
ПРИЧОРНОМОРСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ  
ЕКОНОМІКИ ТА ІННОВАЦІЙ

ПРИЧОРНОМОРСЬКІ 
ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

Науковий журнал 

Випуск 28
Частина 1

Одеса
2018



Головний редактор: 
Шапошников К.С. – доктор економічних наук, професор

Заступник головного редактора: 
Гальцова О.Л. – доктор економічних наук, професор 

Відповідальний секретар: 
Логвиновський Є.І. – кандидат економічних наук, доцент

Члени редакційної колегії: 
Грозний І.С. – доктор економічних наук, професор
Гулей А.І. – доктор економічних наук
Іртищева І.О. – доктор економічних наук, професор
Коваль В.В. – доктор економічних наук, доцент
Манойленко О.В. – доктор економічних наук, професор
Мельничук Д.П. – доктор економічних наук, доцент
Миронова Л.Г. – доктор економічних наук
Сафонов Ю.М. – доктор економічних наук, професор
Ситнік І.В. – доктор економічних наук, професор
Стройко Т.В. – доктор економічних наук, професор
Хрущ Н.А. – доктор економічних наук, професор
Римантас Сташис – PhD, професор економіки
Юліана Драгалін – PhD, професор економіки
Януш Вєлькі – доктор економіки габілітований, професор
Ян Жуковський – PhD, професор економіки 

Електронна сторінка видання – www.bses.in.ua 

Науковий журнал «Причорноморські економічні студії»  
включено до переліку наукових фахових видань України в галузі економічних наук 

на підставі Наказу МОН України від 16 травня 2016 року № 515.

Науковий журнал індексується у наукометричній базі Index Copernicus.

Рекомендовано до друку та поширення через мережу Internet  
Вченою радою Причорноморського науково-дослідного інституту  

економіки та інновацій (протокол № 4 від 30.04.2018 року).

Науковий журнал «Причорноморські економічні студії» зареєстровано  
Міністерством юстиції України  

 (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації  
серія КВ № 21934-11834Р від 23.03.2016 року)

 © ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2018
ISSN (Print): 2524-0897
ISSN (Online): 2524-0900



3

  ЗМІСТ

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ  
ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
Богашко О.Л.
РОЗГЛЯД СУТНОСТІ ІННОВАЦІЙ В УМОВАХ 
СТАНОВЛЕННЯ ПЕРШИХ ТЕОРЕТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО НИХ 5
Єлісєєва Л.В.
ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ДОВІРИ ЯК СКЛАДОВОЇ 
СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ 10
Однорог М.А.
ТРАНСФОРМАЦІЯ ІННОВАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ІНСТИТУТІВ 
АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 15
П’ясецька-Устич С.В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ КОРУПЦІЇ 
ЯК СИСТЕМНОГО ЯВИЩА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЕКОНОМІЦІ 19

РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО  
І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
Близнюк Т.П.
ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ К КРОСС-КУЛЬТУРНОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ИНДИВИДА 27
Ляшевська В.І., Сквіра І.О., Бойко Ю.А.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ 
АГРАРНОГО СЕКТОРУ НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ 31
Власенко Л.В.
ОЦІНКА РІВНЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО  
ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ СТОСУНКІВ З КНР 35
Жнакіна Е.Г.
МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ УМОВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО  
ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 40
Король М.М., Мушка Д.В.
АКТУАЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГІВ НАЦІОНАЛЬНИХ БРЕНДІВ 44
Сєнін О.О.
ПРОБЛЕМАТИКА ПРОГНОЗУВАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ 
У СИСТЕМІ СВІТОВИХ ФІНАНСІВ 48

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ  
НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
Васюренко Л.В.\
ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 
ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ 53
Галанець В.В., Дзюрах Ю.М., Михальчишин Н.Л.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ В АГРАРНІЙ СФЕРІ  
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДРІБНОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 57
Галасюк В.В.
РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРИЄДНАННЯ ДО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В УКРАЇНІ 61
Давиденко І.В.
ТУРИСТИЧНІ КЛАСТЕРИ ЯК НАПРЯМ РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ 68
Калачевська Л.І.
ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ 
СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: ЗАКОРДОННА ТА НАЦІОНАЛЬНА ПРАКТИКА 73
Каличева Н.Є., Ільєнков В.В., Діденко К.В.
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА РОЗВИТОК БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 79
Канова О.А.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 82
Купчишина О.А.
РЕАЛІЗАЦІЯ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ  
ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ 88
Лук’янова В.В., Лабунець О.О.
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ 
ЯК СКЛАДОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 93
Михайленко Н.О., Манойленко А.М.
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ  
ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ НА ОСНОВІ ДОСВІДУ ЕКОНОМІЧНО РОЗВИНЕНИХ КРАЇН 98
Чатченко Т.В., Давидова І.А.
ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ МОЛОДІЖНОГО БЕЗРОБІТТЯ: ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ДЛЯ ВТІЛЕННЯ В УКРАЇНІ 103



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

4 Випуск 28-1. 2018

Ящук Т.А.
СТАН ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РОБІТ В УКРАЇНІ 108

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
Анані Атеф Авад Фарис
ВПЛИВ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗАЛІЗОРУДНОГО ПІДПРИЄМСТВА 113
Апарова О.В.
ВАЖЛИВІСТЬ ПРОЦЕСУ ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ 
СТВОРЕННЯ НОВОГО ТОВАРУ В МАРКЕТИНГУ ІННОВАЦІЙ 117
Архіпов Н.М.
СУЧАСНИЙ СТАН ЕФЕКТИВНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 122
Швець Ю.О., Баран О.М.
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ  
СЕРЕДНЬОГО ТА КОРПОРАТИВНОГО БІЗНЕСУ 128
Ляшок Н.Ю., Ковальчук К.В., Ганцура А.В.
ГЕЙМІФІКАЦІЯ ЯК СУЧАСНИЙ ТА ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ У ХХІ СТОЛІТТІ 134
Головіна Н.А.
ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ РИНКУ ПРОДУКТІВ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ В УКРАЇНІ 138
Заєць Г.П.
УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ  
НА ОСНОВІ СИСТЕМИ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ 143
Шашина М.В., Кньовець В.В.
ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ 148
Котельникова Ю.М.
КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ПІДВИЩЕННІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 152
Крет І.З., Петрушка Т.О.
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РИЗИК ТА ЙОГО ВПЛИВ НА НАПРЯМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 160
Кузьмин В.М.
РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ МОДЕЛІ КОМПЕТЕНЦІЙ 165
Леган І.М.
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ ЯК КЛЮЧОВОГО НАПРЯМУ ПІДВИЩЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 170
Лисюк Т.В., Терещук О.С., Дмитрук О.О.
ЕКСКУРСІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ У СТРУКТУРІ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ 175
Лохман Н.В., Пасічник Н.В.
СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 179
Обидєннова Т.С.
ДАУНСАЙЗИНГ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 183
Манойленко О.В., Ягі М.
КОГНІТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 188
Коваленко А.О.
ПЛАНОВИЙ, ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ І ПРОЕКТНИЙ ПІДХОДИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 194
Потапенко Т.П.
ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИКА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА ПОТЕНЦІАЛОМ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ 200
Возненко А.А.
АЕРОКОСМІЧНА ГАЛУЗЬ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 208
Кухно С.А.
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  
ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 213
Заворуєва О.С.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 218
Соломатіна Т.В.
БАНКІВСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ  
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ 223
Захарова О.Л.
ВИКОРИСТАННЯ ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ З МЕТОЮ ХЕДЖУВАННЯ РИЗИКІВ 228
Несенюк Є.С.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ І РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СТРАТЕГІЙ  
ІННОВАЦІЙНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 232
Бірюков І.В.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 239
Крилова О.О.
СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ІДЕЙ В УКРАЇНІ 245
Золковер А.О.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ КАНАЛІВ ТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 251



5

  ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

РОЗГЛЯД СУТНОСТІ ІННОВАЦІЙ В УМОВАХ 
СТАНОВЛЕННЯ ПЕРШИХ ТЕОРЕТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ ПРО НИХ
DEFINITION OF THE TERM “INNOVATION” 
IN FIRST SCIENTIFIC THEORIES OF INNOVATION DEVELOPMENT

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ  
ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

УДК 330.34

Богашко О.Л.
к. е. н., доцент кафедри
маркетингу, менеджменту 
та управління бізнесом
Уманський державний педагогічний 
університет імені Павла Тичини

У статті узагальнено результати науко-
вого пошуку провідних учених з розвитку 
інноваційної теорії. Встановлено історичний 
генезис цього вчення з постулатів класичної 
школи політичної економії до ідеології сучас-
ної теорії інноваційного розвитку. Визначено 
типи інновацій, здійснено їх класифікацію. 
Узагальнено сутність та особливості еко-
номічної категорії «інновація», доповнено її 
зміст. Проаналізовано значення інноваційної 
діяльності суспільства в процесі еволюції 
економічної системи світу.
Ключові слова: інновація, типи інновацій, 
класифікація інновацій, модернізація, конку-
рентоспроможність.

