні новації і переведення результатів наукових 
досліджень у практичну площину; 

• інтенсифікація зв’язків між основними учасниками розвитку аграрного 
сектора – державою, підприємництвом і наукою – створення ефективної 
комунікативної системи. 

Нинішній етап розвитку сільського господарства України супроводжується 
загостренням низки соціально-економічних проблем. Проте навіть за 
несприятливих умов аграрний сектор продовжує демонструвати прийнятні темпи 
розвитку, що є, в першу чергу, результатом проведених земельної та аграрної 
реформ. Поряд з цим, нові виклики вимагають своєчасної реакції держави, 
аграрної науки і практики. Від того, наскільки оперативно й ефективно 
вітчизняний аграрний сектор адаптується до нових умов господарювання, залежать 
його подальші перспективи зайняти гідне місце серед провідних виробників 
агропродовольчої продукції в світі. 
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ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ В УКРАЇНУ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ 
 

В умовах бурхливого розвитку глобалізаційних процесів іноземні інвестиції 
набувають все більшого значення для сталого економічного розвитку.  Аналізуючи 
світовий досвід можна стверджувати, що без залучення іноземного інвестування, не 
маючи доступу до сучасних технологій, країнам важко вийти з економічної кризи. 
Тому в сучасних умовах забезпечення інвестиційної привабливості України 
повинно бути одним з ключових питань державної політики. 

Як свідчать дослідження, найбільшими перешкодами для ефективної 
діяльності іноземних інвесторів в Україні є політична нестабільність, корупція, 
бюрократія, непрозорість ведення бізнесу та недосконалість законодавчих актів. 
Насамперед це стосується податкового законодавства, в якому досі не розроблено 
положень, які б задовольнили як державні структури, так і бізнес, були достатньо 
універсальними і не потребували щорічних змін. Водночас, слід відмітити й 
позитивні зміни в податковому законодавстві України, які, за інших сприятливих 
умов, можуть позитивно впливати на інвестиційний клімат. Це насамперед 
зменшення кількості та розміру податків. 

За даними Державної служби статистики України обсяг прямих іноземних 
інвестицій в економіку України склав: в 2012 р. – 54,462 млрд. дол. США, в 2013 р. 
– 58,157 млрд. дол. США, в 2014 р. – 45,916 млрд. дол. США, в 2015 р. – 
43,371 млрд. дол. США [1]. Тобто впродовж 2014-2015 рр. спостерігається 
зменшення кількості іноземних інвестицій порівняно з попереднім періодом у 
середньому в 1,3 рази. Це пояснюється в першу чергу нестабільністю, пов’язаною 
з анексією Криму та військовими діями на території Донецької та Луганської 
областей.  

В економіку України за останні п’ять років здійснювались  інвестиції із 130 
країн світу. Найбільші країни-інвестори представлені в табл. 1. 

Дані табл. 1 свідчать, що серед найбільших країн-інвесторів в Україну є три 
офшорні зони – Кіпр, Віргінські острови (Брит.) та Беліз, які займають левову 
частку в загальному обсязі прямих інвестицій. При цьому економіки цих держав є 
занадто слабкими для здійснення інвестицій в такому обсязі. Як свідчать 
дослідження, спостерігається причетність деяких інвесторів до фінансових 
махінацій з відмивання коштів [2]. За таких обставин навряд чи такі інвестори 
зацікавлені у вкладанні коштів у реальний сектор економіки, використання нових 
передових технологій. 
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Таблиця 1 
Найбільші країни-інвестори України в 2010-2014 рр.  

Країна-інвестор 
Обсяг інвестицій, млрд. дол. 

2010 2011 2012 2013 2014 
Кіпр 9005,3 10044,9 13355,2 17748,6 19035,9 
Німеччина 6601,9 7083,0 7391,8 6120,9 6291,8 
Нідерланди 3954,5 4683,3 4898,0 5188,5 5561,5 
Російська Федерація 2566,4 3403,2 3600,4 3793,0 4287,4 
Австрія 2605,2 2731,4 3418,8 3402,6 3257,5 
Велика Британія 2307,5 2287,1 2593,4 2553,6 2714,1 
Віргінські острови (Брит.) 1342,7 1451,5 1666,0 2007,6 2493,5 
Франція 1630,8 2368,1 2260,4 1766,6 1825,8 
Швейцарія 796,4 862,3 947,7 1105,9 1325,4 
Італія 982,0 980,6 975,1 1027,6 1267,8 
Беліз 120,0 139,7 159,7 852,0 1055,6 
США 1309,1 1158,1 1000,7 1013,9 991,1 
Польща 866,7 932,8 854,1 917,0 845,4 

Джерело: складено автором на основі [1] 
 
Окрім цього існує ряд інших внутрішніх причин, серед яких головними 

можна виділити: високі темпи інфляції в країні (за останні два роки українська 
валюта девальвувала відносно долара більш ніж в 3 рази - з 8 грн за 1 дол. США до 
більш ніж 26 грн за 1 дол. США); ненадійність банківської системи України 
(банкрутство за останні роки більш ніж 50 банків), тому українські банки втратили, 
насамперед, довіру населення, а також довіру іноземних кредиторів; існування 
інституційних перешкод, зокрема, непорозуміння з митними органами при 
визначенні митної вартості товарів, способу нарахування мита та акцизного 
податку, постійні затримки вантажів на митниці; оцінка інвестиційного клімату 
країни лише консалтинговими фірмами та відсутність загальнодержавної системи 
його оцінки в Україні (як країни, так і окремих територій). Тобто іноземні 
інвестори орієнтуються лише на консалтингові фірми, які регулярно відстежують 
інвестиційний клімат в багатьох країнах світу, в тому числі і в Україні, однак дані 
рейтинги не завжди правдиво відображають реальну ситуацію в країні. 

Перелічені проблеми роблять Україну все менш і менш привабливою для 
діяльності іноземних інвесторів. Проте в даному напрямку за останні роки 
відмічаються деякі позитивні зміни, що дозволять покращити інвестиційний 
клімат нашої держави. Серед таких змін можна виділити: проведення 
реструктуризації державного боргу, що дозволило Україні на найближчі 5 років 
звести до нуля ризик дефолту; надання іноземним інвесторам на території України 
рівних умов діяльності з вітчизняними інвесторами. Тобто іноземні інвестиції в 
Україні не підлягають націоналізації; гарантування повернення інвестицій 
іноземному інвестору в натуральній або грошовій формі без сплати мита, у 
випадку припинення інвестиційної діяльності на території України; підписання та 
ратифікація Верховною Радою України міжурядових угод про сприяння та 
взаємний захист інвестицій з понад 70 країнами світу. 
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Таким чином, в Україні створені певні умови для ефективного залучення 
іноземних інвестицій, однак є ще ряд проблем, які необхідно вирішувати шляхом 
поліпшення інвестиційного клімату в країні. 
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ЗАСАДИ, КРИТЕРІЇ Й ІНДИКАТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ВІДНОВЛЕННЯ РЕГІОНУ 
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Взаємопроникнення і зближення національних економік у масштабах 

світового господарства відбувається через встановлення стійких зв’язків між 
суб’єктами господарювання різних країн, результатом чого відтворювальний 
процес у рамках окремої країни стає невід’ємною складовою цього процесу на 
глобальному рівні.  Забезпечення сталого економічного розвитку і відновлення 
району, регіону,  і держави загалом (неможливо досягти без комплексного 
розуміння динаміки глобалізаційних процесів, реального економіко-соціального 
стану й адекватно визначених критеріїв та індикаторів його оцінки з метою 
зміцнення економічної безпеки держави. Згідно з Конституцією України, 
забезпечення економічної безпеки є найважливішою функцією держави, справою 
всього Українського народу [1, ст. 17]. 

Аналіз динаміки розвитку України свідчить про те, що на поточний момент 
регіонами країни мало приділяється усвідомленню, що економічний прорив 
найвідсталішої в Європі країни за рівнем заробітної плати неможливий без 
залучення до процесу постійного відновлення засобів виробництва іноземних 
інвесторів (у переважній більшості регіонів України частка капітальних інвестицій, 
освоєних за рахунок іноземних інвесторів, не перевищує 5%). Мало уваги 
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приділяється регулюванню рівня збалансованості між накопиченими обсягами 
акціонерного капіталу нерезидентів та обсягами боргових інструментів прямих 
інвесторів. Органи регіональної влади інерційно, за радянськими схемами, звикли 
лише очікувати «зверху» певні обсяги на капітальні інвестиції, не забуваючи при 
цьому про необхідність «розпилу» та «відкату» тих, мізерних відповідно до потреб, 
обсягів.     

Процес залучення прямих іноземних інвестицій відображає інтереси 
здебільшого лише двох суб’єктів – іноземного інвестора і підприємства-реципієнта 
інвестицій [1, с. 367]. Однак, віддавати на відкуп національні інтереси свідоме 
громадянське суспільство не має права. Разом із тим, чинна система економічної 
безпеки має чисельні вади і прогалини, серед яких є: розуміння під 
зовнішньоекономічною безпекою лише аспектів зовнішньої торгівлі; складність 
розрахунку індикаторів, які лише характеризують ступінь відхилення від штучно 
визначеного порогу, а не рівень спроможності відповідної соціально-економічної 
системи відповідати на ті чи інші виклики і загрози.  

 Пропонується започаткувати категорію «зовнішньоінвестиційна безпека» 
(ЗІБ), що характеризуватиметься інтегральним коефіцієнтом ЗІБ (ІКЗІБ), який 
являтиме собою середнє геометричне восьми множників - індикаторів (у випадку 
змінного індикатора, коли стимулятор перетворюється у дестимулятор при 
зростанні до значення 0,501, він при множенні розраховується як (1- значення 
індикатора): 

1) рівень прямого іноземного інвестування  (стимулятор (Стим.)) –  відношення 
загального обсягу прямих інвестицій нерезидентів (ПІНР) - суми накопичених 
обсягів акціонерного капіталу нерезидентів (НОАКНР) та боргових інструментів 
прямих інвесторів (БІПІ), у млн доларів США, до чисельності наявного населення 
(в особах); у 2015 р. при значенні для України (0,001197) індикатор був найвищим 
у м. Києві (0,008802), найнижчим  - у Чернівецькій обл. (0,000067); 

2) коефіцієнт місткості ПІНР у сукупних активах балансу підприємств (стимулятор-
дестимулятор (Стим.-Дестим.)) – відношення ПІНР (млн дол. США), до сукупних 
активів балансу підприємств регіону (у млн доларів США, за середньорічним 
курсом долара США до гривні, обчисленим Національним банком України (НБУ); 
у 2014 р. при значенні для України (0,107) найвищим був у Закарпатській обл. 
(0,168), найнижчим - у Кіровоградській обл. (0,018); 

3)  коефіцієнт місткості іноземних джерел  у капітальних інвестиціях  (Стим.-
Дестим.) – відношення обсягу капітальних інвестицій (КапІнв), освоєних за 
рахунок іноземних інвесторів,  до загальних обсягів КапІнв;  у 2015 р. при значенні 
для України (0,031) індикатор був найвищим у Київській обл. (0,214), найнижчим - 
у Тернопільській обл. (0,000); 

4) коефіцієнт місткості капітальних інвестицій, освоєних за рахунок іноземних 
інвесторів, в НОАКНР (Стим.-Дестим.) – відношення обсягу КаІнв, освоєних за 
рахунок іноземних інвесторів до НОАКНР (перераховується у тис. грн., за 
середньорічним курсом долара США до гривні (за НБУ);  у 2015 р. при значенні 
для України (0,031) найвищим був у Київській обл. (0,214), а в Луганській, 
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Тернопільській і Хмельницькій областях іноземні інвестори в якості джерел 
капітального інвестування не залучалися; 

5) інтегральний коефіцієнт міжгалузевої диверсифікації НОАКНР за основними секціями 
економічної діяльності-реципієнтами (Стим.) – являє собою середнє геометричне двох 
множників: сумарної частки п’яти основних СЕД-реципієнтів НОАКНР (Дест.) та 
відношення п’ятої основної СЕД-реципієнтів НОАКНР до першої (Стим.);  у 2015 
р. при  значенні для України (0,198) найвищим був в Одеській обл. (0,264), 
найнижчим - у Хмельницькій обл. (0,019); 

6) інтегральний коефіцієнт географічної диверсифікації НОАКНР за основними 
країнами-інвесторами (Стим.)  – середнє геометричне двох множників: сумарної 
частки п’яти основних країн-інвесторів (Дест.) та відношення п’ятої країни-
інвестора до першої (Стим.);  у 2015 р. при  значенні для України (0,264) 
найвищим був у Рівненській обл. (0,343), найнижчим - у Луганській обл. (0,039); 

7) коефіцієнт місткості боргових інструментів прямих інвесторів в загальному обсязі 
ПІНР (Стим.-Дестим.)  – відношення БІПІ до загального обсягуі ПІНР ;   у 2015 р. при  
значенні для України (0,153) найвищим був у Тернопільський (0,623-перетворився 
у дестимулятор), найнижчим - у Чернівецькій обл. (0,025); 

8) коефіцієнт місткості базових СЕД у НОАКНР (Стим.-Дестим.)   – відношення 
НОАКНР перших шести СЕД згідно КВЕД-2010 (A, B, C, D, E, F) до НОАКНР усіх 
21 СЕД; у 2015 р. при значенні для України (0,344) найвищим був у Житомирській 
(0,869-дестимулятор), найнижчим - у м. Києві (0,084). 

Таким чином, сталий процес розвитку і відновлення регіональної економіки, 
як самостійного і цілісного виробничо-майнового комплексу,  має формуватися на 
засадах комплексної системи ЗІБ регіону: 1) усвідомлення нагальної необхідності, 
що без реальних прямих іноземних інвестицій (а не реінвестицій українських та 
російських «поважних» з країн з оффшорною юрисдикцією) національна 
економіка не позбавиться статусу найменш успішної; 2) започаткування 
скрупульозної і постійної роботи щодо збалансування інтересів якнайширшого 
кола виробників доданої вартості-платників податків, а також різноманітної 
диверсифікації (секторальної, видової (товарної), географічної) будь-яких ресурсів 
(у першу чергу фінансових і трудових); 3) визначення на підставі запропонованих 
індикаторів реального стану безпеки зовнішнього інвестування (або ЗІБ) окремих 
районів, регіонів, та розроблення відповідних програм щодо її зміцнення – а відтак 
– і зміцнення економічної безпеки загалом. 
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ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ЛЬВІВЩИНИ У КОНТЕКСТІ ОЦІНКИ 
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ВИДАМИ 

ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Оцінку інвестиційної активності підприємств Львівщини, здійснено на основі 
інтегральної оцінки освоєння капітальних інвестицій за шести показниками за 
кожним видом економічної діяльності, а саме: частка капітальних інвестицій у 
ВЕД, % до загального обсягу інвестицій області; індекс капітальних інвестицій, % 
до попереднього року; обсяг капітальних інвестицій в розрахунку на одне 
підприємство; обсяг капітальних інвестицій в розрахунку на одного найманого 
працівника; обсяг капітальних інвестицій в розрахунку на 100 грн. середньорічної 
вартості основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових біологічних 
активів та інвестиційної нерухомості; обсяг капітальних інвестицій в розрахунку на 
100 грн. доходу від реалізації продукції (товарів, послуг). 

Наведені показники розраховані за період 2012–2014 рр. Оцінюючи 
результати освоєння капітальних інвестицій у 2014 році, зазначимо, що в 
середньому для Львівської області: індекс капітальних інвестицій становив 88,5% 
порівняно з попереднім роком; одним підприємством освоювалося 272,8 тис. грн. 
капітальних інвестицій; на одного найманого працівника на підприємствах 
припадало 28,2 тис. грн.; на 100 грн. середньорічної вартості основних засобів, 
нематеріальних активів, довгострокових біологічних активів та інвестиційної 
нерухомості такого умовного підприємства здійснювалося 8,2 грн. капітальних 
вкладень; на 100 грн. доходу від реалізації продукції (товарів, послуг) залучалося 
6,4 грн. капітальних інвестицій. 

В результаті усереднення шести чинників кожного виду діяльності ми 
отримали стандартизовані показники і ранги, яким вони відповідають. 

Аналізуючи отримані результати, відзначимо, що впевненим лідером за 
інтегральною оцінкою освоєння капітальних інвестицій було будівництво, яке у 
2012 – 2014 рр. мало найвищий - перший ранг. Стабільно невисокими (на межі 
середнього та нижче середнього рівня) позиціями в рейтингу протягом 
досліджуваного періоду характеризувалася діяльність у сільському, лісовому та 
рибному господарстві (11 місце у 2012 році та 9 - у 2013 та 2014 роках). У 2014 
році окрім будівництва також активно освоювали капітальні інвестиції 
підприємства, що надавали освітні послуги та підприємства фінансової і страхової 
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діяльності (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Розподіл видів економічної діяльності за інтегральною оцінкою 

освоєння капітальних інвестицій у 2014 році 
Джерело: побудовано за [1] 
 
Серед аутсайдерів варто відзначити такі соціально важливі види економічної 

діяльності, як професійну, наукову та технічну діяльність, а також охорону 
здоров’я, які характеризувались низьким рівнем освоєння капітальних інвестицій. 

Загалом із 15 аналізованих видів економічної діяльності протягом 2012-2014 
років лише у трьох інтегральна оцінка освоєння капітальних інвестицій була 
стабільно висока: будівництво, фінансова та страхова діяльність та освіта. Тільки 
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування та мистецтво, 
спорт, розваги і відпочинок серед усіх видів економічної діяльності за 
аналізований період жодного разу не перетнули позначку у 40 балів зі 100. 

Для визначення рівня інтенсивності залучення капітальних інвестицій 
підприємствами за видами економічної діяльності у динаміці було розраховано 
індекс інвестиційної активності у 2013 – 2014р.р. 

Аналізуючи отримані показники, можна стверджувати, що у 2014 році 
найбільша активізація інвестиційної діяльності відбулася серед підприємств, які 
надають інформаціїні та телекомунікаційні послуги – зросла на 65,5%. Суттєво 
освоєння капітальних інвестицій збільшилось для таких видів економічної 
діяльності, як охорона здоров’я та надання соціальної допомоги і тимчасове 
розміщування та організація харчування – зросли на 18,6 і 13,6 % відповідно (рис. 
2). У 2014 році зріс рівень освоєння капітальних інвестицій також для будівництва і 
сільського, лісового та рибного господарства – на 6,9 і 3,2% відповідно. 
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Рис. 2. Зміна рівня інвестиційної активності у 2014 р. порівняно 

з 2013 р. у Львівській області 
Джерело: побудовано автором за [1] 
 
Загалом спад рівня інвестиційної активності у 2014 році продемонстрували 10 

видів економічної діяльності, а найбільше - надання інших видів послуг та операції 
з нерухомим майном, рівень освоєння капітальних інвестицій для яких зменшився 
на 21,7% і 17,4% відповідно. 

 
Список використаних джерел 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ 
ОЦІНКИ  ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ 

 
Для підприємства розумна і цілеспрямована інвестиційна діяльність є 

надзвичайно важливою складовою діяльності, а оцінка ефективності інвестицій - 
найважливішим етапом при прийнятті рішення щодо вибору форм, засобів, 
термінів інвестиційної діяльності.  

Аналіз наукової літератури показав, що науковці (П. Віленський, В.Грідасов, 
А.Гойко, А.Ідрісов, Н.Ліпсиц, Т. Майорова, І.Бланк, Д.Норкотт, У.Шарп та ін.) 
досліджуючи різноманітні проблеми  інвестиційної діяльності, не приділяють 
недостатньо уваги питанню оцінки ефективності інвестицій на макрорівні. В той 
же часаналіз ефективності інвестиційної діяльності на рівні держави в цілому є 
актуальним, оскільки вплив макрочинників на результати інвестування є 
визначальним  за сучасних умов економічної та політичної нестабільності. 

Метаданої роботи полягає в удосконаленні теоретичних засад та методичних 
підходів щодо оцінки ефективності інвестицій на макрорівні. 

Розглядаючи сутність категорії "ефективність інвестицій" варто зазначити, 
що з науковців, які досліджують питання інвестиційної діяльності, лише 
Щербакова Н.А. надає визначення «ефективності» саме по відношенню до 
інвестицій, а не до інших економічних категорій. Згідно її визначення, 
ефективність інвестиційного проекту – це категорія, що відображає відповідність 
проекту цілям та інтересам його учасників [1, c.156]. В той же час, «ефективність» 
переважна більшість науковців, серед яких Бутинець Ф.Ф., Попович П.Я., Мних 
Є.В. та ін. трактують як співвідношення між отриманим результатом та певною 
характеристикою чинника (ресурсу), використаного для досягнення даного 
результату [2,c. 268] 

Що стосується поняття «інвестиція», то згідно робіт класиків (М.Марковіца, 
Ф.Модільяні, М.Міллера,В.Шарпа) та сучасних науковців (Т.В.Майорової, 
В.М.Гриньової, В.О.Конода, І.П.Мойсенко та ін.) інвестиції є вкладанням капіталу 
з метою його майбутнього зростання. При цьому приріст капіталу повинен бути 
достатнім, щоб компенсувати інвестору відмову від використання ним наявних 
коштів на споживання в поточному періоді, одержати винагороду за ризик, 
відшкодувати втрати від інфляції у майбутньому періоді [3, с. 368]. 

В свою чергу на макрорівні інвестиції визначають як частину сукупних 
витрат, що складається з витрат на нові засоби виробництва, житло або 
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збільшення товарних запасів, тобтоінвестиції розглядаються як частина валового 
внутрішнього продукту, яка не спожита у поточному періоді, а забезпечує приріст 
капіталу в економіці країни у майбутньому. 

На законодавчому рівні [4] інвестиції — це всі види майнових та 
інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших 
видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається 
соціальний ефект. Це визначення в цілому відповідає міжнародному підходу до 
уявлення про інвестиційну діяльність як процесу вкладення ресурсів (майнових, 
інтелектуальних цінностей) з метою отримання прибутку, доходу, дивіденду, 
соціального ефекту у майбутньому. 

Таким чином, з урахуванням вищезазначеного, надалі під економічною 
категорією «ефективність інвестицій» на макрорівніпропонуємо розуміти:  

а) з економічної точки зору - відношення приросту грошових потоків 
підприємств до залучених інвестицій за період; 

б) з економіко-соціальної – відношення приросту реального валового 
внутрішнього продукту до залучених в економіку країни інвестицій за певний 
період. 

На основі сформульованих визначень та з врахуванням сучасних умов 
вітчизняної економіки оцінку ефективності інвестицій на рівні держави 
пропонуємо здійснювати за показниками, наведеними в табл. 1. 

Таблиця 1 
Показники ефективності інвестицій на макрорівні [власна розробка] 

Показник Розрахункова 
формула 

Умовні позначення Зміст показника 

Індекс 
економічної 
ефективності 
інвестицій 
(ІЕІек) 

ІЕІек= 
∆ГП/∑Кап.ін,  
грн./грн. 
 
∆ГП= ∑ГПзв/(1+k) - 
∑ГПбаз,   млн. грн. 

∆ГП – сума приросту 
грошових потоків 
підприємств держави; 
k – ставка дисконту, долях 
одиниці; 
∑Кап.ін – сума капітальних 
інвестицій в країні за рік; 
∑ГПзв – величина грошового 
потоку (чистий прибуток + 
амортизація) звітного періоду; 
∑ГПбаз – величина грошового 
потоку базового 
(попереднього) періоду 

Відображає суму 
приросту 
дисконтованихгрошових 
потоків підприємств 
держави на гривню 
інвестованих коштів за 
відповідний період 

Індекс 
соціально-
економічної 
ефективності 
інвестицій 
(ІЕІсоц-ек) 

ІЕІсоц-ек = 
∆ВВПреал/∑Кап.ін,   
грн./грн. 
 
∆ВВПреал = ВВПзв.р–
ВВПбаз.н,  млн. грн. 

∆ВВПреал. – приріст реального 
ВВП країни; 
ВВПзв.р – обсяг реального 
ВВП звітного періоду; 
ВВПбаз.н – обсяг номінального 
ВВП базового (попереднього) 
періоду 

Відображає суму 
приросту реального 
ВВП країни на гривню 
інвестованих в 
економіку коштів за 
відповідний період 
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Для розрахунку індексу економічної ефективності інвестицій в якості 
величини інвестицій  в знаменнику використовуємо показник капітальних 
інвестицій, оскільки через нерозвиненість фондового ринку в Україні частка 
фінансових інвестицій не є суттєвою. Результатом зростання прибутковості 
підприємств держави за рахунок залучення інвестицій  слугує дисконтований 
приріст грошового потоку.  

Індекс соціально-економічної ефективності інвестицій характеризує і 
економічну (у вигляді приросту обсягів виробництва товарів, послуг, робіт), і 
соціальну (у вигляді зростання доходів населення за рахунок додатково створених 
робочих місць, податкових надходжень в державний бюджет) ефективність. З 
метою врахуванняінфляції, у розрахунках доцільно використовувати показник 
приросту реального ВВП, який відображає тільки фізичне збільшення обсягів 
ВВП, не спричинене підвищенням цін. 

Таким чином, запропонований методичний інструментарій оцінки 
ефективності інвестицій на макрорівні дасть змогу отримати адекватні висновки та 
розробити відповідні своєчасні рішення щодо подальших перспектив 
інвестиційної діяльності підприємства.  
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ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ 
 
У будь-якій країні світу, як і в Україні, в розвитку економіки важливу роль 

відіграють інвестиції. Завдяки залученню коштів з’являється можливість 
модернізувати, технологічно оновити виробництво, збільшити обсяги та якість 
випущеної продукції, розвинути інвестиційну інфраструктуру тощо. 

Україна завдяки своєму потенціалу, висококваліфікованому людському 
капіталу, ймовірній ємності внутрішнього ринку є державою із суттєвим 
простором для інвестиційної діяльності.  

Ключовим фактором, що суттєво впливає на інвестиційну привабливість 
країни та її територій є інвестиційний клімат. Інвестиційний клімат передбачає 
наявність певних умов інвестування, які впливають на переваги потенційного 
інвестора у виборі того чи іншого об’єкта інвестицій. На макроекономічному рівні 
інвестиційний клімат формують показники політичного, економічного і 
соціального середовища країни. Чим вони кращі, тим сприятливішим є 
інвестиційний клімат країни для потенційних інвесторів.В Україні передумовами 
формування сприятливого інвестиційного клімату є: вигідне географічне 
положення (Україна має доступ до стратегічних ринків, зокрема, Європейського 
Союзу – одного з найбільших світових ринків та країн Середнього Сходу); 
природно-ресурсний потенціал (мінеральні, земельні й рекреаційні ресурси); 
висококваліфікований та конкурентоспроможний людський капітал;велика 
місткість ринку (Україна потенційно є одним з найбільших ринків в Європі. 

За даними звітів про індекс глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього 
економічного форуму за 2012–2013рр. та 2013–2014 рр., Україна досягла другої 
стадії розвитку – країни з ефективно-орієнтованою економікою. ВВП на душу 
населення у цей період становив 3621 дол. США та 3877 дол. США відповідно. На 
сьогодні ситуація значно ускладнилася через політичну кризу та воєнні дії на Сході 
країни. Саме тому за міжнародними оцінками Україна розглядається як 
інвестиційно неприваблива держава. Зниження рейтингів України зумовлює 
зниження її інвестиційної привабливості та, як наслідок, падіння потоків іноземних 
інвестицій (табл. 1). 

Дані, представленні в табл. 1. свідчать, що впродовж 2012-
2014 рр.надходження прямих іноземних інвестицій в нашу країну були 
мізерними.Водночас, відтік прямих іноземних інвестицій становив з 2013 р. 
становив біля 50 % щорічно від суми надходжень. За даними Держкомстату 
України, в2014 р. негативна курсова різниця становила 12,25 млрд дол. 
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Таблиця 1 
Прямі іноземні інвестиції в Україні, млрд. долл США 

Рік Прямі іноземні інвестиції 
Надходження  Відтік 

2012 6,013 1,256 
2013 5,677 2,845 
2014 2,450 1,170 

2015(перше півріччя) 1,040 2,91 
Джерело: складено автором на основі [1]. 
 
За оцінками Міністерства економіки, щоб структурно перебудувати та підняти 

економіку України, необхідно інвестицій в розмірі понад 150 до 200 млрд. дол. 
США, а щорічна потреба - близько 20 млрд дол. США. 

Також  негативним фактором є те, що український уряд не використовує 
фінансові ресурси, які вона отримує від МВФ та МБРР для розвитку економіки 
країни на інноваційній основі. 

Для того щоб інвестиційний клімат України став більш привабливим 
необхідно реалізувати такі заходи [3; 4; 5]:  

1) розробити довгострокову стратегію залучення іноземного капіталу в 
економіку України та окремих її територій, враховуючи інвестиційний клімат 
держави на сучасному етапі;  

2) сприяння розвитку інвестиційної інфраструктури (інвестиційних фондів, 
аудиторських та страхових компаній); 

3)покращання інформаційного забезпечення іноземних інвесторів про 
потенційні можливості інвестування;  

4) підвищити роль освіти і науки, як чинників покращення інноваційного 
розвитку країни; 

5)сприяти розвитку малогопідприємництва, оскільки малий та середній бізнес 
дозволяють використовувати інвестиційний потенціал територій;  

6) спрощення процедур з організації бізнесу та припинення його існування. 
Таким чином, державі потрібно докорінно пом’якшити інвестиційний клімат, 

зробити його придатним, отже привабливим для іноземних та вітчизняних 
інвесторів.Це можливо шляхом проведення активної, дієвої, не декларативної, а 
реально діючої інвестиційної політики держави. 
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ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 

 
Роль інновацій та технологій у економічному зростанні була досліджена у 

працях австрійського економіста Й. Шумпетера, що запропонував застосування 
ділового циклу з чотирьох фаз, які проходить економічна система в процесі 
безупинного економічного зростання шляхом відновлення основних фондів на 
новій технологічній основі за рахунок впровадження інновацій. Й. Шумпетером 
обґрунтовано також актуальні положення про інноваційно-технологічну діяльність 
як універсальну функцію будь-якої суспільної формації, «фактор творчого 
руйнування», «нестабільної стабільності» як головної рушійної сили розвитку 
економічної системи.  

Вибір моделей економічного розвитку визначають: рівень економічного 
розвитку країни, економічні ресурси, національні особливості, характер економіки, 
місце в регіоні та світі, організаційна й галузева структури господарства, роль 
економічних агентів, система державного регулювання економіки, відкритість 
економіки та ступінь залучення до світогосподарських зв’язків, використання 
іноземного капіталу. З огляду на перелічені фактори, вчені-економісти виділяють 
три моделі відтворювального економічного процесу: 

· ресурсна модель без високотехнологічного виробництва (природні ресурси 
> виробництво > гроші); 

· інноваційна модель (трансформація грошей на дослідження в знання > 
трансформація знань у майстерність працівників та інновації > перетворення 
інновацій у товар > гроші); 

· інтелектуально-донорська модель (скорочений варіант моделі (ІІ), з якого 
вилучена стадія виробництва). 
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Як свідчить практичний досвід світових країн з різним рівнем і ефективністю 
економічного розвитку, найбільш ефективною є друга модель економічного 
відтворення. В основу соціально-економічного розвитку економічно розвинених 
країн покладено інноваційну модель розвитку. Проте в Україні сьогодні домінують 
перша і третя моделі: ресурсна без високотехнологічного виробництва та 
інтелектуально-донорська, які у стратегічній перспективі мають порівняно низький 
рівень ефективності, оскільки призводять до виснаження ресурсів країни, до 
витоку факторів виробництва національної економіки за кордон і 
унеможливлюють забезпечення високих показників рівня добробуту населення. 

Сучасний стан та перспективи вітчизняної економіки потребують реалізації 
стратегії випереджаючого розвитку економіки на основі активізації інноваційних 
чинників. Отже, інноваційна модель розвитку – економічна модель підйому 
продуктивних сил країни, яка базується на використанні високих технологій, що 
сприяють створенню конкурентоздатної продукції для зовнішнього ринку. 

Інноваційна модель економіки має складний характер і утворена з сукупності 
елементів, що знаходяться в динамічному взаємозв’язку. Головними з яких є: 

· продукування наукових знань і інновацій; 
· освіти і підвищення кваліфікації; 
· комерціалізації наукових знань і інновацій; 
· використання інновацій; 
· управління і регулювання інноваційного розвитку економіки; 
· фінансове забезпечення перетворень. 
Основними причинами виникнення проблеми низької інвестиційної 

активності, а отже і гальмування переходу до моделі інноваційного розвитку, в 
Україні слід виділити наступні: 

· несприятливий інвестиційний клімат; 
· нерозвиненість інвестиційного ринку та інвестиційної інфраструктури; 
· відсутність дієвих механізмів державного-приватного партнерства в 

інфраструктурному інвестуванні; 
· неналежна система підготовки програм і проектів для державного 

інвестування. 
Загальне уповільнення економіки і обмежені можливості бюджету обумовили 

скорочення інвестицій державного сектора в інфраструктурні проекти. Різко 
скорочено також інвестування в усі галузі соціальної сфери. Водночас можливості 
для капітальних інвестицій реального сектора також обмежені високою вартістю 
кредитних ресурсів і невизначеними перспективами зростання економіки, що 
змушує приватні компанії відкладати реалізацію інвестиційних проектів на 
майбутнє.  

В умовах кризового стану економіки України проблемою є інвестиційна 
підтримка інноваційних рішень.  

Шляхами розв’язання проблеми фінансування є: 
· покращання інвестиційного клімату; 
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· розвиток інвестиційного ринку та інвестиційної інфраструктури; 
· створення дієвих механізмів державного-приватного партнерства в 

інфраструктурному інвестуванні; 
· розбудова системи підготовки програм і проектів для державного 

інвестування. 
Ґрунтуючись на досвіді країн, які перейшли до моделі інноваційного 

розвитку, державна інноваційно-інвестиційна політика  на сучасному етапі 
повинна передбачати: 

· вдосконалення законодавства України, спрямованого на активізацію 
інвестиційної діяльності; 

· створення та забезпечення ефективного функціонування інститутів 
розвитку (державна інвестиційна компанія, фонд стратегічних інвестицій, фонд 
кредитних гарантій тощо); 

· становлення та розвиток індустрії прямого інвестування та венчурного 
капіталу; 

· створення умов для залучення інвестицій на ринках капіталу через 
первинне публічне розміщення акцій в Україні; 

· реалізація принципів державно-приватного партнерства при реалізації 
інфраструктурних проектів; 

· врегулювання відносин в процесі укладання, виконання та припинення дії 
угод про розподіл продукції, використання земельних ділянок для здійснення 
концесійної діяльності, посилення державних гарантій прав концесіонерів; 

· державна підтримка реалізації інвестиційних програм і проектів за 
пріоритетними напрямами економічного розвитку України; 

· державна підтримка інвестиційних програм і проектів, направлених на 
розвиток експортно-орієнтованих та імпортозаміщуваних виробництв; 

· державна підтримка реалізації середньо- та довгострокових інвестиційних 
проектів, спрямованих на створення високотехнологічної конкурентоспроможної 
продукції. 

Для стимулювання інноваційної діяльності важливо передбачити: 
· здійснення політики пільгового оподаткування виробництва інноваційної 

продукції з одночасним запровадженням прогресивного оподаткування прибутку 
від випуску застарілої продукції; 

· звільнення експортерів високотехнологічної продукції від сплати податку 
на прибуток на приріст обсягів експортної продукції до попереднього року; 

· звільнення від мита обладнання та матеріалів, що використовуються для 
інноваційної продукції, що експортується; 

· зменшення оподаткування прибутку на суму витрат, що направляються на 
НДЦКР з прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства; 

· звільнення від податку частини прибутку, що спрямовується на Інвестиції в 
науково-технічну сферу; 



СЕКЦІЯ 4 
Інноваційно-інвестиційні засади 

забезпечення економічного зростання 

SECTION 4 
Innovation and investment bases 

of ensuring economic growth  

 

157 

Створення пільгових умов та стимулів для використання в інноваційних цілях 
власних ресурсів підприємств. Таким чином, основою стратегічного курсу, його 
базовим принципом має стати реалізація політики, спрямованої на запровадження 
інноваційної моделі структурної перебудови й зростання економіки, утвердження 
України як високотехнологічної держави. Інноваційна політика держави в Україні 
повинна орієнтуватися на створення підприємницької економіки, на підтримку 
розвитку радикальних інновацій, забезпечення сприятливих умов для їх 
масштабної реалізації, на розподіл ресурсів таким чином, щоб вони відповідали 
структурі потреб пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку країни. 
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АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ 
 
Процеси децентралізації в Україні актуалізують дослідження проблематики 

забезпечення економічного зростання на рівні територіальних громад, підґрунтя 
якого формують дії суб’єктів господарювання, у тому числі органів місцевого 
самоврядування, спрямовані на примноження економічних ресурсів громади та 
отримання позитивного соціально-економічного ефекту.  

Обмеженість внутрішніх фінансових ресурсів, які спрямовуються на 
забезпечення життєдіяльності громади, змушує органи місцевого самоврядування 
вдаватися до їх пошуку. Сьогодні перед Україною відкрито багато можливостей 
для отримання додаткових джерел фінансування у вигляді допомоги у сфері 
економічного зростання. Зокрема, в країні працюють такі проекти технічної 
допомоги: Програма ЄС, Програма розвитку ООН та її проекти, програма США 
[1].  

Серед програм ЄС у контексті проблеми забезпечення місцевого 
економічного розвитку, заслуговують на увагу Структурні фонди та ініціативи 
співтовариства, які надають можливість отримати фінансування у вигляді 
інвестицій, що спрямовуються на потреби розвитку інституціональних 
можливостей, збільшення дієвості публічних послуг або ж реалізацію проектів у 
сфері інфраструктури. Через структурні фонди Європейського Союзу виділяється 
основна частка ресурсів для інфраструктурних перетворень у таких сферах як: 
енергетика, транспорт, навколишнє середовище та для вирівнювання 
диспропорцій у регіональному розвитку. Отримання коштів від Європейського 
Союзу базується на директивах Європейської Комісії, з урахуванням яких держава 
формує Національний план розвитку. Цей план має відповідати умовам підтримки 
Секторних операційних програм, які стосуються структурних змін у чітко 
означених секторах економіки або державного розвитку, а також Інтеграційної 
оперативної програми, яка передбачає розвиток регіонів [2, с. 33]. 

Сьогодні фінансування зі структурних фондів ЄС відбувається в рамках таких 
шаблонних пріоритетів країн Європейського союзу, що відповідають сучасному 
етапу розвитку та стосуються захисту навколишнього середовища, розвитку 
безпечної енергетики, розвитку транспортної мережі, покращення якості життя, 
формування економіки знань, створення нових робочих місць, стимулювання 
конкурентоспроможності та економічного зростання на місцевому, регіональному 
рівні [3, с. 6]. 
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Із структурних фондів ЄС кошти виділяються не централізовано, а під 
реалізацію конкретних проектів на місцях, із подальшим контролем витрат. Тому 
будь-який грамотно складений і поданий проект може розраховувати на 
отримання прямих інвестицій. Відповідно, такі проекти у своїй сукупності мають 
становити основу стратегій соціально-економічного розвитку адміністративно-
територіальних утворень держави з метою забезпечення їх реалістичності. При 
цьому важливо відбирати проекти, які відповідають пріоритетам розвитку країн 
ЄС, завдяки чому зростає можливість отримати запозичені кошти – інвестиції та 
ресурси міжнародних фінансових організацій, та одночасно зменшити тягар 
зобов’язань на бюджет. 