В статье обобщены результаты научного 
поиска ведущих ученых по развитию иннова-
ционной теории. Установлен исторический 
генезис этого учения с постулатов клас-
сической школы политической экономии до 
идеологии современной теории инноваци-
онного развития. Определены типы инно-
ваций, осуществлена их классификация. 
Обобщены сущность и особенности эко-

номической категории «инновация», допол-
нено ее содержание. Проанализировано 
значение инновационной деятельности 
общества в процессе эволюции экономиче-
ской системы мира.
Ключевые слова: инновация, типы иннова-
ций, классификация инноваций, модерниза-
ция, конкурентоспособность.

The article examines the results of scientific 
research of leading scientists who created an 
innovative theory. The historical development of 
this doctrine is considered, which includes the 
theory of the classical school of political econ-
omy, the ideology of the modern theory of inno-
vative development. The types of innovations are 
determined. The classification of innovations is 
proposed. The essence and features of the eco-
nomic category “innovation” are studied. The sig-
nificance of the innovative activity of the society 
in the conditions of the evolution of the economic 
system of the world is clarified.
Key words: innovation, types of innovations, 
classification of innovations, modernization, com-
petitiveness.

Постановка проблеми. Протягом першої 
половини ХХ ст. економічна думка про економіч-
ний розвиток концентрувалась навколо проблем 
накопичення капіталу, планування та індустріалі-
зації, а згодом поступово усвідомлювалась роль 
людського капіталу. Розвиток інноваційної тео-
рії відображає нові дослідження в науці, техніці, 
технологіях та організаціях. Сучасне суспільство 
живе в період, в якому управління знаннями стає 
основою інноваційного розвитку економіки. Таким 
чином, розвиток інноваційної теорії та практики є 
досить складним процесом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Наукова методологія дослідження інновацій-
ного розвитку базується на класичній економіч-
ній теорії К. Маркса, М. Туган-Барановського, 
М. Кондратьєва. Розгляду теоретичної сутності 
та економічного змісту інновацій присвячені праці 
Й. Шумпетера, С. Кузнеця, К. Фрімена, Дж. Гелб-
рейта. Однак залишаються дискусійними та потре-
бують продовження досліджень багато аспектів 
визначення інновації як економічної категорії та 
розгляду її як ключового фактору розвитку ниніш-
ньої економіки.

Постановка завдання. Інноваційна модель 
економічного розвитку є найбільш ефективною та 

стає тією основою, яка моделює та визначає еко-
номічну могутність будь-якої країни. Визначення 
пріоритетних факторів конкурентоспроможності 
має велике значення для формування інновацій-
ної моделі економіки. Тісний взаємозв’язок між 
інноваційним типом розвитку економіки та вироб-
ничими відносинами потребує чіткого визначення 
інновацій. Отже, метою дослідження є розгляд 
інновацій в умовах становлення перших теоретич-
них уявлень про них.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В часи Стародавнього світу створення чогось уні-
кального, невідомого розглядалось не як зміни 
виробничо-технологічного характеру, визначені 
часом, а як втручання божественної волі. Особли-
вості світогляду в античний період вели до того, 
що виробнича діяльність людини здійснювалась 
переважно як стилізація природних процесів, 
наслідування природи, підлаштування під її ритми.

В епоху Відродження процес створення нового 
відобразився у наукових, літературних, художніх, 
філософських творах. Специфічною особливістю 
науки цієї епохи був її тісний зв’язок з мистецтвом. 
Епоха Відродження особливо відзначається 
великими науковими зсувами у сфері пізнання 
та створення нового. Цей розвиток пов’язаний із  
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зародженням капіталістичного способу виробни-
цтва та успіхами нового світогляду.

Пізніше осмислення економічної творчості з 
точки зору створення чогось нового спостеріга-
ємо у представників Реформації. Реформація під-
штовхувала до економії, розвитку промисловості, 
відмови від дорогих розваг. Це сприяло нагро-
мадженню капіталу, що вкладався в торгівлю та 
виробництво. У період первісного нагромадження 
капіталу виникає перше економічне системне 
вчення, а саме меркантилізм. Його представники 
намагаються теоретично обґрунтувати необхід-
ність нововведень та роблять перші спроби їх 
практичного впровадження в господарське життя 
суспільства.

Період економічних вчень та економічної теорії 
інновацій нерегульованих ринкових відносин роз-
починається з появою класичної школи політичної 
економії, де джерелом аналізу стають не організа-
ційні, а технологічні нововведення, що пов’язане 
з дослідженням сфери виробництва. Класична 
політична економія розвивалась як наука про 
багатство, тому як початковий пункт своїх доктрин 
представники цієї течії вибрали суспільний поділ 
праці. Фундаментальне значення цього елементу 
представник класичної школи А. Сміт пояснював 
тим, що поділ праці є причиною, яка стимулює 
продуктивність та розвиток виробництва.

К. Маркс у праці «Капітал» називає зростання 
продуктивності праці першим економічним зако-
ном, що відображає найбільш загальну основу та 
внутрішню логіку економічного прогресу, є джере-
лом та способом підвищення ефективності вироб-
ництва. К. Маркс вважав розвиток продуктивних 
сил базисом, а науково-технічний прогрес надбу-
довою, тобто наслідком, а не причиною розвитку 
виробництва.

Поступово формуються теорії інновацій, які 
представлені різними напрямами. При цьому 
залежно від особливостей та основних тенденцій 
розвитку ринкової економіки акцент у досліджен-
нях робиться на тому чи іншому комплексі про-
блем.

Так, на початку ХХ ст. однією з ключових про-
блем була проблема циклів. До цього науково-
технічний прогрес ще не розглядався більшістю 
вчених як основний фактор циклічного та інститу-
ціонального економічного розвитку. Одним з пер-
ших, хто пов’язав причину економічних криз з осо-
бливостями відтворення основного капіталу, був 
видатний український учений-економіст М. Туган-
Барановський. У праці «Промислові кризи в сучас-
ній Англії, їхні причини і вплив на народне життя» 
М. Туган-Барановський проаналізував різні під-
ходи до пояснення циклічного характеру розвитку 
виробництва та дійшов висновку, що перешко-
дою для безперервного кумулятивного розвитку 
виробництва є не стільки зовнішні обмежувальні 

фактори, скільки внутрішні властивості економіч-
ної системи, які, власне, породжують циклічність 
її розвитку.

Інноваційну проблематику розглядає і росій-
ський науковець того часу М. Кондратьєв. У теорії 
«довгих хвиль» він досліджує інновації як явище зі 
складною неоднорідною структурою. Окрім цього, 
М. Кондратьєв пов’язує «довгі хвилі» з радикаль-
ними змінами в інших сферах суспільного життя: 
«І війни, і соціальні потрясіння залучаються до 
ритмічного процесу розвитку великих циклів і ста-
ють не вихідними силами цього розвитку, а фор-
мою його прояву» [7, с. 23]. Розвиваючи основні 
положення свого вчителя М. Туган-Барановського, 
М. Кондратьєв суттєво просувається у формуванні 
теорії інновацій. Сутність його внеску полягає в 
тому, що, розглядаючи циклічний характер роз-
витку суспільного виробництва, він більш широко 
пов’язує ці цикли з технічним прогресом.

Період економічних вчень інновацій комуніка-
тивної, соціально-орієнтованої економіки почина-
ється з досліджень представників ортодоксаль-
ної економічної науки, які сформували сучасний 
напрям економічної думки, який об’єднав неокла-
сичну, неокейнсіанську школи та школу неокла-
сичного синтезу. Особливий внесок у формування 
цілісної інноваційної теорії економічного розвитку 
зробив Й. Шумпетер. Він завершив концептуальний 
напрям, започаткований М. Туган-Барановським, 
сконцентрував свою увагу на економічних іннова-
ціях, високо оцінив роль підприємця-новатора в 
економічному прогресі: «Функція підприємців поля-
гає в тому, щоб реформувати або революціонізу-
вати виробництво, використовуючи винаходи, або 
в більш загальному значенні, використовуючи нові 
технологічні рішення для випуску нових товарів або 
виробництва старих товарів новим способом, від-
криваючи нові джерела сировини і матеріалів або 
нові ринки, трансформуючи галузь» [12, с. 183–184].