Саме з цією метою в країні проводяться тренінги для представників бізнесу та 
органів місцевого самоврядування, які покликані надати знання щодо ідентифікації 
проекту, який може претендувати на отримання відповідного фінансування в 
рамках Нової Фінансової Перспективи ЄС на 2014-2020 роки та його успішне 
складання. Прикладом успішності такого фінансування є Польща, яка за останні 
десять років зробила фантастичний ривок у своєму розвитку. Ресурси на 
будівництво тисяч кілометрів доріг, відродження аграрного сектору, розвиток 
малого та середнього бізнесу Польща залучила зі Структурних фондів ЄС. 
Сьогодні фінансування з Європейських фондів становить більш ніж 60% 
інвестиційного бюджету країни [4].  

Серед форм надання фінансової допомоги від Європейського Союзу варто 
відмітити й бюджетну підтримку – пряму підтримку бюджетів країн-партнерів з 
метою забезпечення життєво-важливих функцій держави. Разом з тим, така 
допомога надається лише країнам, які: чітко визначили національні або галузеві 
програми й стратегії розвитку та реформування; мають орієнтовану на стабільність 
макроекономічну нормативно-правову базу та надійну програму покращення 
управління державними фінансами.  

За офіційними даними Міністерства економічного розвитку та торгівлі 
України у другому півріччі 2014 року в Україні впроваджено 445 проектів 
міжнародної технічної допомоги загальною вартістю близько 3,6 млрд. доларів 
США за підтримки США, Канади, ФРН, Швеції, Нідерландів, Швейцарії, Данії, 
Великобританії, Японії, Туреччини, ЄС, ЄБРР, МБРР, ОБСЄ, МАГАТЕ, ООН, 
НЕФКО [5]. Одним із діючих проектів міжнародної технічної допомоги, що 
реалізується в країні та пройшов державну реєстрацію, є «Розробка курсу на 
зміцнення місцевого самоврядування в Україні (ПУЛЬС)». Загальна вартість 
проекту 8 200 000 дол. США. Термін виконання: 14.12.2015 – 13.12.2020. Донором 
за проектом виступає Уряд США через Агентство США з міжнародного розвитку; 
реципієнтами – регіональні відділення Всеукраїнської асоціації органів місцевого 
самоврядування «Асоціація міст України». Метою проекту є допомога Уряду 
України у розробці й запровадженні належного правового поля децентралізаційної 
реформи. Загалом він спрямований на: впровадження політики у сфері 
децентралізації, збільшення ресурсів місцевого самоврядування (зокрема, 
створення умов для доступу до додаткових фінансових ресурсів), впровадження 
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інструментів для нарощування ресурсів та навчання органів місцевого 
самоврядування їх ефективно використовувати. Серед інших проектів варто 
відмітити такі: «Закладення основи інфраструктури просторових даних: 
забезпечення бази в українському уряді для підтримки стабільного економічного 
зростання»; «Експертна підтримка врядування та економічного розвитку (EDGE)» 
(проекти реалізує Уряд Канади через Міністерство закордонних справ, торгівлі та 
розвитку Канади). 

Попри велику кількість проектів, що реалізуються, органи місцевого 
самоврядування та бізнес знаходиться лише на початковому етапі освоєння тих 
можливостей, які відкриваються перед ними. 
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
ЯК ЧИННИК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ 

 
Підвищення ефективності сучасного виробництва та забезпечення 

конкурентоспроможності продукції ґрунтується в основному на нових рішеннях у 
сфері техніки та технології, а також на застосуванні нових організаційних форм та 
економічних методів господарювання, які використовують на різних стадіях циклу 
"наука-виробництво".  

Інноваційна діяльність підприємства являє собою комплексний процес 
створення, використання і розповсюдження нововведень з метою отримання 
конкурентних переваг та збільшення прибутковості свого виробництва. В 
ринковій економіці інноваційна діяльність підприємств - один із найсуттєвіших 
вагомих чинників, які дозволяють підприємству посідати стійкі ринкові позиції і 
отримувати перевагу над конкурентами в тій галузі, яка є сферою комерційних 
інтересів даного підприємства. 

Сутність інноваційної діяльності в аграрних підприємствах полягає у розробці 
і впровадженні в аграрне виробництво прогресивних методів ведення 
господарства, в основі яких лежать методи ефективного виробництва продукції, 
застосуванні нового покоління техніки, використанні нової кадрової політики 
тощо з урахуванням накопиченого наукового та інноваційного потенціалу. 

Для аграрних підприємств запровадження інновацій у виробництво - це 
передусім: впровадження нових технологій виробництва сільськогосподарської 
продукції; застосування нових, більш продуктивних порід у тваринництві та нових 
сортів рослин, більш продуктивних і стійкіших до хвороб та несприятливих до 
природно-кліматичних проявів; використання біотехнологій, які дають змогу 
отримати більш якісні, корисні продукти, що мають оздоровчий та 
профілактичний ефект; застосування нових технічних засобів та технологій 
обробітку ґрунту, очистки і зберігання сировини; застосування енергозберігаючих 
технологій, застосування екологічних інновацій, які відповідно дають змогу 
збільшити врожайність, продуктивність, мінімізувати витрати та гарантувати 
безпеку навколишнього середовища [1]. 

У зв’язку зі специфікою галузі та особливостями виробничих процесів 
виділяють такі особливості інноваційного процесу в агропромисловому 
виробництві: вибір технологій виробництва сільськогосподарської продукції 
залежить від природно-кліматичних умов; організаційна розірваність між 
дослідженнями та розробками новацій і безпосереднім виробництвом; сезонність 
виробництва та тривалий виробничий цикл для деяких видів 
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сільськогосподарської продукції; розосередження на великій території 
сільськогосподарського виробництва.  

Із впровадженням інновацій у сільському господарстві види продукції як 
правило не змінюються, а набувають покращених властивостей.  В зв’язку з цим, 
особливої актуальності набувають питання формування якості 
сільськогосподарської продукції на всіх етапах створення, зберігання, переробки, 
транспортування і реалізації. 

В ринкових умовах основою конкурентоспроможності підприємства 
виступає, перш за все, якість його продукції. Саме якість визначає виживаність 
підприємства на ринку та дозволяє наростити темпи ефективності виробництва. 

Зважаючи на це, для ефективного функціонування сільського господарства, 
необхідним є постійне поновлення продукції, впровадження нових методів 
управління та сучасних технологій, формування повноцінної інфраструктури. 
Підвищення активності інноваційної діяльності сільськогосподарських 
підприємств є однією з головних передумов стабільності та сталого розвитку 
аграрного сектору економіки, оскільки це дозволяє не лише змінити характер 
виробничої діяльності, але і наповнити її новим значенням і практичним змістом. 
За таких умов господарюючі суб’єкти повинні обирати розвиваючу ринкову 
стратегію функціонування, яка стає визначальним чинником досягнення 
економічного лідерства, важливим інструментом у конкурентній боротьбі. 
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Сучасні умови господарювання в Україні та активізація євроінтеграційних 

процесів потребують реалізації моделі інноваційного розвитку національної 
економіки та суб’єктів господарювання. Як свідчить світовий досвід, саме 
інвестування коштів у інноваційну діяльність є найбільш перспективним видом 
вкладення коштів. Це є основа взаємозумовленості інноваційної та інвестиційної 
діяльності [1]. 

На сьогоднішній день інноваційні процеси в економіці України не набули 
вагомих масштабів. Так, у рейтингу 50 найінноваційніших країн світу Україна 
обіймає 33 місце. Хоча відбулось незначне поліпшення позицій, зумовлене, 
насамперед, зростанням «рейтингу патентів» і збільшенням кількості хай-тек 
компаній та кількості R&D персоналу в країні. Втім, Україна у цьому рейтингу має 
дуже погані рейтинги науки та виробництва, тобто зрушення більше кількісні, а не 
якісні [2]. 

Інноваційна діяльність, як складний та капіталомісткий процес, потребує 
інвестицій. Офіційні статистичні дані свідчать, що основними джерелами 
фінансування інноваційної діяльності в Україні у 2013–2014 рр. є власні кошти 
підприємств, кошти державного бюджету, кошти іноземних інвесторів та інші 
джерела. Найбільша питома вага із загального обсягу фінансування інноваційної 
діяльності в Україні за цей період припадала на власні кошти підприємств: у 2014 
р. вона складала 85,0 % від загального обсягу фінансування проти 72,9 % у 2013 р. 
Частка коштів вітчизняних інвесторів у цій сфері різко знизилась з 1,3 % у 2013 р. 
до 0,1 % у 2014 р. Іноземні інвестицій у загальному обсязі  джерел фінансування 
інноваційної діяльності за два роки також зменшились майже в 7 разів - з 13,1 % у 
2013 р. до 1,8 % у 2014 р. Такий стан інвестування в інновації свідчить про різке 
погіршення інвестиційного клімату в країні в результаті несприятливих 
економічних, політичних та соціальних зрушень [3]. 

Інноваційна діяльність, як складний та капіталомісткий процес, потребує 
інвестицій. Як стверджують дослідники, на інвестиційну підтримку інноваційної 
діяльності підприємств впливає ряд чинників, зокрема: фінансові (недостатність 
власних коштів, високі інноваційні витрати, тривалий термін окупності); 
інвестиційні перешкоди (високий ризик інноваційної  діяльності); загострення 
ринкових проблем; недосконалість законодавчої бази для регулювання 
інноваційної діяльності [5]. На нашу думку, найсуттєвішими на сьогодні 
чинниками, що стримують розвиток інноваційної діяльності є: нестабільність 
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політичної ситуації в країні, високі ризики та різке погіршення ділової активності в 
економіці внаслідок тривалої рецесії.  

Звичайно, зацікавленість інвесторів у реалізації інновацій має формуватися на 
основі правильно розробленої і обґрунтованої стратегії інноваційного розвитку 
підприємств, де засобами аналізу інвестиційних проектів будуть прораховані 
реальні строки та вигоди від впровадження інновацій [6]. Водночас, в складних 
умовах сьогодення для здійснення широкомасштабних інвестицій в інновації та 
реструктуризацію підприємств потрібні значні кошти, яких у своєму 
розпорядженні підприємства не мають. Тому для подальшого розвитку 
інноваційної діяльності підприємств та підвищення її ефективності визначальна 
роль має належати державі. Стимулювання інноваційного розвитку на 
пріоритетних суспільно-необхідних напрямах, формування зацікавленості 
інвесторів до інвестицій у інновації – не повний перелік напрямів активізації 
інноваційної діяльності в країні. Саме держава має значні невикористані резерви 
інвестиційної підтримки інноваційних процесів, які здатні бути стимулом для 
мотивації приватних інвесторів до нововведень. Також важливим є вплив держави 
на інвестиційну підтримку інноваційної діяльності інституційними інвесторами, 
яка на сьогодні ускладнена законодавчими бар’єрами. 
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ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА РИНКУ НАФТОПРОДУКТІВ 
 

У сучасних умовах ефективний розвиток ринку нафтопродуктів обумовлений 
не тільки структурними змінами, рівнем науково-технічного прогресу, технологією 
виробництва на підприємствах нафтового комплексу, але й рівнем відповідності 
торговельної структури до попиту, який склався на продукцію нафтопереробки. У 
зв'язку з цим виникає необхідність у розширенні існуючих торговельних 
потужностей операторів ринку нафтопродуктів України за допомогою придбання 
АЗС, злиття, поглинання, кооперації. Це вимагає від підприємств великих 
інвестицій. 

Склад ринку нафтопродуктів також має свій вплив на ділову активність ринку. 
Слід зауважити, що ринок нафтопродуктів класифікується за багатьма 
параметрами. Наведемо загальну їх класифікацію за предметом торгівлі: 

1. Ринки нафтових палив: бензини, дизельне паливо, реактивне паливо, 
суднове паливо, ін. 

2. Ринки продуктів нафтопереробки: олія, мастила, присадки, бітум, мазут, 
інші нафтопродукти. 

3. Ринки продуктів нафтохімії: розчинники нафтові, парафін, стеарин, смоли, 
ін. [1, с. 116]. 

Потреба в інвестиціях у нафтогазовому комплексі України зумовлена тим, що 
галузь, більшість основних засобів якої вимагають докорінної модернізація, на 
даному етапі продовжує залишатися однією з основних бюджетоутворюючих 
країни. Залучення інвестицій необхідне для здійснення таких основних завдань: 

- пошук, розвідка й подальша промислова розробка родовищ вуглеводневої 
сировини; 

- розширення існуючих газо- і нафтотранспортних систем; 
- модернізація потужностей і розширення комплексів для зберігання й 

транспортування газу, нафти і нафтопродуктів; 
- модернізація і будівництво нових потужностей з переробки нафти, газу та 

газового конденсату; 
- розширення мереж з продажу продукції нафтогазового комплексу; 
- участь у міжнародних проектах з розвідки й видобутку нафти і природного 

газу [2, с. 51]. 
Інвестиційні потоки в розвиток ринку нафтопродуктів України необхідно 

розподілити на 4 основні блоки залежно від об'єкта інвестування (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Інвестиційні потоки в розвиток ринку нафтопродуктів 

Об’єкт інвестування: 

Інвестиції в 
нафтовидобувну 
промисловість 

Інвестиції в 
нафтопереробну 

галузь 

Інвестиції в 
нафтотранспорт 

Інвестиції в 
підприємства 

реалізації 
нафтопродуктів 

 
Здійснення описаних інвестицій і фінансування розвитку ринку 

нафтопродуктів України повинне здійснюватись як комерційними компаніями 
(приватними або державними), так і державою в рамках зазначених основних 
механізмів: 

- самостійне інвестування комерційними компаніями (приватними або 
державними) у рамках природних процесів функціонування бізнесу за рахунок 
власних коштів або позикового фінансування. Для успішного й повного залучення 
цього важеля державі необхідно забезпечити компаніям сприятливе середовище 
для функціонування бізнесу й наявність довгострокових стабільних і прозорих 
правил роботи на ринку, які забезпечать повернення на інвестиції при 
мінімальному ринковому рівні цін; 

- використання методів тарифної політики для забезпечення достатності 
інвестиційних коштів у комерційних компаній, які діють на регульованих ринках. 
Для реалізації цього механізму завданням держави має бути поступове виведення 
регульованих цін і тарифів на енергоресурси на конкурентний рівень, який містить 
у собі інвестиційну складову, достатню для забезпечення необхідного повернення 
на інвестиції комерційним компаніям; 

- прямі державні інвестиції (у тому числі й за рахунок залучення зовнішніх 
позик від міжнародних організацій для реалізації складних інфраструктурних 
проектів) у разі, якщо енергетичні об'єкти перебувають у державній власності і 
держава планує продовжувати зберігати над ними контроль [3]. 

Основними завданнями держави в регулюванні ринку нафтопродуктів мають 
стати: підтримка й розвиток конкуренції, як на оптовому, так і роздрібному ринках 
нафтопродуктів; стимулювання ефективної витрати палива та розширення 
використання альтернативних видів палива; стимулювання використання 
біопалив; здійснення планомірного переходу на більш високі стандарти якості 
палива. 
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ІННОВАЦІЇ В ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННІ ЯК ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОГО 
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Розвиток підприємств на основі застосування інноваційних 
енергозберігаючих технологій забезпечує не лише довготривалий економічний 
ефект, але й дає можливість підвищити рівень екологічної безпеки виробництва, 
що в сьогоднішніх умовах є не менш важливою проблемою економіки будь-якої 
країни. 

Україна відноситься до енергодефіцитних країн, яка задовольняє свої потреби 
в паливно-енергетичних ресурсах (ПЕР) за рахунок власного їх видобутку менш, 
ніж на 50 %. 

Слід відмітити, що ефективність використання ПЕР в економіці України та 
соціальній сфері дуже низька, а видобуток власних ПЕР проводиться в таких 
умовах, які роблять їх неконкурентоздатними у порівнянні з імпортованими. 
Енергоємність валового внутрішнього продукту в Україні більш, ніж вдвічі вища за 
енергоємність промислово розвинутих країн і продовжує зростати. 

Для енергозбереження характерна висока економічна ефективність. Витрати 
на тонну умовного палива, отриманого за рахунок енергозбереження, в декілька 
разів менші за витрати на його видобуток чи купівлю. Тому для України 
підвищення енергоефективності та енергозбереження стає стратегічною лінією 
розвитку економіки та соціальної сфери на найближчу та подальшу перспективу 
[1, с. 1004]. 

Однією з основних проблем підприємств є висока вартість енергетичних 
ресурсів, низька ефективність їх використання та низький рівень екологічної 
безпеки. Тому саме інноваційні технології в енергозбереженні можуть змінити цю 
ситуацію. Однак вони повинні відповідати наступним вимогам [2, с. 303]: 

1) енергетичні установки мають споживати альтернативні види палива; 
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2) енергетична ефективність установок має бути високою та відповідати 
світовим стандартам; 

3) установки мають бути екологічно безпечними. 
На сьогодні одним із основних напрямків інноваційних досліджень є пошук 

та ефективне використання альтернативних видів палива, а саме: 
- енергія водню. Єврокомісія вважає, що широкомасштабне виробництво 

водню розпочнеться з 2030 року і буде стимулюватися зниженням вартості 
водневих технологій та зростанням споживання водню у транспортному секторі, а 
до 2050 року водень буде забезпечувати 13% кінцевого споживання енергії [3]; 

- тверді побутові відходи. Сміття можна утилізувати й переробити, і 
високотехнічні країни вже давно на цьому заробляють, а приватні структури 
будують непоганий бізнес. У США та Євросоюзі сміття позбуваються шляхом 
вторинної переробки 95 – 97% відходів. Лише 2% йде на утилізацію – надходить 
на екологічно безпечні полігони із поховання відходів або сміттєспалювальні 
заводи. На Заході давно зрозуміли, що правильна утилізація сміття може 
приносити чималу користь: зберігати первинні ресурсні джерела, заощаджувати 
енергію за рахунок переробки вторинної сировини й поліпшувати стан довкілля 
[4]; 

- промислові відходи. Актуальним завданням у сфері очищення стічних вод 
від масло- та нафтопродуктів є пошук дешевого сорбенту та можливість його 
утилізації після використання. Особливої уваги тут заслуговують дослідження по 
застосуванню рослинних матеріалів, які є вторинною сировиною, вивченню їх 
властивостей у якості сорбентів; 

- біопаливо. Біодизельне паливо, яке виробляється на основі рослинних олій 
— сої, ріпаку та інших, — має перевагу перед нафтовим паливом, оскільки 
виробляється із постійно відновлюваних ресурсів [5, с. 15]; 

- сонячна та вітрова енергетика. Відповідно до даних Національного агентства 
з питань ефективного використання енергоресурсів потенційна потужність 
сонячної енергетики в Україні складає 6,57 млн. т умовного палива, а вітрової – 
16,37 млн. т умовного палива [6, с. 1]; 

- установки з виробництва синтез-газу. Перспективним напрямком 
збільшення частки альтернативних видів палива є виробництво синтетичного газу 
з бурого вугілля, торфу, тирси та іншої вуглецевовмісної сировини; 

- когенераційні установки. Енергетична стратегія до 2030 року передбачає 
головним напрямком збільшення використання позабалансових джерел енергії 
шахтний метан, ресурси якого в Україні є значними. Одним із шляхів утилізації 
шахтного метану та інших нетрадиційних видів палива є когенераційні установки 
[2, с. 308]. Принцип когенерації полягає у подвійному використанні енергії 
згоряння: як джерела електричної та теплової енергії. 

Собівартість і конкурентоспроможність продукції будь-якого підприємства у 
першу чергу, залежать від ефективності використання паливно-енергетичних 
ресурсів. У свою чергу, показник енергоємності валового внутрішнього продукту в 
Україні у кілька разів вищий, ніж у промислово розвинених країн. Тобто існує 
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реальна можливість скорочення енерговитрат і зменшення споживання первинних 
енергетичних ресурсів. У зв'язку з цим енергозбереження має стратегічне значення, 
оскільки сприяє зниженню собівартості продукції, підвищенню рівня економічної 
ефективності у довгостроковій перспективі та покращенню екологічного стану 
навколишнього середовища. 
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ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ НЕБАНКІВСЬКИХ ІНСТИТУЦІЙНИХ 

ІНВЕСТОРІВ НА РОЗВИТОК БІРЖОВОГО ФОНДОВОГО РИНКУ 
 

Важливий аспект діяльності небанківських інституційних інвесторів 
пов’язаний з забезпеченням обороту випущених ними цінних паперів на 
організованому фондовому ринку. Особливо важливого значення набувають 
процеси включення цінних паперів інституційних інвесторів до біржових реєстрів 
фондових бірж, які висувають більш високі вимоги до надійності та ліквідності 
цінних паперів, ніж оператори позабіржового ринку. Віднесення цінних паперів 
інституційних інвесторів до категорії лістингових створює умови для зростання 
біржового обороту на вітчизняному фондовому ринку, підвищує капіталізацію 
ринку та стимулює нарощення його інвестиційного потенціалу. Поряд з цим 
розширення переліку лістингових цінних паперів за рахунок цінних паперів 
інститутів спільного інвестування (ІСІ), акцій і облігацій страхових компаній є 
вагомим чинником розвитку вторинного фондового ринку, завдяки чому 
спрощуються процедури входу на ринок колективних інвестицій та виходу з 
нього. Розвиток ринку цінних паперів ІСІ підвищує доступність інструментів 
колективних інвестицій для дрібних інвесторів та власників невеликих заощаджень 
завдяки прозорості та надійності операцій на біржовому ринку, а також підвищує 
рівень суспільної довіри до інститутів, що реалізують механізми інституційного 
інвестування. 

Вищезазначені аспекти впливу діяльності небанківських інституційних 
інвесторів на розвиток фондового ринку забезпечуються лише тими видами 
фінансових інститутів, що здійснили випуск власних цінних паперів. Передусім 
мова йде про ІСІ, емісійна діяльність яких має постійний характер.  

За даними Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
України, загальний обсяг торгівлі цінними паперами ІСІ на ринку цінних паперів в 
2014 р. становив 240,1 млрд. грн., з якого 5,5 млрд. грн., або 2,3 % припадало на 
біржовий ринок і 234,6 млрд. грн., або 97,7 % – на позабіржові операції [1]. З 
розвитком ринку спільного інвестування в Україні зростав і обсяг біржових та 
позабіржових угод з цінними паперами інвестиційних фондів. За період 2007-2014 
рр. обсяг операцій з цінними паперами ІСІ на вітчизняному фондовому ринку 
збільшився в 5,5 разу. Частка обсягу торгівлі цінними паперами ІСІ в біржовому 
обороті коливалась від 5,27 % в 2011 р. до 29,61 % в 2013 р., займаючи практично 
третину ринку. За підсумками угод, реалізованих в 2014 р., цей показник суттєво 
знизився і становив 10,3 % [1].  

Переважний обсяг операцій з інвестиційними сертифікатами та акціями 
корпоративних інвестиційних фондів в сучасних умовах здійснюється на 



СЕКЦІЯ 4 
Інноваційно-інвестиційні засади 

забезпечення економічного зростання 

SECTION 4 
Innovation and investment bases 

of ensuring economic growth  

 

171 

позабіржовому ринку. Біржовий ринок цінних паперів ІСІ розвивається більш 
повільно, проте операції на ньому характеризуються вищою прозорістю, 
доступністю для більшості інвесторів та забезпечують розвиток публічного 
сегмента ринку колективних інвестицій. 

Найбільш активний розвиток біржового ринку цінних паперів ІСІ 
спостерігався в Україні протягом 2009-2011 рр. За підсумками 2011 р. було 
досягнуте найвище значення обсягу торгівлі цінними паперами ІСІ на вітчизняних 
фондових біржах – 22 млрд. грн. Останніми роками розвиток біржового ринку 
цінних паперів ІСІ суттєво пригальмувався, обсяги біржових операцій зменшились 
практично в 4 рази, що пов’язано зі зменшенням кількості лістингових цінних 
паперів ІСІ в біржових реєстрах та зміною кон’юнктурних очікувань учасників 
ринку [1]. 

Нарощування обсягів позабіржових операцій з цінними паперами ІСІ в 2007-
2014 рр. відбувалось більш динамічно, ніж біржових. Значною мірою це 
зумовлено меншою прозорістю операцій на цьому ринку, відсутністю 
необхідності постійного слідкування за дотриманням вимог законодавства щодо 
лістингових цінних паперів, а також великими обсягами розміщення нових 
випусків цінних паперів ІСІ на первинному ринку. В 2013 р. був досягнутий 
найбільший обсяг обороту цінних паперів ІСІ на позабіржовому ринку – 490,3 
млрд. грн., який втричі перевищував обсяг операцій з акціями на організованому 
ринку. В 2014 р. обсяг угод з цінними паперами ІСІ, у порівнянні з досягнутим 
максимумом, знизився більш ніж наполовину – до 234,63 млрд. грн., що було 
зумовлено кризовими явищами в соціально-політичному та економічному житті 
країни, припиненням діяльності частиною інвестиційних фондів на окупованих 
територіях, зниженням в цілому інвестиційної активності на фондовому ринку, 
зменшенням обсягів реєстрації нових випусків цінних паперів ІСІ.  

Незважаючи на відсутність стійкої тенденції до збільшення обсягів біржових і 
позабіржових операцій з цінними паперами інвестиційних фондів, на 
вітчизняному фондовому ринку зростає кількість випусків цінних паперів ІСІ, які 
допущені до торгівлі на фондових біржах. В 2014 р. кількість таких цінних паперів 
становила 234 од., серед яких найбільшим попитом серед інвесторів користувались 
інвестиційні сертифікати ТОВ „Венчурні інвестиційні проекти”, ТОВ „КУА 
Кристал Єссет Менеджмент”, ТОВ „КУА Інвестиційний капітал УКР”, акції 
ПАТ „ЗНВКІФ „ПРОМАКТИВ”, ПАТ „ЗНВКІФ „АВАНТАЖ”,  ПАТ „ЗНВКІФ 
„Гратіс” [1]. 

До категорії лістингових цінних паперів в 2014 р. були віднесені 67 випусків 
цінних паперів ІСІ, що становило третину від загальної кількості цієї категорії 
цінних паперів на ринку. Всі вони перебували в біржових реєстрах фондових бірж 
за 2-м рівнем лістингу. Збільшення кількості лістингових цінних паперів, 
випущених ІСІ, та зростання біржового обороту з цінними паперами 
інвестиційних фондів слід розглядати як важливі чинники забезпечення 
публічності операцій на ринку колективних інвестицій та поширення прозорих 
механізмів спільного інвестування в Україні.   
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На відміну від цінних паперів ІСІ рівень поширення цінних паперів 
страхових компаній на вітчизняному біржовому ринку. і операцій з ними є 
низьким. На початок 2015 р. в біржових списках фондових бірж перебували акції 
15-ти страхових компаній із 382 діючих в Україні та лише один вид облігацій 
підприємств. З врахуванням того, що на біржові операції ринку облігацій 
підприємств в 2014 р. припадало близько 50 %, можна стверджувати про 
відсутність істотного впливу вітчизняних страховиків на розвиток біржового 
фондового ринку [1; 2]. В сучасних умовах вітчизняні страхові компанії лише 
фрагментарно використовують емісію цінних паперів для поповнення фінансових 
ресурсів, і в своїй більшості не є зацікавленими в забезпеченні обороту випущених 
ними цінних паперів на організованому ринку.    

Аналіз операцій з цінними паперами інститутів спільного інвестування і 
страхових компаній на організованому фондовому ринку засвідчив, що обсяги 
таких операцій не є стабільними і залежать від багатьох чинників, серед яких 
основними є попит на такі фондові інструменти з боку учасників колективних 
інвестицій, обсяг пропозиції цінних паперів, що пропонуються до розміщення та 
перепродажу, кон’юнктурні очікування професійних учасників ринку, а також 
інвестиційна привабливість цих інструментів. Відсутність стабільного попиту на 
цінні папери публічних інвестиційних фондів, акції страхових компаній на 
біржовому ринку виступає свідченням нерозвиненості механізмів інституційного 
інвестування в нашій країні та незначного впливу небанківських інституційних 
інвесторів на розвиток біржового фондового ринку. Значний негативний вплив на 
ці процеси здійснює недовіра власників заощаджень до організаційно-правових 
форм діяльності інститутів колективних інвестицій, установ страхового захисту та 
убезпечення життя.  

Зростання біржової активності небанківських інституційних інвесторів на 
вітчизняному фондовому ринку стане можливим за умови прискореного розвитку 
фінансових інститутів з публічною емісією цінних паперів, зокрема відкритих і 
інтервальних інвестиційних фондів, спеціалізованих фондів активів, біржових 
фондів, а також більш активного стимулювання розвитку механізмів колективного 
інвестування з боку державних уповноважених органів, поширення та 
пропагування серед інвесторів, передусім громадян, досвіду успішно 
функціонуючих інститутів колективних інвестицій. 
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ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ДЛЯ ГАЛУЗЕЙ УКРАЇНИ 
 

Одним з найбільш надійних способів виходу економіки в цілому та окремих 
галузей с кризового стану є стимулювання інноваційної діяльності. Цей шлях є 
особливо актуальним для тих галузей, в яких технологічний розвиток є вагомим 
чинником конкурентоздатності – харчової, хімічної, електронної, 
фармацевтичної. Проте, для багатьох галузей економіки України розвиток 
інноваційним шляхом неможливий без державного стимулювання, що потребує 
розробки та впровадження відповідних механізмів у концептуальному, 
методологічному, організаційному та правовому аспектах. Формуючи механізм 
державного стимулювання інноваційного розвитку харчової галузі, доцільно 
приділити увагу його концептуальній складовій, яка полягає у визначенні 
основних принципів державного регулювання, що констатують якість, характер та 
глибину втручання держави на функціонування  підприємств в основі обраних 
теоретичних, концептуальних положень. 

Зростаюча залежність національної економіки від зовнішніх факторів, в тому 
числі негативних, обмеженість і дороговизна енергетичних ресурсів, необхідність 
більш раціонального використання сировинної бази і робочої сили мають 
служити стимулом для використання інновацій задля підвищення потенціалу 
віддачі від наявних в країні та імпортова них з-за її меж ресурсів, переходу 
вітчизняної економіки до стандартів економічно безпечного виробництва і 
споживання з метою забезпечення сталого економічного розвитку в цілому. Хоча 
Україна є однією з найбільш багатих країн світу на природні ресурси, їх 
використання в національній економіці є вкрай нераціональним. По-перше, 
залишається дуже високою ресурсоємність ВВП, яка в 2–3 рази перевищує 
середній рівень, властивий країнам ЄС. По-друге, зберігається низький рівень 
глибини переробки мінеральної сировини. По-третє, зрос тають обсяги експорту 
сировини і продукції з неї. Так, сьогодні Україна експортує понад 85 % металу, що 
виробляє вітчизняна металургія.  

Державна інноваційно-інвестиційна політика – це діяльність держави, 
спрямована на створення сприятливих нормативно-правових та економічних умов 
для інвестицій взагалі й інвестицій в інновації, стимулювання процесу 
формування інвестиційних умов для інноваційного розвитку, а також формування 
ринку інновацій та інвестицій. 

Нині економіка України переживає не найкращі часи. Вона лише стає на 
шлях перетворень, зазнає як суспільно-політичних так і соціально-економічних 
трансформацій. 
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Інноваційний розвиток вимагає необхідного інвестування. Необхідне 
реформування чіткої державної політики у сфері інновацій та інвестицій, 
наголошують зарубіжні та вітчизняні вчені.  

Україна переживає важкі часи, усі кошти в державі йдуть на підтримку армії, 
тому ініціативу розвитку інноваційних технологій повинні взяти на себе приватні 
підприємці. 

Я вважаю цей варіант оптимальним, тому що: усі вкладення підприємців 
повернуться їм з відсотками, збільшиться виробництво товарів. 

Кожен підприємець знає як важко започаткувати тут власну справу, адже для 
ефективної роботи потрібно нове обладнання, яке у нас не виготовляють, а 
закупляти його в інших країнах – дорого. 

Поглянемо на цю ситуацію й з іншого боку: навіть витративши шалені гроші 
на закупівлю найновішої найкращої техніки, її все одно з часом прийдеться 
модернізувати або й зовсім заміняти, що знову ж таки не легко через те, що 
заводи-виробники не у нас. 

На мою думку гарною перспективою на майбутнє було б запропонувати 
підприємцям інвестувати в розвиток тих інновацій, в яких вони самі ж і є 
зацікавленими. 

Це дало б поштовх для відкриття власних корпорацій по виробництву 
техніки. Економіка змогла б зрушити з мертвої точки і замість перетворень заводів 
на склади, їх би модернізували та використовували по призначенню. 

В Україна є достатньо корисних копалин, наша природа багата і ми здатні 
самостійно забезпечити виробництво. 

Для підприємців вигода полягає в тому, що інноваційні технології, в які вони 
інвестували, вони могли б і придбати дешевше, а також не потрібно 
переплачувати за транспортування з-за кордону та ліцензію на використання. 
Модернізація обладнання також проходила б швидше і дешевше. 

Отже,  в підприємців з’являлося б більше вільних коштів.  Є три варіанти їх 
застосування: 

· збільшення інвестицій 
· покращення умов та оплати праці 
· збільшення обсягу  виробництва 
Усі три є вигідними для економіки нашої держави і самого підприємця. 

Збільшення інвестицій призведе до прискорення розвитку, відповідно до 
збільшення доходу підприємця. 

Покращення умов праці призведе до підвищення рівня життя населення. Чим 
більший рівень життя тим більше коштів населення витрачає на потреби 
другорядного плану і знову ж таки збільшуються доходи підприємця. 

Збільшення виходу виробництва призведе до збільшення ВВП та зростання 
доходу, адже надлишкові блага будуть експортуватися за кордон, а казна України 
наповниться іноземною валютою.  

Також розвиток інновацій допоможе вести більш самостійну політику, 
відокремлену від США, це в свою чергу допоможе стримати інфляційні процеси, 
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а згодом стабілізувати розхитану економіку України. 
Стабілізація призведе до того, що відпаде нагальна потреба у фінансуванні 

наукових розробок приватним сектором, а отже далі цю діяльність зможе взяти на 
себе держава. 

Така програма дій підходить для Східної та Південної України. 
Для Західної і Північної інноваційні технології, на мою думку, повинні 

розвиватися в бік сільського господарства. Україна має багаті землі – родючі 
чорноземи, але вони занепадають через невикористання або неправильну 
обробку. 

Я вважаю, що держава повинна популяризувати сільське господарство, 
фермерство. Створювати нові технології для полегшення ведення господарства, 
прискорення виконання робіт, зменшення затрат, збільшення обсягу продукції. 

Нині ринок України заповнений товарами, які вона закупляє за кордоном за 
шалені гроші, власні ж вироби Україна продає за кордон за копійки. Але на все це 
ще впливає низькі стандарти товарів що ж  забезпечує тим самим низьку 
конкурентоспроможність. 

Збільшення виробництва власної харчової продукції та продаж її в межах 
України знизило б ціни на продукти харчування. Надлишок продукції можна 
продавати за кордон тим самим збільшуючи ВВП та іноземні надходження. 

Таким чином, концептуальні положення механізму стимулювання 
інноваційного розвитку харчової галузі засновані на природі змін і адаптації, 
враховують наступне: 1) виживання підприємств у динамічному зовнішньому 
середовищі; 2) кризові періоди розвитку світової, національної економіки, або 
кризові явища в галузі визначають необхідність державного стимулювання 
інноваційного розвитку шляхом створення умов для формування нових 
адаптаційних механізмів. Виходячи з цього, на регіональному рівні управління і на 
рівні кожного окремого підприємства доцільно створити інноваційний проект 
розвитку. 
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ФОРМУВАННЯ РИНКУ МОЛОКА НА ОСНОВІ КООПЕРАЦІЙНО-
ІНТЕГРАЦІЙНИХ ВІДНОСИН 

 
Виробництво молока та молочної продукції в Україні, а точніше ефективне 

функціонування ринку молока, має надзвичайно важливе економічне значення 
(адже і молочне скотарство і молокопереробний сектор економіки можуть бути та 
є прибутковим бізнесом в усьому світі) та соціальне значення (молоко та молочна 
продукція завжди були та залишаються архіважливими в раціоні харчування 
людини будь-якого віку). А отже, виробник молока і переробник в першу чергу 
повинні бути зацікавлені у стабільному розвитку молокопродуктової галузі 
народного господарства України, кооперуючи при цьому спільні економічний та 
соціальний інтереси – отримання стабільного достатнього для розвитку власного 
бізнесу прибутку та забезпечення населення якісною продукцією в необхідній 
кількості.  

Наприкінці 80-х років минулого століття рівень розвитку агропромислового 
виробництва був найвищим в історії України. Сільське господарство було 
багатогалузевим, великотоварним. Активно здійснювались кооперація, інтеграція 
та переведення тваринництва на промислову основу. 

Для узгодження економічних інтересів господарюючих суб’єктів, до 1991 р. в 
Україні функціонувало 29 агрокомбінатів, 22 агрооб’єднання, 22 агрофірми, 12 
агроторговельних підприємства, 179 виробничих системи, 42 науково-виробничих 
об’єднання [1, c. 131]. Середній розмір сільськогосподарських підприємств 
становив 5–6 тис. га. Молочне скотарство перетворилось в високооснащену галузь 
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з передовими технологіями в племінній справі. Сільськогосподарські підприємства 
оснащувались сучасними засобами виробництва, будувались спеціалізовані 
корівники. Держава забезпечувала сільськогосподарських виробників 
висококваліфікованими спеціалістами і значною фінансовою підтримкою [2, с.90]. 

Наразі ситуація катастрофічно змінилась, і в той час, як світовий обсяг 
виробництва молока невпинно зростає, як наслідок підвищення попиту на молоко 
і молочні продукти, в Україні спостерігається різке скорочення виробництва та 
споживання такого цінного продукту 

Найвищого рівня виробництва молока Україною було досягнуто в кінці 90-х 
років, коли споживання його (373 кг) в розрахунку на душу населення наближалось 
до рекомендованих норм (380кг) та до обсягу в розвинених зарубіжних країнах 
(наприклад, рівень споживання молока на душу населення у Франції в 1990 році 
становив – 421 кг). Поставки молокопродуктів (в перерахунку на молоко) 
становили 3,5 млн. т на суму 1,4 млрд. доларів США. Це було наслідком 
створеного достатнього науково-виробничого потенціалу для виробництва молока 
та молокопродуктів в обсягах, які могли б повністю забезпечити, як внутрішні, так і 
зовнішні (експортні) потреби країни. 

Інтеграція тісно пов’язана з процесом кооперації, а точніше є її складною 
похідною. Варто зауважити, що в перекладі з латинської мови «cooperatio» означає 
співробітництво, а «інтеграція» від «integer», у перекладі означає «цілий, 
об’єднаний», що вже вказує на функціональну відмінність процесів. Найчастіше 
інтеграція розглядається, як злиття або об’єднання окремо взятих частин у одне 
ціле.  

У процесі поглиблення суспільного поділу праці сільське господарство 
самостійно вже не може забезпечувати умови власного відтворення. Це зумовлено 
тим, що розвиток даної галузі все більшою мірою залежить від промисловості, що 
поставляє селу необхідні засоби виробництва. Їх питома вага в структурі спожитих 
матеріальних ресурсів становить 40 % і більше, тобто темпи й ефективність 
розширеного відтворення в сільському господарстві значною мірою залежать від 
розвитку першої сфери АПК – фондоутворювальних галузей, їх здатності 
забезпечити його знаряддями і предметами праці в необхідному обсязі, 
асортименті та якості [3, с.656]. 

Необхідність участі державних органів управління в регулюванні 
інтеграційних процесів у молокопродуктовому підкомплексі обумовлена 
важливістю його розвитку для аграрної сфери за рахунок очевидних переваг 
кооперації й агропромислової інтеграції, основними з яких є: 

– економічна зацікавленість усіх учасників у виробництві якісного кінцевого 
продукту; 

– ефективна концентрація й перерозподіл фінансових, виробничо-технічних, 
трудових і інших ресурсів суб’єктів інтегрованих формувань, підвищення 
оперативності й маневреності у використанні ресурсів; 

– підвищення продуктивності праці на всіх етапах єдиного технологічного 
ланцюга; 
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– підвищення інвестиційної привабливості сільськогосподарського 
виробництва за рахунок його об’єднання з переробними підприємствами; 

– оперативне реагування на зміни в зовнішньому середовищі й активний 
вплив на її компоненти за рахунок використання ефекту масштабу; 

– згладжування сезонності в молоковиробництві й в одержанні доходів за 
рахунок комбінування багатьох видів діяльності; 

– зниження виробничих і трансакційних витрат дозволяє підвищити власну 
конкурентоспроможність на ринку, розширити ринки збуту тощо. 

У даний час при здійсненні процесів реформування АПВ намітилася 
тенденція до надмірної концентрації сільськогосподарського виробництва Великі 
інтегровані агропромислові структури монополізують місцевий ринок, і як 
наслідок тут стають більш високими ціни на продукти харчування.  

Щодо цього органи державної влади повинні, з одного боку, сприяти 
ринковій самоорганізації господарюючих суб’єктів АПК, сприяти формуванню й 
розвитку інтеграційних структур, а в ряді випадків і ініціювати їх, а з іншого боку – 
мінімізувати негативні явища розвитку ринкових механізмів. 

Наразі відсутня цілісна концепція побудови системи державного регулювання 
цін і доходів сільськогосподарських виробників у вітчизняній економіці. Така 
концепція повинна враховувати ресурсний потенціал аграрного виробництва 
країни, сучасний стан його економічного механізму, особливості 
інституціонального середовища, тенденції глобалізації та посилення ролі 
міжнародних організацій у регулюванні зовнішньоекономічних зв’язків. Також 
концепція має стати чинником сталого розвитку аграрного сектора, структурних та 
інноваційних зрушень в АПВ, гарантування продовольчої безпеки [4, с. 14]. 

Напрями державного регулювання коопераційно-інтеграційних процесів на 
ринку молока, повинні бути спрямовані на розвиток тривалих економічних 
відносин між суб’єктами ринку, зменшення сезонних коливань ринкової 
кон’юнктури й підвищення обсягів виробництва й переробки молока, у той же час, 
регулюючи процеси монополізації ринків збуту продукції для забезпечення 
належного рівня продовольчої безпеки держави. При цьому на засадах розвитку 
кооперації та інтеграції, повинна діяти концепція удосконалення і державного 
регулювання економічних відносин на ринку молока. 
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СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПРОСТОРУ (ЄЄЕП) 
 

В умовах загострення політичного протистояння, актуальним стає питання 
забезпечення економічної стабільності та безпеки розвитку (насамперед – 
енергетичної безпеки)  як національної економіки окремих країн, так і 
інтеграційних об’єднань країн світу. Європейські країни усвідомлюють, що тільки 
об’єднавши національні енергетичні системи, створивши у межах ЄС єдиний 
європейський енергетичний простір можна протистояти ризикам та збоям у 
функціонуванні енергетичного сектору, від якого залежить стабільний розвиток 
промисловості, безпека життя громадян, безпека Європейського Союзу в цілому. 
Робота у цьому напрямі активізувалась з 2009 року (з прийняттям Третього 
енергетичного пакету ЄС) та триває і надалі. Навесні 2015 р. Європейська Комісія 
наголосила на необхідності розвитку енергетичного об’єднання ЄС (28 країн ЄС) 
як єдиного енергетичного європейського ринку.  

В основі об’єднання – енергетична система трьох прибалтійських держав, які 
раніше були пов'язані енергетичними зв'язками між собою та системою 
енергопостачання з РФ. Матеріальним підґрунтям такого об’єднання став термінал 
для зрідженого природного газу, побудований у Литві, для якого всі прибалтійські 
країни купували газ у норвезької компанії Statoil. Для забезпечення стабільного 
енергопостачання до країн Прибалтики, зокрема – Литви, за підтримки ЄС 
налагодили підключення литовських енергомереж до енергетичних систем Швеції 
та Польщі. Таке підключення стало першим кроком для формування єдиного 
європейського енергетичного простору (ЄЄЕП), що розглядалось як реальне 
підґрунтя для забезпечення енергетичної безпеки країн ЄС у ХХІ ст. Велику увагу у 
2015 р. в країнах ЄС приділяли безпеці функціонування інфраструктури 
енергозабезпечення. Якщо раніше ЄС зосереджувало увагу виключно на безпеці 
транспортування газу по системі газопроводів, то  починаючи з 2015 р. 
європейські країни все більшу увагу звертають на ризики військових маневрів РФ 
біля кордонів ЄС, внаслідок яких можуть бути пошкоджені як електричні мережі, 
так і нафтогазові інфраструктурні об’єкти (зокрема – йдеться про кабелі системи 
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NordBalt – інтегрованого Балтійського ринку електроенергії). Такі ризики 
формують прямий виклик функціонуванню системи енергетичної безпеки ЄС.  

Усвідомлюючи важливість забезпечення енергетичної безпеки, «Велика сімка» 
зробила акценти на новому розумінні енергетичної безпеки ЄС, що розширює 
трактування щодо забезпечення стійкості енергетичних систем до зовнішніх 
ризиків, забезпечення їх кібербезпеки (зокрема, у сфері управління). Поряд з цим, 
усвідомлюючи ризик потрапити у монопольну залежність від постачань РФ 
природного газу, в країнах ЄС підкреслюють нагальну потребу у розвитку власних 
відновлюваних джерел електроенергії та розвитку новітніх цифрових технологій у 
енергетичному секторі. Отже – стратегічні пріоритети щодо забезпечення безпеки 
функціонування єдиного європейського енергетичного простору передбачають не 
тільки наявність гарантованого доступу до традиційних джерел постачання нафти 
та газу, до вже існуючих джерел постачання електроенергії, але й вимоги щодо 
розвитку відновлюваної енергетики, освоєння альтернативних джерел енергії, 
розбудови та стабільного функціонування цифрової інфраструктури 
енергопостачання.  

Формування ЄЄЕП тісно пов’язано з початком дії Третього енергетичного 
пакету ЄС (який набув чинності 3 вересня 2009 р.). Третій енергетичний пакет ЄС 
комплексно поєднує: Газову директиву ЄС [1], Електроенергетичну директиву ЄС 
[2], Регламент про доступ до газових мереж [3], Регламент про доступ до 
електроенергетичних мереж [4], Регламент про Агентства зі співробітництва 
регулюючих органів [5].  

Третій енергетичний пакет ЄС визначає шляхи щодо створення єдиного 
європейського енергетичного  простору на основі нових правил. 1. Введення у ЄС 
централізованого планування розвитку європейської енергетичної мережі. Всі країни ЄС 
матимуть єдину систему узгодження власних національних інтересів у 
енергетичній сфері з інтересами ЄС (у т.ч. щодо транспортування енергії). Введена 
система централізованого планування енергозабезпечення, яка має і національний, 
і загальноєвропейський рівень. У ЄС прийматиметься загальноєвропейський 
десятирічний план сітьового розвитку енергетики (що підлягатиме оновленню 
один раз на два роки). 2. Налагодження ефективної взаємодії між національними 
регулюючими органами ЄС у сфері енергетичного забезпечення для формування «культури 
регулювання ЄС» в умовах відсутності єдиного загальноєвропейського регулятора. У ЄС 
посилюють функції єдиного регулювання розвитку енергоринку та 
енергопостачання. 3. Налагодження тісної взаємодії між операторами систем 
транспортування енергоносіїв до країн ЄС, що передбачає створення Європейської 
мережі операторів систем транспортування газу та електроенергії, яка поєднує планування 
розвитку загальноєвропейської енергетичної мережі та транскордонне 
транспортування енергії (на основі загальноєвропейського десятирічного плану 
сітьового розвитку енергосистем). 4. Посилення незалежності та розширення 
компетенції національних регулюючих органів у сфері енергозабезпечення. 
Передбачається, що національні регулятори окремих країн ЄС матимуть фінансову 
незалежність (власні бюджети), що підвищить їх об’єктивність в процесі 
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прийняття рішень щодо енергопостачання та енергозабезпечення. Національні 
регулюючі органи у сфері енергозабезпечення мають виконувати три основні 
функції: тарифне регулювання; наглядово-контролюючі функції; контроль за 
безпекою енергозабезпечення. 5. Підвищення захисту прав споживачів 
енергетичних ресурсів, надання споживачам повної інформації про ціни, 
постачальників, умови надання послуг з енергопостачання. Передбачено ввести 
нові посади в країнах ЄС – «енергетичних омбудсменів», які будуть розглядати 
скарги споживачів енергетичних ресурсів та реагувати на них. Новацією стане 
впровадження інтелектуальних вимірювальних пристроїв (smart meters), які 
дозволять вести точний вимір обсягів спожитої енергії. До 2020 року передбачено, 
що не менше ніж 80  %  населення ЄС матиме такі пристрої у власному 
користуванні (що підвищить ефективність енергозаощадження). 6.  Підвищення 
прозорості щодо інформації про запаси газу, що перебувають у газосховищах та 
терміналах; оприлюднення інформації щодо прогнозів попиту та пропозиції, 
витрат на збалансування системи енергопостачання тощо. 

Отже, серед базових стратегічних пріоритетів формування ЄЄЕП та 
стабільного розвитку енергозабезпечення країн ЄС слід визнати наступні: 
зменшення рівня залежності від монополістів – постачальників ПЕР, у т.ч. за 
рахунок розвитку місцевої, регіональної європейської енергетичної бази, 
ефективного управління попитом на енергоресурси, підвищення  
енергоефективності та пошуку нових різновидів і шляхів постачання паливно-
енергетичних ресурсів до ЄС; забезпечення надійності постачань паливно-
енергетичних ресурсів до ЄС, покращення партнерських відносин з країнами-
постачальниками ПЕР; структурне реформування енергетичних балансів окремих 
країн ЄС (у т.ч. за рахунок зменшення питомої ваги природного газу та збільшення 
питомої ваги відновлюваних джерел енергії у загальній структурі  
енергоспоживання країн ЄС); підвищення енергетичної безпеки та екологічності 
енергетичних виробництв, що розташовані на території ЄС. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БАНКОВ И СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

На современном этапе развития рыночных отношений состояние экономики 
определяется уровнем развития финансовых институтов, в том числе страховых 
компаний и банковских учреждений. От того, насколько развиты данные 
институты, а также насколько взаимосвязаны их отношений можно судить о 
цивилизованности страны в целом. В Республике Беларусь взаимодействие 
коммерческих банков и страховых компаний происходит в тесной взаимосвязи, 
что, безусловно, связано с общими целевыми интересами при осуществлении 
профильной деятельности. 

Говоря о развитии взаимоотношений между коммерческими банками и 
страховыми организациями, необходимо уделить внимание развитию страхового 
рынка республики.  Страховой рынок Республики Беларусь за последние годы 
потерпел значительные изменения, как в области количественных, так и 
качественных показателей. Не принимая во внимание тот факт, что за последние 
десятилетие количество страховых компаний сократилось, объём страховых 
премий имеет устойчивую тенденцию роста в рублевом эквиваленте. По 
состоянию на 01.01.2016 он составил 8 139,6 млрд. рублей, что на 872,3 млрд. 
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рублей или 10,72%  больше,  чем в 2014  гг.  и в 6  раз больше чем в 2010  г.  
Необходимо отметить, что основной прирост объёма страховых взносов 
обусловлен увеличением поступлений страховых премий по видам обязательного 
страхования (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамика страховых взносов в Республике Беларусь 

за 2010-2015  гг., (млрд. руб.) 
Примечание – Источник: разработано автором на основании [1] 
 
В экономической практике принято, что развитие страхового рынка 

находится в неразрывной связи с показателем ВВП на душу населения, поскольку 
именно он отражает степень развития экономики страны. На сегодняшний день 
Республика Беларусь занимает 94 место из 230 по уровню ВВП на душу населения 
в размере 17 800 USD (в сравнение 2014 год – 85 место, 16 100 USD). Таким 
образом, развитие отношений между банковскими учреждениями и страховыми 
организациями получило распространение в развитых странах с более высоким 
уровнем показателя ВВП на душу населения, к примеру, Швейцария (59 300 USD) 
и США (56 300 USA). В Республике Беларусь страховой рынок находится на 
переходном уровне. 

Количество страховых организаций и банковских учреждений в Республике 
Беларусь носит циклический характер, что непосредственно связано с 
экономическим кризисом в стране (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Динамика страховых компаний и банков за 2003-2015 гг., ед. 
Примечание – Источник: разработано автором на основании [1] 
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Очевидно, что количество банков и страховых компаний в республике 
постоянно уменьшается, что непосредственно связано с отсутствием возможности 
увеличить свой уставный капитал до размера, требуемого законодательством, а 
также присутствием монополии на страховом (БРУСП «Белгосстрах») и 
банковском (ОАО «АСБ Беларусбанк») рынках.  

Необходимо отметить, что в основе развития отношений между банками и 
страховыми компаниями лежит следующий принцип: банк, путем взаимодействия 
со страховой организацией, защищает себя от рисков и при этом улучшает свою 
репутацию, а страхования компания, в свою очередь, получает дополнительную 
прибыль от осуществления страхования. 

Для республики характерна тенденция участия банковского капитала в 
уставных фондах страховых компаний. Примером может служить ЗАСО  «ТАСК», 
которое является участником банковского холдинга ОАО «БПС-Сбербанк», доля 
которого в уставном капитале страховой организации составляет 25,6%, а также 
следующие банковские холдинги и страховые компании: «Приорбанк» и УСП 
«Приорлайф»; «Белвнешэкономбанк» и УСП «Белвнешстрах» и другие. При этом 
банки могут выступать как в качестве собственников, так и соучредителей 
страховых компаний. 

Таким образом, партнёрские отношения между страховыми организациями 
и банками можно разделить на следующие группы: страхование финансовых 
рисков клиентов банка по операциям, которые связаны с деятельностью банка (т.е. 
ипотека, лизинг, залог); продажа страховых полисов через филиалы банка; 
создание банковских продуктов с возможностью предоставления страховых услуг 
(банковская карточка со страховкой в случае выезда на рубеж); участие страховых 
компаний и банковских учреждений в совместных программах (обслуживание 
клиентов, инвестиционные программы) [2, с. 146]. 

Проблемой развития взаимоотношений между банками и страховыми 
организациями являются корыстные мотивы их деятельности с целью получения 
сверхдоходов. В данном случае речь идёт о договоре страхования, который банки 
вынуждают заключать при оформлении потребительского кредита. В Республике 
Беларусь зафиксированы случаи, когда, обращаясь за кредитом, потребитель 
узнавал, что для его получения необходимо заключить договор страхования, 
однако только с тем страховщиком, с которым банк имеет договоры о 
взаимовыгодном сотрудничестве. При этом тарифы на предлагаемые страховые 
продукты в 5-10 раз выше обычных, т.е. по тем же рискам в других организациях. 
Стоит отметить, что иной полис, не рекомендуемой банком страховой компании, 
не признавался [3].  

Таким образом, изучение сферы взаимодействия коммерческих банков и 
страховых компаний позволяет определить основные ориентиры их развития: 
внедрение новых банко-страховых продуктов и технологий их реализации; 
укрепление взаимодействия банков и страховых организаций путём 
предоставления консультационных,  информационных услуг по направлениям 
совместной деятельности; разработка и принятие нормативно-правовых актов 
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органами государственного управления, в т.ч. Министерством финансов, а также 
Национальным банком Республики Беларусь с целью недопущения и 
противодействия недобросовестных действий со стороны банков и страховых 
компаний с целью получения сверхдоходов. 
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КОНВЕРГЕНЦІЯ ТРАНСКОРДОННОГО ПРОСТОРУ МІЖ 

УКРАЇНОЮ ТА ЄС В УМОВАХ НОВИХ ВИКЛИКІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 
Сучасні тенденції глобалізації ставлять на порядок денний проблеми 

активізації транскордонного співробітництва в умовах загострення політичного та 
економічного протистояння держав, зумовленого перерозподілом сфер впливу та 
посиленням конфронтаційності між різними цивілізаційними укладами, передусім 
(за С.Хантінгтоном [1]) між західною та православною (російською). Насамперед, 
це стосується дотримання балансів і противаг між поглибленням транскордонної 
інтеграції регіонів у руслі політики розширення ЄС та новими безпековими 
викликами, пов’язаними зі збільшенням загрози тероризму, міграційною кризою 
та небезпекою поширення гібридних війн на весь європейський континент. 

Це означає, що транскордонне співробітництво, особливо між ЄС та 
сусідніми країнами, які не входять до цього об’єднання, стикається із цілою 
низкою викликів, кожен з яких, з одного боку, зумовлений зростанням вимог до 
внутрішньої безпеки ЄС, а з іншого, вимагає збереження нинішнього курсу на 
вирівнювання пропорцій економічного розвитку між різними регіонами, як у 
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межах самого ЄС,так і поза границями цього об’єднання. 
Ключового значення у контексті поглиблення транскордонної конвергенції 

регіонів у контексті нових викликів глобалізації та європейської інтеграції 
набувають такі безпекові проблеми, як загроза поширення гібридних війн і, 
зумовленого ними, тероризму, а також економічний виклик посилення глобальної 
конкуренції за природні та людські ресурси. 

Наприклад, директор Національного інституту стратегічних досліджень 
України В. Горбулін відзначає, що ЄС сьогодні є одним із трьох ключових театрів 
ведення гібридних війн. На його думку «емігрантська криза», коли величезна 
кількість біженців із Близького Сходу, гнаних сирійською війною, рушила в 
напрямку Європи, загнала європейські столиці у складну ситуацію й надовго 
відвернула їхню увагу від інших проблем. Зокрема й тому, що ця зовнішня за 
формою криза породила серію глибших криз внутрішніх — жорсткої дискусії про 
кордони (внутрішні й зовнішні) ЄС, про те, хто і як повинен розселяти біженців, 
що з ними робити далі, як ЄС має реагувати на цю кризу загалом (зміцненням 
єдності на базі цінностей чи ізоляціонізмом). Усе це сприяло зростанню впливу 
радикальних націоналістичних груп та партій, які місцями вже конвертують його в 
політичні дивіденди. [1] 

У розвиток цієї тези доцільно навести висловлювання міністра внутрішніх 
справ Франції Б. Казнєва, із закликом до всіх країн-членів ЄС про зміцнення своїх 
кордонів у відповідь на посилення терористичної загрози. Він також припустив, 
що існує певний глибинний взаємозв’язок між сирійською військово-політичною 
проблемою, економічною кризою у Греції та у всій Єврозоні, а також із 
загостренням міграційної кризи та терористичними атаками у Парижі й Брюсселі. 
[2] 

До цього можна лише додати, що зміцнення кордонів ЄС, у відповідь на 
зростання терористичної загрози, означатиме також трансформацію засадничих 
принципів європейської інтеграції, передусім у напрямі обмеження вільного 
пересування людей, а за цим може послідувати і зниження інтенсивності руху 
товарів, технологій та фінансових ресурсів. 

Мотивація до обмежувальних дій може підсилюватися активізацією 
глобальної конкуренції, яка після двох потужних фінансових криз набуває дедалі 
більшої гостроти. Наприклад, К. Ніколаєва відмічає, що конкурентна боротьба у 
сучасній світогосподарській системі все більше диверсифікується, 
супроводжуючись стиранням традиційних секторальних кордонів (гетерогенністю 
товарів і послуг), а також змінами у відтворювальному процесі (необхідністю 
надання комплексного пакету «товар + послуга»). При цьому її об’єктами стають 
прикладні технології (зокрема впровадження інформаційних технологій, які 
зумовлюють трансформацію виробничих систем), фінансові ресурси 
(розширенням географічних рамок бізнесу на основі інтернаціоналізації капіталу), 
а також людські ресурси (ефективність виробництва починає вирішальною мірою 
залежати від якості людського капіталу). [3]   

Таким чином, в умовах сучасних викликів глобалізації, конвергенція 
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прикордонних регіонів, включених у систему транскордонного співробітництва та 
європейської інтеграції, вимагає пошуку сучасних управлінських механізмів, 
спрямованих на активізацію міжрегіональних зв’язків між прикордонними 
територіями країн-членів ЄС та їх сусідами.  

З цією метою доцільно запропонувати низку заходів стратегічного характеру, 
які дозволять сусіднім з ЄС прикордонним територіям (у тому числі 
прикордонним регіонам України) зберегти свій євроінтеграційний потенціал на 
основі поширення транскордонних конвергентних процесів. 

Насамперед, це стосується уніфікації інституційних стандартів розвитку 
економіки на основі дотримання принципу субсидірності, зокрема шляхом  
децентралізації влади та підвищення інституційної спроможності органів 
місцевого самоврядування. Крім того, доцільно забезпечити поліпшення 
інвестиційного клімату у прикордонних з ЄС регіонах, а також активізувати 
розробку спільних із західноєвропейськими партнерами інвестиційних проектів. 
Важливого значення у цьому контексті набуває також підвищення якості 
людського капіталу та поглиблення транскордонного співробітництва у безпековій 
площині. 

Вказані заходи спрямовані на вирівнювання стандартів соціально-
економічного розвитку прикордонних територій в ЄС та поза його межами. А 
також на збереження рівня динаміки транскордонних і конвергентних процесів, 
досягнутого протягом попередніх років. 
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ОВОЧЕПЕРЕРОБНА ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ 

ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
 

Внаслідок того що Україна протягом декількох років перебувала у стані 
глибокої економічної кризи, зараз сучасний стан її виробництва характеризується 
високим рівнем зносу основних фондів, їх фізичною та моральною застарілістю. 
Особливо це стосується галузей, що належать до переробного комплексу країни, 
який зазнав найбільших втрат [1, с. 49].  

Овочева продукція переробної промисловості є важливою складовою 
харчового ланцюга. Забезпечення населення продукцією переробки овочів є 
однією із основних задач сучасного продовольчого ринку. Основними 
проблемами у вітчизняній овочепереробній галузі є відсутність у більшості 
підприємств налагоджених зв’язків з постачальниками сировини та доступу до 
ринків збуту, висока енергоємність виробництва, низький рівень забезпеченості 
власними плодо- та овочесховищами для зберігання продукції протягом року та 
постійної підтримки виробничого процесу [2].  

Економічні стосунки між всіма учасниками ринку овочевої продукції повинні 
базуватися на принципах взаємовигідної кооперації або на створенні інтегрованих 
систем. Організаційний розвиток ринку овочевої продукції повинен включати 
створення гуртових ринків, проведення аукціонів, торгівельно-виробничих 
утворень, торгівельних і закупівельних підприємств і інших форм. Повинно бути 
забезпечено рівномірний потік продукції до кінцевого споживача протягом всього 
року.  

Сучасний стан промислової переробки овочів зменшив зацікавленість 
великих господарств у розширенні площ та інвестування в галузь овочівництва. 
Водночас, глобалізація економічних зв’язків і здешевлення логістичних схем 
зумовили масове завезення овочів в Україну з інших країн світу, де спостерігається 
стрімка спеціалізація галузі за принципом «вирощуємо вдома лише те, що 
прибуткове, а все інше купуємо». Внаслідок чого намітилася тенденція до 
скорочення обсягів виробництва та експорту вітчизняних продуктів переробки 
овочів .  

Приватизовані великі овочепереробні підприємства протягом останніх 15-17 
років пережили досить складний період. Різке зменшення виробництва овочів та 
цілим рядом інших зазначених вище причин, що спостерігалось на протязі майже 
10-ти років, змінилось періодом відносної стабілізації виробництва починаючи з 
перших років попереднього десятиріччя. 

У секторі переробки овочів та фруктів в Україні є 335 підприємств, які 
забезпечують роботою близько 19 тисяч осіб. Тут помітна динаміка зростання 
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виручки, але в 2014 році спостерігалася збитковість галузі, хоча майже 60% 
підприємств були прибутковими. Внесок сектора переробки овочів і фруктів до 
ВВП – близько 0,3%. Овочепереробні підприємства у 2014 році виробили 
консервованої овочевої продукції обсягом 144 тонни, що є на 6,5% менше в 
порівнянні з 2011 роком. Проте, крім консервованих овочів, переробними 
підприємствами виробляються також соки фруктові та овочеві і суміші соків. 
Обсяги виробництва цих видів продукції фактично у 2-3 рози більші ніж 
виробництво консервованих овочів [3]. 

Для великих овочепереробних підприємств стабільна по якості та ціні 
пропозиція сировини на ринку залишається проблемною. Постачальники 
сировини надають перевагу альтернативним каналам реалізації овочів, на яких 
вони можуть швидко одержати готівку: на міських ринках, через власну фірмову 
мережу, через інші канали реалізації. Частка високоякісної сировини, яку 
забезпечує овочепродуктовий підкомплекс, становить лише 55% від загального 
виробництва, що послаблює пропозицію навіть на внутрішньому ринку та 
відкриває більші можливості для імпорту. 

Якщо за умов функціонування планової економіки виробництво і збут  
продукції овочівництва визначався на основі директивного плану, то з 

певного моменту виробники овочів і овочепереробні підприємства, 
функціонуючи за ринкових відносин, почали працювати і реалізовувати 
продукцію самостійно, що викликало проблему налагодження по вертикалі 
співпраці між учасниками ринку на нових мотиваційних засадах. Для більшості з 
них таке переформатування стосунків не було результативним, тому постачання 
овочевої сировини стало проблемою, з якою зіткнулися всі овочепереробні 
підприємства України, Росії та інших пострадянських держав. В наукових колах ця 
проблема відома під назвою низької ринкової адаптивності керівників 
сільськогосподарських та переробних підприємств. Великі овочепереробні 
підприємства повинні відходити від поведінки орієнтації лише на сьогоденну 
рентабельність у своїй діяльності та починати розвивати довгострокові партнер-
ські взаємовідносини між товаровиробниками овочів. З року в рік, з метою 
забезпечення овочепереробних підприємств сировиною, керівництвом все 
більшої кількості підприємств приділяється суттєвіша увага застосуванню нових 
методів співпраці з виробниками овочів, утворення та зміцнення заготівельної 
мережі та збільшення закупок овочів в приватних господарствах. Частка овочевої 
продукції, що закуплена у населення, становить до 43% від загальній кількості 
закупівель. 

Розладнання зв’язків між сільськогосподарськими виробниками, які 
вирощують овочеву продукцію, і приватизованими овочепереробними підпри- 
ємствами призвело до незадовільної діяльності останніх та зменшення їх кількості. 
Втрата мотивації сільськогосподарських підприємств до вирощуван- ня овочів для 
збуту на великі овочепереробні підприємства обернулася дефіцитом овочевої 
сировини, що, за багаторічний період, вилилось в зменшення питомої ваги 
переробки реалізованої сільськогосподарськими товаровиробниками овочів. 
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Використання застарілих технологій, нестабільність закупівельних цін, не 
провадження систем управління якістю і безпекою готової продукції, 
недокомплектованість сучасним холодильним і технологіч- ним устаткуванням, 
нерозвиненість ринку спецій, добавок, або їх дороговизна, обов’язковість 
сертифікації готової продукції для виходу на закордонні ринки загострило 
ситуацію та призвело до поступового зникнення з ринку великих 
овочепереробних комплексів.  

Виходом із такого становища є переведення всіх виробництв, за допомогою 
інноваційної моделі розвитку, на якісно новий рівень функці- онування. Це 
допоможе стабілізувати розвиток економіки, зробити вітчизняні підприємства 
переробної галузі конкурентоспроможними імпортерами високоякісних продуктів, 
розширити ринок збуту продукції національних товаровиробників на 
міжнародному ринку [1, с. 49].  

Сучасному аграрному виробництву і овочівництву зокрема притаманне явище 
сезонності виробничого процесу, що позначається на діяльності переробних 
підприємств. Результати аналізу досвіду боротьби з явищами сезонності 
українських овочевих переробних підприємств свідчать, що вони розробили та 
застосовують систему заходів протидії даному явищу. Зокрема, група компаній 
«Верес» у боротьбі з сезонністю попиту застосовує розвиток всесезонних напрямів 
– продукції соусної групи: майонезів, гірчиці, соусів, кетчупів. Окрім того, 
зосереджує зусилля на переробці грибів, виробництво та попит на які, меншою 
мірою, залежить від сезонності, що дає можливість виробляти та реалізувати 
продукцію упродовж року.  
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РОЛЬ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ 

АГРАРНОГО СЕКТОРУ РЕГІОНУ 
 

Розвиток економіки України значною мірою визначається розвитком її 
аграрного сектору, основу якого становить сільське господарство. Рівень 
конкурентоспроможності виробників аграрного сектору визначає 
конкурентоспроможність галузі й формує конкурентоспроможність країни в 
цілому [1]. Необхідність радикальних перетворень у діяльності підприємств 
аграрного сектору економіки веде до появи нових механізмів і форм взаємодії між 
суб’єктами господарювання, зростання взаємозалежності у сфері розподілу і 
використання ресурсів, що спричиняє необхідність узгодження сукупності 
взаємопов’язаних економічних інтересів.  

Чинниками сприяння не лише стабілізації економіки, а й економічного 
зростання прийнято вважати вдосконалення організації й управління 
виробництвом, використання інновацій у відтворювальному процесі, зростання 
продуктивності праці тощо. Кожен із цих чинників так чи інакше пов’язаний з 
економічними інтересами. Від їх узгодження залежить розв’язання багатьох 
проблем індивідуального розвитку суб’єктів господарювання й регіональної 
конкурентоспроможності, що спричинені деградацією ресурсного потенціалу, 
технологічною й економічною розбалансованістю. Водночас, як показує 
зарубіжний і вітчизняний досвід, єдність інтересів забезпечується в межах 
інтегрованих структур. 

Теоретичне обґрунтування корегування інтеграційних процесів в середовищі 
ринку в умовах дисипативного розвитку в світовій теорії та практиці яскраво 
відображено в роботах економістів лауреатів нобелівських премій – Мільтона 
Фрідмана та Майкла Портера. Суть інтеграції витікає з системно-синергетичного 
підходу як об'єднання здебільш споріднених чи взаємопов'язаних елементів, що 
формують самостійні одиниці (структури) і мають певні властивості виконувати 
спільну функцію з ефективністю більшою як сума розрізнених окремих складових 
елементів системи, та управляються як єдине ціле. 

Поняття "інтеграція" має свій зміст, роль та місце в економіці кожної країни. 
В перекладі з латинського воно означає взаємопереплетіння, поєднання окремих 
частин в єдине ціле. У широкому значенні це слово трактується як посилення 
економічних і виробничих зв’язків між різними країнами (створення ЄС і СНД), 
окремими сферами і суміжними галузями, а також між різними підприємствами, 
організаціями та іншими суб’єктами ринку. У власному розумінні слово 
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"інтеграція" означає організаційне поєднання технологічно пов’язаних між собою 
різнорідних видів діяльності з метою виробництва кінцевого продукту та 
доведення його до споживача, а також досягнення на цій основі вищих 
економічних результатів. З даних визначень стає зрозумілим, що інтеграція є 
одним з актуальних явищ сьогодення – все більше підприємств групуються в різні 
об'єднання (асоціативні, кооперативні, корпоративні), як перспективні форми 
реалізації різноманітних інтересів їх учасників. 

Важливим орієнтиром розвитку аграрного підприємництва та зростання 
ефективності функціонування агропромислових формувань є забезпечення 
завершеності циклу виробництва та реалізації готової продукції. Існуючі 
організаційно-правові форми підприємницької діяльності зумовлюють об’єктивну 
необхідність синергетичної структуризації сучасного аграрного підприємництва, 
яка вбачається можливою в трьох напрямах. До першого слід віднести поширення 
та всебічний розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, що 
забезпечить переваги великомасштабного агробізнесу поряд із збереженням 
мотиваційних переваг приватного господарювання. До другого – нагальну потребу 
в докорінній трансформації економічних відносин у сільському господарстві 
внаслідок залучення сільськогосподарських товаровиробників до вертикальних 
інтеграційних процесів. До третього – посилення значення використання 
інтелектуальної власності в розвитку аграрного сектору економіки.  

До об'єктивних причин формування та функціонування інтеграційних 
об'єднань підприємств можна віднести: 

а) необхідність поєднання всіх стадій технологічного процесу, що дає змогу 
комплексно використовувати сировину і матеріали; 

б) кооперування взаємопов'язаних спеціалізованих виробництв, що дає 
можливість комплексно виготовляти кінцевий продукт; 

в) забезпечення повноти циклу «наука – технічні розробки – інвестиції – 
виробництво – збут – споживання»; 

г) масовість випуску продукції, стабільний асортимент, що значно скорочує 
витрати на одиницю продукції, здешевлює її, робить доступною для споживачів. 

д) зниження витрат та максимізація прибутку. 
В перспективі розвиватимуться всі форми підприємницької діяльності 

(господарські товариства, приватні підприємства, кооперативи). Зростання 
чисельності підприємницьких структур можливе за рахунок особистих селянських 
господарств. Можливий значний ріст (10-15%) приватних підприємств і 
корпоративних структур (агрохолдингового типу) при  незначному скороченні 
інших підприємницьких формувань [3].   

Головним завданням інтеграційних процесів у системі регіонального АПК є 
забезпечення скоординованої діяльності різних господарсько-правових структур, 
які беруть участь в організаційно-технологічному циклі виробництва певних видів 
готової до споживання продукції, спрямовуючи зусилля на економічну та 
соціальну зацікавленість кожної з них в одержанні високого кінцевого результату, в 
кращій організації та стабілізації сільськогосподарського ринку; отримання 
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позитивного синергетичного ефекту від сумісної діяльності у вигляді максимізації 
прибутку при мінімальних витратах. 

В агропромисловому виробництві України інтеграційні процеси є 
закономірною тенденцією й мають важливе значення для його подальшого 
розвитку [2]. Тому надзвичайної ваги набуває розробка методичних підходів і 
практичних рекомендацій формування конкурентоспроможних, адаптованих до 
умов економічних реформ систем управління їх діяльністю. Які доповнять 
процеси внутрішньоорганізаційного менеджменту агропромислових формувань у 
розробленні й визначенні головних напрямів розвитку, пошуку альтернативних 
рішень, обґрунтуванні оптимальних варіантів стратегій, що забезпечать 
поширення та ефективність інтеграції. 
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ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В УСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
Глобализация представляет собой многогранный процесс объединения 

рынков и экономических систем в целом, характеризующийся постепенной 
трансформацией всего мирового пространства в единую зону, в рамках которой 
беспрепятственно перемещаются капиталы, товары и услуги, а также образуется 
единое правовое и культурно-информационное поле, в котором свободно 
распространяются перспективные идеи и передовые технологии, стимулируя тем 
самым развитие востребованных институтов и механизмов их взаимодействия.  В 
процессе глобализации либерализационные меры применяются первоначально 
по отношению к товарному рынку, далее они распространяются и на сферу услуг, 
включая финансовые услуги и интеллектуальную продукцию. 

Следует отметить, что в процессе глобализации финансовые рынки 
претерпевают глубокие технологические изменения вследствие применения 
электронного трансферта финансовых инструментов, развитию производных 
финансовых инструментов и методов финансового инжиниринга, при этом ряд 
развивающихся стран не поспевают за изменениями, происходящими на 
международном уровне.  

Глобализация в настоящее время является для развивающихся стран одной из 
важнейших проблем. Следует признать, что уже сейчас глобализация оказала 
существенное влияние на национальные экономики, изменила всю мировую 
систему, открыла новые возможности и в то же время послужила причиной 
возникновения дополнительных проблем. Важнейшими из которых для 
развивающихся стран является потенциальная потеря своих ресурсов, в том числе 
и способности к их воспроизводству, что негативно сказывается на дальнейшее 
историческое развитие этих стран.  Также усиливает отставание развивающихся 
стран, оказываемое развитыми странами, давление конкуренции, с которой 
нелегко справляться странам с развивающейся рыночной экономикой. 

Изучение глобализационных процессов, происходящих на мировом уровне, 
имеет ключевое значение для определения стратегии модернизации Республики 
Беларусь.  

Период развития мирового глобализационного процесса совпал с началом 
формирования в Беларуси рыночных отношений. Данное совпадение с одной 
стороны облегчает, с другой стороны затрудняет происходящие в республике 
трансформационные преобразования. 

Интеграция национальной экономики в единую международную 
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экономическую систему совпала с внутренней перестройкой, в таких условиях 
предоставляется возможность более быстрого проведения процессов интеграции. 
Сложности совпадения во времени процессов формирования рыночной 
экономики в стране с мировыми глобализационными процессами связаны, 
главным образом, с необходимостью проведения перестройки всего механизма 
функционирования экономики в условиях стремительно растущей конкуренции 
на внутренних и внешних рынках, существования жестких временных рамок для 
проведения перестройки экономики, а также в условиях возникновения проблем 
сохранности национального и экономического суверенитета. 

Таким образом, с целью адаптации экономики Республики Беларусь к 
происходящим глобализационным процессам следует принимать ряд мер, 
способствующих расширению инноваций, объемов экспорта и экономическому 
развитию в целом, следовательно, к целевым ориентирам стратегического 
развития национальной экономики следует выделить: 

1. Формирование эффективно функционирующей системы институтов. В 
современных условиях как государственным, так и  негосударственным институтам 
следует больше внимания уделять внешним факторам, приспосабливаясь к 
неизбежным изменениям, которые обусловлены вовлечением стран в процесс 
глобализации. Система современных институтов должна принимать меры по 
адаптации национальной экономики к происходящим международным процессам, 
стимулировать конкурентоспособность, а также минимизировать негативные 
последствия экзогенных потрясений. 

2. Проводимая национальная политика должна способствовать привлечению 
в республику высоких технологий, а также их освоению. Инвестиционную 
политику, проводимую в стране, следует все больше ориентировать на 
привлечение иностранных инвестиций, в первую очередь – прямых иностранных 
инвестиций, так как это способствует повышению уровня наукоёмкости 
экономики, а также обеспечивает приток необходимых стране передовых 
технологий.  

3. В рамках национальной экономическая политики следует уделить 
внимание решению проблемы «утечки мозгов», принимая меры по 
инвестированию в развитие человеческого капитала и повышению 
эффективности его использования, а также меры по привлечению в страну 
высококвалифицированных иностранных специалистов и получение доступа к 
зарубежным передовым технологиям. 

4. Энергетическая безопасность Беларуси зависит от установления 
взаимовыгодных отношений с Российской Федерацией в области 
транспортировки и переработки российского сырья (в первую очередь, нефти и 
газа), кроме того доходные поступления от этих отраслей составляют 
значительную часть бюджета республики, в связи с чем следует ориентировать 
национальную экономическую политику на обеспечение эффективного 
сырьевого взаимодействия с российскими представителями. Также для 
последующей минимизации зависимости экономической стабильности Беларуси 
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от колебаний на российском рынке следует продолжать поиск альтернатив 
поставкам нефти преимущественно из этого региона.  

5. Экономическая политика республики должна быть направлена на оказание 
национальным компаниям поддержки в области ведения бизнеса как в республике, 
так и за рубежом. В условиях отсутствия передовых технологий весьма 
проблематично национальным производителям вести конкурирующую борьбу с 
мировыми лидерами, пришедшими на национальный рынок, а также с 
иностранными компаниями, успешно функционирующими за рубежом. Одним из 
эффективных направлений решения задачи по повышению 
конкурентоспособности национальных  производителей является превращение 
наиболее значимых из них в ТНК. 