Проблемі взаємозв’язку інновацій та економіч-
ного зростання була присвячена нобелівська лек-
ція Саймона Кузнеця, в якій він висловив нові під-
ходи до теорії інновацій. С. Кузнець увів поняття 
епохальних нововведень, на яких базується пере-
хід від однієї історичної епохи до іншої. Новим 
джерелом зростання вчений вважав прискорений 
розвиток науки. На його думку, соціальні наслідки 
нововведень можуть мати як позитивний, так і 
негативний характер, тому функція держави поля-
гає у стимулюванні позитивних інновацій та попе-
редженні виникнення негативних наслідків.

Вагомий внесок у становлення теорії інновацій 
зробив англійський дослідник К. Фрімен. Аналі-
зуючи промислові цикли, перш за все довгі хвилі 
економічного розвитку, він значно ширше, ніж 
Й. Шумпетер, розглядає причини довгих хвиль. 
К. Фрімен пов’язує їх не тільки з результатом 
впровадження радикальних нововведень, але й 
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з процесом розширення, тобто дифузії техноло-
гічної парадигми від декількох провідних секторів 
до всієї економічної системи. Він акцентує увагу 
на тому, що сильне поширення технологій стає 
можливим у результаті соціальних та інституціо-
нальних змін (кооперації та конкуренції в підпри-
ємницькому секторі, організації науково-дослідної 
діяльності, національних та міжнародних режимів 
економічного регулювання).

Німецький вчений Г. Менш став найпослідовні-
шим продовжувачем теорії Й. Шумпетера та роз-
винув його концепцію на сучасному рівні наукових 
знань. У своїй монографії «Технологічний пат: 
інновації долають депресію» він дотримувався 
тієї точки зору, що нововведення є переворотом 
у виробництві, базисні інновації «приходять гру-
пами, або хвилями, й перебувають у безпосеред-
ньому зв’язку з кризовими явищами або процві-
танням економіки» [8]. Він також робить висновок 
про необхідність широкого залучення держави до 
інноваційних процесів, наголошує на необхідності 
регулювання з боку держави щодо створення 
економічних умов для розроблення, реалізації та 
поширення інновацій.

Новий етап у розвитку теорії інновації в її поєд-
нанні з інституціоналізмом здійснили Дж. Гелбрейт, 

Г. Колм, Дж. Б’юнекен, Р. Коуз, Д. Норт, Г. Мюрдаль 
та інші вчені. Їхні наукові розробки суттєво роз-
ширили сферу економічного аналізу за рахунок 
досліджень наслідків впливу неекономічних фак-
торів на господарське життя країни. Одним з цих 
напрямів є індустріально-технологічний інституці-
оналізм, засновником якого є Дж. Гелбрейт.

Існує велика кількість формулювань інновацій. 
Для правильного розуміння ролі та сутності інно-
вацій слід розглянути наявні підходи до тракту-
вання цього поняття (табл. 1).

Розгляд табл. 1 демонструє різні погляди нау-
ковців на розуміння сутності інновацій, а саме від 
найширшого, запропонованого Й. Шумпетером, 
Б. Заболоцьким, до досить вузького, сформульо-
ваного А. Хартманом. Хоча у спрощеному трак-
туванні інновацію можна визначити досить чітко, 
досить складно повною мірою розкрити економіч-
ний зміст і внутрішню сутність цього поняття.

У сучасній теорії існують різноманітні підходи 
до класифікації інновацій. Залежно від сфери 
застосування виділяють управлінські, організа-
ційні, соціальні, промислові інновації, технологічні, 
виробничі, торговельні, фінансові. За технологіч-
ними параметрами або формою виділяють про-
дуктові та технологічні інновації. За рівнем новизни 

Таблиця 1
Визначення сутності поняття «інновації»

№ Автор, джерело Формулювання інновацій

1 О. Василенко [1]
Нововведення, що пов’язані з науково-технічним прогресом та передбачають 
відновлення основних фондів і технологій, вдосконалення управління економікою 
підприємства.

2 П. Друкер [2] Специфічний засіб підприємництва – діяльність, що надає ресурсам нові 
можливості для створення багатства.

3 Б. Заблоцький [4]

Процес формування нового мислення, створення, розроблення, впровадження у 
виробниче використання та поширення нового технічного, товарного, системного, 
соціального, екологічного та іншого рішення (новації), яке задовольняє визначену 
виробничу, соціальну потребу чи національний інтерес.

4 П. Завлін [5]
Використання в тій чи іншій сфері суспільства результатів інтелектуальної  
(науково-технічної) діяльності, спрямованої на вдосконалення процесу діяльності 
чи його результату.

5 Р. Лапьєр [9]

Використання нових видів знарядь праці або нових принципів використання цих 
знарядь; впровадження нового процесу або нового порядку; використання нової 
сировини чи матеріалу; використання нової сировини чи матеріалів; використання 
нового місця і (або) території, раніше невідомих.

6 І. Павленко [9] Результат творчого процесу у вигляді створених (чи впроваджених)  
нових споживацьких цінностей.

7 Л. Пасічний, 
Я. Венковський [9]

Відкриття, які є результатом діяльності винахідливих людей,  
які приводять до прогресивних змін у визначеному порядку речей.

8 А. Хартман [9] Впровадження нових або суттєво вдосконалених продуктів чи виробничих процесів.

9 Й. Шумпетер [13]

Комерційне впровадження нової продукції або нових методів виробництва:
– введення нового товару (товару, з яким не знайомий споживач,  
або товару нового виду);
– впровадження нового методу виробництва продукції  
(методу, який раніше не використовувався у цій галузі промисловості);
– відкриття нового ринку, на якому цю галузь промисловості цієї країни  
не було представлено;
– завоювання нового джерела сировини та напівфабрикатів;
– впровадження нової організаційної структури в будь-якій галузі.
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виділяють інновації у світовому, національному, 
галузевому, внутрішньо фірмовому масштабі.

Загалом проведений аналіз показав, що не 
існує як єдиного визначення інновацій, так і єди-
ного підходу до їх класифікації. Однак якщо роз-
різняти інновації за сферою застосування, то 
доцільно виділяти виробничі та невиробничі інно-
вації. Останні зачіпають чинники соціального, 
організаційного, економічного та управлінського 
характеру.

Серед невиробничих інновацій важливе місце 
посідають управлінські інновації, в основі яких 
лежать об’єктивні процеси зміни умов господар-
ської діяльності підприємств і, відповідно, зміни 
змісту управлінської діяльності. Якщо підприєм-
ство є системою сфер діяльності, то управління 
здійснюється стосовно її елементів, а саме вироб-
ництва, кадрів, фінансів, реалізації продукції, а 
також всієї системи загалом. Прояв управлінських 
інновацій та їх фактичне здійснення відбуваються 
на рівні методів, які використовуються керівни-
ками організацій під час вирішення завдань.

Неодмінними властивостями виробничих інно-
вацій є науково-технічна новизна, виробнича 
застосовність і комерційна реалізація. Новизна 
інновацій оцінюється за технологічними параме-
трами, а також з ринкових позицій. Вона може як 
обмежуватися рамками окремого підприємства, 
так і поширюватися в масштабах галузі, націо-
нальної чи світової економіки.

Залежно від масштабів новизни інновації під-
розділяються на внутрішньо фірмові (забезпечений 
необхідний ступінь новизни порівняно з продукцією, 
що випускалась раніше цим підприємством) і ради-
кальні (випуск абсолютно нової, що не зустрічалась 
раніше на ринку (локальному, національному або 
світовому), продукції або використання принци-
пово нової технології). Інноваційна теорія сформу-
лювала принципові ознаки радикальних інновацій, 
адже вони реалізують значні науково-технічні роз-
робки; стають основою формування нового сімей-
ства виробництв (технологій); створюють принци-
пово нові можливості та в перспективі змінюють 
структуру ринку та виробництва; як правило, харак-
теризуються високою капіталомісткістю та рівнем 
ризику, проте забезпечують високу капіталовіддачу.

Виділяють сім типів інновацій залежно від 
їх походження (виникнення, утворення, появи) 
[11, с. 103]:

1) інновації, що базуються на фундаменталь-
них наукових знаннях, результати яких широко 
застосовуються в народному господарстві;

2) інновації, які базуються на наукових дослі-
дженнях, але мають обмежену сферу викорис-
тання;

3) розроблені з використанням технічних 
знань, які вже існують і мають обмежену сферу 
використання;

4) інновації, які входять до комбінації різних 
типів знань в одному виробі;

5) використання нового продукту в різних сфе-
рах;

6) технічно складні новинки;
7) застосування вже відомої техніки чи методів 

у новій галузі.
Отже, поняття «інновація» можна трактувати в 

трьох аспектах: 1) у широкому значенні це будь-
яка зміна, що підвищує конкурентоспроможність 
суб’єктів господарювання; 2) у вузькому значенні 
це процес трансформації наукових досягнень у 
виробництво; 3) інновація, яка впроваджена в гос-
подарську практику.