6. В современном мире развития информатизации и международных 
коммуникаций  все большее значение оказывает имидж страны за рубежом. В 
связи, с чем следует на государственном уровне способствовать формированию  
положительного имиджа республики, например, посредством сети Интернет и 
СМИ обеспечивать профессионального общение государственных лидеров, а 
также «китов» белорусского экспорта с внешним миром. 

7. Экономическая политика республики должна быть ориентирована как на 
развитие отношений регионализации, так и на вхождение Беларуси с глобальную 
мировую экономику. Так принятые меры в области развития отношений со 
странами Таможенного союза и ЕврАзЭС, не должны ограничивать участие 
страны в международных процессах глобализации.  
 
 

 
 
 

Ушкаренко Юлія 
д.е.н., професор, завідувач кафедри 

Херсонський державний університет 
м. Херсон, Україна 

 
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ КООПЕРУВАННІ 

 
Сільськогосподарська кооперація – це компонент ринкової економічної 

системи. В цій якості вона заповнює певну конкурентну нішу, обслуговуючи 
товаровиробників, у яких є необхідність і можливість виходу на ринок, але яким 
важко це робити без взаємодії з іншими носіями таких же потреб. Умови і 
масштаби кооперативної діяльності, її економічна і соціальна ефективність 
пов’язана з рівнем розвитку економічної системи. Кооперація тісно пов’язана з 
інтеграцією. Якщо кооперація – це співробітництво, сумісна діяльність 
самостійних фізичних і юридичних осіб з метою виробництва продукції (послуг) і 
реалізації власних інтересів, то інтеграція – процес зближення й об'єднання 
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господарюючих суб'єктів у єдине ціле. Ці явища мають одну основу – поділ праці 
й виробництва, проте виявляються через різні види кооперативних зв’язків по 
горизонталі та вертикалі. 

У сучасній світовій економіці сформувалися цілі групи галузей, що 
технологічно, економічно й організаційно тяжіють до сільського господарства. 
Процес їхнього зближення одержав назву "агропромислової інтеграції". 
Агропромислова інтеграція – це організаційно-економічне поняття, що 
характеризує свідоме, регульоване об’єднання і розвиток в єдиному 
господарському організмі спеціалізованих сільськогосподарських і промислових 
виробництв [1, с. 29, 30]. 

Розрізняють горизонтальну, вертикальну та змішану інтеграцію [1, с. 28, 2; 3]. 
Усі три види взаємозалежні, взаємообумовлені й виражають, з однієї сторони, 
сучасний процес концентрації виробництва в цілому, а з іншої – якісні зрушення в 
розвитку матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств, 
міжгосподарських та агропромислових формувань. Спеціалізація і концентрація 
сільськогосподарського виробництва, його перехід на промислову основу, 
здійснювані в широких масштабах на основі горизонтальної інтеграції, неможливі 
без міцних зв’язків сільського господарства з підприємствами переробної 
промисловості. Водночас виробничо-економічне й організаційне єднання 
суміжних підприємств і галузей промисловості відбувається як результат 
поглиблення спеціалізації і концентрації сільськогосподарського виробництва на 
базі інтенсивного розвитку внутрішньогалузевих зв’язків. 

Сільськогосподарська кооперація може мати місце практично в усіх сферах 
аграрного сектора. При кооперації можна забезпечити оптимальну концентрацію 
виробництва, зміцнити зв’язки між учасниками кооперації, підвищити 
продуктивність праці і знизити собівартість продукції. Процеси горизонтальної 
інтеграції, які виникають при кооперуванні, дозволяють укрупнити виробництво, 
поглибити його спеціалізацію і розподіл праці. При вертикальній інтеграції 
збільшуються виробничі потужності, зміцнюються виробничо-економічні зв’язки 
між партнерами (рис. 1). 

Розвиток вертикальної інтеграції забезпечує певний економічний ефект, що 
може розглядатись у  трьох площинах: 

1. Економія завдяки збільшенню масштабу виробництва – техніко-
технологічна економія, отримана в результаті концентрації виробництва, дозволяє 
розширити межі оптимального використання техніки й обладнання. При цьому 
виникає так званий технічний ефект масштабу, що дозволяє оцінити зміни, які 
відбуваються за рахунок збільшення розмірів виробництва [4, с. 140]. 
Результативність ефекту масштабу багато в чому визначається характером ринків, у 
яких суб’єкти господарювання виступають як продавці й покупці. Чим більше 
розосереджено діють сільськогосподарські товаровиробники, тим їм складніше 
реалізувати свої інтереси в розумінні розширення масштабів діяльності. В умовах 
невизначеності збуту переваги залишаються за великим товарним виробництвом, 
здатним запропонувати більший обсяг продукції за нижчих витрат. Це явище має 
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назву ринкового ефекту масштабу [4, c. 140]. Воно реалізується в тому випадку, 
коли товаровиробники консолідують свої дії на стадії збуту за допомогою 
організації кооперативів.  

2. Економія завдяки диверсифікації діяльності, тобто економія на 
різноманітності виробленої продукції й освоєнні нових ринків збуту. Механізм 
реалізації цього виду економії базується на організації багатопрофільної діяльності, 
або ефекту широти асортименту, якщо виробничі витрати знижуються мірою 
диверсифікації виробництва. 

 
Рис. 1. Процеси інтеграції при кооперуванні 

 
3. Економія трансакційних витрат. Трансакція (від англ. transaction – ділова 

операція) означає взаємодію суб’єктів з приводу економічних благ. Під 
трансакційними витратами розуміють витрати, пов’язані з обміном і захистом 
правомочності власності [1, с. 31]. На макрорівні при зміні трансакційних витрат 
використовується поняття "трансакційний" сектор. До нього входять витрати 
оптової і роздрібної торгівлі, банківської сфери, а також на утримання державного 
апарату. На мікрорівні цей показник розраховується на підставі постійних витрат у 
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собівартості продукції і послуг. 
О. Чаянов розглядав кооперацію саме як процес вертикальної концентрації 

сільського господарства, що виникає в тому випадку, коли "контроль над 
системою торговельних, елеваторних, меліоративних, кредитних і 
перероблюючих сировину підприємств, концентруючих і здійснюючих 
керівництво процесом сільськогосподарського виробництва, частиною або цілком 
належить не власникам капіталу, а організованим дрібним виробникам, які вклали 
в підприємства свої капітали або ж зуміли створити капітали суспільні" [5, с. 137]. 
Досягнення стабілізації та перехід до динамічного розвитку аграрного сектора в 
майбутньому значно буде залежати від ступеня розвитку кооперативних відносин 
на селі. 
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ЩОДО СПІЛЬНОЇ РОЗРОБКИ ВУГІЛЬНИХ РОДОВИЩ 
ДЕРЖАВНИМИ І ПРИВАТНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ 

 
Організація ефективної взаємодії між державою і приватним бізнесом в 

рамках державно-приватного партнерства (ДПП) поширюється насамперед в 
інфраструктурних галузях, де історично склалися потреби і можливості такої 
взаємодії при реалізації великомасштабних соціально-економічних проектів. Разом 
з тим подібні форми співпраці було застосовано й у вугільній промисловості 
України, де шляхом взаємодії державного підприємства і приватної фірми 
здійснювалася спільна розробка вугільних родовищ.  

Розуміння специфіки форм і методів державно-приватного партнерства 
вимагає внесення певної ясності в систему відносин бізнесу і влади. Слід оцінити, 
як в процесі передачі тих чи інших правочинів від держави приватному бізнесу 
змінюється система економічних відносин в сенсі встановлення відмінностей між 
співпрацею в рамках державно-приватного партнерства та загальноприйнятою 
спільної діяльності, що є метою дослідження. 

За основними загальноприйнятими ознаками, властивих формалізованої 
кооперації державних і приватних структур, спільна розробка вугільних родовищ 
державними і приватними партнерами може вважатися ДПП. Однак партнерські 
відносини держави і бізнесу вимагають також узгодження їх інтересів. ДПП – це не 
звичайне складання ресурсів. Кожна зі сторін партнерства має власні цілі, вирішує 
свої конкретні завдання, сторони мають різні мотивації. У вугільній промисловості 
держава зацікавлена в зростанні обсягів продукції цієї базової галузі, зниження 
навантаження на бюджет у вигляді державної підтримки і в досягненні 
енергетичної безпеки країни. Приватний сектор прагне стабільно отримувати і 
збільшувати прибуток. При цьому обидві сторони зацікавлені в успішному 
здійсненні проектів в цілому. 

Спільна розробка родовищ являє собою спільну діяльність як форму 
господарської діяльності, що спільно здійснюється партнерами. Спільна діяльність 
є поширеною формою партнерства держави і приватного бізнесу. Можливості 
приватного партнера в прийнятті самостійних адміністративно-господарських 
рішень визначаються, як правило, часткою внеску у спільну діяльність, теж 
стосується і ризиків сторін. Величина внесків використовується і для розподілу 
результатів спільної діяльності. Суттєвою особливістю спільної діяльності є те, що 
держава постійно бере участь в поточної виробничої, адміністративно-
господарської та інвестиційної діяльності. 

Спільна діяльність регламентується відповідним договором, а також 
додатковими угодами, які укладаються на основі узгодженої програми спільної 
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діяльності. Даний вид договірних відносин врегульовано відповідними статтями 
Цивільного кодексу України. За договором про спільну діяльність сторони 
(учасники) зобов'язуються спільно діяти без створення юридичної особи для 
досягнення певної мети, що не суперечить Закону [1]. 

Відповідно до Закону України «Про державно-приватне партнерство» 
співробітництво між державою в особі відповідних державних органів та 
підприємцями, що здійснюється на основі договору в формі спільної діяльності в 
сфері пошуку, розвідки родовищ корисних копалин та їх видобування, крім таких, 
що здійснюються на умовах угод про розподіл продукції, є державно-приватним 
партнерством [2].  

В Законі чітко зазначено, що спільна діяльність є ДПП, однак у 
вуглевидобувній сфері є один важливий нюанс. Господарська діяльність, яка 
пов'язана з геологічним вивченням та використанням надр для видобутку корисних 
копалин, підлягає ліцензуванню відповідно до законодавства України. Отже, крім 
договору про спільну діяльність, приватне підприємство, яке видобуває вугілля 
навіть в частині гірничого відводу, повинно працювати на підставі спеціального 
дозволу на користування надрами (ліцензії). 

Специфіка взаємовідносин між державою і приватним бізнесом в рамках 
ДПП полягає в тому, що партнерські відносини реалізуються шляхом 
перерозподілу правомочностей власності. При цьому право власності повинно 
залишатися за державою. Залишаючись власником, держава зберігає за собою і 
певну ступінь господарської активності. Однак в рамках державного партнерства 
відбуваються суттєві інституційні перетворення власності, що дозволяють 
розширювати участь приватного бізнесу у виконанні частини економічних, 
організаційних, управлінських та інших функцій. 

Ступінь фактичної участі приватного бізнесу в спільних державно-приватних 
проектах може змінюватися в залежності від масштабів передачі правомочностей 
власника приватного підприємства. Низьким рівнем такої участі є прості договори 
на надання робіт та послуг з повним збереженням кожним партнером всіх 
правомочностей власності. Це в повній мірі відноситься до спільної діяльності, 
при якій приватне підприємство працює на умовах договору-підряду, надаючи 
державному підприємству послуги з використанням власного обладнання при 
розробці гірничого відводу державної шахти. Такий вид спільної діяльності не 
вимагає отримання ліцензії приватним підприємством. 

З іншого боку, перевищення фактичної участі приватного бізнесу в спільну 
діяльність може перетворитися в повну приватизацію, з переходом права власності 
від держави до приватної особи. Діяльність, при якій приватне підприємство 
розробляє власний гірничий відвід, має на це відповідний дозвіл, забезпечено в 
значній частці власним майном, а державне підприємство надає йому певні 
послуги, ставить під сумнів віднесення цієї форми співпраці до ДПП. Оскільки 
партнерство здійснюється вже не на базі державної власності та частка держави не 
суттєва, тому цілі держави в таких альянсах можуть бути порушені. 

Обов'язковою умовою при укладенні договору про спільну діяльність має 
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бути збереження державного контролю та дотримання умови переважання 
державного майна на рівні не менш 50,1%, відповідно максимальна частка 
приватного капіталу обмежується 49,9%, тобто контрольний пакет в будь-якому 
випадку повинен зберігатися в руках держави.  

Підсумовуючи викладене, відмітимо: 
· державно-приватне партнерство традиційно розглядається як співпраця 

держави в особі уповноваженого органу і приватного бізнесу в інфраструктурних 
галузях. Для досягнення суспільно-соціальних цілей з боку держави і максимізації 
прибутку, отримання прав власності, розширення інвестиційних можливостей з 
боку бізнес-структур. В останні роки це явище набирає оберти і у вугільній 
промисловості; 

· спільна розробка вугільних родовищ як вид спільної господарської 
діяльності відповідно до Закону про ДПП також є формою державно-приватного 
партнерства, але в разі, коли одним з партнерів виступає держава в особі 
профільного міністерства та приватне підприємство, які уклали договір без 
створення юридичної особи. Приватне підприємство, яке здійснює 
вуглевидобуток повинно мати відповідну ліцензію; 

· належність того чи іншого виду співпраці держави та бізнесу, зокрема 
спільної діяльності, до ДПП в числі інших факторів залежить від правомочностей 
власності суб'єктів. Внесок держави в проект ДПП не може бути менше вкладу 
приватного підприємства, інакше держава може втратити право контролю над 
проектом. 
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AGRICULTURAL SERVICE COOPERATIVES IN LVIV REGION: 
TRENDS AND PROBLEMS  

 
An agricultural service cooperative (hereinafter ASC) is a form of economic 

cooperation and integration of small agricultural producers: farmers and personal 
subsidiary plots of the rural population. Among the important institutional 
characteristics of this phenomenon we should mention a voluntary and open 
membership, non-profit nature of cooperatives in the service of its members and 
democratic management based on the principle of "one member – one vote". The 
development of service cooperatives in the rural areas of Lviv region, as well as in 
Ukraine in general, is important because of the presence of a large number of small 
farms that produce the bulk of certain agricultural products, such as vegetables, milk and 
meat. 

The number of ASCs registered in the region, decreased by 12 units during the 
period 2006-2010. However, the last years are characterized by a gradual growth. The 
bigger number of cooperatives (10 units) was established in 2013 (Fig. 1). Such changes 
in dynamics are in particular related to the support policy for the development of ASC at 
the national and regional levels. For example, an increase in the number of registered 
cooperatives in 10 units in 2013 coincides with the adoption of a Comprehensive 
program to support the development of agriculture in Lviv region in 2013-2015, which 
among other actions, contained measures of financial assistance to cooperatives by 
allocating funds from the local budget. However, the next year the increase in the 
number of cooperatives virtually stopped, due to the complicated procedure of the 
contest and determination of the winners among cooperatives, as well as problems 
during the allocation of funds from local budgets for the purchase of equipment for 
cooperatives. 

 
Figure 1. Number of agricultural service cooperatives in Lviv region during 

the period 2006-2015 (at the beginning of the year), units 
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Source: According to the Department of Agricultural Development of Lviv 
Regional State Administration and [1]. 

Most of the ASCs established in Ukraine are multifunctional. The reason for this is 
that their members often need to be provided multiple types of services, but have no 
desire to participate in the activities of several different cooperatives. In contrast to the 
national trend, Lviv region belongs to the few regions in which agricultural products 
marketing cooperatives dominate and most of them are diary marketing cooperatives. 
This fact shows one of the most vital problems of the local small agricultural producers 
– their need to get access to the products sales on the agricultural market, while 
predominantly dairy specialization of the marketing cooperatives is caused by the 
implementation of the “Ukraine Dairy Business Development Project” supported by the 
Canadian Government in collaboration with the Lviv Agrarian Advisory Service. In 
terms of the mentioned project, dairy marketing cooperatives could get loans in banks 
due to the provision of financial guarantees at the expense of the project. 

Speaking about the extent of service cooperatives among the rural population of 
the region we should explore their size structure (fig. 2). The size of the agricultural 
service cooperative is determined by the number of its members. The more members 
has a cooperative, the more services it can provide and the more products produced by 
the members it may sale. 

 

 
Figure 2. Size structure of the ASCs in Lviv region in the year 2014 

Source: Author’s own data processing according to the Department of Agricultural Development of Lviv Regional 
State Administration 

 
 



СЕКЦІЯ 5 
Інтеграційно-кооперативні відносини та 

перспективи їх розвитку в сучасному вимірі 

SECTION 5 
Integration and cooperative relations and perspec- 
tives of their development in modern dimension 

 

205 

As shown in Fig. 2, most of the cooperatives registered in the Lviv region have 
membership which is strictly equal to the minimum value - three members who actually 
are the founders of the cooperative. However, most of the existing cooperatives are 
concentrated in the group with the number of members from 4 to 32 members. These 
ten operating cooperatives together sell agricultural produce of the total value over 2 
million UAH and they have at their disposal fixed assets amounting to almost 2.5 million 
UAH. 

There are 1465 members in 53 registered cooperatives in the region, including 607 
members in the operating ASCs. The fact that most of cooperatives are characterized by 
a small number of members (below 32 members) and the share of operating 
cooperatives in total number of registered ASCs is relatively small (only 22 of 53 
cooperatives or 42,3%), shows the lack of activity of the population in participating in 
the cooperative movement in the region. Not a single cooperative is founded in 
Pustomyty district, and six other administrative districts have no operating cooperatives 
among the registered ASCs. However no obvious correlation between the date of 
establishment of the cooperative, its size and operational activity was found. 

As for the marketing of agricultural products, we should mention that one of the 
objectives of ASC is to overcome the monopoly power of commercial intermediaries on 
the agricultural market [2, p. 15]. However, the evidence shows that the situation is less 
optimistic. In 2014 sales revenues received by the ASCs of the Lviv region amounted to 
4,7 million UAH. This is 3,8 more than in 2013. At the same time during 2013-2014 the 
role of commercial intermediaries increases. Thus, in 2013 cooperatives have sold them 
about 29% of production, in 2014 the share of commercial intermediaries share was 
39% in the total sum of the ASCs sales revenues, which is only by 3,1% less than the 
share of processing enterprises. Simultaneously the share of production sold by the ASC 
directly on markets decreased from 26,3% to 16,8%.  

So, among the main problems of ASCs development in Lviv region we should 
mention the following: the low activity of rural population in participating in 
cooperatives; the lack of funds to finance the fixed assets (e.g. technique and equipment) 
purchase, which is one of the reasons why most of the ASCs do not operate in fact; 
weak positions of the active cooperatives on the agricultural market and the prices for 
the agricultural products sold by cooperatives are still low.  
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ 
НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ В КРИЗОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 

 
Однією з провідних форм державного впливу на економіку є грошово-

кредитне регулювання. Воно здійснюється шляхом розробки і реалізації грошово-
кредитної політики. Грошово-кредитна політика і грошово-кредитне регулювання 
економіки багато в чому визначають її масштаби, структуру, ефективність і темпи 
розвитку, швидкість науково-технічного прогресу, умови діяльності суб’єктів 
господарювання й рівень добробуту громадян. 

Грошово-кредитну політику визначають як комплекс взаємопов’язаних, 
скоординованих дій, спрямованих на досягнення заздалегідь визначених 
соціально-економічних цілей щодо регулювання грошового ринку, які здійснює 
держава через центральний банк та, використовуючи певні специфічні механізми 
роботи, спрямована на досягнення цінової та макроекономічної стабільності, як 
провідних монетарних факторів зростання економіки [1, 3]. 

В Україні головним суб’єктом грошово-кредитної політики є  Національний 
банк, який відповідно до Конституції України та Закону України “Про 
Національний банк України” відіграє вирішальну роль у її розроблені та реалізації. 
Він визначає та реалізовує грошово-кредитну політику через свої наглядові і 
управлінські органи – Раду та Правління НБУ. Рада щорічно розробляє “Основні 
засади грошово-кредитної політики”, здійснює контроль за її проведенням та дає 
оцінку діяльності Правління Національного банку України щодо виконання 
Основних засад грошово-кредитної політики [2, 4]. 

Упродовж 2014-2015 рр. складна економічна ситуація продовжувала тиснути 
на грошово-кредитний ринок та вимагала від Національного банку України 
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відповідної гнучкості та оперативності у проведенні монетарної політики і 
формування комплексу заходів антикризового регулювання. 

Як свідчить сучасний етап економічного розвитку, цілісної системи грошово-
кредитного регулювання економіки, зорієнтованої на створення монетарних 
передумов для забезпечення цінової та макрофінансової стабільності, в Україні не 
створено; не існує належної довіри суб’єктів господарювання до монетарної 
політики Національного банку України; повноцінно не функціонує монетарний 
трансмісійний механізм, а вразливість до зовнішніх шоків підвищується. Режим 
фіксованого валютного курсу вже декілька років поспіль не виконує місію 
номінального якоря інфляції і продемонстрував неспроможність послаблення 
шоків коливань глобальної ліквідності. Тому Національний банк України формує 
порядок регулювання монетарних процесів з метою досягнення цінової та 
макроекономічної стабільності через систему монетарних трансмісій та 
визначення оптимального монетарного режиму.  

З огляду на таку ситуацію, в Україні з боку НБУ розпочався процес реалізації 
нової монетарної політики – режим інфляційного таргетування, як основного 
монетарного режиму, спрямованого на забезпечення цінової стабільності в країні. 
Визначена мета такої політики НБУ – створити умови для уповільнення інфляції 
до 12% у 2016 році і 5% у 2019 році. Для цього, українському суспільству 
необхідно змінити переорієнтацію уваги з коливань обмінного курсу на рівень 
інфляції. Також виконання інфляційної цілі неможливо без незалежності 
центрального банку від впливу фіскальної політики [4]. 

Отже, для повного запровадження режиму інфляційного таргетування в 
Україні потрібен період, протягом якого необхідно запровадити низку 
законодавчих, економічних та технічних новацій. Однозначно, необхідною 
умовою переходу до режиму інфляційного таргетування в Україні є законодавче 
закріплення обов’язковості тісної співпраці між урядом та НБУ з питань 
досягнення цінової стабільності, участь НБУ в підготовці державного бюджету, 
підвищення транспарентності та підзвітності, удосконалення систем аналізу та 
прогнозу, а також поліпшення статистичного визначення цільового параметра 
монетарної політики. Перехід до режиму інфляційного таргетування вимагає 
удосконалення інструментів монетарної політики, зокрема оптимізації облікової 
процентної ставки, механізмів рефінансування, а також відновлення довіри 
населення до держави і фінансових інституцій та стабілізації національної 
економіки.  
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СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ 

БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВИХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  
 

Провідне місце в економічній безпеці країни займають інвестиційна та 
інноваційна її складові. А необхідність здійснення їх аналізу зумовлює включення 
національної економіки в світову економічну систему.  

Під економічною безпекою розуміють сукупність умов і факторів поточного 
стану, що характеризують стабільність, стійкість та поступальний розвиток 
економіки країни, що знаходить прояв у можливості проводити економічну 
політику з урахуванням власних інтересів, без тиску з боку кредиторів та у 
можливості стабільно підтримувати відповідність існуючих на території 
економічних нормативів загальноприйнятим у світовій практиці, що дало б змогу 
зберегти та покращити рівень життя населення [7]. 

Одними з найважливіших складових економічної безпеки є інвестиційна та 
інноваційна безпека.  

На сьогодні немає однозначного визначення сутності інвестиційної безпеки. 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України в “Методиці розрахунку 
рівня економічної безпеки України” зазначає, що інвестиційна безпека − це такий 
рівень національних та іноземних інвестицій (за умови оптимального їх 
співвідношення), який здатен забезпечити довгострокову позитивну економічну 
динаміку при належному рівні фінансування науково-технічної сфери, створення 
інноваційної інфраструктури та адекватних інноваційних механізмів. 

В. Кириленко [4] визначає інвестиційну безпеку як здатність підтримувати 
виробничі нагромадження та вкладення капіталу на рівні, що забезпечує необхідні 
темпи розширеного відтворення, реструктуризацію та технологічне 
переозброєння економіки. 

Головним критерієм інвестиційної безпеки є конкурентоспроможність 
економіки як процесу реалізації економічної безпеки у динаміці. Страхування 
інвестиційних ризиків також займає особливе місце у забезпеченні інвестиційної 
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безпеки.  
На рівень інвестиційної безпеки впливає режим валютного курсу та 

відсоткова політика, що встановлюються в країні. Позначається на рівні 
інвестиційної безпеки і характер амортизаційної політики та ступінь 
інформованості інвесторів.  

Отже, узагальнюючи викладене вище, можна зробити висновок стосовно 
того, що інвестиційна безпека є особливою складовою економічної безпеки, 
оскільки створює передумови для ефективного використання соціально-
економічних відносин у розвитку і науково-технічному відновленні продуктивних 
сил суспільства через активну інвестиційну діяльність.  

Забезпечення інноваційної безпеки, своєю чергою, сприяє розширенню 
присутності на світових ринках високотехнологічних товарів, технологічним 
змінам у виробництві, генеруванню та впровадженню інновацій в економіці.  

Тому інноваційна безпека – важлива умова підвищення конкурентоздатності 
вітчизняних виробників і забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку 
країни.  

Єдиного підходу щодо трактування суті поняття “інноваційна безпека”, як і 
поняття “інвестиційна безпека” серед науковців немає. До визначення поняття 
“інноваційна безпека” існує декілька підходів. Відповідно до першого підходу 
інноваційну безпеку визначають як стан науково-технологічного та виробничого 
потенціалу держави, який дає змогу забезпечити стабільне функціонування 
національної економіки при виникненні певних загроз за рахунок власних 
інтелектуальних і технологічних ресурсів [5].  

А згідно другого підходу інноваційна діяльність розглядається як 
спроможність, потенційні можливості інноваційної системи генерувати якісні 
зрушення в економіці, протистояти зовнішнім технологічним загрозам [3].  

Доцільно виділити і основні показники, за якими характеризується сучасний 
стан інноваційної безпеки в Україні. До них відносять наступні:  

- стан наукової, науково-технічної бази, науково-дослідних інститутів, 
лабораторій та організацій;  

- стан вищої наукової освіти;  
- показники кількості наукових та науково-технічних розробок, цінність цих 

розробок, їх відповідність потребам часу, науково-технічному прогресу та розвитку 
світової наукової думки;  

- показники впровадження інновацій на промислових.  
Водночас наведемо і сучасні загрози інноваційної безпеки України, якими на 

думку А. І. Сухорукова та О. О. Олейнікова, [6] є наступні: недостатній рівень 
фінансування наукового - технічних робіт (НТР); слабкий розвиток 
інфраструктури трансферу технологій; зниження експорту та зростання імпорту 
наукоємких товарів; слабкий рівень інформатизації інноваційної сфери; 
недосконала стимулююча та податкова політика держави.  

У підсумку зазначимо, що посиленню інвестиційно-інноваційної безпеки 
держави сприятиме спрямування державних інвестиційних ресурсів на 
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співфінансування проектів із вітчизняними компаніями, які здійснюють діяльність 
у таких сферах як енергозбереження, оборонна промисловість, АПК та 
будівництво. Сприятиме інвестиційно-інноваційній безпеці і створення 
спеціальних режимів оподаткування для реалізації стратегічних інвестиційних 
проектів, які відповідають визначеним державою пріоритетам.  

Отже, інвестиційно-інноваційна безпека як складова економічної безпеки є 
фундаментальною основою національної безпеки і повинна забезпечувати 
економічне зростання країни.  
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ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ 
З ЕЛЕКТРОННИМИ ГРІШМИ 

 
Розвиток інформаційних технологій в наш час дуже стрімкий. У зв’язку з цим 

виникають нові можливості в організації ведення бізнесу. Одна із найбільш 
популярних та поширених – розрахунок електронними грішми за операціями 
купівлі-продажу. 

Вперше в Україні на рівні нормативно-правового акта поняття електронних 
грошей було введено у Постанові Правління Національного банку України «Про 
затвердження Положення про електронні гроші в Україні» від 25.06.2008 р. № 178, 
хоча фактично розрахунки з їх використанням почали проводити значно раніше. 

Згідно з п.15.1 ст. 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів 
в Україні» від 05.04.2001 № 2346-III, електронні гроші – це одиниці вартості, які 
зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засоби платежу також 
іншими, ніж емітент, особами і є грошовим зобов’язанням емітента, що 
виконується в готівковій або безготівковій формі. Варто також зазначити, що 
можливість здійснювати випуск електронних грошей має лише банк і лише у 
національній валюті [4]. 

Необхідно звернути увагу, що згідно з українським законодавством єдиним 
законним платіжним засобом в Україні є гривня, а електронні кошти не мають 
статусу національної грошової одиниці – гривні, оскільки випускаються банками і 
мають обмеження в поширенні та здійсненні операцій за ними серед обмеженого 
кола осіб. 

Щодо оподаткування розрахунків електронними грішми, то Державна 
фіскальна служба та Національний банк України чітко стверджують, що 
торгівельні операції оплачені за кошти або цінні папери борговими 
зобов'язаннями емітента, еквівалентом яких є електронні гроші, випущені таким 
емітентом, не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість, у тому числі, 
якщо такі операції здійснюються на підставі агентських договорів, укладених з 
емітентами таких грошей (банками і платіжними організаціями) [3]. 

Однак, якщо фізична особа отримує дохід у вигляді електронних грошей, то 
вона не звільняється від сплати податку на доходи фізичних осіб. Платник податку 
зобов’язаний самостійно включити суму таких доходів до загального річного 
оподатковуваного доходу у річній податковій декларації про майновий стан і 
доходи [1]. 

Не зважаючи на зручність розрахунків електронними грішми та поширення 
цієї системи розрахунків, існують певні імперативні обмеження щодо її 
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використання. Зокрема, не зможуть здійснювати розрахунки електронними 
грішми платники податків, які обрали спрощену систему оподаткуваня. 

З одного боку, розвиток електронного грошового ринку є свідченням 
еволюції вітчизняного бізнесу, його поступового наближення до міжнародних 
стандартів. З іншого – широке використання електронних платіжних засобів 
приховує в собі значний ризик, оскільки вони можуть бути використані для 
уникнення відповідальності за вчинення певних порушень законодавства, 
особливо в тіньових схемах, спрямованих на ухилення від сплати податків і 
фінансового моніторингу [2]. 

З огляду на той факт, що сьогодні користувачів таких електронних систем 
стає дедалі більше і правове регулювання не завжди встигає за швидким розвитком 
відносин в цій сфері, питання, пов'язані із законністю обігу електронних 
платіжних засобів, набувають все більшої актуальності. 

Незважаючи на те, що явище електронних грошей не є новизною на ринку, 
їхнє оподаткування поки що остаточно неврегульоване. Чітке упорядкування 
діяльності платіжних систем та визначення єдиних законодавчих обмежень 
зумовить подальший розвиток безготівкових розрахунків і дасть змогу уникнути 
чимало суперечностей у їхньому обліку та оподаткуванні. 
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Развитие экономики постоянно требует развития существующих и появления 
новых банковских продуктов. Вследствие этого существует необходимость 
дальнейшего совершенствования банковских операций в Республике Беларусь. 
Решение данной задачи, прежде всего, зависит от формирования условий, 
требуемых для внедрения и развития передовых технологий осуществления 
банковской деятельности, и предусматривает:  

· расширение прав банков в установлении процедур проведения банковских 
операций, закрепляемых в локальных нормативных правовых актах;  

· развитие институтов обеспечения прав банков как кредиторов и 
повышение информированности клиентов банков о стоимости и содержании 
предоставляемых им банковских услуг [1]. 

Приоритетными направлениями развития банковского сектора Республики 
Беларусь являются: 

1. Повышение эффективности финансирования реального сектора 
экономики; 

2. Расширение кредитной поддержки развития малого и среднего бизнеса; 
3. Внедрение форфейтинговых операций; 
4. Расширение предоставления услуг торгового финансирования. 
Банковское кредитование по-прежнему будет занимать важное место в 

области финансирования реального сектора экономики в целом. Повышение 
доступности кредитов нефинансовому сектору экономики будет достигаться, в том 
числе, за счет проведения взвешенной политики в отношении ставок по 
депозитно-кредитным операциям. Сохранится приоритетность таких 
направлений, как инвестиционное кредитование и кредитная поддержка развития 
экспортоориентированных производств. 

Кроме того, особое внимание будет уделено расширению кредитной 
поддержки развития малого и среднего бизнеса. Особые акценты в кредитной 
политике банков необходимо сделать на повышении доступности кредитов 
банков для организаций и физических лиц через снижение процентных ставок. С 
этой целью банки реализуют комплекс мер, направленных на снижение 
управленческих и организационных издержек. В частности, банки будут 
осуществлять переход на одноуровневую систему управления региональной 
структурой, централизацию бухгалтерского учета, кадровой и правовой работы, 
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снабжения в центральных подразделениях, преобразование филиалов и 
отделений в расчетно-кассовые центры и центры по оказанию банковских услуг.  

Новым направлением в области банковских операций станут 
форфейтинговые операции, которые означают покупку среднесрочных векселей, 
других долговых и платежных документов, возникающих из товарных поставок, 
специальным кредитным институтом (форфейтором) за наличный расчет без 
права регресса на экспортера при предоставлении последним достаточного 
обеспечения [2]. 

Их появление обусловлено задачами увеличения экспорта и получения 
валютной выручки предприятиями. Предполагается законодательно закрепить 
права и обязанности банков по проведению форфейтинговых операций, что 
будет стимулировать развитие системы расчетов и кредитования во 
внешнеэкономической деятельности. 

Также в целях развития кредитования международных операций 
нефинансового сектора планируется расширение предоставления услуг торгового 
финансирования. 

Торговое финансирование представляет собой комплекс методов, 
инструментов и механизмов по финансированию внешнеторговых операций 
клиентов путем привлечения отечественными банками кредитных ресурсов с 
международных кредитно-финансовых рынков. В предоставлении таких ресурсов 
центральную роль играют банки. Однако средства для финансирования могут 
предоставляться и при посредничестве третьей стороны, например, через 
экcпортное агентство, международные торговые компании, специализированные 
небанковские кредитно-финансовые организации [3].  

Финансирование международных торговых операций осуществляется с 
применением различных механизмов и инструментов. Вместе с тем, основными 
формами торгового финансирования являются:  

· экспортный коммерческий кредит (кредит поставщика), когда кредитором 
выступает компания-экспортер, поставляющая товары на экспорт с отсрочкой 
платежа;  

· экспортный финансовый кредит (кредит покупателю), в данном случае 
кредит предоставляется в денежной форме, как правило, банком либо 
национальным экспортным кредитным агентством страны-экспортера покупателю 
- импортеру для покупки товаров, производимых экспортером. 

На примере ОАО ”АСБ Беларусбанк“, начиная с кризисного 2011 года, 
заметна нарастающая динамика сумм кредитных линий для торгового 
финансирования. За 2014 год эта сумма увеличилась на 14,6 процента по 
сравнению с 2013 годом, а в 2013 – на 40,2 процента по сравнению с 2012. На 1 
октября 2015 года эта сумма уже составила 1208,8 млн. USD, что указывает на 
положительную динамику и к концу 2015 года [4].  

Повышение эффективности работы банковского сектора и развитие системы 
банковских операций напрямую связаны  с расширением использования 
передовых информационных технологий и повышением эффективности 
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банковского надзора [5]. 
Применение информационных технологий в современной банковской 

системе становится одним из главных элементов стратегии развития банков, 
определяющих качество предоставляемых услуг, уровень менеджмента и 
надежность функционирования финансовых институтов.  

В этих условиях основными целями развития информационных технологий в 
банковской системе являются:  

· повышение качества и увеличение количества услуг, предоставляемых 
клиентам банковской системы;  

· обеспечение доступности банковских услуг независимо от 
территориальной принадлежности клиентов;  

· повышение эффективности, надежности и безопасности 
функционирования информационных систем.  

Важным является процесс автоматизации банковских учетных систем в части 
организации ведения бухгалтерского учета и формирования финансовой 
отчетности с использованием современных информационных технологий.  

Развитие банковского сектора страны должно осуществляться одновременно 
с повышением устойчивости его функционирования. Надлежащий уровень 
качества работы банков во многом зависит от эффективности систем управления 
и  внутреннего контроля. 

Для дальнейшего совершенствования организации надзора в банковской 
системе необходимо:   

· повышение эффективности систем управления рисками в банках, в том 
числе по обеспечению постоянного участия наблюдательных советов  в решении 
вопросов, касающихся стратегических целей управления рисками; 

· повышение эффективности системы корпоративного управления, в том 
числе деятельности независимых директоров, и исключение конфликта 
интересов; 

· повышение требований к допуску на рынок банковских услуг и 
обеспечение их соблюдения банками в процессе своего функционирования. 

Совершенствование системы банковских операций позволит обеспечить 
устойчивое и эффективное функционирование банковского сектора Республики 
Беларусь и повысить возможности в области кредитования реального сектора 
экономики в целом и внешнеэкономической деятельности в частности.  
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ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ЗАПОРУКА 

БАНКІВСЬКОЇ БЕЗПЕКИ 
 

Головним критерієм ефективності та безпеки банку є стабільність його 
фінансового й економічного розвитку відповідно до планів і завдань незалежно від 
зміни ситуації. Гарантування вкладів фізичних осіб є надзвичайно важливою 
функцією кожної держави. За останні роки істотно збільшилаcя недовіра до банків 
зі сторони населення через неповернення вкладів. Це зумовлює необхідність 
дослідження системи захисту заощаджень населення. В Україні функцію 
гарантування вкладів покладено на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 
(ФГВФО).  

22 вересня 2012 року набув чинності Закон України від 23 лютого 2012 року 
№ 4452-VI “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб” [1]. Даним Законом 
розширено повноваження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, зокрема в 
частині щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку шляхом введення 
тимчасової адміністрації та ліквідації неплатоспроможних банків. 

Важливим інструментом у зміцненні довіри вкладників до банківської системи 
є гарантована сума відшкодування. Розуміючи це, ФГВФО збільшував її розмір 11 
разів з 500 до 200 000 грн. Зазначений розмір гарантованої суми відшкодування 
перевищує початковий (500 гривень) у 400 разів, та захищає інтереси 98,8% 
вкладників. Обсяг фінансових ресурсів ФГВФО станом на 01 січня 2015 року 
становив 16,9 млрд грн., а станом на 01 січня 2016 року 14,1 млрд грн., тобто 
зменшився на 2,8 млрд грн. 

За час існування ФГВФО виплати гарантованої суми відшкодування 
здійснювались вкладникам 48 банків, в яких Національним банком України 
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відкликано банківську ліцензію та ініційовано процедуру ліквідації. Всього в межах 
гарантованого розміру відшкодування отримали сотні тисяч вкладників. 
Найбільший обсяг виплат був здійснений у 2010 році – 2,3 млрд , у 2014 році – 
майже 8,5 млрд грн., а у 2015 році 6,6 млрд грн. [2]. 

Найбільша кількість ліквідованих банків, вкладникам яких ФГВФО 
здійснював відшкодування, припадала на 2012-2015 роки. У 2014 році кількість 
банків, по яких ФГВФО здійснював виплати гарантованої суми відшкодування, 
досягла 28. Вкладники 17 банків із зазначеної кількості розпочали отримувати 
відшкодування за вкладами у звітному році [2]. 

Відповідно до частини 3 статті 19 Закону мінімальний обсяг коштів ФГВФО 
не може бути нижчим за 2,5 % від суми гарантованих ФГВФО коштів вкладників у 
межах суми відшкодування з урахуванням суми зборів з учасників ФГВФО, які 
мають надійти протягом наступного кварталу [1]. Впродовж 2014 року в динаміці 
вкладних операцій по учасниках ФГВФО відзначились наступні тенденції: 
чисельність вкладників зменшилась на 923,7 тис. осіб або на 1,9% і склала 46,5 млн 
осіб; обсяг депозитного портфеля фізичних осіб зменшився на 20,5 млрд грн або 
на 5,1% і склав 382,1 млрд грн. У 2015 році чисельність вкладників депозитного 
портфеля фізичних осіб зменшилася на 1% і склала 44,7 млн осіб; обсяг 
депозитного портфеля фізичних осіб зменшився на 19,8 млрд грн  порівняно з 
2014 роком і склав 362,3 млрд грн. 

Основна причина зменшення суми вкладів – відтік вкладів майже по всіх 
банках та ліквідація банків. Провідну позицію по залученню вкладників та суми 
вкладів займає ПАТ “КБ “ПриватБанк”, в якому розміщують вклади 19,4 млн 
фізичних осіб (41,7% по системі) на загальну суму 105,5 млрд грн, або 27,6% у 
загальній сумі вкладів. Сума вкладів у іноземній валюті склала 54,4 млрд грн або 
25,9% серед вкладів в іноземній валюті по системі та складає 51,5% в структурі 
вкладів банку. Сума відшкодування за вкладами склала 69,8 млрд грн (66,1% із суми 
вкладів банку) або 33,3% у загальній сумі відшкодування по ФГВФО; питома вага 
вкладів в національній валюті зменшилась від 55,7 до 45,0%, а в іноземній валюті 
зросла до 55,0%; сума вкладів у національній валюті скоротилась на 52,2 млрд грн 
або на 23,3% і склала 172,1 млрд грн, а гривневий еквівалент вкладів в іноземній 
валюті зріс на 31,7 млрд грн або на 17,7% і склав 210,0 млрд грн.; приріст вкладів в 
іноземній валюті відбувся за рахунок переоцінки валютних вкладів. В доларовому 
еквіваленті вклади в іноземній валюті зменшились на 9,0 млрд дол. США або на 
40,3% від 22,3 до 13,3 млрд дол. США. Якщо вклади в іноземній валюті рахувати в 
доларовому еквіваленті за курсом НБУ, який станом на 01.01.2014 року складав 
7,993 грн, то загальний відтік вкладів із банківської системи складе 124,1 млрд грн 
або 30,8%. Гарантований рівень відшкодування коштів за вкладами складає 200 тис. 
грн. Станом на 01.01.2015 року повністю захищеними були кошти 98,7% 
вкладників, у таких вкладників зосереджено 39,2% від загальної суми вкладів, а 
станом на 01.01.2016 року процент покриття кількості вкладників збільшився на 
0,1% і становив 98,8% [2]. 

Таким чином, основним завданням Фонду є забезпечення функціонування 
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системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних 
банків з ринку. Основною місією Фонду гарантування є збільшення довіри 
населення до банківської системи і перешкоджання поширенню кризових явищ, 
які могли б дестабілізувати економіку в цілому; захист інтересів вкладників та 
акціонерів банків; забезпечення рівних гарантій усім клієнтам банків; мінімізації 
втрат банківських вкладів, що, своєю чергою, стимулює населення до розміщення 
збережень у банках, оскільки дозволяє запевнити громадян у захищеності їхніх 
вкладів. У результаті розв’язується проблема формування ресурсної бази банків і 
попередження банкрутств банківських установ, а захист інтересів дрібних 
вкладників зміцнює соціальну стабільність, що веде до недопущення розорення 
широких народних мас, залученню депозитів і зростанню банківських активів та 
сприяє забезпеченню банківської безпеки. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТРАКТУВАННЯ СУТНОСТІ 
БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ 

 
На шляху до 25-ї річниці Незалежності України сучасний стан розвитку 

нашої економіки характеризується нестабільністю та тотальною корупцією в 
органах виконавчої влади, зміною законодавчої і нормативної бази, існуванням 
різноманітних форм власності, складною політичною, військовою і соціальною 
ситуацією. За таких умов значно зростає роль управлінської функції з боку 
держави і в тому числі державного бюджетного контролю. За допомогою 
бюджетного контролю держава може встановити, наскільки ефективно, 
раціонально, законно використовуються бюджетні кошти, чи було задіяно всі 
додаткові резерви щодо наповнення дохідної частини бюджетів. 

Розкриття сутності бюджетного контролю базується на вченнях про сам 
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бюджет, оскільки він являється об’єктом даного контролю.  
Розглядаючи бюджет як об’єктивну економічну категорію, акцентуємо увагу – 

в чому заключається його сутність. А сутність бюджету полягає в тому, що під 
державним бюджетом розуміємо грошові відносини, які пов’язані з розподілом та 
перерозподілом валового внутрішнього продукту з метою формування та 
використання централізованого фонду грошових коштів. Ця сутність проявляється 
через контрольну і розподільчу функції, які виконує вищезазначена економічна 
категорія. Розподільча функція знаходить своє відображення в податковому та 
неподатковому механізмах акумуляції доходів бюджету, бюджетному 
фінансуванню, бюджетному регулюванні, тощо. Контрольна функція 
проявляється на практиці в якості бюджетного контролю. Таким чином логічне 
буде твердження, що бюджетний контроль відображає зміст контрольної функції 
бюджету. 

Також варто зауважити, що державний бюджет є ланкою фінансів у 
загальному та державних фінансів зокрема. Оскільки фінанси як більш 
узагальнююча економічна категорія виконують також розподільчу і контрольну 
функції, а змістом контрольної функції є фінансовий контроль, то можна 
стверджувати, що бюджетний контроль є різновидом фінансового контролю. 

Ще однією характерною особливістю бюджетного контролю є те, що він 
базується на категорії контролю як функції системи управліннями суспільними 
процесами. Будучи однією із функцій управління, контроль є об’єктивно 
необхідним. За його допомогою процес управління спрямовується до встановленої 
ідеальної моделі, коригуючи поведінку підконтрольного об’єкта. Таким чином, 
контроль можна назвати унікальним, універсальним явищем, яке потрібно успішно 
застосовувати в економічній, соціальній, політичній та в інших сферах суспільного 
життя. 

Бюджетний контроль поєднує у собі розглянуті два начала і використовується 
там і тоді, де функціонують бюджетні відносини. Виходячи з характеристики 
особливостей бюджетного контролю, можна зробити висновок, що бюджетний 
контроль є об’єктивно зумовленою складовою процесу економічної діяльності та 
однією із функцій управління бюджетної системи. 

О. Гетманець обґрунтовує бюджетний контроль як багатопланове і 
комплексне явище, яке можна розглядати з різних позицій: функція держави щодо 
пошуку ефективних механізмів організації  важливих ланок публічних фінансів – 
бюджетів; механізм забезпечення законності й правопорядку в бюджетній сфері та 
іншій [1, с. 150]. 

Як зазначає Л. Сафонова, бюджетний контроль – це складова  фінансового 
контролю, де об’єктивною основою є контрольна функція фінансів, тобто це 
сукупність заходів, які проводять державні органи, що пов’язані з перевіркою 
законності, доцільності та ефективності утворення, розподілу і використання 
грошових фондів держави і місцевих органів самоврядування [2, с. 49]. 

Цю думку продовжує група авторів під редакцією О. Кириленко, які 
вважають, що «бюджетний контроль являє собою систему заходів органів 
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державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого 
самоврядування, спрямованих на забезпечення законності дій учасників 
бюджетного процесу під час складання, розгляду, затвердження, внесення змін, 
виконання бюджетів і звітування про їх виконання з використанням специфічних 
форм і методів їх організації» [2, с. 49]. 

На сучасному етапі термін «бюджетний контроль» не застосовується в 
бюджетному законодавстві, як правило, у Бюджетному кодексі України 
використовуються терміни: «фінансовий контроль», «контроль за дотриманням 
бюджетного законодавства», «внутрішній контроль», «зовнішній контроль» тощо, 
під якими, власне, і розуміється бюджетний контроль. 

Розглядаючи бюджетний контроль у юридичній літературі можна трактувати 
його як:  

1) вид фінансового контролю, який здійснюється в процесі складання, 
розгляду, затвердження та виконання бюджету; 

2) врегульована нормами бюджетного права система ревізійно-правових 
заходів, спрямованих на перевірку законності та доцільності здійснюваної 
бюджетної діяльності; 

3) діяльність уповноважених органів державної влади, яка спрямована на 
забезпечення законності, фінансової дисципліни та раціональності в ході 
формування, розподілу і використання коштів державного й місцевих бюджетів з 
метою ефективного соціально-економічного розвитку держави. 

Методологічно сутність бюджетного контролю як поняття зводиться до 
процесу перевірок за діяльністю об'єкта управління, з метою оцінки 
обґрунтованості прийняття рішень і результатів їх виконання, а саме: вивчення 
природи фінансово-господарських операцій, перевірки правильності 
здійснюваних операцій та їх відображення в обліку, а також вжиття заходів для 
усунення порушень і попередження їх у подальшому. 

Також існує ще один підхід за яким бюджетний контроль трактують як 
контроль взагалі за грошовими коштами, що перерозподіляються через бюджетну 
систему, так і як контроль за рухом фінансових потоків у межах бюджетної 
системи. 

Проаналізувавши та узагальнивши вищезгадані визначення та підходи стає 
зрозумілим, що важливість бюджетного контролю в економіці держави зумовлена 
його місцем, роллю та функціями в усіх сферах бюджетного процесу: контроль 
займає центральне місце в процесі планування та супроводжує процес 
використання грошових коштів. Він являється, з одного боку, засобом зв'язку між 
фінансовим плануванням та фінансовим обліком (статистикою), а з другого-
передумовою здійснення функцій фінансового аналізу та регулювання. 

Отже, досліджуючи  бюджетний контроль варто зазначити, що не існує 
єдиного підходу до визначення цієї економічної категорії. Загалом  під бюджетним 
контролем розуміють  систему  заходів органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, спрямованих на забезпечення законності дій учасників 
бюджетного процесу під час складання, розгляду, затвердження, внесення змін, 
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виконання бюджетів і звітування про їх виконання з використанням специфічних 
форм і методів їх організації. 
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МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ У СВІТЛІ БЮДЖЕТНОЇ РЕФОРМИ 

 
Інструмент реалізації міжбюджетних відносин – міжбюджетні трансферти – 

обираються залежно від того, з якого рівня бюджетної системи розпочинається 
планування та затвердження бюджетів. Формування бюджетів “знизу догори” 
властиве, як правило, розвиненим країнам, що характеризуються постійним 
стабільним розвитком. Для кризового періоду притаманне формування бюджету 
“з гори до низу”, що супроводжується посиленням централізації державної влади 
та управління публічними фінансами. Така система нині діє в Україні. Тому основу 
децентралізації, яка ставить за мету зростання зацікавленості органів місцевої влади 
у нарощенні дохідної бази місцевих бюджетів, формує зміна системи формування 
бюджетів. 

Теоретичне підґрунтя системи міжбюджетних відносин міститься у працях 
С. Огородника, В. Суторміної, В. Федосова, С. Юрія, Й. Бескида, 
С. Буковинського, О. Василика, В. Опаріна, І. Сала, В. Родіонової, О. Романенка, 
О. Кириленко, О. Сунцової та ін. При цьому точки зору авторів щодо розгляду 
деяких питань організації міжбюджетних відносин дещо різняться, що створює 
можливості та сприяє подальшим науковим дослідженням. 

Особливістю міжбюджетних відносин у 2015 р. в Україні є їх нова модель, 
запроваджена змінами до Бюджетного кодексу України, прийнятими законом від 
28 грудня 2014 р. № 79-VIII [1]. Головними відмінностями нової моделі є 
скасування дотації вирівнювання (вилучення) і запровадження базової (реверсної) 
дотації, а також освітньої субвенції, субвенції на підготовку робітничих кадрів, 
медичної субвенції, субвенції на забезпечення медичних закладів окремих 
державних програм та комплексних заходів програмного характеру. 
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Цими змінами впроваджено механізм, за якого держава шляхом передачі 
спеціальних трансфертів (субвенцій) повною мірою бере на себе відповідальність 
щодо фінансового забезпечення поточних видатків установ медичної та освітньої 
сфери, що належать до повноважень місцевих бюджетів і складають значний 
обсяг у їх видатках. 

Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності територій здійснюється 
лише за двома податками: податком на прибуток підприємств приватного сектору 
економіки (10 %) – по обласних бюджетах; податком на доходи фізичних осіб – 
по бюджетах міст, районних та обласних бюджетах. Решта платежів залишаються 
у повному розпорядженні місцевих органів влади. 

За результатами горизонтального вирівнювання визначається обсяг 
міжбюджетного трансферту для місцевих бюджетів, що мають прямі міжбюджетні 
відносини з державним бюджетом, а саме місцеві бюджети з коефіцієнтом  
надходжень нижче за 0,9 від середнього показника по Україні отримують базову 
дотацію (80 % суми, необхідної для досягнення показника 0,9), що підвищить 
рівень їх забезпеченості; в межах від 0,9 до 1,1 – вирівнювання не здійснюється; 
вище за 1,1 середнього показника по Україні – частину надходжень 
передаватимуть до державного бюджету (реверсна дотація).  

При цьому кошти вилучаються не у повному обсязі, як раніше, а лише 50% 
перевищення індексу податкоспроможності 1,1 до середнього значення по Україні. 
Вирівнювання по бюджету м. Києва не здійснюється. 

Система вирівнювання податкоспроможності, на нашу думку, є більш 
прогресивною, ніж система балансування, бо має на меті сприяти зацікавленню 
органів місцевої влади у додатковому залученні коштів (оскільки вилучається 50 % 
суми перевищення, а не 100 % як було раніше). 

Разом з тим, як показують результати аналізу, загальний обсяг міжбюджетних 
трансфертів з державного до місцевих бюджетів в Україні за січень-вересень 2015 
р. зріс у порівнянні з аналогічним періодом 2014 р. на 23,9 млрд грн, а порівняно з 
січнем-вереснем 2013 р. – на 33,4 млрд грн. Їх частка у доходах місцевих бюджетів 
впевнено зростає: з 51,9 % (за січень-вересень 2013 р.) до 57,4 % (за аналогічний 
період 2015 р.) [2]. Приріст обсягів міжбюджетних трансфертів за січень-вересень 
2015 р. порівняно з аналогічним періодом попереднього року склав 26 %. Їх 
зростання відбувалося вищими темпами, ніж зростання доходів місцевих бюджетів 
[2]. 

Вказані тенденції засвідчують посилення залежності доходів місцевих 
бюджетів від обсягів міжбюджетних трансфертів, що є негативним, і 
підтверджують високий ступінь централізації бюджетної системи України.  

Процес реформування системи міжбюджетних трансфертів певною мірою 
подолав суб’єктивний підхід та підвищив рівень прозорості при визначенні їх 
обсягів. Проте, враховуючи неухильне зростання питомої ваги міжбюджетних 
трансфертів у доходах місцевих бюджетів, цього недостатньо. Діяльність органів 
місцевої влади все ще перебуває у значній залежності від рішень вищих органів 
влади, а рівень державного регулювання як засіб забезпечення рівноваги у розвитку 
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територій, залишається недостатнім. 
Кризовий стан економіки України вимагає ґрунтовного підходу та 

поглибленої розробки питань щодо визначення обсягу міжбюджетних 
трансфертів, оскільки однією з найважливіших умов виведення економіки країни з 
кризи та досягнення високих темпів розвитку є ефективне планування та 
використання бюджетних коштів. 

Нині діюча система міжбюджетних трансфертів має низку переваг. Зокрема, 
вона покликана сприяти поліпшенню якості надання послуг споживачам та їх 
належному фінансовому забезпеченню, гнучкості в управлінні бюджетними 
коштами у межах загального балансу ресурсів. Зміна механізму фінансування 
видатків на освіту та медицину відповідно до нових видів субвенцій має на меті 
реформування та удосконалення стратегії видатків у зазначених сферах, 
підвищення рівня ефективності їх використання. 

Разом з тим, існує й низка неврегульованих проблем. Зокрема, для обрахунку 
розміру міжбюджетних трансфертів використовувалися статистичні дані кількості 
населення на 01.01.2014 р., тобто не враховувалися внутрішньо переміщені особи 
(з території окупованих територій та біженці). Статистичні дані щодо фактичного 
надходження податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток 
підприємств приватного сектору економіки використовувалися за 2013 р., що не 
враховує погіршення ситуації в економіці з цього часу. У розрахункових 
показниках міжбюджетних трансфертів не передбачено кошти на здійснення 
індексації заробітної плати, що за умов високих темпів інфляції є неприпустимим. 
Плановий обсяг субвенцій не враховує підвищення комунальних тарифів на 
енергоносії [3]. 

Таким чином, на сьогодні є актуальним подальше удосконалення системи 
міжбюджетних відносин, що вимагає добре обміркованих кроків на шляху їхнього 
реформування.  

Подолання зазначених недоліків, а також подальше вдосконалення діючого 
порядку розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів, на наш погляд, сприятиме 
формуванню бюджетної системи, яка б відповідала потребам сьогодення. 
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Страховий портфель – це базис, який забезпечує як функціонування 

страхової компанії у короткостроковому періоді, так і її розвиток на перспективу. 
Не зважаючи на важливість цієї специфічної категорії, питанням аналізу 
страхового портфеля сучасні науковці приділяють недостатньо уваги. На наш 
погляд, це викликано по-перше, відсутністю одностайності в поглядах науковців 
щодо трактування даної дефініції, а по-друге, недооцінюванням ролі аналізу у 
процесі управління страховим портфелем на етапах його формування, 
моніторингу та оцінки. З огляду на зазначене, вважаємо за доцільне уточнити суть 
категорії “страховий портфель” та визначити основні напрями його оперативного 
аналізу. 

На думку А. О. Дрібноход, “страховий портфель – це систематизована 
сукупність страхових ризиків, які прийняті страховиком на страхування залежно від 
цілей страхової компанії ” [2]. А. Л. Баранов вважає, що “страховий портфель – це 
вартісна оцінка страхового покриття ризиків за прийнятою сукупністю договорів 
(об’єктів страхування)” [1]. За трактуванням Н.  М.  Яшиної “страховий портфель – 
це вартість страхових ризиків, прийнятих на страхування з набором певних 
фінансових інструментів, які забезпечують фінансову стійкість страхової 
організації, на принципах еквівалентності, збалансованості та ефективності” [4, 
с. 20]. Загалом можна зазначити, що сучасна наукова думка розглядає страховий 
портфель як: сукупність ризиків, прийнятих на страхування; кількість 
застрахованих об’єктів, договорів страхування; обсяг страхових премій, сум, 
виплат. Така багатовекторність поглядів, на наш погляд, гальмує як розвиток теорії 
страхування у цілому, так і формування адекватної, затребуваної практикою, 
цілісної методики аналізу страхового портфеля, зокрема.  

Відповідно, на наш погляд, страховий портфель, насамперед, необхідно 
трактувати з позиції виникнення зобов’язань страхової компанії перед 
страхувальниками відповідно до умов укладених договорів. Окрім цього, необхідно 
зазначати дату, на яку сформований даний портфель. Адже страховому портфелю 
притаманний високий рівень динамічності, що призводить до зміни величини 
зобов’язань страхової компанії перед страхувальниками: безперервно відбувається, 
з одного боку, укладання договорів, а, з іншого – закінчення терміну або ж 
припинення дії окремих із них; здійснення виплат при настанні страхових 
випадків; передача ризиків на перестрахування тощо. 

Отже, ми вважаємо, що страховий портфель – це вартість взятих на себе 
страховою компанією зобов’язань за прийнятими від страхувальників ризиками на 
певну дату. Водночас, характеристиками страхового портфеля і, відповідно, 
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об’єктами аналізу є: кількість договорів і застрахованих об’єктів; величина чистих 
страхових сум, премій і виплат.  

На етапі формування страхового портфеля доречним буде проведення 
стратегічного аналізу, оскільки його результати сприятимуть вибору оптимального 
варіанту портфеля, здатного досягти поставлених компанією цілей. Моніторинг та 
оцінка страхового портфеля повинні бути нерозривно пов'язаними з оперативним 
аналізом. Загалом, зважаючи на динамічність страхового портфеля та необхідність 
підтримки належного рівня фактичного запасу платоспроможності, вважаємо, що 
проведення оперативного аналізу має бути пріоритетним напрямом аналітичної 
роботи у страхових компаніях. 

Зважаючи на те, що ст. 30 Закону України “Про страхування” передбачено, 
що “на будь-яку дату фактичний запас платоспроможності страховика повинен 
перевищувати розрахунковий нормативний запас” [3] оперативний аналіз 
страхового портфеля повинен бути щоденним і включати: 

Ø дослідження зміни загальної величини зобов’язань та їх структури за 
видами страхування; 

Ø оцінку змін в обсягах валових і чистих страхових премій та їх структурі за 
видами страхування; 

Ø дослідження змін в обсягах валових і страхових виплат (відшкодувань) та 
їх структурі за видами страхування; 

Ø визначення фактичного запасу платоспроможності та порівняння його  з 
розрахунковим нормативним. 

Оперативний аналіз, який ми пропонуємо проводити щомісячно, повинен 
передбачати дослідження динаміки: 

Ø кількості договорів страхування з визначенням коефіцієнта рівноваги як 
відношення кількості страхових договорів, за якими завершився термін дії, до 
кількості діючих договорів на певну дату. Даний коефіцієнт дозволяє оцінити 
розвиток чи занепад окремого виду страхування; 

Ø застрахованих об’єктів за загальною кількістю укладених договорів, 
об’єктів і за видами страхування; 

Ø страхових випадків за загальною кількістю укладених договорів, об’єктів і 
за видами страхування; 

Ø коефіцієнта Ф. В. Коньшина (формула 1), що дозволяє оцінити фінансову 
стійкість страхових операцій. (Чим меншим є значення даного коефіцієнта, тим 
вищою є фінансова стійкість страхової компанії). 

Tsn
TsК

´
-

=
1 ,                                                                                                         (1) 

де Ts – середня тарифна ставка за всім страховим портфелем; 
n – кількість застрахованих об’єктів; 
Ø рівня збитковості страхових сум (Z) та рівня виплат (Rv): 

å
å=

S
V

Z ,                                                                                                              (2) 
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å
å=

P
V

Rv ,                                                                                                            (3) 

де ∑V – сума виплат на визначену дату; 
∑S – загальна вартість зобов’язань за укладеними договорами; 
∑P – загальна величина страхових премій. 
Отже, уточнення поняття “страховий портфель”, що на відміну від існуючих, 

акцентує увагу на величині зобов’язань страхової компанії перед страхувальниками 
на певну дату, дозволило структурувати оперативний аналіз у контексті 
періодичності його проведення. Використання результатів такого аналізу 
сприятиме прийняттю ефективних рішень в управлінні страховим портфелем. 
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У зв’язку з процесами модернізації вищої освіти, внесення змін до Закону 

«Про вищу освіту» в Україні  зростає роль вивчення європейського освітнього 
простору, вивчення нової моделі фінансових взаємовідносин університету, 
суспільства та держави. Під впливом взаємодії різних дисциплін у дослідженнях 
Європейського Союзу формуються нові економічні інновації в освітній системі 
України: фінансова автономія вищих навчальних закладів, нові механізми 
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державного фінансування освіти; диверсифікація джерел фінансування освіти; нові 
механізми фінансування освіти грантовими програмами, пільгове стимулювання 
інвестицій у сферу освіти; нові механізми оплати праці робітників освіти, 
забезпечення фінансово-економічної безпеки вищих навчальних закладів. 

Пошук нових механізмів у становленні ефективної  університетської 
фінансової автономії є предметом постійної уваги теоретиків і практиків. Серед 
них слід назвати таких вітчизняних і зарубіжних фахівців, як: О. Дегтярьова, 
Н. Василькова, Н. Константюк, Б. Данилишин, В. Князєв, М. Корецький, 
В. Куценко, В. Майборода,  В. Мартиненко, О. Поважний,  С. Матюх та ін. 

Університетська автономія за Лісабонською декларацією охарактеризовується  
за чотирма показниками: фінансова автономія, академічна автономія, організаційна 
автономія та кадрова автономія. 

Згідно Закону «Про вищу освіту» в Україні під автономією вищого 
навчального закладу слід розуміти самостійність, незалежність і відповідальність 
вищого навчального закладу у прийнятті рішень стосовно розвитку академічних 
свобод, організації освітнього процесу, наукових досліджень, внутрішнього 
управління, економічної та іншої діяльності, самостійного добору і розстановки 
кадрів у межах, встановлених цим Законом особливої уваги заслуговують норми 
про фінансову незалежність вишів від центральних органів влади. 

Згідно з п. 2 ст. 32 Закону України «Про вищу освіту», ВНЗ також має право 
встановлювати власні форми матеріального заохочення, розпоряджатися 
власними надходженнями, зокрема від надання платних послуг; відкривати поточні 
та депозитні рахунки в банках. Тобто, приймати рішення щодо розподілу коштів 
та генерування доходів буде університет, а не держава. 

Водночас існують проблеми та обмеження фінансової автономії ВНЗ: 
- всі зароблені ВНЗ кошти надходять на рахунки Держказначейства, яке і 

визначає статті витрат таких коштів; 
- Бюджетний кодекс України вказує на те, що власні надходження бюджетних 

установ (до яких належать вищі навчальні заклади) отримуються додатково до 
коштів загального фонду бюджету і включаються до спеціального фонду бюджету, 
а їх використання повинно бути чітко прописане в кошторисі ВНЗ; 

- Бюджетний кодекс забороняє створення позабюджетних фондів; 
- Закон України «Про здійснення державних закупівель», встановлює правові 

та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні 
кошти. Відповідно до якого власні надходження вузів належать до державних 
коштів; 

- Постанова КМУ №332 зі змінами та доповненнями від 4.02.2016 року  «Про 
граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та 
устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також 
установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевих 
бюджетів» чітко встановлює цінові параметри здійснення закупівель вузами [1]. 

Фінансова автономія ВНЗ України передбачає на власний розсуд 
розпоряджатися майном і коштами університету. Між тим, у вищих навчальних 
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закладах світу функціонує зовсім інша модель управління – корпоративна. Вона 
полягає у розмежуванні прав власників-акціонерів навчальних закладів. Перші 
вирішують лише питання фінансування університету, а другі здійснюють усе 
можливе для перемоги університету у міжнародних рейтингах, втілюють нові 
проекти та програми, домагаються високих результатів тестування. У всіх країнах 
світу до вищих навчальних закладів,  незалежно від форми його власності, 
потрапляють гроші з різних джерел – міністерств, банків, комерційних компаній 
[2].  

Тому, на наш погляд, використання такої практики в Україні потребує 
додаткового нагляду у межах фінансової автономії ВНЗ,  а також додаткових 
заходів:  

• забезпечення чистої конкуренції у діяльності ВНЗ, опираючись на якість 
освітніх послуг, а не наближеність до Міністерства освіти та науки; 

•  розширення та вдосконалення маркетингової діяльності вузу; 
• зняття обмежень щодо управління активами ВНЗ; 
• розмежування академічної та фінансово-господарської діяльності ВНЗ; 
• зміна структури управління та підвищення ролі фінансового менеджменту у 

ВНЗ; 
• фінансами університету як будь-якого іншого суб’єкта ринкових відносин 

повинен управляти досвідчений фінансовий менеджер[1;3;4;5]. 
Ефективний розвиток автономії вищих навчальних закладів в Україні на 

основі європейського і світового досвіду вимагає сприяння та стимуляції розвитку 
вищих навчальних закладів як активних суб’єктів ринку і пов’язане з цим засвоєння 
нових практик; отримання кредитів, створення комерційних програм і дочірніх 
учбових закладів спільно з іншими університетами; зміцнення та розвитку 
європейсько-інтеграційної функції університетів, соціально-економічне 
заохочення інтеграції університетів в європейський освітній простір; 
запровадження практики незалежного оцінювання діяльності вищих навчальних 
закладів із залученням зарубіжних експертів, на основі якого визначати обсяги 
фінансування; розробки критеріїв формування рейтингів вищих навчальних 
закладів, що відповідатимуть світовій і європейській практиці.  
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МІЖ СУБ’ЄКТАМИ ЛІЗИНГОВИХ ВІДНОСИН 
 

Лізингова діяльність має важливе значення для проведення структурних 
трансформацій в українській економіці на основі комплексної технологічної 
модернізації виробництва та підвищення інноваційної активності підприємств. 
Формування ринкової інфраструктури, в якій вагоме місце займатимуть лізингові 
компанії, передбачає поглиблене вивчення питання захисту суб’єктів лізингових 
відносин від фінансових ризиків.  

Традиційним підходом до убезпечення лізингових операцій в нашій державі є 
отримання лізинговою компанією застави, поруки або авансу. Але іноді вдається 
знаходити альтернативні рішення, націлені на мінімізацію ризиків за рахунок їх 
розподілу між усіма учасниками лізингових відносин. 

Ризики, пов’язані з несвоєчасною поставкою замовленого предмета лізингу, 
обладнанням, яке не відповідає умовам договору купівлі-продажу, зазвичай 
покладені на продавця. Прямою гарантією для лізингової компанії та її клієнта-
лізингоотримувача у такому випадку є стягнення штрафу з порушника і 
можливість вимагати заміни неякісного устаткування. Проте цього може виявитися 
недостатньо. Для мінімізації ризиків і отримання додаткових гарантій лізинговим 
компаніям доцільно проводити політику єдиного замовника за групами 
устаткування. 

У світовій практиці застосовуються декілька видів гарантій на основі 
договорів, що укладаються між постачальником і лізингодавцем. Одним з 
поширених видів гарантій постачальників є договір про повторну реалізацію 
(project risks). Суть цієї гарантії зводиться до того, що постачальник зобов’язується 
перепродати майно, вилучене за порушення лізингового договору у 
лізингоотримувача. Після реалізації майна на вторинному ринку постачальник 
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виплачує лізинговій компанії отримані кошти з вирахуванням особистих витрат 
(демонтаж, зберігання та ін.) і комісії [1, с.134]. Можна також використовувати й 
інші види гарантій, наприклад, договір про подальший викуп. Така гарантія більш 
вигідна лізингодавцям, ніж продавцям. Постачальнику варто укладати такий 
договір у випадку, коли він упевнений, що ризик можливості невиконання 
платіжних зобов’язань позичальником може бути компенсований додатковим 
прибутком з лізингової операції. 

Деякі постачальники устаткування пропонують лізингодавцям поручительства 
за лізингоотримувачів, використовуючи механізм зворотного викупу майна. 
Активна взаємодія з таким постачальником є важливим елементом гарантійного 
забезпечення операції для будь-якої лізингової компанії, оскільки ризики 
розподіляються пропорційно між учасниками лізингових відносин.  

Варіантом поруки постачальника є зобов’язання виплачувати лізинговій 
компанії певний відсоток від лізингової операції у разі невиконання платіжних 
зобов’язань лізингоотримувачем [1, с. 137]. Постачальник погоджується на поруку 
тоді, коли він упевнений або майже впевнений, що операція не несе додаткових 
ризиків або ж коли лізингоотримувач є для нього стратегічним партнером. За 
таких обставин вимога лізингової компанії про надання такої поруки варта того, 
щоб зберегти довгострокові відносини постачальника з лізингоотримувачем.  

Іншим різновидом поруки постачальників є сумарна порука (pool recourse) [2, 
с. 54], коли постачальник надає лізинговій компанії майже 100% гарантію захисту її 
ризиків, але при цьому обмежує власні ризики за рахунок встановлення «стелі» 
суми гарантії. При сумарній поруці постачальник встановлює відсоток компенсації 
лізинговій компанії від кожної операції за умови, що постачальник укладе декілька 
угод купівлі-продажу з компанією. В результаті утворюється так званий «пул», що 
складає вартість сумарної поруки. Загальна сума поруки в пулі стає доступна 
лізинговій компанії у разі неплатоспроможності одного з лізингоотримувачів. 
Лізингодавець, щоб компенсувати свої втрати за одною з операцій, може взяти 
необмежену суму з пулу. Граничний розмір зобов’язання постачальника 
визначається розміром суми в загальному фонді. Сумарна порука вигідна як 
лізингодавцям, так і постачальникам. Постачальник у даному випадку встановлює 
граничний розмір своїх зобов’язань і разом з тим страхує ризики лізингодавця, що 
сприяє договору купівлі-продажу при оформленні лізингової операції. За умови, 
що портфель лізингових договорів, за якими складається пул сумарної поруки, 
збалансований, лізингодавець фактично дістає можливість компенсувати 100%  
своїх втрат, не вимагаючи від постачальника 100% гарантії за кожною лізинговою 
операцією. 

Для ефективного управління ризиками і отримання надійних гарантій 
лізинговій компанії необхідно також передбачити страхування ризиків, пов’язаних 
зі збереженням майна, його експлуатацією [3, с. 452]. 

Загалом, для мінімізації ризиків слід використовувати комплекс 
взаємопов’язаних рішень. Найкращим способом упередження та зниження рівня 
ризиків лізингових операцій є комплексний аналіз фінансового стану 



СЕКЦІЯ 6 
Проблеми фінансово-кредитної системи 

та її роль в розвитку національної економіки 

SECTION 6 
The problems of the financial and credit system and its 

role in the development of national economy 

 

231 

лізингоотримувача і узгодження графіка грошових надходжень, який би 
задовольняв сторони лізингового договору за термінами і розмірами лізингових 
платежів.  
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ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ  
 

Формування системи управління активами в українських банках повинне 
здійснюватись на науково обгрунтованих принципах, які забезпечать її 
ефективний розвиток та функціонування. Критерієм оцінки рівня розвитку 
системи управління активами повинен виступати ступінь досягнення її необхідних 
принципів.  

Основними принципами управління активами комерційного банку за 
ринкових умов є: 

1) науковий характер як підґрунтя управління, який базується на положеннях 
діалектичної теорії пізнання, враховує вимоги економічних законів розвитку, 
використовує досягнення НТП і передового досвіду, новітні методи економічних 
досліджень;  

2) комплексність, що вимагає охоплення всіх ланок і сторін діяльності, 
всебічного вивчення причинних залежностей в діяльності банку;  

3) системний підхід, при якому кожний досліджуваний об’єкт розглядається як 
складна динамічна система, яка включає ряд елементів певним чином пов´язаних 
між собою і зовнішнім оточенням; 

4) дієвість, що передбачає активний вплив на процес діяльності банку і його 
результати та своєчасне виявлення недоліків, прорахунків, помилок в роботі;  

5) плановість і систематичність. З цієї вимоги витікає необхідність планування 
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управлінської роботи в банку, розподіл обов´язків з її виконання між виконавцями і 
контроль за її виконанням [1, с.187]. Управління має забезпечити єдність 
стратегічного і тактичного планування, відповідність тактичних планів 
стратегічним цілям з метою забезпечення неперервності відповідного процесу; 

6) об’єктивність і точність, що враховує специфіку економічної ситуації в 
країні, регіоні та в системі самого комерційного банку. Вона досягається шляхом 
врахування великої кількості факторів впливу внутрішнього і зовнішнього 
середовища на діяльність банку [2, с. 34]; 

7) оперативність, тобто вміння швидко і чітко проводити оцінювання 
ситуації, приймати управлінські рішення у сфері банківської діяльності; 

8) демократизм, що передбачає участь у процесі управління широкого коло 
співробітників банку [3];  

9) гнучкість, що передбачає мінімізацію не тільки ризиків, але й збитків на 
випадок різкого погіршення зовнішніх умов [4, с. 92]; 

10) ефективність, що призводить до підвищення стабільності, надійності, 
ліквідності та прибутковості діяльності комерційного банку [5, с. 215]. 

У період нестійкої фінансової ситуації в Україні, необхідною умовою 
досягнення і підтримання стабільної діяльності й розвитку комерційних банків є 
дотримання принципів управління активними операціями комерційного банку, їх 
збалансоване зростання і покращення якості. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ У ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ 
 

У період глобальних криз фінансовий сектор потребує суттєвих реформ та 
новацій, реалізація яких неможлива без ефективного державного регулювання 
фінансової складової національної економіки.  

В умовах сьогодення існує потреба побудови чіткого механізму державного 
регулювання фінансової системи, як складової національної економіки на 
принципах оптимальності та забезпечення мобільності реагування на вимоги 
сучасності на умовах поєднання тактики регулювання із розробкою стратегій і 
перспективних прогнозів.  

Питання вдосконалення державного регулювання фінансової системи є 
домінуючими для вітчизняних учених: Г. Башнянина, О. Вовчак, В. Грушка, 
А. Даниленка, В. Загорського, О. Ковалюка, Б. Лановика, C. Лобозинської, 
С. Мочерного, І. Михасюка, С. Панчишина, Ю. Пасічника, С. Реверчука, 
А. Савченка, А. Стельмащука, Л. Швайки та ін. Незважаючи на чималий науковий 
доробок, теоретичні та науково-практичні аспекти державного регулювання 
фінансової складової національної економіки залишаються недостатньо 
розробленими та на часі.  

Реструктуризація фінансової системи виступає першочерговим завданням, що 
дозволить вийти державі з кризи та створить базис для успішного розвитку та 
інтеграції в світове господарство [1, с. 22]. 

В економіці не існує універсального шаблону щодо структури органу 
регулювання та нагляду, проте при її побудові спостерігається загальна тенденція 
щодо: зменшення кількості відокремлених органів регулювання та нагляду; 
інтеграції пруденційного нагляду; зменшення ролі центрального банку у 
пруденційному нагляді за фінансовими установами; наголошенні на ролі 
центрального банку у забезпеченні системної стабільності фінансового сектору; 
створення об’єднаного органу регулювання поза межами центрального банку [2, с. 
80]. 

На сучасному етапі провадиться імплементація Плану Законодавчого 
Забезпечення Реформ та Комплексної програми розвитку фінансового сектору 
України до 2020 року. Зазначені нормативно-правові акти окреслюють 
рекомендовані заходи регуляторного впливу у фінансовій сфері, зокрема: 

- здійснення монетарної політики на основі інфляційного таргетування; 
- забезпечення режиму гнучкого валютного курсу національної валюти; 
- зниження вартості кредитних грошей; 
- відновлення кредитування економіки; 
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- модернізація системи регулювання та нагляду на ринку фінансових послуг; 
- підвищення прозорості та стабільності фінансових ринків; 
- очищення фінансових ринків від проблемних активів; 
- забезпечення динамічного розвитку інструментів та інфраструктури 

фінансових ринків; 
- удосконалення системи оподаткування учасників фінансових ринків; 
- забезпечення інституційної незалежності регуляторів фінансового ринку; 
- підвищення організаційної ефективності регуляторів фінансового ринку; 
- покращення координації роботи регуляторів та учасників фінансового 

ринку; 
- стимулювання розвитку фінансової грамотності споживачів та інвесторів 

фінансового ринку; 
- підвищення стандартів захисту прав споживачів та інвесторів фінансового 

ринку [3].  
Регуляторну політику необхідно здійснювати з урахуванням специфіки 

розвитку національної економічної системи та формувати власну модель 
вітчизняної фінансової системи України, адаптовану до вимог часу.  

Одним із векторів реформування фінансового сектора вважається створення 
єдиного регулятора (мегарегулятора), робота якого дозволить уникнути протиріч в 
системі державного регулювання і контролю у сфері фінансів та створить надійну 
основу для успішної інтеграції України в світову фінансову систему. Це потребує 
перегляду чинного законодавства та збереження за Національним банком України 
відповідних повноважень, що безпосередньо випливають із завдань 
макроекономічного регулювання та здійснення грошово-кредитної політики. 
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ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ КОНЦЕНТРАЦІЇ 
НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ БАНКІВСЬКОГО 

СЕКТОРУ УКРАЇНИ 
 
Сучасний етап розвитку банківської системи України характеризується 

посиленням нестабільності макроекономічної ситуації та змінами конкурентного 
середовища банків. Переформатування вітчизняного банківського сектору з 
погляду його масштабів та структури зумовлене як зміною підходів до банківського 
регулювання і нагляду в частині підвищення вимог до прозорості та капіталізації 
банків, так і об’єктивними кризовими процесами, що зумовили втрату 
платоспроможності ряду банків та подальший їх вихід з ринку. Так, за даними 
НБУ,  кількість діючих банків протягом 2014-2015 рр. скоротилася на 34,6%[1]. 