Згідно із законодавством України іннова-
ції – новостворені (застосовані) і (або) вдоскона-
лені конкурентоздатні технології, продукція або 
послуги, а також організаційно-технічні рішення 
виробничого, адміністративного, комерційного або 
іншого характеру, що істотно поліпшують структуру 
та якість виробництва і (або) соціальної сфери [6].

На нашу думку, в тексті Закону України «Про 
інноваційну діяльність» необхідно вдосконалити 
наявне трактування інновацій, оскільки більшість 
українських підприємств, здійснюючи звичайну 
модернізацію застарілої техніки, звітує про впро-
вадження інновацій у виробничий процес.

У зв’язку з цим слід звернути увагу на те, що 
модернізація – це процес часткового оновлення, 
заміни застарілого устаткування, технології вироб-
ництва, технічного та технологічного переосна-
щення підприємств [3, с. 468], хоча беззаперечно 
це один з важливих напрямів підвищення техніко-
економічних показників, посилення інтенсивного 
розвитку, зростання ефективності виробництва.

В сучасних умовах модернізація в Україні при-
наймні передбачає процес внутрішнього розвитку 
та самовдосконалення, однак є недостатньо діє-
вим фактором суттєвого економічного зростання 
та поліпшення суспільного добробуту.

Україна вийшла на шлях наздоганяючої модер-
нізації ще в 40–60-х роках ХХ ст. Це був неорга-
нічно-мобілізаційний тип розвитку з такими харак-
терними рисами:

– поява нових прогресивних явищ і процесів 
завдяки еволюції «знизу», а силовій модернізації – 
«революції згори»;

– вибіркове, а не систематичне запозичення та 
використання світових досягнень у галузі техніки, 
технології та організації виробництва;

– пріоритетність окремих галузей, яка в пер-
спективі веде до деформації економічної струк-
тури держави;

– збереження на тривалий час багатоуклад-
ності; паралельне співіснування нового, що наби-
рало силу укладу, та попередніх укладів, які не 
досягли піку свого розвитку та повністю не вичер-
пали свої можливості;
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– порушення однорідності економічного про-
стору, ускладнення соціальних та політичних про-
блем, зростання соціального напруження в сус-
пільстві.

Висновки з проведеного дослідження. Вра-
ховуючи накопичений світовий досвід та поло-
ження українського законодавства, вважаємо, 
що інновації слід сформулювати таким чином: 
новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені, 
відмінні від наявної практики, конкурентоздатні 
технології, продукція або послуги, а також орга-
нізаційно-технічні рішення виробничого, адмі-
ністративного, комерційного або іншого харак-
теру, що істотно поліпшують структуру та якість 
виробництва і (або) соціальної сфери, виступа-
ють результатом досягнень науково-технічного 
прогресу та забезпечують його подальший роз-
виток.

Отже, інновації можна виокремити як окремий 
фактор конкурентоспроможності у зв’язку з пере-
ходом світової економіки на якісно новий етап 
свого розвитку, а саме на стадію, яка ґрунтується 
на знаннях. При цьому знання є необхідною базою 
для інновацій, однак самі по собі вони не виступа-
ють фактором конкурентоспроможності. Інновації 
нарощують комерціалізацію знань та впливають 
на ефективність використання традиційних ресур-
сів. Отже, конкурентоспроможність господарства 
держави в сучасній економіці формується голо-
вним чином під впливом інноваційного процесу, 
що визначає можливість країни конкурувати на 
глобальному ринку.
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У статті розглянуто етапи розвитку кон-
цепції довіри та її еволюцію в рамках нової 
інституціональної та поведінкової еконо-
міки. Встановлено, що довіра є складовою 
соціального капіталу, впливаючи на коопера-
тивну поведінку індивідів та спільнот. Оха-
рактеризовано особливості становлення 
персональної та суспільної довіри. Конкре-
тизовано роль суспільної довіри у зниженні 
трансакційних витрат та ризику опорту-
ністичної поведінки. З’ясовано передумови 
підвищення рівня суспільної довіри, до яких 
належать підзвітність влади, прогнозова-
ність економічної політики, зниження рівня 
економічної вразливості населення тощо.
Ключові слова: довіра, соціальний капітал, 
опортуністична поведінка, трансакційні 
витрати, кооперація.

В статье рассмотрены этапы развития 
концепции доверия и ее эволюция в условиях 
новой институциональной и поведенче-
ской экономики. Установлено, что доверие 
является составной частью социального 
капитала, воздействуя на кооперативное 
поведение индивидов и сообществ. Оха-
рактеризованы особенности становления 

персонального и общественного доверия. 
Конкретизирована роль общественного 
доверия в снижении трансакционных рас-
ходов и риска оппортунистического пове-
дения. Выяснены предпосылки повышения 
уровня общественного доверия, к которым 
относятся подотчетность власти, про-
гнозируемость экономической политики, 
снижение уровня экономической уязвимости 
населения и т. п.
Ключевые слова: доверие, социальный 
капитал, оппортунистическое поведение, 
трансакционные расходы, кооперация.

The article deals with the development of the 
concept of trust and its evolution within the 
framework of a new institutional and behavioral 
economy. It is established that trust is an integral 
part of social capital, affecting the cooperative 
behavior of individuals and communities. There 
is analysis of development conditions of personal 
and public trust. The role of public trust in reduc-
ing transaction costs and the risk of opportunistic 
behavior are specified.
Key words: trust, social capital, opportunistic 
behavior, transaction costs, co-operation.

Постановка проблеми. Сьогодні практики та 
теоретики погоджуються з тим, що довіра – фун-
дамент для забезпечення соціально-економічної 
та політичної взаємодії в суспільстві. Водночас 
вона є передумовою, чинником, а також наслідком 
соціально-економічного та політичного розвитку 
країни. Економічна активність приватного сектору 
базується на довірі до державних, ринкових інсти-
тутів та персональній і суспільній довірі до інших 
суб’єктів економічних відносин. Влада та насилля 
здатні вирішити проблему соціального порядку в 
короткостроковій перспективі, проте не є дієвими 
інструментами в довгостроковій перспективі.

У глобальному масштабі зростання ризику 
тероризму, нерівномірності розподілу доходів, 
посилення міграційних процесів, локальні вій-
ськові конфлікти, зокрема в Україні, стимулюють 
науковців, бізнес та державні інституції до пошуку 
шляхів підвищення ефективності соціально-еко-
номічної взаємодії. У цьому сенсі особливого зна-
чення набуває формування соціального капіталу 
та підвищення рівня суспільної довіри як запоруки 
дотримання спільних норм і цінностей, розвитку 
соціальної згуртованості, кооперації та забезпе-
чення сталого економічного розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження довіри, як і соціального капіталу, має 
міждисциплінарний характер. Її вивченням займа-
ються соціологи, психологи, політологи та еконо-
місти. Нині дискусійним залишається питання про 

те, чим є довіра: інтегральним компонентом соці-
ального капіталу чи одним із наслідків його роз-
витку. Так, М. Вулкок [1] та Д. Філд дотримуються 
широкого трактування довіри, стверджуючи, що її 
можна розглядати як передумову, складову, інстру-
мент і наслідок формування соціального капіталу. 
Проте окремі економісти (С. Дурлауф, П. Вайтлі 
[2], Ф. Фукуяма [3]) ототожнюють ці поняття. 
Окремі аспекти дослідження довіри як економіч-
ного феномена висвітлені в роботах таких науков-
ців, як, зокрема, Дж. Акерлоф [4], Р. Ботсман [5], 
Дж. Коулман [6], Р. Патнем [7], А. Селігмен [8], 
П. Штомпка [9]. Проте недостатньо розробленими, 
на нашу думку, є питання довіри як складової соці-
ального капіталу та її значення в соціально-еконо-
мічних процесах.