Зменшення кількості учасників ринку зумовлює підвищення рівня 
концентрації банківської системи, зумовлюючи акумуляцію активів і ризиків 
найбільшими банками системи.  

Дослідження динаміки рівня концентрації за допомогою показників індексу 
концентрації за активами найбільших банків та Херфіндаля-Хіршмана, показав, 
що вітчизняний банківський сектор став більш концентрованим порівняно із 
докризовим рівнем. Зокрема, частка активів п’яти найбільших банків України за 
період 2013 – 9 міс. 2015 рр. зросла на 13,6% та станом на 01.01.2015 р. склала 
53,6%. Ці результати підтверджує індекс Херфіндаля-Хіршмана, значення якого 
зросло на 61,6% та склало 836 пунктів, що відповідає ринкам із незначною 
концентрацією (<1000) [1].  

Хоча ці значення не є критичними за світовими та вітчизняними нормами, 
однак аналіз концентрації серед різних за розмірами груп банків згідно 
класифікації НБУ [1] показав, що концентрація всередині цих груп є значно 
вищою. Так, концентрація п’яти банків у групі найбільших є максимальною – за 
активами її значення станом на 01.01.2015 р. складає 68,8%, на ринку кредитів – 
69,3%, на ринку депозитів – 66,5%. Значення індексу Херфіндаля-Хіршмана 
перебуває в межах 1353-1551 пункти в залежності від показника і відповідає ринкам 
з помірною концентрацією (<1800). Крім того, доходи також виявились 
концентрованими: 66,2% доходів І групи банків та 52,1% доходів системи 
сконцентровано у першій п’ятірці банків (враховано  процентні та комісійні 
доходи банків). 

Слід зазначити, що посилення концентрації несе ризики як для окремих 
банків, банківської системи в цілому, так і для споживачів банківських послуг, що 
знижує конкурентоспроможність банківського сектору. Ускладнення умов 
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конкуренції внаслідок посилення концентрації загрожує втратою частиною банків 
своїх прибутків та подальшим виходом з ринку, а для банківського сектору в 
цілому це означає зростання системних ризиків. Крім того, зниження загального 
рівня конкуренції внаслідок концентрації впливає на доступність банківських 
послуг для споживачів. Це може реалізуватися за наступними напрямами: 

- висока вартість банківських послуг; 
- низька диверсифікація послуг; 
- дефіцит фінансових ресурсів; 
- низька якість обслуговування; 
- дискримінація доступу до послуг за регіональною ознакою. 
Таким чином, з метою стабільного розвитку банківської системи України та 

підвищення її конкурентоспроможності вкрай важливим є стимулювання 
конкуренції. Це передбачає, з одного боку, створення рівних умов доступу та 
діяльності на ринку для всіх банківських установ, а з іншого – посилення вимог 
регулятора до найбільших банків з метою управління системними ризиками, а 
також контролю за рівнем концентрації вітчизняної банківської системи.   
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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 
Новим теоретичним напрямом в обґрунтуванні функціональності банківських 

систем для розвитку країни має бути мезоекономічний підхід – на противагу 
традиційному мікроекономічному з розглядом банківських установ як суб’єктів 
господарювання зі своїми комерційними інтересами, а також макроекономічному з 
розумінням потреби узгодження, координації діяльності банківських установ, 
інших учасників ринку банківських послуг у загальнодержавних масштабах.  

Формулювання ключових положень концепції реалізації перспективної 
регіональної політики розвитку банківської системи повинно виходити з існуючих 
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сьогодні основних проблем макрорівня та можливостей забезпечення 
модернізаційного прориву, який у даній сфері відображається в реакції на 
економічні тенденції з одночасною здатністю підтримувати (стимулювати, 
компенсувати) інноваційні процеси, базовані на фінансовому забезпеченні. Опис 
проблем розвитку банківської системи можна здійснювати розгорнуто і він тісно 
пов’язаний із факторними детермінаціями на жаль часто деструктивного 
характеру. Узагальнено їх можна розподілити на станові й тенденційні. Це 
означає, що одні проблеми, які обумовлюють концептуальні засади реалізації 
перспективної політики розвитку банківської системи, мають більш поточний 
характер і в акумуляційній вимірності можуть набувати тенденційних ознак (тобто 
повторюватись із визначеною періодичністю). Тенденційні ж проблеми 
формуються поодинокими (часто стихійно зумовленими й складно 
передбачуваними) деструктивними явищами й процесами, які через свій 
системний характер надалі можуть інституціоналізуватись у бізнес-середовище з 
подальшим проблемним викоріненням. Станові проблеми банківської системи в 
Україні з допустимістю регіоналізації здійснення її розвитку можуть бути досить 
диференційованими і здебільшого виникають через прояви недобросовісної 
конкуренції на ринку банківських послуг. Як приклад, загальновідома проблема 
значного розриву можливостей банківських установ за розміром фінансових 
активів та, як наслідок, їх реального впливу на ринок банківських послуг.  

Реалізація регіональної політики розвитку банківської системи на 
перспективних засадах має бути представлена, на нашу думку, за порядком 
«проблеми – факторні детермінації – ключові ознаки – регіональна специфіка». Як 
і щодо станових та тенденційних проблем функціонування банківської системи на 
макро- й регіональному рівнях, факторні детермінації перспективної політики 
повинні розподілятись у розрізі поточних та потенційних. Тобто тут теж має 
проявлятись ідейність реалізації перспективної політики розвитку банківської 
системи з орієнтацією на можливі в майбутньому фінансово-економічні, 
політичні, історико-культурні та інші процеси, що найбільш суттєво впливають на 
діяльність банківських установ у системному порядку.  

При реалізації регіональної політики розвитку банківської системи повинні 
враховуватись глобалізаційні, континентальні та загальнодержавні перспективи 
мобілізації й ефективності використання фінансово-кредитних ресурсів з 
подальшим можливим відображенням на стані ринкової економіки. Також мають 
враховуватись можливі соціопсихологічні зміни, що пояснюються теоретичними 
доктринами відносно опортуністичної поведінки суб’єктів-учасників ринку 
банківських послуг. Такий підхід дозволить понизити ризики екзогенних 
детермінацій і забезпечити вищу стійкість вітчизняної банківської системи до 
кризових явищ та процесів, які виникають на вищих системних рівнях. 

Таким чином, важливими ознаками розвитку регіональних банківських 
систем, що повинні враховуватись при реалізації відповідної політики на засадах 
перспективності, мають постати: 

1) екзогенна чутливість. Мається на увазі, що банківська система повинна 
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тонко реагувати на різні процеси економічного й суспільного характеру. Водночас 
її резервність із розподільчо-стабілізаційною функцією повинна дозволяти 
підтримувати економічні процеси на потрібному рівні. Відтак регуляторні впливи 
на банківську систему мають передбачати більш гнучкі підходи в періоди потреби 
підсилення позицій банківської сфери та їх більшої жорсткості на час 
економічного зростання з метою недопущення надмірної капіталізації, 
необґрунтованого нарощування фінансово-кредитних ресурсів, зростання 
схильностей до монополізації з боку окремих суб’єктів, для яких характерні 
пришвидшені темпи розвитку; 

2) стабілізаційна значимість. Випливаючи з першої ознаки, банківська 
система на рівні регіонів має дозволяти пролонговувати економічну активність на 
визначений (кризовий) період, яка може бути значно понижена в силу екзогенних 
детермінацій негативного характеру, що далі позначиться на всіх процесах 
суспільного й економічного характеру. Тому регуляторні впливи на банківську 
систему мають забезпечувати її стійкість, чітку законодавчу регламентованість, 
підтримку конкурентного середовища з неперервною мотивацією та можливістю 
банківських установ покращувати якісну основу своєї діяльності; 

3) забезпечення модернізаційного прориву. Дана ознака є особливо 
важливою, що підкреслює складність реалізації перспективної політики розвитку 
банківської системи на регіональному рівні. Модернізаційний прорив має 
передбачати не просто обіймання Україною вищих рейтингових позицій серед 
країн світу за рахунок більш ефективного використання наявних ресурсів, але й 
формування сприятливих передумов для соціально-економічного зростання 
країни та її регіонів на сталих умовах. При цьому регуляторні впливи на банківську 
систему мають охоплювати стимулювання банківських установ до посилення 
такого напряму діяльності, як участь в інноваційних процесах (доволі детальний 
опис можливих форм такої участі банківських установ, що акумуляційно можуть 
забезпечити модернізаційний прорив, здійснено в монографічному дослідженні 
Т. Васильєвої [1]). Зокрема для банківських установ відносно стимулювання 
розвитку регіональної інноваційної системи важливо здійснювати: 

- інвестування в інноваційномісткі види економічної діяльності (суб’єкти 
господарювання) – через прямі банківські інвестиції або ж інвестиції у цінні 
папери; 

- надання інвестиційних послуг з пошуку для клієнтів привабливих партнерів 
(об’єктів інвестування) в інноваційномістких видах економічної діяльності;  

- пільгове кредитування інноваційномістких видів економічної діяльності; 
- проектне банківське фінансування і кредитування реалізації інноваційних 

ідей, у т.ч. через систему стартап-компаній; 
- венчурне банківське фінансування на різних стадіях виробництва 

інноваційного продукту – інкубаційного періоду, комерційного освоєння та 
розвитку. 

Вдалий підбір стимулятивного інструментарію для ефективної участі 
банківських установ в активізації інноваційних процесів, а в акумуляційній 
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вимірності – забезпечення модернізаційного прориву, дозволить сформувати нове 
конкурентне середовище регіональної банківської системи та розробляти 
концептуальні засади перспективних напрямів регіональної політики розвитку 
банківської системи.  
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ДЕРЖАВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ 

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 

Вища освіта є найбільш перспективним напрямом з точки зору соціально-
економічної значимості, а її розвиток залежить від забезпечення відповідними 
фінансовими ресурсами, які сьогодні в силу багатьох причин не є достатніми. 
Нинішнє фінансове забезпечення державних вищих навчальних закладів (ВНЗ) у 
повній мірі не задовольняє існуючих потреб, не сприяє їх ефективному 
функціонуванню та розвитку. Світовий досвід засвідчує, що діяльність державного 
вищого навчального закладу активізується при використанні різних джерел 
фінансування, завдяки вмілому і обґрунтованому їх поєднанні. Окрім того, 
ефективне управління фінансово-господарською діяльністю державних вищих 
навчальних закладів обумовлюється сучасними умовами невизначеності та 
впливом факторів внутрішнього і зовнішнього середовищ, а також світових 
глобалізаційних процесів. 

Питанням теорії та практики фінансового забезпечення освіти, науки та 
гуманітарної сфери приділяли увагу українські економісти: В. Базилевич, 
Т. Боголіб, С. Буковинський, О. Василик, З. Варналій, В. Гейєць, В. Глущенко, 
О. Грішнова, А. Даниленко, Т. Єфименко, І. Каленюк, А. Криклій, М. Крупка, 
В. Кудряшов, В. Куценко, Е. Лібанова, І. Лук’яненко, І. Лютий, Н. Новіков, 
Т. Оболенська, В. Опарін, К. Павлюк, Д. Полозенко, Г. П’ятаченко, П. Саблук, 
В. Федосов, О. Чубукова, І. Чугунов, А. Чухно, С. Юрій та інші. 

Дослідження реалій та проблематики фінансового забезпечення державних 
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вищих навчальних закладів, підтверджує, що адаптація вітчизняних ВНЗ до 
сучасних вимог світової освітньої системи ускладнюється загальною економічною 
кризою, яка суттєво обмежує можливості мобілізації фінансових ресурсів для 
розвитку закладів вищої освіти. Така ситуація поглиблює залежність фінансування 
закладів освіти всіх рівнів переважно за рахунок бюджетних коштів, що 
призводить до їх недофінансування. Зарубіжний досвід свідчить про можливість 
залучення фінансових ресурсів з різних джерел, не обмежуючись при цьому 
бюджетом держави або коштами осіб, які сплачують за навчання. Однак 
реалізувати більшість ринкових можливостей залучення фінансових ресурсів 
вітчизняні ВНЗ не можуть здебільшого через застосування кошторисного 
принципу фінансування. 

Разом з тим,  окремі види суспільних послуг,  які пропонують ВНЗ як 
бюджетні установи, можна ефективніше надавати саме на ринкових засадах. Це 
пояснюється платоспроможним попитом юридичних та фізичних осіб на 
відповідні платні послуги [2]. Урядове втручання у діяльність державних ВНЗ 
повинно обмежуватись контролем за використанням бюджетних асигнувань, 
виділених на підготовку студентів за державним замовленням та дотриманням 
стандартів вищої освіти. Однак розширення видів діяльності, груп власних 
надходжень та переліку платних послуг, які можуть надавати державні ВНЗ, не має 
призводити до того, що державні вищі освітні установи спрямовуватимуть свою 
діяльність лише на максимізацію надходжень. 

На наш погляд, шляхи оптимізації процесу формування і використання 
фінансових ресурсів державних ВНЗ лежать в площині узгодження інтересів 
держави, закладів освіти та отримувачів освітніх послуг. На концептуальній основі 
необхідності розбудови системи безперервної освіти та навчання протягом життя в 
Україні обґрунтовано необхідність комплексного підходу до державного 
фінансування закладів освіти всіх рівнів [3]. Суспільна ефективність такого підходу 
досягається завдяки його підпорядкованості: 

– стратегічним цілям економічного розвитку України – зменшення рівня 
безробіття, підвищення продуктивності праці, зростання доходів населення; 

– цілям окремого державного закладу освіти – підвищення рейтингів, 
забезпечення високого рівня оплати праці професорсько-викладацького складу, 
збільшення обсягів інвестицій у матеріальну базу на основі бездефіцитності 
бюджетів закладів освіти; 

– потребам населення у якісних послугах освіти.  
Сучасні підходи до розуміння сутності фінансового забезпечення державних 

ВНЗ, повинні враховувати такий критерій, як суспільний попит на результати 
науково-дослідної та виробничої діяльності державного закладу вищої освіти.  

Отже, основними рекомендаціями щодо підвищення ефективності процесу 
фінансового забезпечення державних ВНЗ в умовах глобалізації є: 

– формування державної системи підтримки вищих закладів освіти на основі 
реалізації програми зближення науки з освітою; 

– розбудова багатоканальної системи фінансового забезпечення 
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(використання разом із державними коштами банківських кредитів, грантів з 
приватних фондів, надходжень від фізичних та юридичних осіб і коштів, 
отриманих від науково-дослідної та виробничої діяльності закладів освіти та ін.); 

– використання разом із кошторисним методом фінансування бюджетування, 
яке має такі переваги як гнучкість, оперативність, можливість визначення майбутніх 
потреб у ресурсах та своєчасного пошуку відповідних джерел додаткового 
фінансування, ефективніший контроль за використанням фінансових ресурсів; 

– збільшення фінансової автономії закладів освіти та розширення 
можливостей залучення додаткових фінансових ресурсів шляхом підвищення ролі 
такого джерела фінансового забезпечення державних вищих навчальних закладів, 
як здійснення ними дослідницької та інноваційної діяльності на комерційній 
основі за рахунок коштів підприємницьких структур.  
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ОСОБЛИВОСТI ДIЯЛЬНОСТI БРIДЖ-БАНКIВ В УКРАЇНІ 
 

В умовах дестабілізації банківської системи України гостро постає питання 
оптимізації механізмів відновлення діяльності неплатоспроможних банків. 
Кількість проблемних банків (станом на 01.03.2016 в Україні 64 банки перебувають 
у стадії ліквідації або у них введено тимчасову адміністрацію [1]) спонукає до 
пошуку нових інструментів врегулювання проблемної заборгованості та 
зменшення її обсягів у банківському секторі. Одним із таких інструментів є 
створення брідж-банку (перехідного банку). 

У світовій практиці поняття брідж-банк використовують для характеристики 
створеної на певний час фінансово-кредитної установи (зазвичай банку), що 
здійснює тимчасове утримання застрахованих депозитів і діючих активів до 
моменту їх продажу інвесторам [2, с. 43]. Фактично ці активи і зобов’язання 
знаходяться на балансі брідж-банку до моменту, поки не буде знайдено їх покупця. 
Брідж-банку передаються тільки «хороші» активи, застраховані зобов’язання та 
клієнтська база, які в подальшому продаються інвесторові. «Погані» ж активи 
залишаються на балансі неплатоспроможного банку, який  його власники або топ-
менеджери намагаються реанімувати. Якщо за півроку-рік немає позитивних 
результатів, банк ліквідують.  

Повноваженнями щодо створення брідж-банків (перехідних банків) в Україні 
наділений Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – ФГВФО). Діяльність 
такого банку в Україні регулюється Законом України «Про систему гарантування 
вкладів фізичних осіб» від 23.02.2012 № 4452-VI. Алгоритм створення перехідного 
банку зображено на рис. 1. 

Особливістю діяльності брідж-банку є те, що створена структура звільняється 
від сплати податків, а також від дотримання всіх економічних нормативів 
регулятора. Головною метою створення та функціонування брідж-банку є 
забезпечення безперервного здійснення банківських операцій та обслуговування 
клієнтів, мінімізації негативних наслідків закриття проблемного банку, збереженні 
його активів, а також у захисті інтересів вкладників і зниженні фінансового 
навантаження на систему страхування вкладів. Такий банк функціонує в 
звичайному режимі, не відволікається на вирішення фінансових проблем, не 
затримує проведення платежів та не шукає шляхи реструктуризації проблемної 
заборгованості. 
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Рис. 1. Алгоритм створення перехідного банку в Україні [3, 4] 
 
Проте за нинішніх українських реалій використання перехідних банків як 

способу виведення неплатоспроможних банків з ринку має свої недоліки. 
Насамперед це стосується труднощів, пов’язаних із пошуками потенційного 
інвестора впродовж мінімального терміну. Крім того, вкладники та кредитори 
неплатоспроможного банку не можуть достеменно знати, який об’єм майна 
залишиться на момент ліквідації банку після передання частини його активів та 
зобов’язань до перехідного банку, що унеможливлює запобігання надмірному 
виведенню активів, за рахунок яких можна було б задовольнити вимоги клієнтів. 
Разом з цим слід зауважити, що створення брідж-банку є особливо доцільним за 
умов банкрутства великого банку та наявності системного ризику. За відсутності 
зазначених умов заснування перехідного банку не є виправданим з огляду на те, 
що такі заходи є методом державного втручання, яке згідно з ринковими 
принципами врегулювання криз у банківському секторі є доцільним лише для 

Приймає рішення про визнання банку неплатоспроможним 

Передає неплатоспроможний банк під управління ФГВФО 

Приймає рішення про створення перехідного банку 

Створення, реєстрація випуску акцій, видача банківської ліцензії 
перехідному банку здійснюються за спрощеною процедурою, яка 
визначається спільно ФГВФО, НБУ та Національною комісією з 

цінних паперів та фондового ринку  

Впродовж 3-х місяців з дня створення перехідного банку здійснює 
його продаж  

Передає перехідному банку всі або визначена відповідно до плану 
врегулювання частина активів і зобов’язань неплатоспроможного 

банку. 

У порядку правонаступництва набуває всіх прав за переданими 
йому активами, а також набуває обов’язків боржника за вимогами 

кредиторів (вкладників) за переданими зобов’язаннями без 
необхідності внесення змін до відповідних договорів. 

Втрачає статус перехідного після виконання інвестором усіх умов 
договору купівлі-продажу акцій перехідного банку щодо 

дотримання нормативів капіталу  та ліквідності, а у разі продажу 
перехідного банку - у день повідомлення ФГВФО про набуття 

права власності на акції перехідного банку інвестором. 

НБУ 

ФГВФО 

Брідж-банк 
(перехід-
ний банк) 
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запобігання системним наслідкам кризи.  
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМ ПОРТФЕЛЕМ 
ПРОБЛЕМНИХ КРЕДИТІВ 

 
Світова фінансова криза 2008 року призвела по погіршення якості 

кредитного портфеля банків, що було спричинено масовим неповерненням 
кредитів як населенням, так і суб’єктами господарювання. Попри позитивну 
динаміку зменшення частки проблемної заборгованості, яка спостерігалась у 
посткризовий період 2010 – 2013 рр.,  починаючи з 2015 року і дотепер через 
економічну та політичну кризу відбулося не лише значне уповільнення діяльності 
банківських установ щодо кредитування, а й суттєве збільшення частки 
прострочених кредитів. Саме тому неабияке практичне значення має застосування 
банками підходів до управління портфелем проблемних кредитів.  

Динаміка обсягів кредитування та частки простроченої заборгованості подано 
на рис. 1. Аналіз рис. 1 засвідчує, що частка простроченої заборгованості 
збільшилась майже в 3 рази за досліджуваний період. Таке суттєве зростання 
частки простроченої заборгованості обумовлено як економічними (девальвація 
національної валюти, погіршення умов ведення бізнесу, скорочення доходів 

http://bank.gov.ua/


СЕКЦІЯ 6 
Проблеми фінансово-кредитної системи 

та її роль в розвитку національної економіки 

SECTION 6 
The problems of the financial and credit system and its 

role in the development of national economy 

 

245 

населення тощо), так і політичними чинниками (військові дії на сході України), що 
мало результатом погіршення фінансового стану економічних суб’єктів.  

У процесі роботи з проблемними кредитами банк може застосувати два 
основні методи управління [6]:  

– метод реабілітації, що полягає в розробці спільного з позичальником 
плану заходів щодо повернення кредиту; 

– метод ліквідації, що означає повернення кредиту через проведення 
процедури банкрутства та продажу активів позичальника. 

 
Рис. 1. Обсяг наданих кредитів і частка прострочених кредитів у 

кредитному портфелі банків України за період 2008– 01.02.2016 рр. 
Джерело: побудовано на основі [5] 
 
Загалом, вітчизняні банки задля управління портфелем проблемних кредитів  

найчастіше використовують у своїй практиці такі методи [3; 4]: 
1) активізація претензійно-позовної роботи банку за кредитом; 
2) реструктуризація;  
3) списання кредиту;  
4) передача на аутсорсинг колекторським компаніям (найчастіше стосується 

кредитів фізичним особам); 
5) продаж заборгованості фінансовій компанії на умовах факторингу; 
6) сек’юритизація активів. 
Звичайно, для збереження подальших відносин банку із клієнтом 

превалюючими є перший та другий метод управління проблемними кредитами, та 
якщо завдяки використанню цих методів не відбувається погашення боргу, то 
банки змушені використовувати методи управління проблемною заборгованістю 
через продаж заборгованості клієнтів або передачу на аутсорсинг колекторським 
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компаніям. Звичайно, керівництво банку може списати безнадійну заборгованість 
клієнта, тим самим збільшивши свої витрати на всю суму кредиту та доходів за 
ним. Та цей спосіб роботи з проблемним кредитом є неефективним [4, с. 270]. 

Ще одним методом управління проблемними кредитами банку є 
сек’юритизація активів. Відповідно до Методичних вказівок з інспектування банків 
сек’юритизація активів – перерозподіл ризиків шляхом трансформації активів 
банку – позик та інших активів – у цінні папери для продажу інвесторам. Банк 
емітує цінні папери від власного імені або через дочірні установи, однак такі 
папери «прив’язуються» до конкретних активів банку – сплата доходу та 
погашення цінних паперів залежить від отримання банком доходу та основної 
суми кредитів. Основним недоліком даного методу управління проблемними 
кредитами є те, що банк несе значні витрати на переведення активів у цінні папери 
та їх розміщення [1, с. 254; 2, с. 85 – 101]. 

Таким чином, на сьогодні проблема ефективної організації управління 
портфелем проблемних кредитів банку постає одним із найперших завдань, які 
потребують вирішення. Тому для його реалізації кожному банку необхідно 
ретельно підходити до вибору того чи іншого методу управління, як застосовуючи 
превентивні заходи, так і здійснювати роботу щодо покращення якості кредитного 
портфеля. 
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ПРОЦЕСИ КОТИРУВАННЯ ЦІН НА БІРЖОВІ ТОВАРИ 

 
Котирування цін на біржові товари – це формування біржових цін та їх 

оприлюднення, яке відбувається на основі загальної кількості підписаних 
договорів, тенденцій зміни цін на кожен вид товару, визначення співвідношення 
попиту та пропозиції у момент проведення торгів або протягом дня [4]. Основною 
метою біржового котирування є надання допомоги учасникам торгів 
зорієнтуватися в цінових пропозиціях на біржовому ринку. Зокрема, інформація 
про котирування цін розміщується у бюлетені біржі, де кожний наступний 
включає результати біржових котирувань, оприлюднених у попередньому номері. 

Поява ціни в процесі біржових торгів – це результат взаємодії зареєстрованих 
торговців, таким чином, біржа лише її виявляє, об’єктивно сприяючи 
формуванню. Практика біржових відносин засвідчує, що котирування цін 
стосується: (1) ціни продавця (ціна, що вказується учасником біржових торгів у 
заявці на продаж, а також може змінюватись під час торгів); (2) ціни покупця (ціна, 
що вказана учасником біржових торгів у заявці на купівлю, а також названа ним під 
час обговорення пропозиції продавця); (3) ціни біржових угод (ціна, яка склалася в 
результаті гласно проведених торгів, зафіксована біржовим брокером і за якою 
укладена біржова угода); (4) ціни котирувальної комісії (ціна, визначена 
котирувальною комісією біржі шляхом аналізу біржових договорів, цін продавців і 
покупців на основі єдиних критеріїв і спеціальних методів) [1, с. 349-351]. 

Незалежно від технології біржових відносин котирування цін на товари 
здійснюється згідно обов’язкових правил, які наведені у табл. 1. 

В залежності від принципів, покладених в основу біржового котирування, 
можуть бути використані різні способи встановлення ціни. Зазвичай в біржових 
бюлетенях реєструються не всі ціни угод, а лише граничні, які найбільш повно 
характеризують тенденції біржового ринку. Граничні ціни розглядаються у 
вертикальному і горизонтальному розрізах: вища і нижча у продовженні біржового 
дня, початкова в перші хвилини і заключна ціна в кінці біржового дня. 

Крім того, у процесі проведення біржових торгів граничні межі котирування 
цін можуть встановлюватись рішенням котирувальної комісії біржі, відхилення від 
яких дає підставу для припинення торгу по даному виду товару. При цьому дані 
котирування не можуть бути оскаржені членом біржі і змінені рішенням біржового 
комітету. 
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Таблиця 1 
Правила котирування цін на біржові товари * 

Правила Характеристика 

Біржовий обіг 
стандартизованих 

товарів 

котирувальна ціна формується лише на товари, які стандартизовані 
біржею та відповідають загальним споживчим характеристикам. При 

відсутності стандарту, але товар є стандартним для біржової торгівлі, він 
виділяється і котирується в окремій групі 

Постійний обіг 
товарів на біржі 

реєструється котирувальна ціна на біржі, якщо товар постійно 
продається і включається до біржового бюлетеня 

Дотримання 
основних тенденцій 

біржового ринку 

котирування цін повинно відображати основні тенденції біржової 
торгівлі у відповідний період. Це дозволяє зберегти інтереси більшості 
учасників біржового ринку, попередити кризові явища та раціонально 

проводити цінову політику на біржові товари високого попиту 
Включення у 

котирування цін 
продавця, покупця, 

біржових угод 

ефективність біржового котирування залежить від якості врахування 
позицій продавця, покупців та укладених угод за період біржової сесії. У 
випадку значних відхилень від поданих учасниками цінових пропозицій 

біржову позицію вилучають з бюлетеня 
Включення у 

котирування ціни 
позабіржового ринку 

для підвищення точності котирування цін у біржовому бюлетені 
окремим рядком включають ціни позабіржового ринку 

* Складено за [2; 3] 
 
Відзначимо, що при проведенні біржових торгів котирування цін відбувається 

у двох формах: (1) офіційне котирування (проводиться по відношенню до цін 
біржових угод на групи продукції стандартної якості з єдиним базисом поставки 
після кожного біржового торгу. Наприклад, на Чиказькій товарній біржі офіційне 
котирування цін відбувається способом визначення середньоарифметичного 
значення максимальних і мінімальних цін на біржові товари за останні 30-60 
секунд торгів); (2) довідникове або неофіційне (проводиться на основі аналізу всіх 
цін (попиту, пропозиції, угод) з врахуванням оцінки котирувальної комісії 
кон’юнктури попиту та пропозицій) [4]. 

Результати таких форм котирування цін на біржові товари є різні, якщо 
процес визначення офіційної котирувальної ціни передбачає об’єктивну оцінку 
динамічних коливань цін на протязі біржового дня, то довідникове котирування в 
основному проводиться на основі результатів декількох біржових торгів та 
дозволяє способом фундаментального аналізу контролювати ціни, що 
виставляються при розрахунках на позабіржовому ринку. Довідкове котирування 
не має статусу офіційної інформації, фактично, це лише думка котирувальної 
комісії про ймовірну ціну на окремі біржові товари. 

Втім, механізм виявлення котирувальної ціни та її фіксація згідно окремого 
торгу чи робочого дня є результатом біржових відносин. Іншими словами, 
котирувальна ціна, за якою укладаються біржової угоди називається курсом, 
визначаючи при цьому співвідношення між поточним попитом і пропозицією на 
біржовий товар. Так, в залежності від принципів, покладених в основу котирування 
цін розрізняють:  

- метод єдиного курсу, заснований на встановленні єдиної (типової) ціни на 
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біржових товар;  
- реєстраційний метод, що базується на реєстрації фактичних котирувальних 

цін угод, попиту і пропозиції. 
Також котирування цін на біржові товари залежать від їх фізичних 

властивостей та способів організації і проведення біржових торгів. Так, коштовні 
метали, як золото чи платина – у доларах чи сотих долара США за трійську унцію; 
кольорові метали, жива худоба, харчові товари – в центах та сотих центах за 
англійський фунт. На біржах США зернові, сім’я олійних культур та продукти їх 
переробки – в центах, десятих та сотих частках центів за бушель; на біржах 
Великобританії – у фунтах стерлінгів або доларах США за метричну тонну. 

Головним чином котирування цін на біржові товари – це виявлення і 
фіксування цін, укладених на біржі угод, проте – це ще й аналіз ринкової 
інформації, що характеризує кон’юнктуру біржового ринку. Так, результати 
біржового котирування використовуються як орієнтир при підготовці і укладанні 
контрактів, у т. ч. і поза біржею. Через котирування відбувається зворотний вплив 
біржових торгів на ринкову кон’юнктуру в цілому. При цьому, роль біржового 
котирування різна у відношенні до так званих касових (ф’ючерсних, опціонних) і 
термінових (спотових) угод на біржах. 
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ЕТИКА У СФЕРІ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ  

 
Адміністрування податків пов’язане з управлінською діяльністю органів 

державної виконавчої влади й організацією процесу оподаткування та ґрунтується 
на державних законодавчих і нормативних актах і використовує соціально 
зумовлені та сприйнятні правила.  

Податковий кодекс України трактує адміністрування податків і зборів як 
сукупність рішень та процедур контролюючих органів і дій їх посадових осіб, що 
визначають інституційну структуру податкових та митних відносин, організовують 
ідентифікацію, облік платників податків і платників єдиного внеску та об'єктів 
оподаткування, забезпечують сервісне обслуговування платників податків, 
організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до 
порядку, встановленого кодексом [1].  

Головною метою процесу адміністрування податків є вирішення двох 
основних проблем: забезпечення фіскальних потреб держави; досягнення 
високого рівня довіри платників податків. 

Основними показниками, за якими здійснюється фактична оцінка 
адміністрування податків органами Державної фіскальної служби (далі – ДФС) 
України, є: 

1) виконання індикативних показників надходження платежів до бюджету; 
2) сума донарахованих та сплачених за результатами перевірок податків і 

зборів, а також штрафних санкцій; 
3) кількість проведених перевірок; 
4) результати відпрацювання ризикових операцій та ін.  
Для реалізаціїї поставлених цілей немалу роль відіграє значна увага 

українського суспільства до моральності влади, усіх її складових, до етики 
поведінки державних службовців.  

Декотрі науковці досліджують етичні стандарти та норми поведінки усіх 
учасників податкових відносин, що набуває актуальності в умовах підвищеної уваги 
до реформування чинної податкової системи та утворення ДФС в Україні. 

Так, В. Андрущенко під податковою етикою адміністрування розуміє міру 
додержання дисциплінарних норм і лояльної поведінки всіх учасників податкового 
процесу в їхніх взаємовідносинах між собою, а всіх разом – в ставленні до інтересів 
фіску, до державних законів та інститутів [2, с. 264]. Погоджуємося з автором, що 
саме податкова служба є найактивнішою дієвою структурою фіскально-
адміністративного процесу, при цьому неварто недооцінювати роль платників 
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податків та представників громадянського суспільства. 
Згідно даних нещодавнього опитування представників бізнесу, податкова 

служба є одним з головних осередків корупції. Пов’язані з цим чисті суспільні 
втрати сягають багатьох десятків мільярдів гривень на рік. Тільки офіційний 
бюджет податкової служби склав у 2014 р. майже 5,5 млрд. грн., витрати бізнесу на 
адміністрування оцінено у 1,2 млрд. грн., а організатори "податкових ям" 
отримують щороку щонайменше 10-20 млрд. грн. [3, с. 3]. Більшість опитаних 
вітчизняних підприємців, що використовують загальну систему оподаткування, 
скаржаться навіть не на високе навантаження, а на обтяжливе та свавільне 
адміністрування податків. Це означає, що великі зусилля марнуються на процедури 
обліку та звітності, боротьбу підприємців з фіскальними органами, пошук шляхів 
уникнення податків, тощо, а, з іншого боку, контролю та адміністрування.  

В Україні була спроба обговорення Кодексу професійної етики працівника 
органу державної податкової служби України (далі – Кодекс) [4], котрий визначав 
морально-етичні принципи поведінки працівника податкових органів, яких він 
зобов’язаний дотримуватися не лише в службовій, а й у позаслужбовій діяльності, 
оскільки його поведінка є основою довіри громадян до податкової служби. Втім 
прийняття Кодексу як офіційного документа принесло в середовище податкової 
служби моральну лексику, тематику моралі й етики, а також відчуття власної 
суспільної значущості, однак його дієвість була сумнівною. 

При проведенні податкових реформ та адмініструванні податків експертами 
ООН вироблено та задекларовано наступні норми етики і моралі для податкових і 
митних служб [5]: 

– підбір кадрів і просування по службі на основі особистої обдарованості та 
персональних заслуг; 

– перехід співробітників податкової служби на нові робочі місця за 
принципом ротації на регулярній і передбачуваній основі; 

– оплата роботи адекватно рівню кваліфікації та інтенсивності зусиль; 
– гласність фактів корупції; 
– організація системи фахової підготовки, яка забезпечує виконання 

службових функцій у відповідності з установленими вимогами і стандартами; 
– запровадження внутрішньої служби етичного моніторингу, здатної 

контролювати й поправляти норми поведінки в робочому колективі. 
Уряди західних держав надають велике значення людському фактору в 

адмініструванні податків, морально-етичному рівню персоналу фіскального 
відомства. На сьогоднішній день більшість країн-членів ОЕСР (Великобританія, 
Австралія, Франція, Канада, Іспанія, Нідерланди, Нова Зеландія, Швеція) вже ввели 
в дію Етичні кодекси (кодекси поведінки) державних службовців. 

Етичний кодекс має позитивно впливати на стиль взаємодії органів фіску з 
підприємцями, оскільки позиція бізнесу – це позиція найбільш економічно 
сильних, політично активних, хоч і не завжди належним чином соціально 
відповідальних верств суспільства [2, с. 266]. Обійтися без врахування їхніх 
інтересів у економічній стратегії та фінансовій політиці нереально, а спроби 
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ігнорувати їх – шкідливо. Кодекс покликаний формувати державно-приватне 
партнерство в атмосфері довіри і діалогу між державою та комерційно-діловим 
сектором. 

Узагальнюючи дане дослідження, варто врахувати зарубіжний досвід і 
можливість розробки етичного кодексу поведінки для працівників фіскальної 
служби України. Необхідно підготувати етичні стандарти з метою підвищення 
довіри платників податків у сфері адміністрування, які б вцілому були скеровані на 
формування й підтримання серед персоналу фіскального відомства наступних 
пріоритетів: високих стандартів моралі та організаційної культури; службової 
дисципліни, відповідальності, підзвітності; комплектування органів фіскальної 
служби компетентними кадрами, котрі заслуговують на довіру. 
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РОЗРАХУНКИ І РОЗРАХУНКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВ 

В УМОВАХ КРИЗИ 
 
Розрахунки є основою здійснення фінансово-господарської діяльності 

підприємства і частиною відносин, що виникають між підприємствами в процесі 
розподілу та перерозподілу суспільного продукту. Вони базуються на різниці в 
часі між переміщенням товарів і послуг та оплатою за них відповідно до укладених 
договорів, впливають на рівень платоспроможності і фінансової стабільності 
підприємства, що і вимагає здійснення цілеспрямованого управління цими 
процесами в межах розрахункової політики господарюючого суб’єкта. Особливої 
актуальності стан і ефективність розрахунків та процеси управління ними 
набувають в умовах фінансової кризи, коли навіть незначні відхилення від 
встановлених часових і сумарних індикаторів можуть призвести до погіршення чи 
втрати фінансової стабільності підприємств. 

Дослідження проблеми формування та удосконалення системи розрахунків 
підприємств привертає увагу багатьох зарубіжних та вітчизняних науковців, серед 
яких доцільно відзначити праці таких учених як І. Бланк, Ф. Бутинець, 
В. Ковальов, А. Соснін, О. Біла, М. Білик, Ю. Петленко та ін. У наукових доробках 
цих та інших фахівців розглядаються проблеми здійснення розрахунків на 
підприємстві, вибір їх форм і інструментів, наводиться порядок формування і 
реалізації розрахункової політики та пропонуються шляхи щодо їх оптимізації, 
однак, на нашу думку, деякі з них потребують доопрацювання. 

Розрахунки, як результат кругообігу засобів у процесі виробництва, є 
суспільним визнанням того, що продукція підприємства потрібна споживачам. 
Вчені по-різному розглядають категорію “розрахунки”. Деякі з них визначають їх 
як систему взаємовідносин. Інші стверджують, що це безпосередньо 
взаємовідносини (тобто не “система”). Дехто тільки пояснює економічну сутність 
розрахунків, не наводячи їх визначення. Так Ф. Бутинець вважає, що розрахунки є 
грошовими взаємовідносинами, що виникають між підприємствами за операціями 
товарного та нетоварного характеру [1,162]. На думку С. Мочерного, 
В. Пантелеєва, О. Сніжко, розрахунки – це сплата грошей за зобов’язаннями [2]. 

Ю. Чацкіс, О. Лисюк, Т. Михайлова трактують розрахунки як систему 
взаємовідносин між підприємствами і громадянами, засновану на грошовому 
погашенні вартості товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг [3]. 
С. Алєєксеєв, виходячи з правничого трактування розрахунків, визначає. що вони є 
передачею чи переведенням (через банк, інші кредитні установи) грошових коштів 
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від боржника кредитору в порядку виконання грошового зобов’язання[4]. 
І. П. Ткаченко, А. В. Гайдук характеризують розрахунки як інструмент 

регулювання економічних відносин між суб’єктами господарської діяльності та 
невід’ємний елемент процесу розширеного відтворення, формування, розподілу 
(перерозподілу) суспільного продукту [5].  

О. Непочатенко трактує розрахунки як спосіб взаємодії суб'єктів 
господарювання в процесі реалізації, розподілу та перерозподілу суспільного 
продукту на засадах чинного законодавства країни і систему грошових відносин, 
пов'язаних з оплатою товарів, послуг і виконанням інших фінансово-кредитних 
зобов'язань підприємств, організацій, населення [6, 68]. 

На нашу думку, більшість визначень стосується лише виконання 
юридичними особами своїх зобов’язань перед іншими підприємствами, що є 
дещо завузькою характеристикою сфери застосування даної категорії і вважаємо за 
доцільне трактувати розрахунки як систему взаємовідносин підприємства з усіма 
контрагентами (постачальниками, покупцями, державою, фінансовими 
установами, найманими працівниками тощо) в процесі здійснення його 
фінансово-господарської діяльності з метою розвитку. 

В умовах фінансової кризи, коли відбувається зниження платоспроможності 
підприємств, порушення товарного і грошового обігу актуальним є питання 
ретельного і обґрунтованого вибору форм, способів і термінів розрахунків в межах 
реалізації розрахункової політики підприємств. 

Розрахункова політика є елементом фінансової політики підприємств 
пов'язаним з організацією системи розрахунків на підприємстві для забезпечення 
його постійної фінансової рівноваги та підвищення рівня платоспроможності. 

Залежно від рівня дохідності та ризику можуть застосовуватися різні типи 
розрахункової політики: консервативна, поміркована чи агресивна. Вибір 
конкретного типу розрахункової політики має здійснюватися з урахуванням стану 
зовнішнього середовища, а саме: платоспроможності покупців; кон'юнктури на 
ринку функціонування підприємства; потенційних можливостей нарощення 
обсягів виробництва при збільшенні її реалізації за рахунок надання відстрочок 
платежів; правових засад стягнення дебіторської заборгованості; фінансових 
можливостей інвестування коштів у дебіторську заборгованість з відповідним 
вилученням їх з обороту; допустимого рівня ризику. 

До основних завдань розрахункової політики підприємств в умовах 
фінансової кризи віднесемо: 

- вибір найбільш оптимальних форм, термінів і інструментів здійснення 
розрахунків з врахуванням високого рівня ризиків; 

- формування достатнього обсягу грошових ресурсів підприємства згідно з 
потребами його фінансово-господарської діяльності для забезпечення необхідного 
рівня ліквідності в умовах фінансової нестабільності; 

- визначення оптимальної величини і частки власних коштів в розрахунках з 
метою забезпечення фінансової стабільності та платоспроможності; 

- оптимізація обсягу дебіторської заборгованості й забезпечення необхідного 
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рівня її оборотності; 
- підтримання постійної платоспроможності підприємства; 
- забезпечення необхідного рівня фінансової рівноваги підприємства у 

процесі його розвитку.  
Формування оптимальної розрахункової політики підприємств з урахуванням 

стану зовнішнього середовища їх функціонування і внутрішніх систем управління 
дозволить в умовах високих ризиків нестабільності діяльності в умовах кризи 
забезпечити необхідну платоспроможність і фінансову рівновагу підприємств.  
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ОСОБЛИВОСТІ КАЛЬКУЛЮВАННЯ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 
БОРОШНОПЕРЕРОБНОГО КОМПЛЕКСУ 

 
Борошнопереробні підприємства посідають важливе місце в промисловості 

України, забезпечуючи населення життєво необхідними продуктами (хліб, 
борошно, хлібобулочні вироби). Однак велика кількість таких підприємств є 
збитковими у зв’язку з високою собівартістю зберігання і переробки зерна. 

Проблеми калькулювання витрат борошнопереробних підприємств, зокрема і 
на зернопереробних,ставали предметом досліджень багатьох науковців,зокрема 
таких як В.Ф. Палій, І.О. Кузнєцова [2], І.В. Луцюк [3], Н.І. Іллюхіна [1], 
Ф.Ф. Бутинець, З.П. Меделяєва, О.В. Щербина [4] та багатьох інших.  

Ефективність будь-якого підприємства залежить від правильного вибору 
методів калькулювання собівартості продукції і розподілу накладних витрат на 
виробництво.  

Заготівлю і переробку зерна можна поділити на декілька послідовних стадій, 
такі як зважування та прийом зерна, зберігання зерна на складах (очищення та 
знезараження зерна, сушіння зерна), виробництво борошна, фасування борошна, 
зберігання борошна і відвантаження борошна покупцям.  

У зв’язку з циклічністю виробництва на борошнопереробних підприємствах 
використовують попередільний метод калькулювання собівартості борошна, тобто 
прямі витрати акумулюють за кожною стадією виробництва, навіть коли виходить 
декілька видів продукції.  

Значним чином на методику калькулювання впливає ідентифікація переділів. 
Переділ – це частина процесу виробництва, в якій отримуємо напівфабрикат, що 
переходить у іншу стадію або реалізується [2]. В результаті послідовного 
проходження сировини через усі переділи отримується готова продукція. 

Об’єктами обліку витрат на борошнопереробному підприємстві є окремі 
помели. Помел – найважливіша стадія технологічного процесу виробництва 
борошна, що охоплює сукупність процесів і операцій, проведених із зерном. 
Помели бувають разові (застосовують лише для здрібнення зерна, яке 
призначається для годівлі сільськогосподарських тварин) й багаторазові 
(поділяються на прості і складні). Сортове борошно і борошно вищого ґатунку 
можна отримати лише при повторюваних помелах [1, с.105]. 

При односортових помелах пшениці собівартість 1 т борошна визначають 
діленням загальних прямих витрат на помел на обсяг виробництва. Для 
визначення собівартості кожного сорту продукції спочатку оцінюють витрати на 
помел, після чого їх розподіляють за видами продукції [4]. Калькуляційною 
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одиницею в такому випадку є 1 т продукції (борошна, висівок, тощо). При 
сортових помелах розподіл виробничих витрат проводиться за умовними 
коефіцієнтами, що встановлені на кожен сорт продукції.  

Умовний коефіцієнт є сферою відповідальності підприємства і закріплюється 
в обліковій політиці відповідно до Інструкції з планування, обліку та 
калькулювання собівартості продукції [3]. Більшість українських зернопереробних 
підприємств під час визначення умовного коефіцієнта використовує 
співвідношення реалізаційних цін готової продукції кожного виду до ціни однієї 
тонни базового виду продукції (з використанням очікуваних цін або фактичних 
цін за попередній обліковий період). Тому коефіцієнти перерахунку можуть 
змінюватися на підприємстві щомісяця. 

Для кожного підприємства відповідно до виду виробництва потрібно 
правильно визначити метод калькулювання собівартості продукції, щоб 
забезпечити максимальні доходи і мінімальні витрати. Тому на 
борошнопереробних підприємствах у зв’язку з циклічністю виробництва 
пропонується саме попередільний метод калькулювання собівартості, він є 
найбільш ефективним і дає змогу об’єктивно оцінити всі витрати, які були 
здійснені під час кожної стадії.  
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РИЗИК ЛІКВІДНОСТІ ЯК РІЗНОВИД БАНІВСЬКИХ РИЗИКІВ 
 

Сьогодні ризик є невід’ємною складовою діяльності комерційних банків на 
ринку банківських продуктів і послуг, тому виникає об’єктивна необхідність у 
визначення його суті та ідентифікації факторів, які на нього впливають. 

Ризик ліквідності визначає проблему недостатності наявних коштів для того, 
щоб забезпечити повернення депозитів, видачу кредитів тощо. Ризик ліквідності 
полягає у відсутності можливостей управляти незапланованими витратами при 
зміні джерел фінансування чи виконанні позабалансових зобов'язань. Проте окрім 
ризику ліквідності банку існує й ризик ліквідності ринку, який може бути наявним 
або потенційним та утворюється у зв’язку з нездатністю банківської установи 
швидко покрити розриви за своїми позиціями поточних ринкових ставок не 
отримавши великих втрат [1]. Цей ризик присутній тоді, коли не враховуються 
зміни в ринкових умовах, що відбивається на можливості залучати грошові 
ресурси в потрібних обсягах та ставках.  

Оцінюючи ризик ліквідності необхідно враховувати наступні фактори:  
- обсяг активів балансу та їх розподіл за ступенем ліквідності у відношенні до 

структури зобов'язань. Зокрема, слід звернути увагу на такі фактори: високоліквідні 
активи; цінні папери та інші активи, що можуть бути прийняті до операцій 
рефінансування; можливості продажу, у тому числі на умовах зворотного викупу 
(репо), або сек'юритизації, або можливість використання вторинного джерела 
ліквідності активів;  

- обсяг, структура та рівень диверсифікації пасивів. Зокрема, слід звернути 
увагу на такі фактори: питома вага зобов'язань у пасивах банку; питома вага 
строкових зобов'язань та зобов'язань до запитання; коштів фізичних та 
юридичних осіб; міжбанківських коштів; наявність нестабільних джерел коштів, 
чутливих до змін рівня ризику банку;  

- чисті розриви фінансування із приділенням особливої уваги саме 
короткостроковим, включаючи: прогнозовані потреби у фінансуванні; 
спроможність покривати потенційні розриви фінансування за прийнятними 
процентними ставками шляхом залучення додаткових ресурсів; ліквідність 
фінансових ринків, на яких можна залучити кошти; склад балансових та 
позабалансових портфелів, включаючи: відтоки та притоки грошових коштів;  

- погіршення репутації банку на ринку, що виявляється через зниження 
кредитних рейтингів і підвищення процентних ставок під час залучення коштів 
цим банком;  

- висновки офіційних або неофіційних рейтингових служб і аналітиків про 
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установу, включаючи поточні рейтинги і тенденції рейтингів. Публікації в засобах 
масової інформації;  

- наявність адекватного плану на випадок кризових обставин;  
- існування своєчасної, точної та інформативної управлінської інформації;  
- рівень і кваліфікація керівництва та персоналу;  
- наявність відповідних механізмів контролю для моніторингу точності 

інформації, відповідних облікових підходів і дотримання положень або законів  
- довіра населення до банків [2, 3].  
Управління ліквідністю банку здійснюється щоденно шляхом аналізу 

залишків коштів на кореспондентських рахунках на початок дня та їх надходжень і 
відтоку впродовж дня. В довгостроковому періоді  проводиться оцінка 
невідповідності строкової структури активів строковій структурі пасивів [4]. 

Управління ризиком ліквідності базується на регулярному аналізі стану 
виконання комерційним банком своїх зобов'язань та поверненні активів вчасно та 
в повному обсязі, що досягається при моніторингу якості активів банківської 
установи за рівнем ризику та ступенем ліквідності. Також банк в процесі 
управління своєю ліквідністю повинен постійно удосконалювати методику оцінки 
його ліквідності та методи визначення потреби у ліквідних коштах, розробити та 
впровадити політику управління його активними і пасивними операціями, 
враховуючи зовнішні фактори ризику банку й стан грошового ринку [5, с. 103]. 

Отже, у сучасному бізнес-середовищі банківські установи повинні ефективно 
організовувати систему ідентифікації та оцінки ризику ліквідності, а також 
управляти своєю ліквідністю у коротко- та довгостроковому періодах, що 
забезпечить мінімізацію витрат банку у разі виникнення проблем з нею і стане 
основною для стабільного функціонування комерційних банків на ринку 
банківських продуктів та послуг. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ АКТИВІВ 

ТА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВ 
 

Сучасні умови функціонування вітчизняного банківського сектора 
характеризуються низкою негативних проявів, зокрема, суттєвим скороченням 
кількості банківських установ, зниженням рівня їх капіталізації, показників 
прибутковості, ліквідності, фінансової стійкості та значним погіршенням якості 
активів. Такі реалії розвитку банківської системи в умовах сьогодення зумовлюють 
необхідність концентрації зусиль як наукової спільноти, так і менеджерів різних 
рівнів управління на тих ключових аспектах та причинно-наслідкових зв'язках, які 
б сприяли пошуку шляхів мінімізації негативних впливів зовнішніх і внутрішніх 
ризиків та загроз й забезпечували фінансову безпеку банків. 

Якість активів є базовим індикатором раціональності сформованої політики 
банку у сфері здійснення активних операцій, що визначає в якій мірі активи банку 
сприяють досягненню його основних цілей, а саме, забезпечення прибуткової 
діяльності та стабільного розвитку. Зокрема, здійснюючи загальний огляд 
тенденцій розвитку банківського сектора за даними НБУ, необхідно відмітити 
суттєве скорочення кількості діючих банків з 163 одиниці станом на 01.01.2015 р. 
до 116 одиниць на 01.01.2016р., обсягу їх активів за аналізований період  - з 
1316,9 млрд. грн. до 1254,4 млрд. грн., кредитного портфеля - з 1006,4 млрд. грн. 
до 965,1 млрд. грн. Поряд з тим, обсяг резервів за активними операціями банків 
зріс з 204,9 млрд. грн. на 01.01.2015р. до 321,3 млрд. грн. на 01.01.2016р. На суттєве 
погіршення якості кредитного портфеля банків вказує також зростання частки 
простроченої заборгованості за кредитами у загальній сумі кредитів з 13,5% на 
01.01.2015р. до 22,1% - на 01.01.2016 р. [1]. Отже, ситуація у банківському секторі 
залишається вкрай незадовільною, суттєвий обсяг проблемних активів негативно 
впливає на рівень надійності банків, зумовлює потребу у додатковому капіталі, 
чинить тиск на показник достатності регулятивного капіталу, суттєво знижує 
ефективність банківської діяльності, ускладнює взаємовідносини позичальників та 
кредиторів, підриває довіру вкладників та інвесторів до банківської системи та 
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істотно скорочує можливості фінансування реального сектора економіки країни. 
Зазначені передумови та наслідки погіршення якості активів створюють загрозу 
фінансовій безпеці банків, що в подальшому призводить до їх 
неплатоспроможності та банкрутства. 

В умовах системної банківської кризи для оцінки стійкості банків до 
зовнішніх негативних впливів доцільно зважати не лише на прибутковість, а й 
життєздатність фінансових установ. В процесі підготовки песимістичного 
сценарію розвитку банківського сектору, Forbes визначив сім ключових ризиків і 
загроз 2016 року, які найбільше турбують менеджерів провідних вітчизняних 
банків з позицій забезпечення їх фінансової безпеки, зокрема [2]: 

1) кредитні ризики. Погіршення якості кредитного портфеля банків у 
результаті економічного спаду обумовило потребу у додатковому формуванню 
резервів, що відповідно призводить до зменшення капіталу. Як було констатовано, 
на сьогоднішній день спостерігається стійка тенденція до збільшення частки 
проблемних активів, а непрямим свідченням цього є від'ємне значення відсоткової 
маржі. За переконаннями фахівців, більшість фінустанов у 2016 році зосередяться 
на внутрішній реструктуризації та очищенні своїх балансів, що стримуватиме їх 
активність на кредитному ринку. За таких умов банки, які мають кращу якість 
активів і вільні ресурси для кредитування, матимуть змогу перерозподіляти ринок 
на свою користь і залучати високоякісних клієнтів, що працюють в експортних 
галузях; 

2) девальвація і жорстка валютна політика. У 2016 році продовжують 
залишатися актуальними валютні ризики як результат коливань курсу національної 
валюти до іноземних, а також програми реструктуризації і конвертації валютних 
кредитів. Значний пласт проблем і надалі пов'язаний із жорсткими 
адміністративними заходами валютного регулювання, яке призводить до зниження 
активності суб'єктів економічної діяльності, а отже, і нових проблем банківської 
діяльності, пов'язаних із скороченням експортної виручки й дисбалансами у 
валютних позиціях банків; 

3) значна потреба в капіталі. Ключові ризики і загрози знайшли своє 
відображення в результатах стрес-тесту, який пройшли 20 найбільших українських 
банків та визначили здатність фінансових інститутів працювати в умовах 
девальвації й інфляції. Для банківського сектору дефіцит капіталу, зокрема, 
виявлений за результатами стрес-тесту, стане головним викликом, оскільки на 
відміну від державних і банків зі стратегічним іноземним капіталом, в акціонерів 
установ з українським капіталом вкрай обмежені можливості й здатність наростити 
рівень капіталу до мінімально необхідного рівня; 

4) труднощі реформування та відновлення банківської системи. В умовах 
сьогодення істотним залишається законодавчо-регуляторний ризик, оскільки не 
вирішеними залишаються проблеми валютних кредитів фізичних осіб, прийняття 
законів про сприяння реструктуризації заборгованості корпоративних 
позичальників, захисту прав кредиторів. Це поглиблює проблеми непрацюючих 
боргів, уповільнює нормалізацію фінансів банківських установ; 
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5) падіння довіри й паніка серед вкладників. Низький рівень довіри до 
банківської системи, на думку аналітиків, є першим у списку ризиків і загроз 2016 
року. Погіршення ставлення клієнтів до системи пов'язано з масштабним 
скороченням кількості банків, банківською панікою, війною на Донбасі та 
макроекономічною нестабільністю; 

6) військові, внутрішньо- і зовнішньополітичні ризики. Найбільшим ризиком 
як для банківського сектору, так і для всіх галузей економіки України залишається 
загроза загострення військового конфлікту на сході країни. Також можливими 
ризиками є ймовірність відстрочки в отриманні чергових траншів МВФ, що 
негативно позначиться на стані золотовалютних резервів і курсовій стабільності; 

7) макроекономічні шоки, які чинять потужний вплив зовнішніх 
макроекономічних ризиків на фінансову стійкість. Макроекономічна ситуація в 
країні і надалі залишатиметься визначальним фактором впливу на якість і 
прибутковість активів банків України.  

Отже, для підвищення якості активів та забезпечення фінансової безпеки 
банківських установ необхідно активізувати інструментарій мінімізації ризиків за 
активними операціями банків у відповідності до визначених менеджментом 
стратегічних завдань і пріоритетів, активніше запроваджувати механізми 
стимулювання довгострокового кредитування та розвитку операцій на ринку 
цінних паперів, що дозволить диверсифікувати активи та пов’язані з їх 
розміщенням ризики й сприятиме оптимізації банківської діяльності в сучасних 
економічних умовах й матиме позитивний вплив на реструктуризацію проблемних 
активів. 
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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗАХОДІВ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ 

ПРОБЛЕМНИХ БАНКІВ 
 

В сучасних умовах політичної та соціально-економічної нестабільності в 
Україні особливої актуальності набуває питання «очищення» банківської системи 
від фінансово «нездорових» банків, що дозволить підвищити загальний рівень 
довіри населення до банків та ефективність банківського нагляду. 

Першочерговим завданням банківського нагляду є своєчасне виявлення 
проблемних банків та вжиття заходів щодо їх фінансового оздоровлення. 
Базельський комітет з питань банківського нагляду визначає слабкий або 
проблемний банк як банк, ліквідність або платоспроможність якого ослаблена або 
буде залишатися такою, поки не будуть вжиті заходи щодо значного поліпшення 
стану його фінансових ресурсів, профілю (сукупності параметрів) ризиків, корекції 
стратегічного напрямку діяльності, підвищення потенційних можливостей 
управління ризиками та/або поліпшення якості управління [1]. 

НБУ зобов’язаний прийняти рішення про віднесення банку до категорії 
проблемних, якщо діяльність банку відповідатиме хоча б одному з п’яти критеріїв, 
визначених ст. 75 Закону України «Про банки і банківську діяльність» [2]: 

1) банк допустив зменшення розміру регулятивного капіталу та/або 
нормативів капіталу банку, встановленого законом та/або нормативно-правовими 
актами Національного банку України, на 10 і більше відсотків протягом звітного 
місяця;  

2) банк не виконав вимогу вкладника або іншого кредитора, строк якої 
настав п’ять і більше робочих днів тому;  

3) системне порушення банком законодавства, що регулює питання 
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, або фінансуванню тероризму;  

4) банк порушив вимоги законодавства щодо порядку подання та/або 
оприлюднення звітності, в тому числі подав Національному банку України та/або 
оприлюднив недостовірну звітність, що призвело до суттєвого викривлення 
показників фінансового стану банку;  

5) систематичне незабезпечення ефективності функціонування та/або 
адекватності системи управління ризиками, що створює загрозу інтересам 
вкладників чи інших кредиторів банку. 

Зауважимо, що НБУ має право віднести банк до категорії проблемних також з 
інших підстав, визначених нормативно-правовими актами НБУ.  
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Фінансове оздоровлення проблемного банку передбачає відновлення 
платоспроможності банку та приведення фінансових показників його діяльності у 
відповідність до вимог НБУ [2]. 

Відповідно до світової практики, державна допомога проблемним банкам 
повинна надаватися тільки у виключних випадках, адже банки є приватними 
комерційними установами, тому державне втручання в їх діяльність повинно 
обмежуватися захистом вкладників і ситуаціями, коли існує небезпека значного 
збитку для всієї фінансової системи і, таким чином, потенційний ризик системної 
кризи. З огляду на викладене, органами банківського нагляду можуть вживатися 
пруденційні заходи впливу на акціонерів, на керівництво, а також на політику та 
діяльність проблемних банків, спрямовані на їх фінансове оздоровлення [3]. 

До заходів впливу на акціонерів проблемного банку відносяться: 
- вимога до акціонерів внести додаткові грошові кошти, або, іншими 

словами, наростити акціонерний капітал; 
- призупинення дії окремих або всіх прав акціонерів, включаючи право 

голосу; 
- заборона розподілу прибутку або інших виплат акціонерам. 

Заходи впливу на директорів і менеджерів проблемних банків включають: 
- відставку директорів і менеджерів; 
- обмеження сум винагороди директорів і менеджерів (виплату премій або 

реалізацію програм заохочення службовців продажем акцій). 
Заходами впливу, спрямовані на зміну політики та діяльність проблемного 

банку є: 
- вдосконалення структури управління банком, системи внутрішнього 

контролю та системи управління ризиками; 
- встановлення підвищених вимог до рівня достатності капіталу і ліквідності; 
- введення обмежень щодо здійснюваних банком видів діяльності, 

наприклад, заборона або обмеження певних напрямків діяльності, продуктів або 
відносин з клієнтами; 

- скорочення операцій з активами та реалізація активів; 
- обмеження подальшого розширення мережі філій або закриття філій;  
- поповнення резервів на можливі втрати від безнадійних активів;  
- заборона на погашення субординованого боргу або виплату відсотків за 

субординованим боргом;  
- призупинення діяльності, що зашкоджує роботі банку, його прибутковості 

або репутації;  
- встановлення вимоги попереднього узгодження з наглядовим органом 

рішень про великі вкладення, прийняття зобов'язань;  
- організація поглинання більш фінансово потужними банками або злиття з 

ними;  
- призначення керуючого, що відповідає за поточну діяльність банку 
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(введення спеціальної адміністрації чи інше державне втручання з метою 
реорганізації банку);  

- відкликання банківської ліцензії та здійснення примусової ліквідації банку. 
Якщо врятувати проблемний банк власникам не вдається, держава усуває 

такий банк з ринку через процедуру ліквідації. Одночасно через систему 
гарантування вкладів вкладникам виплачуються компенсації за вкладені кошти. 
Викладений підхід до вирішення проблем діяльності банків відповідає вимогам 
підтримки ринкової дисципліни та захисту інтересів кредиторів. Отже, має місце 
застосування принципу економічної доцільності втручання держави, за яким 
активні дії держави можливі лише в тих випадках, коли банкрутство банку 
призведе до більших витрат на виплату компенсацій вкладникам, ніж витрати на 
відновлення його діяльності. При цьому жодних гарантій надання допомоги 
банкам держава не надає, адже зрозуміло, що принципи ринкової відповідальності 
не повинні нівелюватися. 
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 ПОБУДОВА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТИЕМИ КОМПЛАЄНС 

У БАНКІВСЬКИХ УСЧТАНОВАХ 
 

Одним із ключових напрямків організації комплайнс у банківській діяльності 
є відповідність його бізнес процесів ринковим стандартам.  Наявність  цього виду 
контролю суттєво впливає на якість корпоративного управління та  імідж установи. 
На вимогу Постанови НБУ щодо організації внутрішнього контролю [2], 
вітчизняні  банки  розпочали роботу по організації і впровадженню системи 
комплаєнс, форма та зміст  якої залежить від багатьох чинників - величини банку, 
спеціалізації, організаційної структури, стратегічних намірів. У статі пропонується 
розглянути окремі організаційні аспекти впровадження комплаєнсу у практику 
вітчизняних банків. 

Загалом,  комплаєнс розглядається як дотримання банком законодавчих актів, 
ринкових стандартів, а також стандартів та внутрішніх документів банку, у тому 
числі процедур [1]. Під ринковими стандартами розуміється положення, 
рекомендації, методики, інструкції, правила, акти, загальноприйнята практика, в 
тому числі міжнародна, що діють на ринку. Для того, щоб впровадити функцію 
комплаєнс, насамперед банку необхідно визначитись з метою, принципами, 
основними поняттями та розробити внутрішньобанківські документи.  

Організація функції комплаєнс має узгоджуватись з стратегічними намірами 
банку, принципами корпоративного управління та політиками управління 
ризиками.   

Місце комплаєнсу у організаційній структурі банку може бути:   
ü як окрема функція у бізнес-підрозділах, при цьому, розподіл обов’язків по 

кожному підрозділу стосовно функції комплаєнс  чітко визначається у відповідних 
внутрішніх положеннях; 

ü у підрозділі ризик-менеджменту, оскільки існує тісний взаємозв'язок між 
комплаєнс-ризиком і операційним ризиком,  

ü а також окремий підрозділ банку. 
Важливим елементом впровадження комплаєнс є створення 

внутрішньобанківських документів, які б визначали основні принципи, поняття та 
правила. Ключовим поняттям у цій діяльності банку, є визначення змісту 
комплаєнс ризику, його розуміння менеджментом та персоналом банку. Так 
наприклад,  доцільним буде  його тлумачення   як ризик застосування санкцій або 
отримання суттєвих фінансових втрат або втрат репутації, до яких може бути 
схильний банк у разі невиконання або неналежного виконання установлених 
комплаєнс правил та порядків. .Враховуючи функціональні аспекти та особливості 
комплаєнсу суттєвим    є визначення його як напрямку,  а саме (рис. 1): 
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Рис. 1. Функціональні  напрямки комплайнсу 

 
Будь-яка діяльність має ґрунтуватись на принципах. Для організації 

комплаєнсу такими є: 
ü принцип вертикального управління комплаєнс ризику (зверху-вниз), з 

покладанням відповідальності на  Правління банку; 
ü розуміння контролю як невід’ємної складової корпоративної культури та 

діяльності банку. Виявлення, оцінка та управління комплаєнс-ризиками 
супроводжує будь-який бізнес-напрямок та процеси підтримки бізнесу; 

ü дотримання принципів комплаєнс є обов’язком кожного співробітника 
банку, які виконують свої завдання у відповідності до установлених вимог 
внутрішньобанківських документів та у відповідності до загальноприйнятих норм 
поведінки і ділової етики;  

ü  комплаєнс  розглядається як елемент системи ризик-менеджменту; 
Далі слід визначитись безпосередньо з функціями підрозділу, який буде 

здійснювати комплаєнс. Зазвичай це: 
ü розроблення рекомендацій керівництву відносно існуючих правил, 

стандартів, практик, що прийняті міжнародними фінансовими установами; 
ü вироблення і складання системи звітності щодо комплаєнс ризиків та 

розкриття інформації менеджменту Банку  щодо комплаєнс; 
ü організація навчального процесу з питань комплаєнс-контролю; 
ü надання висновків та рекомендацій менеджменту щодо зниження та 

усунення виявлених ризиків; 
ü підготовка рекомендацій та тлумачень щодо затверджених політик, 

регламентів, правил, пароцедур та моніторинг їх дотримання з метою оптимізації 
комплєнс-ризиків;  

ü вироблення вимог та рекомендацій щодо використання положень 
внутрішньобанківських стандартів, що установлюють норми професійної та 
корпоративної етики;  
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ü вироблення правил та здійснення заходів в цілях протидії легалізації 
грошових коштів, набутих  злочинним шляхом, фінансування тероризму, корупції 
та шахрайству; 

ü  розроблення та здійснення заходів контролю за використанням 
інсайдерської та конфіденційної інформації; 

ü розроблення та здійснення заходів для виявлення, оцінки та контролю 
конфліктів інтересів;  

ü організація процесу оброблення скарг та повідомлень щодо шахрайства та 
корупційних дій з боку персоналу банку та третіх осіб, участь в  запобіганні 
порушень і проведенні розслідувань; 

ü  здійснення моніторингу відповідності банку установленим комплаєнс 
правилам; 

ü взаємодія та координація роботи з управління комплаєнс ризиками з 
структурними підрозділами банку. 

Для виконання цих функцій об’єктивно та професійно, уповноважений 
підрозділ  має бути незалежним та підпорядковуватись Спостережній Раді або 
Правлінню банку.  

Методологічне забезпечення процесу має охоплювати основні елементи 
організації та методики здійснення комплайнсу, визначати перелік, сутність, 
критерії визначення та оцінки комплаєнс-ризиків; основні принципи та порядок 
управління комплаєнс-ризиками в банку; повноваження і обов'язки комплаєнс-
підрозділу, його керівника та членів підрозділу або окремого працівника, який 
здійснює функції комплаєнс; порядок взаємодії між підрозділами банку з питань 
управління комплаєнс-ризиками; процедури та процеси забезпечення 
відповідальності діяльності банку вимогам законодавства у сфері запобігання та 
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 
фінансуванню тероризму [5]. 
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МАКРОАСПЕКТИ ОЦІНКИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ ЗА МЕТОДИКОЮ ОЕСР 
 
Держава взяла на себе зобов’язання застосовувати прийняті у європейській 

практиці механізми ринкового регулювання розвитку сільського господарства, а 
саме методи кількісної оцінки впливу державної політики на діяльність 
сільськогосподарських виробників. Важливою характеристикою таких методів є їх 
здатність враховувати весь комплекс заходів державного впливу на 
сільгоспвиробників та ринок сільськогосподарської продукції. 

Різні аспекти оцінки державної підтримки сільського господарства 
розглядалися в працях М. Дем’яненка, А. Діброви, П. Саблука, Л. Тулуша [4] та 
інших економістів. Але у даний час не вироблено єдиних підходів до оцінки 
ефективності державної підтримки сільського господарства, а існуючі методики 
охоплюють в основному окремі аспекти даного питання і не є комплексними.  

За визначеннями  Директорату з сільського господарства ОЕСР [3], до числа 
пріоритетних напрямків його роботи відноситься розробка системи виплат 
фермерам, що компенсують рівень їх доходів, які не залежать від рівня 
виробництва сільськогосподарської продукції, поряд з іншими формами 
підтримки, такими, як підвищення рівня освіти і професійної підготовки, допомога 
в переорієнтації використання земельних угідь і робочої сили . 

Директорат здійснює моніторинг реформ в області сільськогосподарської 
політики, ставить прогнози щодо стану сільськогосподарських ринків і торгівлі 
продукцією сільського господарства. Звіти Директорату («Моніторинг та 
перспективи сільськогосподарської політики») публікується щорічно. У щорічнику 
висвітлюються питання підвищення ефективності сільськогосподарського 
виробництва та маркетингу, розглядаються зв'язки між станом навколишнього 
середовища та розвитком села. Надається розгорнута позиція визнаних світових  
експертів з ключових питань регулювання сільського господарства а також 
специфіки функціонування АПК, здійснюються агрегована оцінка ефективності 
основних інструментів державної підтримки сільського господарства. 

Структура витрат у спільних платежах у проекті бюджету САП ЄС  на 2015 рік 
показує, що  прямі платежі зайняли майже половину загального обсягу, 
витісняючи пов’язані платежі. Пов’язані платежі в результаті реформи CAП від 
2013 р. значно змінили структуру. 

Вітчизняні методологічні підходи, систематизовані дослідниками, 
передбачають врахування обсягів бюджетної підтримки у відсотках до ВВП, чи 
видаткової частини бюджету тощо. Динаміка абсолютних та відносних показників 
державного  фінансування аграрної галузі України приведена в табл. 1, частина А. 
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Таблиця 1 
Державна підтримка сільського господарства України 

за 2010-2014 рр., млн грн, % 
Показники  2010 2011 2012 2013 2014 

А. Оцінка за вітчизняними показниками 
Частка сільського господарства  
у валовій доданій вартості, % 8,4 9,4 9,0 9,9 11,8 

Видатки по апарату  МАПіП 4976,8 4329,5 4294,3 3613,3 2636,8 
Фактичні видатки на МАПіП у 
бюджеті, %: 2,4 2,4 2,0 1,9 1,3 

Частка видатків МАПіП до ВП 
с.г. (ціни 2010 р.), % 3,8 3,4 3,6 2,8 2,0 

Частка непрямої підтримки, % 71,4 83,1 89,4 94,9 97,7 
Б. Оцінка за показниками ОЕСР 

Оцінка підтримки виробника 
PSE 16,149 -5,938 4,472 -11,156 -34,293 

Оцінка підтримки загальних 
послуг GSSE 4,866 5,384 6,191 5,252 3,487 

Підтримка споживачів 
сільгосппродукції CSE -4,189 6,184 6,064 11,998 31,798 

Загальна оцінка підтримки TSE 21,016 -554 10,663 -5,904 -30,806 
Джерело: [1; 2; 5]. 
 
Зарубіжними експертами ОЕСР для України рекомендується більш 

послідовна сільськогосподарська політика у  макроекономіці, торгівлі, структурній, 
соціальній та екологічній сферах. Необхідно зменшити перешкоди для 
структурної перебудови та залучити додаткові фінансові та людські ресурси для 
сектора. 

Приведені статистичні  дані ОЕСР щодо державної підтримки  в Україні 
(табл. 1, частина Б.) підтверджують приведені розрахунки за вітчизняними 
статистичними за звітними джерелами. Зокрема, значення прямої бюджетної 
підтримки (бюджетних субсидій) стрімко втрачає свої позиції з 2010 року, 
натомість зростає роль податкових пільг (непрямої державної підтримки). Хоча 
збільшується фінансування державних послуг, все ж заходи непрямої підтримки за 
міжнародною класифікацією віднесені до таких, що спотворюють торгівлю та 
мають деякі обмеження по обсягах, а надалі передбачають і відміну чинних нині 
механізмів. 

У довгостроковому періоді рівень підтримки виробників значно коливається, 
залежно від коливань ринкової ціни. За оцінкою експертів ОЕСР, оцінка 
підтримки виробника (PSE) з 2013  року має від’ємне значення, що «приховує 
таксацію експортних секторів і захист секторів, які конкурують з імпортом, 
основний обсяг підтримки надається у формах, що спотворюють торгівлю і 
виробництво» [5]. Така оцінка підтримки пояснюється тим, що бюджетні видатки 
лише частково компенсували негативне значення підтримки ринкової ціни, яка 
зумовлена політичними та організаційними обмеженнями, найбільше  на експорт 
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(зерна, соняшнику, молока). Так, для 2014 року оцінка підтримки -34,293 млн грн 
сформувалась за рахунок  -52,660 млн грн підтримки на основі вихідних товарних 
потоків, 14,105 млн грн виплат на вхідні товарні потоки  і 4,262 млн грн виплат 
поточному виробництву. Підтримка вихідних товарних потоків розраховується як 
розрив між цінами у країні і на міжнародному ринку, що є наслідком політичних 
заходів, які гальмують їх вирівнювання до світового рівня. Це заходи застосування 
імпортних тарифів, квот, експортних субсидій і податків, обмеження на експорт, а 
також внутрішні заходи регулювання, встановлення гарантованих цін, державні 
інтервенції та формування резерву. На думку вітчизняних експертів, значною 
проблемою державної підтримки є утримування та фінансування діяльності 
державних структур, зокрема Аграрного фонду, ХлібІнвестБуду, Державної 
продовольчо-зернової корпорації. Крім політичних та економічних це також 
вплив факторів фізичної інфраструктури, обмеження поширення інформації і 
слабкості ринкових інститутів.  

Номінальний коефіцієнт захисту виробника (PNPC) дорівнює відношенню 
ціни, яку отримують виробники за свій продукт, до ціни, яку вони б отримували 
при вільній торгівлі на світовому ринку, при умові, що валютний курс стабільний. 
Якщо він більший 1, то це означає, що держава підтримує виробника даної 
продукції, захищаючи від імпорту. Якщо менше 1,  це означає, що держава не 
тільки не підтримує виробника даної продукції, а ще й додатково його 
оподатковує. У 2014 році маємо значне зниження цього показника у порівнянні з 
попереднім періодом.  

Загальна оцінка підтримки (TSE) розраховується як сума оцінок підтримки 
виробників (PSE) та підтримки послуг (GSSE). За період 2010-2014 рр. найвищого 
її рівня було  досягнуто у 2010 р.  

Оцінюючи структуру підтримки, за приведеними даними у таблиці 1 
спостерігаємо, що найбільшу питому вагу мають вигоди від податкових пільг. 
Спричинено це тим, що можливості бюджету досить обмежені, особливо у 
останні роки, а податкові пільги отримують всі без винятку виробники, хто має 
право на такі пільги. Якщо у 2010 році на них припадало 71,4%, то надалі вони 
стабільно зростають та досягли 97,7%. Відповідно, зменшуються виробничі 
субсидії, оскільки субсидії загального призначення залишалися сталими.  

Для ефективної політики державного управління розвитком сільського 
господарства необхідним є поглиблене вивчення всієї інформації, з якою 
стикається галузь в процесі своєї діяльності. Оскільки оцінка ефективності 
бюджетних програм  передбачає заходи з моніторингу, аналізу та контролю за 
цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, для неї можуть 
використовуватись офіційна державна статистична, фінансова та інша звітність, 
важлива роль у якій належить саме даним ОЕСР. 
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ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ ПОШТОВОГО БАНКУ В УКРАЇНІ 

 
Поштовий зв’язок являє собою важливу складову економічної та соціальної 

інфраструктури, а його послуги виступають у ролі комунікаційного механізму, 
доступного для всіх верст населення. З метою підвищення ефективності діяльності 
поштових відділень в ринкових умовах широко впроваджуються в їх діяльність 
фінансові послуги, що створює необхідні умови для інтеграції оператора 
поштового зв’язку та банку шляхом створення поштових банків. 

Вважаємо, що запровадження поштових банків в Україні має ґрунтуватися на 
розробленій за кордоном методиці у форматі «нуль». Дана методика орієнтована 
на організацію надання послуг банку у поштових відділеннях, розташованих у 
віддалених і сільських населених пунктах. Тут не передбачається присутність 
працівника банку у приміщенні поштового відділення. Функції, пов’язані з 
виконанням банківських операцій, обслуговуванням і консультуванням клієнтів, 
виконуються працівниками поштового відділення [1]. Це дасть змогу, витративши 
мінімальні кошти, спочатку проаналізувати ефективність нововведення, 
досконаліше вивчити потреби клієнтів та в перспективі – адаптувати послуги 
поштових банків до зростаючих запитів населення. 

Враховуючи ринкову частку та кількість відділень, можна з впевненістю 

http://oecdru.org/rusweb/general/4.htm
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=3A5FE1wAAAAJ&cstart=20&sortby=pubdate&citation_for_view=3A5FE1wAAAAJ:Og1tA8FjbJAC
http://oecd.org/tad/agricultural-policies/producerandconsumersupportestimatesdatabase.htm
http://oecd.org/tad/agricultural-policies/producerandconsumersupportestimatesdatabase.htm
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стверджувати, що лідером поштового зв’язку є Українське державне підприємство 
поштового зв’язку (УДППЗ) «Укрпошта», 100% акцій якого належать державі. Так, 
за результатами дослідження Української асоціації директ маркетингу ринку послуг 
поштового зв’язку, у 2014 р. ринкова частка «Укрпошти» у грошовому вираженні 
склала 36%, водночас «Нова пошта» займає 21%, «Міст-експрес» – 14%; решта 
операторів має незначні частки [2]. Що стосується кількості відділень, то 
«Укрпошта» має майже 12 тис. відділень та близько 39 тис. точок присутності у всіх 
населених пунктах нашої країни [3]. Таким чином, найбільш ефективним стане 
запровадження поштових банків на базі УДППЗ «Укрпошта». При цьому, головну 
увагу поштові банки мають зосередити на національних ринках роздрібних 
фінансових послуг. 