Постановка завдання. Метою статті є 
з’ясування ролі довіри в концепції соціального 
капіталу та її переосмислення в рамках нової 
інституціональної та поведінкової економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
До недавнього часу науковці досліджували довіру 
переважно з двох крайніх позицій: як суто ірраці-
ональний чи раціональний феномен. Соціологи 
та психологи стверджували, що довіра є елемен-
том чи формою віри. В наукових роботах соціоло-
гів від Г. Зімеля до Е. Гідденса вона трактується 
як упевненість у діях інших людей, що базується 
на відчуттях, а не на раціональному розрахунку. 
Частково таке визначення кореспондується з 
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визначенням довіри в працях А. Сміта. У його 
роботі «Теорія моральних почуттів», яка пере-
видавалась за життя автора шість разів, довіра 
є природним відчуттям індивіда: «Ми природно 
схильні довіряти <…> у найбільш недовірливих 
людей потреба вірити бере верх над сумнівами 
та підозрою» [10, с. 324–325]. Проте тривалий час 
економісти не розглядали довіру як чинник еконо-
мічного розвитку, хоча згодом почали трактували її 
як результат раціонального вибору акторів.

Існують різні підходи до трактування еконо-
мічної природи довіри, зокрема неокласичний, з 
позиції теорії ігор, нової інституціональної, пове-
дінкової економіки. В неокласичній моделі припус-
кається, що всі індивіди варті довіри і, як правило, 
не обманюють один одного. Наприклад, Ф. Хайєк 
стверджував, що ринок базується на чесному 
виконанні партнерами своїх зобов’язань, хоча 
бувають окремі винятки. Але якби кожен обма-
нював один одного, то ринок не зміг би існувати. 
Вихідними положеннями неокласичних моделей є 
раціональність поведінки, екзогенність уподобань, 
які не залежать від зовнішніх впливів, наявність 
повної інформації, чіткої специфікації прав тощо. 
В неокласичних моделях обмін відбувається авто-
матично та не вимагає додаткових витрат, але на 
практиці це зовсім не так. Крім того, неокласична 
теорія спирається на положення методологічного 
індивідуалізму, що ускладнює дослідження фено-
мена групової та соціальної довіри як довіри спіль-
нот і показника колективних дій.

У теорії ігор довіра трактується як механізм 
відмови від опортуністичної поведінки. На думку 
таких вчених, довіра – основна передумова добро-
вільної кооперації. А добровільна кооперація у 
формі, наприклад, добровільних об’єднань в умо-
вах дилеми ув’язнених здатна вирішити проблеми 
анархії, суспільних благ, екстерналій, суспільного 
добробуту тощо. Суспільство, яке складається з 
людей, яким можна довіряти і які довіряють один 
одному, буде отримувати вигоду від добровільної 
співпраці та стане багатшим, ніж те, де соціаль-
ними нормами є недовіра та опортуністична пове-
дінка.

В рамках нової інституціональної економіки 
довіра трактується як неформальний інститут, 
який здатний зменшувати трансакційні витрати та 
підвищувати ефективність економічної взаємодії 
в умовах високого рівня невизначеності, непо-
вноти інформації та її асиметричного розподілу. 
Натомість високий рівень недовіри зумовлює зна-
чні трансакційні витрати (зокрема, ex ante, тобто 
витрати, пов’язані з проведенням переговорів, 
пошуком інформації, її перевіркою, та ex post – з 
вирішенням конфлікту в досудовому чи судовому 
порядку). Водночас обсяг трансакційних витрат 
дає змогу визначити вартість та економічну й соці-
альну ефективність обміну. Через це О. Уільям-

сон стверджує, що рівень і характер довіри як 
складової соціального капіталу визначають осо-
бливості інституційного середовища. Для цього 
він використовує термін «довіра-через-дефіс» 
(hyphenated trust), характеризуючи соціодовіру, 
політдовіру тощо. Наприклад, він зазначає, що 
культура довіри в Японії вища, ніж у Великобрита-
нії, а це має суттєвий вплив на практику економіч-
них відносин у цих країнах [11, с. 25].

На підставі вищезазначеного складається 
думка про те, що чим вище рівень довіри, тим 
краще для економіки. Проте парадокс сучасної 
природи довіри полягає в тому, що вона перед-
бачає наявність інституціолізованої недовіри 
[12, с. 36]. За своєю сутністю оптимальна довіра – 
баланс довіри та недовіри. У такому сенсі недо-
віра – дуже низький рівень довіри, який не при-
водить до контракту з точки зору раціонально 
усвідомленої ефективності, а надмірна довіра 
стимулює обман у ділових операціях та зумовлює 
економічні втрати. Водночас інститут контракту 
в безособових ринкових відносинах ніби заміняє 
інститут довіри.

Інші представники економічної науки (К. Ерроу, 
Дж. Акерлоф) вважають, що довіра – атрибут 
моралі, яка приймається більшістю [4; 13]. На 
думку Дж. Акерлофа, Р. Талера, довіра виходить 
за межі раціонального, а довірлива людина часто 
ігнорує або свідомо відкидає певну інформацію. 
Навіть якщо людина сприймає інформацію, то 
це не означає, що вона діятиме відповідно до неї 
[4, с. 35].

Згідно з визначенням нобелівського лауреата 
2009 р. Е. Остром довіра полягає в «очікуванні 
людиною певних дій з боку оточуючих, коли ці дії 
безпосередньо визначають його вибір і він пови-
нен приймати рішення до того, як вони стануть 
відомими» [14, с. 26]. К. Ерроу назвав її «змазкою 
соціального механізму». Згідно з його тверджен-
ням «буквально кожен комерційний контакт міс-
тить всередині себе елемент довіри. Відповідно, 
можна припустити, що економічна відсталість 
часто пов’язана з недостачею взаємної довіри» 
[13]. Такий же висновок робить відомий амери-
канський науковець Р. Патнем, дослідження якого 
поклали початок вивченню соціального капіталу 
та довіри на рівні міжнародних інституцій. Аналізу-
ючи досвід становлення громадянських інститутів 
в Італії, він припускав, що економічна відсталість 
півдня італійських земель пов’язана з «недоста-
чею взаємної довіри» [7, с. 212], тоді як у «грома-
дянських» регіонах Італії соціальна довіра здавна 
була ключовою складовою етоса, що «цементу-
вала економічний розвиток і успіхи влади». Водно-
час довіру часто визначають як властивість інди-
відів чи характеристику міжособистісних відносин. 
На підставі вищезазначеного довіру можна визна-
чити як очікування від партнера надійності щодо 
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його зобов’язань, передбачуваності поведінки, 
справедливості в діях і переговорах навіть за мож-
ливості проявити опортунізм. Таким чином, довіра 
пов’язана з отриманням сигналів про те, що актор 
не буде грати в одноразові ігри та поводити себе 
як опортуніст. Водночас економісти часто розгля-
дають довіру як форму символічного кредиту, який 
сприяє розвитку економічної активності.

У 1990-х рр. Ф. Фукуяма увів у науковий обіг 
поняття «радіус довіри», що визначає коло осіб 
(чи соціальних груп), які входять в єдину систему 
довірчих відносин. За його словами, «усі групи, 
які генерують соціальний капітал, наділені пев-
ним радіусом довіри, тобто колом осіб, серед 
яких діють спільні (кооперативні) норми» [3, с. 28]. 
Якщо соціальний капітал позитивно впливає на 
соціально-економічні та суспільно-політичні про-
цеси, то радіус довіри може бути більшим, ніж 
сама група. З іншого боку, радіус довіри у великих 
організаціях може бути меншим, ніж членство в 
групі.

Історично довіра еволюціонувала, внаслі-
док чого змінювались її характер і радіус довіри. 
У Середньовіччі довіра мала особистий характер, 
базувалась на морально-релігійних переконаннях 
(так звана сліпа довіра) і характеризувалась неве-
ликим радіусом. У сучасному суспільстві довіра є 
формою вибору людей в умовах невизначеності. 
Нині існують обидві форми довіри, проте другий 
тип (раціональне конструювання довіри) є доміну-
ючим [12, с. 12]. Якщо довіра в традиційних сус-
пільствах базувалась на моральних і соціальних 
структурах суспільства, то сучасна довіра виро-
бляється та відтворюється економічними та дер-
жавними структурами (структурами ринку, вартості 
грошей тощо). Сучасне суспільство, на відміну від 
традиційного, складається з великої кількості тісно 
взаємодіючих між собою соціальних груп і низки 
радіусів довіри, які накладаються один на одного. 
Тому в сучасних умовах довіра є важливим меха-
нізмом зниження ризику взаємодії з часто анонім-
ними економічними суб’єктами суспільства. Тоді 
радіус довіри ширший, адже він включає спільноти 
й навіть глобальне суспільство.