УДППЗ «Укрпошта» вже надає деякі послуги фінансового характеру: виконує 
поштові перекази в межах України та за кордон, перекази з використанням 
міжнародних платіжних систем, здійснює виплату та доставку пенсій та соціальних 
допомог, прийом платежів, у тому числі через Інтернет. У рамках запровадження 
системи Єврожиро в УДППЗ «Укрпошта» підписано угоди та відкрито 
двосторонній обмін електронними переказами з Португалією, Словаччиною, 
Грецією, Румунією, Туреччиною, Бразилією та іншими країнами. 

Для подальшого впровадження фінансових послуг у діяльність державної 
пошти потрібно вирішити ряд важливих питань, а саме: окреслити перелік нових 
фінансових послуг, які є найбільш затребуваними; провести аналіз факторів, що 
перешкоджають сталому розвитку фінансових послуг на пошті; визначити 
можливі варіанти подальшого розвитку підприємства поштового зв’язку на ринку 
фінансових послуг тощо. 

Переваги створення поштових банків в Україні: 1) для банків – збільшення 
доходів; можливість розширення клієнтської бази без витрат на відкриття 
додаткових філій і відділень, оскільки поштові відділення розташовуються близько 
до споживача, а поштовий зв’язок доступний і «зрозумілий» населенню; співпраця 
в області поштово-банківських послуг відбувається за звичайною ліцензією на 
надання банківських послуг та договорів і угод між банком та поштою; 2) для 
пошти – додаткові доходи від надання фінансових послуг; підвищення довіри 
існуючих та залучення нових клієнтів; підвищення конкурентоспроможності; 3) 
для держави – збільшення частки безготівкових розрахунків, можливість залучати 
кошти в економіку країни; соціальний ефект у вигляді забезпечення доступу до 
банківських послуг в усіх регіонах України всіх верств населення; акумуляція в 
руках держави доходів від надання поштою фінансових послуг (УДППЗ 
«Укрпошта» – державне підприємство); 4) для населення – отримання широкого 
спектра банківських послуг у поштових відділеннях. 

Таким чином, інтеграція пошти і банку сьогодні є не лише проектом, 
вигідним як для банку, так і для УДППЗ «Укрпошта», але і дозволить вирішити 
проблему доступу населення України до банківських послуг, збільшуючи ресурсну 
базу банківської системи, сприяючи розширенню регіонального бізнесу, а також 
прискоренню соціального та економічного розвитку країни. 



Глобалізаційні процеси в розвитку 
національних економік 

 

Globalization processes in the development 
of national economies 

 

 

274 

Список використаних джерел 
1. Літітанскас, І. Ю. Світовий досвід та моделі інтеграції Поштових 

підприємств із фінансовими установами [Текст] / І. Ю. Літітанскас [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_07/134.pdf. 

2. Офіційний сайт Української асоціації директ маркетингу [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://www.uadm.com.ua/research. 

3. Офіційний сайт УДППЗ «Укрпошта» [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://ukrposhta.ua. 
 
 

 
 
 

Тимченко Дмитро 
студент 

Науковий керівник: к.е.н., доцент Версаль Н.І. 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

м. Київ, Україна 
 

ЧИ МОЖЕ ВІДОБРАЖАТИ СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНА СТАВКА 
МІЖБАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ KIACR ГЛИБИНУ 

ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ? 
 

Фінансова нестабільність є типовим явищем в країнах з перехідною 
економікою і Україна – не є виключенням. Банківська система в Україні завжди 
відрізнялася більшими коливаннями фінансових показників та вартістю ресурсу в 
порівнянні з європейською чи американською, а отже постає питання визначення 
стану ринку та глибини його коливань. В науковій практиці використовують різні 
підходи та методи щодо визначення стану ринку, однак у роботі зупинимося на 
показнику міжбанківського кредитування KIACR (Kiev Interbank Actual Credit 
Rate). 

Аналізуючи стан ринку міжбанківського кредитування був обраний період 
дослідження з 2005 по 2015 роки, що дає змогу порівняти теперішній стан з 
глобальною фінансово-економічною кризою 2008-2009 рр.  

В останній час ситуація на кредитному ринку України є досить нестабільною. 
За останні 4 місяці 2015 року середнє значення KIACR дорівнювало 20,88%, що є 
значно вищим показником в порівнянні з 2014 роком (14,08%) [1]. Такий зріст 
безумовно обумовлений макроекономічною ситуацією та соціально-політичною 
кризою в країні. Середнє значення середньозваженої ставки міжбанківського 
кредитування KIACR в 2015 році було найбільшим за всі часи спостереження 
даного індикатора з коефіцієнтом варіації в 16,3, а отже кредитування в цей період 
було значно меншим в порівнянні з минулим роком (табл. 1). Слід додати, що в 
той же час девальвація гривні та інфляційні процеси здешевили національну 
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валюту на більш як 80%, що в реальному вираженні відображає стан ринку 2006-
2007 року за обсягами міжбанківського кредитування. 

Таблиця 1 
Обсяги міжбанківського кредитування та окремі статистичні 

характеристики показника KIACR в період з 2005 по 2015 роки. 

Роки 

Середньо-
річний обсяг 
кредитування, 

млн. грн. 

KIACR 

Середнє,  
% 

Мінімальне,  
% 

Максимальне,  
% 

Стандартне  
відхилення 

Коефіцієнт  
варіації 

Стандартна  
похибка 

2015 4526,68 22,108 11,9 30,1 3,604 16,30316 0,2436 
2014 6264,24 10,815 4,5 28,4 5,11 47,25083 0,3239 
2013 3657,59 4,682 2 22,7 2,846 60,79616 0,18037 
2012 4514,52 12,322 2,8 46,7 9,024 73,23714 0,57075 
2011 4087,49 7,408 1,9 32 5,526 74,60406 0,35093 
2010 2464,99 3,56 1 9,9 1,8693 52,50914 0,11823 
2009 2395,10 12,317 2,7 67,3 15,157 123,0519 0,96051 
2008 4549,24 13,862 1,2 53,8 9,378 67,65527 0,59196 
2007 2123,96 2,279 0,7 10,8 1,3925 61,0977 0,08807 
2006 2056,75 3,501 1 12,5 1,91 54,55905 0,1208 
2005 1294,29 4,167 0,9 15,8 3,2829 78,79034 0,20805 

Джерело: розраховано та складено автором на основі даних [1] 
 
Коефіцієнт варіації в 2015 році є найнижчим за останні 10 років, що 

безумовно вказує на  відносно незначні коливання KIACR за цей період. 
Зважаючи на найвище мінімальне та середнє значення KIACR в 2015 році, обсяги 
кредитування, девальвацію та інфляційні процеси в країні порівняно з 
попередніми роками, слід зазначити, що вартість отриманого кредиту на 
міжбанківському ринку в 2015 році була найвищою (рис. 2).  

 

 
Рис. 1. Динаміка середнього та мінімального значення показника KIACR 
в порівнянні з обсягами ринку міжбанківського кредитування, млн. грн. 

Джерело: розраховано автором на основі даних [1] 
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Враховуючи макроекономічну складову та поведінку суб’єктів фінансового 
ринку можна стверджувати про наявність чітких ознак глибокої фінансової кризи в 
Україні, яка перевершила показники глобальної фінансово-економічної кризи 
2008-2009 рр. 

Таким чином, ринок міжбанківського кредитування та показник KIACR дає 
можливість відобразити наявність глибокої фінансової кризи, з якою країна не 
стикалася від початку незалежності. Зважаючи на те, що за перших два місяці 2016 
року ставка KIACR дорівнювала 19,98%, що безумовно менше середнього 
значення за 2015  рік,  однак все ще на досить високому рівні,   ринок,  як і раніше 
знаходиться в важкому стані. Якщо показник KIACR збереже свої позиції на рівні 
20% то це призведе до ще гіршого сценарію розвитку фінансового ринку в 
майбутньому, а отже і реального сектору економіки загалом. 
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THEORETICAL FOUNDATIONS FOR DEFINITION 

OF FINANCIAL GLOBALIZATION 
 

Today, the global economic system, like never before, feels the effects of 
globalization in all spheres of social and economic relations. Special attention is focused 
on scientific research of some varieties of globalization that have the most significant 
impact, particularly issues of deepening of the financial globalization. Financial 
globalization has been one of the most intensely debated topics of our times, so it is very 
actual to observe the definition of financial globalization through analysis of different 
scientists’ approaches. 

Financial globalization as defined by the IMF analysts [2, p. 8] is a complex, 
multidimensional concept, which should be understood in the growth of global 
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communications through cross-border financial flows. The current wave of financial 
globalization goes back to the 1980s. And it is characterized by significant amounts of 
capital moving between countries with different levels of development, mainly between 
highly developed and developing countries. Prasad Eswar S., Rogoff K., Shang-Jin Wei 
and M. Ayhan Kose study financial globalization in a comparison with financial 
integration. Scientists argue that these concepts are, in principle, different. Financial 
globalization is an aggregate concept that refers to rising global linkages through cross-
border financial flows. Financial integration refers to an individual country’s linkages to 
international capital markets [5]. We completely agree with their approach, also we must 
note, that financial globalization is obvious closely related to financial integration. 

Due to S. Schmukler approach, financial globalization is understood as the 
integration of a country’s local financial system with international financial markets and 
institutions [7]. Instead, P. Arestis notes that financial globalization is higher stage of 
internationalization of activity of the financial markets in all its forms for the purpose of 
ensuring requirements of development of the currency and financial relations [1]. 

The concept of financial globalization can be expressed in the following aspects [3, 
p. 4; 4]: 

1. Financial globalization is part of economic globalization, which is an increasing 
economic interdependence of countries around the world and by the growing volume of 
cross-border transactions of goods, services and capital, the rapid and widespread 
diffusion of technologies. 

2. Financial globalization has become the dominant form of economic 
globalization. Capital was the most mobile factors of production, which allowed him to 
move quickly in search of profits great facilitate this process contributed to the 
liberalization of capital movements. A role in enhancing the mobility of capital has the 
information revolution, manifested not only in the broad introduction of means of 
communication and information, but also in creating new channels of capital flows. 

3. Financial globalization has changed the composition and structure of entities that 
affect the world economy, putting in first place the transnational companies and banks, 
reducing the role of the national State and exposing the inadequacy of international 
financial institutions for the new challenges of development of the world economy. The 
consequence of these changes has been the loss of the State many of the regulatory 
instruments and reduced effectiveness of monetary and fiscal measures. This gave rise to 
talk about the transformation of national financial systems under the impact of financial 
globalization. 

Financial globalization undoubtedly has a positive impact on economic growth. 
This influence spread through multiple direct channels: an increase in domestic savings, 
lower capital costs through more efficient allocation of risks, transfer of technology, 
financial sector development. By indirect effects include the following channels of 
distribution as [6, p. 4]: promoting specialization, incentives to optimize policy, 
increasing capital inflows. However, besides the positive effects of financial globalization 
is and negative aspects. In particular, financial globalization deepens the quality problems 
of integration of international financial systems. Financial globalization for countries that 
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are at the initial stage of financial integration can cause financial crises. An example of 
this is the destructive influence of the crisis in Asia and Russia (1997-1998), Brazil 
(1999), Ecuador (2000), Turkey and Argentina (2001), Uruguay (2002) and so on. 

Therefore, financial globalization it is a very complex concept that means the 
development of financial markets and intensive movement of financial assets that cross 
country borders. For financial globalization significant importance has moving of money 
from country to country. The export of capital across national borders is the most 
powerful factor in the deepening of financial globalization, convergence of development 
of various countries, creating an atmosphere of mutual trust and respect of interests in 
the international environment. It should be noted that exports of capital are possible 
only if the economy of the exporting country make savings, which can be transformed 
into capital for both domestic and foreign investment. Without the creation of free 
financial resources in a certain range, financial globalization cannot develop. Moreover, 
financial globalization is also a fascinating topic to study for researchers of development 
economics not only because of its compelling policy relevance but also because of the 
enormous variation of approaches and experiences across countries. 
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ДЕРИВАТИВИ В РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ФІНАНСОВИХ 

ІНСТРУМЕНТІВ 
 

В умовах високих цін, процентних ставок, валютних курсів значно зростають 
фінансові ризики учасників економічних відносин. Проблема запобігання ризиків 
є однією з проблем, від вирішення якої залежить забезпечення сталості вітчизняної 
економіки. Вирішення цієї проблеми пов’язане з розвитком ринку деривативів, 
вдосконаленням їх застосування та виникнення на їх основі інноваційних 
фінансових інструментів [1]. 

Деривативи виконують найважливішу функцію управління фінансовими 
ризиками через операції хеджування і активно використовуються на світових 
ринках похідних фінансових інструментів. Тому є доцільним стимулювання й 
розвиток українського ринку деривативів з метою хеджування ризиків, а також 
створення фінансових інновацій. 

Фінансовий ринок забезпечує мобілізацію, розподіл та перерозподіл 
фінансових ресурсів, де засобом їх залучення виступають фінансові інструменти. 
Збільшення різноманітності фінансових інструментів шляхом запровадження 
інноваційних інструментів проводиться для збільшення ефективності процесу 
мобілізації, розподілу та перерозподілу фінансових ресурсів за рахунок нарощення 
прибутковості, зменшення ризику та покращення ліквідності фінансового ринку 
[2]. 

Основним критерієм прямих іноземних інвестицій є вартість залучення 
власного капіталу. Цей показник є відображенням ризику інвестування в основний 
капітал українських підприємств. Якщо вартість залучення власного капіталу 
знаходиться на високому рівні, це свідчить про високі ризики інвестування в 
Україну, для компенсації яких інвестори закладають значні потенційні грошові 
потоки. Така ситуація обмежує доступ до іноземних інвестицій, адже, з одного 
боку, зменшується кількість інвесторів, які готові брати на себе високий ризик 
інвестування, а з іншого – зменшують кількість підприємств, які готові оплачувати 
високу вартість залучення фінансових ресурсів.  

Засобом трансформації міжнародного фінансового ресурсу в українські 
інвестиції виступають фінансові інструменти. Фінансові  інновації  підвищують  
ефективність фінансового посередництва шляхом збільшення лінійки  
фінансових продуктів та послуг, у результаті чого покращується задоволення 
потреб підприємств у додаткових ресурсах. Підприємства здійснюють 
накопичення капіталу, що призводить до економічного  зростання [4].   

Фінансові інновації нарощують мобілізацію заощаджень, збільшують  
продуктивність капіталу, покращують ефективність розподілу фінансового 
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ресурсу, що здійснює позитивний вплив на економічне зростання та на 
збільшення економічної активності.  

Біржові угоди є високоліквідними і характеризуються меншими ризиками і 
витрами порівняно з позабіржовими операціями, що й стимулює їх розвиток. 
Ускладнення умов ведення фінансової діяльності в глобальній економіці веде до 
появи нових фінансових інструментів. Розвиток як біржового, так і позабіржового 
ринків деривативів характеризує його стан і пов'язаний з інформатизацією і 
технологізацією, що сприяло забезпеченню нових технологій і перехід до системи 
електронної торгівлі, а також стало поштовхом до потужного розвитку 
фінансового інжинірингу [3]. 

Це явище  приводить до постійного виникнення нових видів деривативних  
інструментів, які формуються на базі вже існуючих. Ці процеси привели до ще 
більшого стимулювання розвитку гібридних інструментів біржового і 
позабіржового ринків деривативів, а також сприяли трансформації первинних 
функцій біржового ринку товарних деривативів, перетворюючи останній на 
ефективне джерело інвестиційного менеджменту й управління розміщенням 
капіталів. Результатом таких процесів стало поступове витіснення на позабіржові 
майданчики прямої купівлі-продажу товарів на біржах [7].   

Привабливість деривативів полягає в тому, що ці інструменти є 
високодохідними об’єктами інвестування вільних фінансових ресурсів. Це набуває 
особливого значення в умовах портфельного підходу   

Впровадження деривативів забезпечує нові можливості в розробці стратегій, 
необхідних для захисту від небажаних змін ринкової кон’юнктури й отримання 
прибутків. Завдяки цьому активне використання інструментів ринку деривативів 
призводить до швидкого зростання інвестиційних засобів на цих ринках. 

Достатньою умовою інноваційності виступає усунення в таких інструментах 
елементу спекулятивності. Характерна для фінансових інструментів особливість 
отримання великого прибутку при диверсифікації ризиків на різних ринках має 
перетворитися в новітню особливість інноваційних фінансових інструментів: 
управління ризиками в реальній економіці з прогностично помірними прибутками 
в довгострокових проектах як один з механізмів подолання кризових явищ в 
економіці країн світу.  

Ліквідація спекулятивної складової полягає у наступних кроках: 
- проведення ретельного вибору позичальників і контролю перевірка 

кожного з них на платоспроможність та чистоту кредитної історії; 
- виключення при диверсифікації портфелю найбільш імовірних ризиків і 

наповнення його найменш ризиковими елементарними активами; 
- посилення контролю за діяльністю всіх учасників сек’юритизації, 

забезпечення прозорості обліку та звітності [6]. 
Необхідна умова вимагає створення нових можливостей залучення 

капітальних активів; модифікації і трансформації базового активу з фінансового на 
реальний ринок. Достатньою умовою має бути уникнення механізму спекуляції 
при створенні нового фінансового продукту. 
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Інноваційна складова продукту має бути узгодженою зі: споживачами, 
продавцями, посередниками, органами контролю та економічною політикою 
країн. Лише гармонійне поєднання інновації з реаліями економіки забезпечить її 
успішне функціонування на фінансових ринках світу [5].   

В Україні існує потреба в розвитку інноваційних фінансових інструментів. 
Розробка і впровадження інноваційних продуктів має відбуватися не стрімко, а 
поступово, в залежності від їх сприйняття економічними суб’єктами, зважаючи на 
майбутні наслідки таких нововведень. Необхідно вдосконалення законодавчої і 
нормативно-правової бази щодо використання деривативів, створення 
ефективного і ліквідного фондового ринку, створення стратегія інноваційного 
розвитку держави з використанням світового досвіду впровадження і застосування 
інноваційних фінансових інструментів. 
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ДІАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ 

УКРАЇНИ 
 

Перед системою управління державним боргом постає завдання щодо 
моніторингу та контролю показників структури та розмірів державного боргу, 
недопущення досягнення ними критичних значень та виникнення кризових 
ситуацій. Дієва система боргової безпеки містить ефективний механізм визначення 
загроз, які створюють потенційну небезпеку у даній сфері. 

Рівень боргової безпеки визначається багатьма факторами. Зокрема, це стан 
нормативно-правової бази, що регламентує формування державного боргу і 
використання запозичених коштів; загальний обсяг, структура боргових 
зобов’язань, динаміка державного боргу; перелік наявних і потенційно можливих 
боргових інструментів, а також фактичні пропорції між ними і можливість 
диверсифікації ринку державних цінних паперів; офіційний валютний курс і 
темпи зростання ВВП; існуюча система управління державним боргом; 
стабільність політичного та економічного курсу країни [1, 2]. 

Невід’ємною складовою оцінювання рівня боргової безпеки є визначення 
боргового навантаження і рівня платоспроможності країни (кредитного рейтингу) 
шляхом встановлення певного набору індикаторів боргової безпеки та їх 
порогових (граничних) значень. Вибір адекватних граничних показників 
боргового навантаження і структури державного боргу здійснюється з урахуванням 
специфічних умов (країни поділяють за рівнем доходів: з низьким, середнім та 
високим; за якістю політики і дієвістю інститутів: слабкі, середні, сильні; типом 
економічної системи: розвинуті та ті, що розвиваються тощо) і результатів 
емпіричних досліджень, які проводилися у міжнародному контексті.  

Підтверджують важливість постійної діагностики рівня боргової безпеки 
розроблені експертами МВФ, Світового банку, ЄС різні методики оцінювання 
боргової безпеки держави: традиційний аналіз витрат-ризиків (CAR – cost-at-risk 
analysis) [3], стрес-тестування [4], оцінка фіскальної волатильності [5] та інші, що 
виконують роль сигналу настання ризиків і загроз порушення фіскальної стійкості 
держави.  

У рамках методики розрахунку індексу фіскального стресу експерти МВФ 
визначили критичні значення дванадцяти бюджетних і боргових індикаторів, які 
ґрунтуються на «системі раннього попередження». Індекс фіскального стресу є 
комбінованим показником, який включає три групи показників: фіскальні; 
структурні характеристики боргового навантаження; показники довгострокового 
тренду.  

Оцінюючи фіскальну волатильність (волатильність – це ступінь мінливості 
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значення індикатора, змінної, параметра в часі), проводять розрахунок базових 
показників фіскальної вразливості (Assessment of underlying fiscal vulnerabilities): 
боргового навантаження, структурного балансу, диференціалу, поточної та 
майбутньої потреби у фінансуванні. Для кожного показника-індикатора чітко 
визначені межі, а також існує можливість визначення тенденцій їх зміни відносно 
таких факторів, як зростання ВВП, рівень відсотка та умовні зобов’язання 
(вірогідність кризи банківської системи). 

Проведені розрахунки індикаторів боргової безпеки України за 2014 р. 
засвідчили, що суттєві загрози для борговій стійкості України спричинені:  

- надкритичним обсягом державного і гарантованого державою боргу 
відносно ВВП країни (70,3 % проти 42,8 % граничного рівня боргового 
навантаження, що характеризує високий рівень небезпеки для країн, що 
розвиваються); 

- надкритичним рівнем державного і гарантованого державою боргу 
відносно до доходів державного бюджету (308,3 %); 

- критично високим рівнем державного зовнішнього боргу відносно ВВП 
(39,1 % проти граничного значення індикатора 30 % для країн з низькими 
доходами та слабким державним управлінням); 

- значними обсягами вилучення валютних ресурсів (193,3 % експортної 
виручки) на зовнішньоборгові виплати всіх секторів економіки; 

- великою часткою боргових зобов’язань, деномінованих в іноземній валюті 
чи прив’язаних до обмінного курсу, в структурі державного боргу України (58,4 % 
проти 40,3 % порогового значення показника для країн, що розвиваються); 

- наднизьким рівнем міжнародних резервів (6 % валового зовнішнього боргу 
та 19,4 % зовнішнього державного боргу); 

- величиною короткострокових зовнішніх зобов’язань резидентів України та 
погашення довгострокового зовнішнього боргу впродовж року відносно рівня 
міжнародних резервів України (показник Грінспена – 747 % проти порогового 
значення 100 %). 

Слід зазначити, що виникнення подальших ускладнень у борговій сфері 
становлять пряму загрозу для банківської системи, платіжного балансу, валютного 
ринку, що, в свою чергу, підриває інвестиційну складову фінансової системи та 
загострює загрозу неможливості залучення кредитних ресурсів зовні. 

Таким чином, за наявних зон вразливості до впливу кризових чинників, які 
породжуються борговими процесами, держава має врахувати складні взаємозв’язки 
між борговою політикою та фінансовою стабільністю і створити ефективну 
систему управління національним і державним боргом. 

Стан боргової безпеки України на сучасному етапі її розвитку є 
незадовільним. Про це свідчать такі характеристики: надмірний рівень боргової 
залежності України та боргового навантаження на бюджет, наднизький рівень 
міжнародних резервів, значні обсяги вилучення валютних резервів на 
зовнішньоборгові виплати всіх секторів економіки. Для усунення загроз боргової 
безпеки слід реалізувати заходи за такими пріоритетами державної політики: 
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удосконалення нормативно-правового та інституційного забезпечення боргової 
політики, підвищення ефективності інвестиційної складової бюджетних видатків, 
зменшення боргового тягаря та розвиток альтернативних, непозичкових 
інструментів фінансування бюджетних видатків. 
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БАЛАНСУВАННЯ ІНТЕРЕСІВ СТЕЙКХОЛДЕРІВ РИНКУ 
ПІДГОТОВКИ МОРЯКІВ 

 
Глобальна світова морська індустрія має в своєму складі систему навчання та 

підготовки морських фахівців. Регулятором глобальної галузі підготовки моряків 
виступає Міжнародна морська організація(ІМО) [1], яка діє через систему 
Конвенцій і стандартів.  

Судновласники зацікавлені в наданні морякам якісної освіти ВМНЗ (вищими 
морськими навчальними закладами) і у випуску фахівців готових використовувати 
весь потенціал нових технологій на суднах. Підготовка моряків у відповідності до 
зростаючих вимог судновласників ускладнюється через: нестачу бюджетних 
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коштів на придбання та модернізацію навчальних суден, лабораторій та 
тренажерного обладнання; підвищення вимог до забезпечення безпеки 
судноплавства; необхідність спеціальної підготовки судноводіїв для роботи на 
складних суднах з сучасною «начинкою» [2]; нестачу молодих викладачів з числа 
моряків, через великий розрив у оплаті праці в морі і у ВМНЗ; недостатню 
комплектацію викладацького складу ВМНЗ кадрами з досвідом практичної роботи 
на суднах оснащених засобами електронної картографії і іншим інтелектуальним 
обладнанням [3]. Водночас освітній процес ВМНЗ має високий потенціал 
розвитку, а саме: виконання системою підготовки моряків завдань відродження 
України як морської держави; збереження і розвиток українського ринку 
підготовки моряків як стратегічного ресурсу забезпечення кадрами світового 
флоту; довготривале утримання українськими морськими вузами конкурентних 
позицій на світовому ринку праці моряків; зростання попиту на підготовлений 
українськими морськими навчальними закладами командний склад; попит на 
світовому флоті на компетентних фахівців морських спеціальностей. 

Судноплавні компанії з підвищенням світових стандартів до підготовки 
моряків відчувають дефіцит компетентних фахівців, обізнаних в сучасних 
технологіях навігації. В свою чергу ВМНЗ для забезпечення якісної підготовки 
кадрів потрібні значні кошти і постійне оновлення МТБ. ВМНЗ замислюються 
над посиленням конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг та 
покращенням перспектив працевлаштування майбутніх випускників. Задачі 
кадрового забезпечення судноплавства вимагають залучення до ключових 
процесів функціонування ВМНЗ стейкхолдерів – суб’єктів галузі судноплавства 
зацікавлених в підготовці моряків. Організація такої взаємодії дозволить поступово 
вирішувати проблеми притаманні системі.  

Система підготовки моряків є допоміжною галуззю в галузевій структурі 
морської галузі, тому необхідно зазначити що СК та ВМНЗ мають спільні інтереси 
на ринку підготовки моряків. В умовах відсутності у держави можливостей для 
фінансування розвитку ринку підготовки моряків, ВМНЗ необхідно переймати 
закордонний досвід організації взаємодії та використання позабюджетних джерел 
фінансування. Він свідчить про динамічний розвиток саме ендаумент-фондів як 
механізму формування інвестиційних ресурсів при реалізації освітніх та науково-
дослідних проектів.  

Балансування інтересів стейкхолдерів вимагає активізації їх взаємодії та 
формування позабюджетних джерел фінансування ВМНЗ для оновлення 
матеріально-технічної бази. В результаті вивчення існуючих підходів, щодо 
організації взаємодії стейкхолдерів на ринку підготовки моряків був виявлений 
стратегічний інструмент поєднання інтересів стейкхолдерів в системі підготовки 
моряків [4]. Таким інструментом повинен стати розвиток діяльності цільових 
фондів фінансування, або ендаумент-фондів. 

Запропонований нами підхід направлений на збереження та посилення 
конкурентних позицій ВМНЗ на світовому ринку підготовки моряків, ефективне 
управління відтворення кадрів для СК, забезпечення Україні збереження місця в 
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«білому списку» ІМО – країн які в повному об’ємі виконують вимоги Конвенції 
ПДНВ, зниження навантаження на державний бюджет за рахунок формування та 
функціонування ендаумент-фондів в сфері підготовки моряків, збільшення 
можливості працевлаштування випускників ВМНЗ за рахунок підвищення якості 
підготовки. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СКЛАДОВИХ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ 

ПОДАТКОВИМ БОРГОМ 
 

Важливою складовою сучасної податкової політики держави, яка приймає 
активну участь в процесі інтеграції до світового простору, є управління податковим 
боргом. Наявність податкового боргу є загальнодержавною проблемою, так як 
недонадходження доходів до бюджету в запланованих обсягах з причини 
виникнення податкового боргу безпосередньо впливає на формування, 
функціонування і стабільність фінансової системи держави та на розвиток 
національної економіки в цілому. Необхідність вирішення окресленої проблеми 
зумовила актуальність зазначеного дослідження. 
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Забезпечення економічного розвитку потребує удосконалення механізму 
управління податковим боргом та його складових в частині створення відповідних 
умов щодо зменшення обсягів податкового боргу та його ефективного 
адміністрування.  

Проблематика управління податковим боргом та визначення складових 
механізму управління в науковій літературі висвітлюється фрагментарно. У цьому 
контексті можна навести дослідження вітчизняних науковців, що мають наукове та 
практичне значення, В.А. Бортняка, І.І. Бабіна, О.М. Тимченко, А.М. Яковлєвої, 
О.В. Онишка, В.А. Валігури, О.С. Іванишиної, О.М. Десятнюк, Т.Я. Маршалока та 
інших науковців. Незважаючи на увагу вчених до деяких аспектів зазначеної 
проблематики, питання розробки конкретних пропозицій щодо удосконалення 
складових механізму державного управління податковим боргом потребує 
комплексного дослідження. 

Дослідження формування і розвитку механізму управління податковим 
боргом має велике теоретичне та практичне значення з точки зору побудови 
оптимальної моделі цього механізму, що потребує конкретизації характеристик 
складових компонентів структури механізму. 

Враховуючи, що механізм державного управління податковим боргом - це 
комплексна система управлінських принципів, методів, важелів та інструментів, які 
використовуються державними органами влади для формування і реалізації 
державної політики, направленої на розв’язання певних суперечностей, подолання 
чи попередження проблем у суспільстві, яка забезпечена відповідною нормативно-
правовою, організаційною та інформаційно-аналітичною базою [1], прийнятним є 
твердження, що складові механізму управління податковим боргом є факторами 
впливу на ефективне функціонування цього механізму. 

Важливою складовою механізму управління податковим боргом є 
нормативно-правове забезпечення. Законодавчими та нормативно-правовими 
актами врегульовано порядок організації та діяльності органів державної 
фіскальної служби центрального, регіонального та місцевого рівнів з питань 
управління податковим боргом, а також діяльність їх посадових осіб. 

Нормативно-правове забезпечення механізму управління податковим боргом 
включає систему розробки законодавчих актів, нормативно-правових та 
інструктивних документів стосовно питань погашення податкового боргу та 
грунтується на окремих статтях Конституції України, Податкового та Бюджетного 
кодексів України, щорічних законах «Про Державний бюджет України» та інших 
законах, указах Президента України, постановах та розпорядженнях Кабінету 
Міністрів України, наказах, положеннях, інструкціях та методичних рекомендаціях 
державної фіскальної служби та інших органів виконавчої влади і місцевого 
самоврядування. 

В контексті розгляду питання удосконалення складових механізму управління 
податковим боргом, прийнятною є думка Л. Приходченко, якою зазначено, що 
зміна правових актів відбувається значно повільніше, ніж нормативних, чим 
обумовлюється більш істотне значення останньої для функціонування механізму 
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державного управління [2]. 
На розвиток нормативно-правової складової механізму управління 

податковим боргом впливають різноманітні фактори, серед яких доцільно 
визначити: особливості стану соціально-економічних умов країни в цілому та її 
регіонів; розвиток державності країни; розширення міжнародної співпраці та 
адаптації податкового законодавства до європейських стандартів тощо. 

Тому ефективність функціонування механізму погашення боргу залежить від 
удосконалення нормативно-правової складової механізму, яке полягає в системній, 
організованій та взаємопов’язаній розробці законодавчих та нормативно-правових 
актів щодо сфери погашення податкового боргу, з регламентуванням заходів, 
процедур і методів погашення боргу та з врахуванням інтересів усіх суб’єктів 
оподаткування.  

Не менше важливою складовою механізму управління податковим боргом є 
його організаційне забезпечення, яке складається із послідовності етапів 
проектування структур, детального аналізу і визначення системи цілей, 
продуманого виділення організаційних підрозділів і форм їх координації для 
забезпечення функціонування деякого комплексу (організаційної системи) [3]. 

Організаційна складова механізму управління податковим боргом являє 
собою сукупність правил і процедур щодо: 

- формування та функціонування системи органів державної фіскальної 
служби з наявністю підрозділів, що забезпечують вжиття комплексу заходів з 
адміністрування та погашення податкового боргу. Функція управління податковим 
боргом на теперішній час зосереджена у підрозділах погашення податкового боргу 
та не дублюється іншими підрозділами органів державної фіскальної служби. 
Основним завданням зазначеного підрозділу є вжиття вичерпних заходів щодо 
забезпечення мобілізації коштів до бюджетів всіх рівнів за рахунок скорочення 
податкового боргу платників податків [4]; 

- взаємодії і координації всіх підрозділів органів державної фіскальної служби 
(відповідні схеми комунікацій) під час роботи щодо упередження виникнення 
податкового боргу та вжиття процедурних заходів з його погашення; 

- забезпечення функціонування органів державної фіскальної служби 
належною матеріально-технічною базою для можливості вжиття дієвих заходів з 
погашення податкового боргу суб’єктів підприємницької діяльності тощо. 

Отже, удосконалення організаційної складової механізму управління 
податковим боргом полягає в розробці поліпшеної структури відповідного 
підрозділу органу державної фіскальної служби з наданням повного обсягу 
повноважень щодо вжиття заходів з погашення податкового боргу, що 
забезпечить ефективну діяльність механізму управління. 

Підсумовуючи викладене, зазначаємо, що удосконалення складових механізму 
управління податковим боргом забезпечить розвиток функціонування самого 
механізму, а саме: виконання функцій та ефективність застосування процедур 
(організаційне забезпечення); дотримання цілеспрямованості (нормативно-правове 
забезпечення). Кожна складова механізму має відносний пріоритет (своє 
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призначення, зміст, методи функціонування), а їх оптимальне поєднання 
забезпечує формування ефективних управлінських рішень, їх реалізацію та 
подальший розвиток механізму управління податковим боргом та економічний 
розвиток в цілому. 
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Прибуток – це головна мета, основний узагальнюючий показник 

господарської діяльності підприємств усіх видів, незалежно від їх організаційно-
правової форми. Отриманий підприємством прибуток може бути використаний 
для задоволення різноманітних потреб. По-перше, він спрямовується на 
формування фінансових ресурсів держави, фінансування бюджетних видатків. Це 
досягається вилученням у підприємств частини прибутку в державний бюджет. По-
друге, прибуток є джерелом формування фінансових ресурсів самих підприємств і 
використовується ними для забезпечення господарської діяльності.  
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На рис. 1 зображено схему напрямів можливого використання прибутку, що 
залишається в розпорядженні підприємства після сплати податків. Так, фонд 
матеріально-технічного розвитку є власним джерелом підприємства, що 
застосовується для фінансування витрат, пов’язаних зі зростанням обсягів 
реалізації продукції, технічним переозброєнням, застосуванням нових технологій 
та інших потреб, що забезпечують розвиток та зміцнення матеріально-технічної 
бази підприємства. 

Формування підприємствами власного резервного (страхового) фонду 
здійснюється на випадок різкого погіршення фінансового становища у результаті 
значних економічних потрясінь на внутрішньому ринку. 

 

 
 

Рис. 1. Схема розподілу прибутку підприємства (складено за [1, с. 152-156) 
 
Для стимулювання зацікавленості працівників у досягненні високих 

результатів праці на підприємствах може створюватись фонд споживання. За 
рахунок коштів цього фонду здійснюються виплата винагороди за підсумками 
року, одноразові преміювання окремих працівників за виконання особливо 
важливих завдань, виплата премій за інші досягнення в роботі, а також надання 
одноразової матеріальної допомоги працівникам підприємства. 

Водночас прибуток – це підсумковий показник, результат фінансово-
економічної діяльності підприємств і тому зазнає впливу багатьох чинників. Так, є 
особливості у формуванні прибутку підприємств залежно від сфери їхньої 
діяльності, галузі господарства, форми власності, розвитку ринкових відносин. 
Відповідно ефективний розвиток підприємства залежить від оптимального 
співвідношення складових прибутку при його розподілі. Так, при збільшенні 
частки прибутку, що направляється на споживання, зростає потреба у додаткових 
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коштах (позичених і залучених). Тому, раціональна фінансова стратегія 
підприємства проявляється у напрямах розподілу його прибутку. 

Відомо, що метою аналізу розподілу прибутку є розробка рішень щодо більш 
раціонального використання прибутку на основі визначення існуючих тенденції 
направлення його складових на різні цілі. Так, більш раціональним, ефективним 
способом використання прибутку є його капіталізація, тобто спрямування на 
розширення фінансово-економічної діяльності підприємства. Розмір капіталізації 
прибутку дозволяє оцінити темп росту власного капіталу підприємства. Виходячи 
із розподілу прибутку на фонд нагромадження і фонд споживання, рентабельність 
власного капіталу можна представити наступним чином (формула (1)): 

,100100100 ´÷
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è
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=´=

ВК
ФС
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де ВКР  – рентабельність власного капіталу; ЧП – чистий прибуток; ВК – 
власний капітал; ФН – обсяг фонду нагромадження; ФС – обсяг фонду 
споживання. 

При цьому частка реінвестованого прибутку (
ВК
ФН

) характеризує внутрішній 

темп розвитку (ВТР) підприємства і розраховується (формула (2)): 
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де НР – норма розподілу прибутку на споживання. 
Таким чином, темп розвитку підприємства у першу чергу залежить від 

рентабельності власного капіталу і частки прибутку, що спрямовується на 
реінвестування. Факторні аналітичні моделі дозволяють визначити і інші фактори, 
які чинять свій вплив на внутрішній темп розвитку підприємства. Його можна 
визначити за наступною моделлю (формула (3)): 
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де А  – середня величина активів за період дослідження; 
Р

ЧП
 – рентабельність 

реалізованої продукції; 
А
Р

 – коефіцієнт оборотності активів; 
ВК
А

 – коефіцієнт 

фінансової активності підприємства по залученню кредитів; 
ЧП
ФН

 – норма 

розподілу прибутку на нагромадження. 
Перший і другий фактори характеризують тактичні дії підприємства, третій і 

четвертий – показують стратегічні фінансові рішення. Розрахунок факторів на 
зміну внутрішній темп розвитку підприємства можна здійснити відомими 
способами факторного аналізу. Тоді, фінансова політика розподілу прибутку 
повинна забезпечити збільшення реалізації продукції та власного капіталу, 
досягнення оптимальної структури усього авансового капіталу підприємства [2; 3, 
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с. 186-190]. 
Таким чином прибуток визначає ступінь досягнення підприємством цільового 

орієнтиру, враховуючи фінансову основу ресурсного забезпечення та практичну 
корисність управлінських рішень. Від досконалості форм і методів формування і 
поточного оцінювання ефективності розподілу прибутку залежить зацікавленість 
підприємства та окремих його працівників у постійному зростанні й удосконаленні 
фінансово-економічної діяльності. Відповідно, можна стверджувати, що прибуток 
– це основний критерій ефективності функціонування та зростання вартості 
підприємств, тому вміле і раціональне його використання – одне із основних 
завдань сучасної економіки. 
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