Довіру можна розглядати на міжособистісному, 
груповому, організаційному та міжорганізаційному 
рівнях. Залежно від цього розрізняють загальну 
чи суспільну довіру (generalised trust) – довіру до 
інших членів суспільства; міжособистісну чи гру-
пову (interpersonal trust) – довіру між людьми, які 
знають один одного, зокрема співробітниками, які 
працюють в окремих командах, відділах, організа-
ціях; інституційну довіру (institutional trust) – довіру 
до влади, керівництва компанії, персональну 
довіру (personal trust) – довіру індивіда до кон-
кретних осіб тощо. Крім того, у західній науковій 
літературі окремо виділяють так звані взаємні 
очікування (reciprocity), тобто очікування щодо 

моделі поведінки інших. Персональна, групова та 
загальна довіра сприяє формуванню соціального 
капіталу на нано-, мікро- та макрорівнях. Рівень 
довіри непрямо вимірюється величиною трансак-
ційних витрат, адже чим вищий рівень довіри в 
економічній системі, тим нижчий рівень трансак-
ційних витрат.

На думку О. Уільямсона, особиста (персо-
нальна) довіра має переважно ірраціональну при-
роду, вона не потребує контролю (бо пов’язана з 
колом сім’ї та друзів) та слабо впливає на еконо-
мічні відносини [11]. Проте така довіра не є «слі-
пою»: «Ви довіряєте людині не просто за її слова. 
Ви знаєте про її смаки, пріоритети й уподобання, 
тому очікуєте, що вона вибере той варіант пове-
дінки, який потрібен вам». Екстремальним випад-
ком такої довіри є фрагментарна мораль «амо-
ральної сімейності» (amoral familism) – подвійна 
мораль, за якої існують безумовна довіра всере-
дині мережі та абсолютна недовіра й загальна 
готовність експлуатувати людей поза мережею. 
Менш екстремальним прикладом є сімейніcть 
(familism), f-зв’язки (f-connections – families, friends, 
firms), патрон-клієнтські відносини.

У маленьких спільнотах, за твердженням 
Б. Уільямса, формується «близька довіра», яка 
передбачає необхідність близького знайомства 
з цією людиною. У великих колективах необхідні 
безособові чи непрямі форми довіри. Групова 
довіра відіграє визначальну роль у формуванні 
соціального капіталу групи або організації. Англій-
ський теоретик менеджменту Ч. Хенді намагався 
визначити максимальну кількість людей у колек-
тиві для збереження довірчих відносин. Він дій-
шов висновку, що їх кількість не має перевищу-
вати п’ятдесяти осіб, тому рекомендував вищому 
менеджменту «не роздувати штати компаній», 
щоб «люди встигали вивчити один одного». Вод-
ночас Г. Лоурі вказав на те, що орієнтація на осо-
бисту довіру передбачає, що індивіди оцінюють 
насамперед персональні якості індивідів, тоді як 
формування суспільної довіри передбачає більше 
значення інституційного середовища. У світі без 
довіри люди віддають перевагу працювати само-
стійно чи в сімейних фірмах, а високим попитом 
користуються юристи.

Суспільна довіра є основою громадянського 
суспільства. За А. Токвілем, останнє характе-
ризується егалітарними відносинами, соціаль-
ними принципами довіри та співпраці [15, с. 101]. 
А. Хіршман відніс суспільну довіру до так званих 
моральних ресурсів, тобто ресурсів, обсяги яких в 
процесі не лише не скорочуються, а нарощуються, 
вичерпання яких наступає тоді, коли ними не 
користуються [16]. Чим більше люди покладаються 
один на одного, тим вище рівень взаємної довіри. 
І навпаки, «глибоку недовіру дуже важко подо-
лати досвідченим шляхом, бо вона блокує відпо-
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відні форми соціального досвіду чи (що є гіршим) 
обумовлює поведінку, яка підтримує недовіру <…> 
Після того, як недовіра утвердилася, дуже важко 
розібратися, чи було це виправдано, оскільки вона 
здатна до самовідтворення» [16]. На думку аме-
риканського економіста А. Селігмена, суспільна 
довіра одночасно виявляється в кількох формах, 
зокрема довіра до президента, уряду, демократії, 
засобів масової інформації [8]. Довіра до певної 
функціональної системи виправдана лише тоді, 
коли вона не була зруйнована іншими системами. 
У такий спосіб якщо населення мало негативний 
досвід руйнування довіри в економічній системі, 
то він вплине на довіру до економічних, політич-
них то соціальних інститутів тощо. Крім того, у 
світі без довіри лідери сприймаються як егоїсти, 
які маніпулюють іншими людьми. У таких умовах 
небагато людей готові слідувати за ними та підтри-
мувати реформування. На підставі цього можна 
сформулювати основне правило накопичення 
довіри: довіру легко втратити й важко завоювати; 
довіра в суспільстві легко руйнується і важко від-
новлюється.

Польський соціолог П. Штомпка визначив сім 
«контекстуальних умов», які сприяють розвитку 
довіри: 1) впевненість у нормах; 2) прозорість 
соціальної організації; 3) стабільність соціальної 
структури; 4) підзвітність влади; 5) законодавче 
підтвердження прав і свобод; 6) примус до вико-
нання зобов’язань; 7) рівність перед законом [9]. 
Фактично основними передумовами формування 
довіри, на думку польського дослідника, є функці-
онування справедливої судової системи, підзвітної 
виконавчої та законодавчої влади, послідовність 
економічної політики та зниження рівня еконо-
мічної та соціальної «вразливості» населення 
тощо. Водночас, на думку А. Селігмена, «довіра, 
як правило, виникає у випадку, коли спільнота 
об’єднана певним набором моральних цінностей, 
завдяки яким у ній виникають очікування правиль-
ної і чесної поведінки. У певному сенсі значення 
має навіть не сам характер цих цінностей, а той 
факт, що вони об’єднують людей» [8, с. 12]. Така 
наукова позиція кореспондується з твердженням 
Р. Патнема про те, що джерелами виникнення 
довіри є норми взаємності та структури громадян-
ського залучення [7, с. 46].

У такий спосіб впливати на формування сус-
пільної довіри як складової соціального капіталу 
варто двома шляхами, такими як заходи економіч-
ної політики, які здатні стимулювати раціональний 
вибір кооперативної поведінки, та «наджі» для 
створення соціальних норм. На думку нобелів-
ського лауреата Р. Талера, «масштабні соціальні 
зміни як на ринках, так і в політиці починаються 
з легенького соціального поштовху» [17, с. 67]. 
Більшість людей навчається в інших. Саме через 
навчання розвиваються індивіди та соціуми. Але 

багато хибних уявлень, зокрема недовіра, також 
є результатом чужого впливу. Зрозуміло, що роз-
вивати суспільну довіру в умовах тоталітарного 
режиму неможливо, тому передумовою її розвитку 
є створення сприятливого інституційного серед-
овища. Згідно з твердженням Талера існують два 
основні види соціального впливу, а саме інформа-
ція (передача інформації про дії окремих людей, 
що спонукає інших до певного пособу поведінки); 
груповий тиск, оскільки люди здатні взаємодіяти 
натовпом, щоб уникнути остракізму чи здобути 
довіру.

Висновки з проведеного дослідження. На 
підставі проведеного дослідження ми дійшли 
висновку, що концепція довіри значно еволюціо-
нувала. Якщо раніше довіра трактувалась як суто 
ірраціональний або раціональний феномен, то в 
рамках нової інституціональної та поведінкової 
економіки її почали розглядати як механізм зни-
ження ризику опортуністичної поведінки, тран-
сакційних витрат та спосіб соціальної адаптації 
в умовах асиметрії інформації та глобальної тур-
булентності в «багатошвидкісному» світі, який 
поєднує в собі елементи раціонального та ірра-
ціонального. Довіра є базисом для співробітни-
цтва на мікро- та макрорівнях. Чим вищий рівень 
довіри всередині спільноти, тим більша ймовір-
ність співпраці. Натомість багатократні еконо-
мічні взаємодії генерують довіру. Передумовами 
для її розвитку є прозорість і підзвітність влади, 
специфікація прав власності, прогнозованість 
економічної політики, формування соціальних 
мереж та зниження рівня економічної вразливості 
населення. Основні заходи державної політики 
щодо підвищення рівня суспільної довіри мають 
передбачати стимули для раціонального вибору 
кооперативної поведінки (за допомогою податко-
вих інструментів, пільгового кредитування тощо), 
а також створення «наджів» для зміни соціальної 
поведінки згідно з рекомендаціями вчених у рам-
ках поведінкової економіки.
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У статті досліджено сучасний стан інно-
ваційно-економічних інститутів аграрного 
сектору економіки регіону і країни загалом. 
Обґрунтувано напрями вдосконалювання 
їхнього розвитку. Визначені проблеми і тен-
денції розвитку аграрного виробництва в 
Україні, інституціональні аспекти подальших 
перетворень аграрного сектору економіки. 
Методологічною основою проведеного дослі-
дження стало використання методів загаль-
нонаукового пізнання інноваційно-економічних 
явищ у їхній взаємодії з інституціональним 
середовищем: аналізу, методу наукової 
абстракції, а також методів експертних оці-
нок. Результати дослідження можуть бути 
використані під час розроблення і реалізації 
стратегії інноваційно-економічного розвитку 
та цільових програм, реалізованих в аграр-
ному секторі економіки України.
Ключові слова: інноваційно-економічні 
інститути, трансформація, аграрний 
сектор, економіка України, аграрне вироб-
ництво, інституціональні перетворення, 
інституціональні зміни.

В статье исследовано современное состо-
яние инновационно-экономических институ-
тов аграрного сектора экономики региона и 
страны в целом. Обоснованы направления 
совершенствования их развития. Опре-
делены проблемы и тенденции развития 
аграрного производства в Украине, инсти-
туциональные аспекты дальнейших пре-
образований аграрного сектора экономики. 
Методологической основой проведенного 
исследования стало использование мето-
дов общенаучного познания инновационно-

экономических явлений в их взаимодействии 
с институциональной средой: анализа, 
метода научной абстракции, а также 
методов экспертных оценок. Результаты 
исследования могут быть использованы 
при разработке и реализации стратегии 
инновационно-экономического развития и 
целевых программ, реализуемых в аграрном 
секторе экономики Украины. 
Ключевые слова: инновационно-экономиче-
ские институты, трансформация, аграр-
ный сектор, экономика, аграрное производ-
ство, институциональные преобразования, 
институциональные изменения.

The article studies the modern state of innova-
tive and economic institutions of the agricultural 
sector of the region and the country as a whole. 
Grounded directions of perfection of their devel-
opment. Identified problems and development 
tendencies of agricultural production in Ukraine, 
the institutional aspects of further reforms of the 
agricultural sector. The methodological basis 
of the study was the use of General scientific 
methods of knowledge innovation-economic 
phenomena in their interaction with the institu-
tional environment: analysis, method of scientific 
abstraction, as well as methods of expert estima-
tions. The results of the study can be used in the 
development and implementation of the strategy 
the innovative economic development and tar-
geted programs implemented in the agricultural 
sector of Ukraine’s economy.
Key words: innovation-economic institutions, 
the transformation of the agricultural sector, the 
economy, agricultural production, institutional 
pietrofesa, institutional changes.

Постановка проблеми. Трансформаційний 
процес викликав глибокі й масштабні інституціо-
нальні зміни в сільськогосподарському виробни-
цтві. Процеси, пов’язані з подальшими інституці-
ональними перетвореннями вітчизняної системи 
аграрного виробництва, так чи інакше відбува-
ються в напрямі розвитку чинного комплексу 
інноваційних і економічних інститутів. Тому дослі-
дження інноваційних і економічних аспектів аграр-
ної економіки з позицій інституціоналізму є акту-
альним науковим завданням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми, пов’язані з розвитком інституціональ-
них процесів в аграрному секторі економіки на 
різних історичних етапах, у тому числі в процесі 
сучасних ринкових реформ, досліджені вітчизня-
ними економістами і відображені у працях низки 
вчених: А.Д. Гудзинського, Ю.М. Лопатинського, 
А.А. Мороз, Т.А. Осташко, М.В. Присяжнюка, 
А.Г. Шпикуляка [2, 4, 6, 7]. Водночас реальне соці-
ально-економічне, особливо демографічне ста-
новище на селі зумовлює необхідність подальшої 

більш поглибленої роботи у сфері цілеспрямо-
ваного правового, інноваційного, економічного й 
організаційно-управлінського регулювання власне 
інституціональних процесів розвитку аграрного 
сектору економіки. Аналіз інституціональних про-
цесів в аграрному секторі, обґрунтування їх розви-
тку як особливого пріоритету аграрної політики є 
метою нашого дослідження.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
вивчення сучасного стану інноваційно-економіч-
них інститутів аграрного сектору економіки регіону 
і країни загалом та обґрунтування напряму вдо-
сконалювання їхнього розвитку.

Виклад основного матеріалу. Аграрний сек-
тор історично займає провідне місце в економіці 
України. Аграрне виробництво розосереджене на 
територіях, де проживає 31,3% населення країни 
[5], саме тому воно не тільки впливає на добробут 
селян, але і є визначальним для багатьох інших 
галузей насамперед як джерело сировини. Збере-
ження історично звичного способу життя людини, 
забезпечення повної зайнятості, стан соціальної 
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сфери на селі, облаштованість самої території 
беззаперечно визначають стратегію соціально-
економічного розвитку суспільства.

Проведені в аграрному секторі економіки кра-
їни з 90-х років соціально-економічні реформи, 
різке скорочення державного фінансування АПК, 
повільне становлення місцевого самоврядування 
привели до змін у соціальній структурі сільського 
суспільства і загалом негативно вплинули на соці-
альний розвиток села, рівень і якість життя біль-
шості сільського населення. В останні двадцять 
років відбулася деградація виробничого потенці-
алу галузі. У результаті цього аграрне виробництво 
стало значно більш трудомістким, багато в чому 
втративши свій індустріальний характер. Село 
переживає системну кризу, основними проявами 
якої є не тільки спад аграрного виробництва, але 
й загострення демографічної ситуації, високий 
рівень безробіття сільського населення, проблеми 
бідності, зниження якості життя. Для сучасного 
аграрного виробництва характерне збереження 
природно-руйнівного типу господарювання. Зна-
чна частина ріллі, пасовищ не використовується. 
Винесення живильних речовин із урожаєм із ґрунту 
на оброблюваних землях перевищує їх внесення.

Вирішальну роль у розвитку сільського госпо-
дарства та його окремих галузей відіграє інсти-
туціональне середовище, що забезпечує захист 
інтересів різних груп сільського населення через 
упровадження соціально-економічної, іннова-
ційної й аграрної політики держави. У результаті 
радикальної трансформації сформувалася і роз-
будовується нова аграрна структура, зумовлена 
принципами соціального ринкового господарства. 
У зв’язку з цим актуалізується проблема пошуку 
ефективних схем, моделей і інструментів інсти-
туціональних перетворень в аграрному секторі, 
обґрунтування механізму їх адаптації до систем-
ної трансформації вітчизняної економіки на етапі 
посткризового розвитку. 

Зменшення кількості сільського населення від-
бувається в основному за рахунок скорочення 
чисельності людей працездатного і пенсійного 
віку. Відбувається господарське спустошення міс-
цевості, яке негативно позначається не тільки на 
стані аграрного сектору економіки, але й на мож-
ливості збереження культурної спадщини країни 
та її регіонів, самобутності, національній ідентич-
ності людей.

Наслідком скорочення чисельності сільського 
населення і зниження числа працездатних є зни-
ження темпів виробництва сільськогосподарської 
продукції. Характерними рисами сучасного демо-
графічного стану сільських територій є значна 
питома вага людей у віці старшому за працездат-
ний (26,6%) і у віці молодшому за працездатний 
(17,2%). Така тенденція, мабуть, буде зберігатися 
ще тривалий час, а це значить, що слід зосеред-

ити увагу на якісних аспектах трудового потенці-
алу. При цьому, за даними інституту демографії і 
соціальних досліджень НАН України, тільки 15% 
випускників сільських шкіл прагнуть працювати у 
сільському господарстві. Після одержання вищої 
освіти в аграрних вузах 11% фахівців погоджу-
ються повернутися в село за будь-яких умов, 
17% – за умови надання гідного житла і заробітної 
плати, а 72% взагалі не мають наміру працювати 
в аграрній сфері.

Падіння аграрного виробництва зумовило 
падіння доходів і рівня життя населення, змен-
шення зайнятості сільського населення. Якщо 
в країнах ЄС рівень життя, забезпеченість насе-
лення сільських територій соціально-культурними 
послугами постійно підвищується, то в Україні спо-
стерігається протилежна тенденція. Так, частка 
сільського населення, що має доходи нижчі від 
прожиткового мінімуму, становить 18,1%, тобто 
майже кожний 5-й селянин є бідним. Основним 
джерелом доходів 58,0% селян стали особисті 
господарства. За даними опитування, вони забез-
печують 25,0% усіх надходжень у сімейні бюджети 
селян. Очевидно, що без зниження рівня бідності 
та ліквідації крайніх форм її прояву неможливо 
добитися підвищення якості людського капіталу й 
економічного росту, а також створити передумови 
для розширення соціальної бази модернізації та 
росту продуктивності праці.

Рівень заробітної плати в аграрному виробни-
цтві залишається одним з найнижчих серед усіх 
галузей економіки. 

Не маючи можливості працювати на сільсько-
господарських підприємствах, сільське населення 
змушене розбудовувати особисті селянські госпо-
дарства, що приводить до втрати надбаної ква-
ліфікації і не дає можливості забезпечити родині 
гідний рівень життя. Більшість сільського насе-
лення у працездатному віці зайняте в особистих 
селянських господарствах, які не несуть соціаль-
ного навантаження, а відповідно, не забезпечують 
фінансування освіти, медичного обслуговування, 
розвитку інфраструктури в сільській місцевості.

У процесі реформування аграрного сектору 
виникла така категорія сільського населення, 
як безробітні люди, які протягом тривалого пері-
оду не можуть знайти роботу. Слід зазначити, що 
реальний стан із безробіттям значно гірший, ніж 
офіційно зареєстровано. За різними оцінками, 
приховане безробіття сягає 30–50% загальної 
чисельності зайнятих і росте рік у рік.

Поглиблення соціально-економічного розша-
рування селян приводить до необхідності дослі-
дження ще одного складника – якості життя сіль-
ського населення. Проблема якості життя включає 
умови, результати і характер праці, рівень добро-
буту родини, інституціональні, інноваційні, соці-
альні й екологічні аспекти існування людей. Однією 
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з особливостей сучасного етапу розвитку концепції 
керування галузями економіки є антропосоціаль-
ний підхід, тобто йдеться про первинність людини 
як особистості та головної продуктивної сили сус-
пільства. Виходячи із цього і повинна будуватися 
вся система керування суспільством у трьох його 
організаційних сферах – політичній, економічній, 
культурній. Іншими словами, надання пріоритету 
людському капіталу перед матеріальними і фінан-
совими ресурсами стає останнім часом найбільш 
помітною тенденцією керування. Тому проблеми 
керування якістю життя і соціальним розвитком 
здобувають усе більшу значущість. Останнім 
часом сільські території характеризуються нарос-
танням негативних явищ у життєдіяльності насе-
лення, що знижують його функціональний потен-
ціал як економічного і демографічного ресурсу. 
Розширення масштабів наркоманії, переміщення 
вікових інтервалів уживання алкоголю й тютюну 
на молодші покоління, поширення епідемії над-
лишкової ваги й ожиріння, висока частка захво-
рювань, фізично інертний спосіб життя населення 
мають украй несприятливі демографічні наслідки, 
що визначають соціально-економічний розвиток 
більшості регіонів країни.

Для сільського населення актуальність про-
блеми фізичної інертності проявляється особливо 
гостро. У сучасних умовах, з одного боку, відзна-
чаються низькі масштаби застосування людьми 
оздоровчої фізичної активності у своїй життєді-
яльності, з іншого – росте чисельність зайнятих 
важкою фізичною працею, у тому числі жінок 
репродуктивного віку, норми застосування якої в 
сільській місцевості слабко дотримуються. Ситуа-
ція з високою виразністю соціально-патологічних 
проблем (алкоголізм, наркоманія, дитяча й підліт-
кова злочинність тощо) приводить до погіршення 
здоров’я сільського населення, підвищення смерт-
ності населення країни, зумовленої способом 
життя і характером праці, збільшенням непрацез-
датності селян, викликаним високою захворюва-
ністю неінфекційними хворобами; реаліями стає 
загроза зниження людського потенціалу майбут-
ніх поколінь. Усе це зумовлює негативні демогра-
фічні наслідки для соціально-економічного розви-
тку сільських територій у найближчі десятиліття 
[4, с. 121].

Слід зазначити, що натепер працездатного і 
репродуктивного віку досягли нечисленні пред-
ставники, що народилися в 90-ті роки XX століття, 
тому втрати життя і здоров’я цього покоління, 
пов’язані з високою захворюваністю й наслідками 
асоціальної поведінки, для села є дуже важли-
вими і загрозливими з позиції національної без-
пеки країни загалом.

Оптимальне забезпечення сільського населення 
належними умовами праці й відпочинку, створення 
сприятливого, комфортного і гармонічного життє-

вого середовища є надзвичайно важливим факто-
ром вирішення соціальних проблем на селі.

Зараз можна констатувати, що гнітюча кількість 
сіл у країні виявилася поза сферою соціального 
обслуговування. Так, за даними Держкомстату 
України, в 46,6% загальної кількості сіл відсутній 
обов’язковий для кожного села фельдшерсько-
акушерський пункт, 70,8% – не забезпечені дитя-
чими дошкільними установами, 51,4% – школами, 
41,2% сіл – установами клубного типу. Форму-
вання ринкової економіки зумовило корінні зміни 
як в аграрному виробництві, так і в соціальному 
блоці. Тому ефективна державна політика пови-
нна бути спрямована на досягнення відповідного 
життєвого рівня, який може бути реалізований 
лише за умови всебічного обліку системної дії 
комплексу виробничих і соціальних факторів і на 
цій основі поліпшення рівня життя.

Аналіз отриманих результатів свідчить, що для 
сільських територій характерні загальні соціальні 
проблеми, а саме:

‒ сильне старіння і депопуляція населення;
‒ близькі перспективи дефіциту трудових 

ресурсів в області (внаслідок старіння населення і 
вступу в працездатний вік нечисленного покоління 
90-х);

‒ значне зниження очікуваної тривалості 
життя чоловіків через маргіналізацію;

‒ низький рівень доходів селян;
‒ ріст рівня прихованого безробіття;
‒ підвищення рівня захворюваності селян і 

прояв соціально-патологічних проблем;
‒ слабкий розвиток соціальної інфраструк-

тури сільських територій.
Усі зазначені факти підтверджують необхід-

ність цілеспрямованого керування інституціональ-
ною структурою сільського господарства.

Форсування державною владою інституціо-
нальних перетворень, імпортованих сценаріїв без 
аналізу їх відповідності національному менталі-
тету, ціннісним орієнтирам, історичній парадигмі 
державного керування здатне розв’язати лише 
окремі проблеми. Це, як правило, досягається 
великою ціною: погіршенням соціального стану, 
розвалом економіки і – як результат – компроме-
тацією дійсно прогресивних реформ.

Ситуація ускладнюється такими тенденціями:
1) значна частина кваліфікованого працездат-

ного сільського населення мігрує із сільської міс-
цевості в місто;

2) умови побуту, соціальна інфраструктура 
села, рівень оплати праці не відповідають потре-
бам молодих фахівців, приводять до небажання 
молоді залишатися працювати на селі;

3) на тлі старіння сільського населення погір-
шується стан його здоров’я;

4) значно знижуються можливості відтворення 
трудового потенціалу села;
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5) в умовах обмеженості сфер зайнятості від-
бувається деградація сільських жителів [6, с. 211];

6) сьогодні 48% сільських жителів перебува-
ють у стані гострого соціального відторгнення, 
51% – у стані критичного соціального відторгнення 
[7, с. 144].

На державному і регіональному рівнях доцільно 
підтримати розвиток великого сільськогосподар-
ського виробництва, яке надасть додаткові робочі 
місця на селі, забезпечить розвиток інфраструк-
тури сільських територій, буде сприяти розвитку 
контрактних взаємин із дрібними товаровиробни-
ками, забезпечуючи їхню стабільність.

Впровадження принципів соціальної відпові-
дальності в аграрній сфері є фактором подаль-
шого розвитку підприємств і набуває першо-
рядного значення під час розв’язання низки 
соціальних проблем. Однак, хоча й спостеріга-
ються окремі приклади соціально-відповідаль-
ної поведінки вітчизняних підприємств, упрова-
дження принципів соціальної відповідальності 
не є загальноприйнятою практикою. Українські 
компанії зазвичай не використовують сучасні під-
ходи в цій сфері. Принципи і практичні підходи до 
соціальної відповідальності підприємств, властиві 
радянському суспільству, були відкинуті з ідео-
логічних і економічних причин. Виникла ситуація, 
коли навіть ті конкурентні інтегровані форму-
вання холдингового типу, що володіють фінансо-
вими й організаційними ресурсами для вирішення 
соціальних проблем, не мають чітких орієнтирів 
розвитку соціальної відповідальності. Багатоас-
пектний і різнобічний процес інституціоналізації 
соціальної відповідальності привів до відсутності 
єдиної стратегії її розвитку, що утруднює впрова-
дження концепції соціальної відповідальності на 
сучасних підприємствах. З огляду на це доціль-
ним є формування інституту позитивної соціаль-
ної відповідальності, який дасть змогу визначити 
соціально-економічні основи розвитку соціальної 
відповідальності підприємств у сучасних умовах. 
Основними рисами цього інституту є: домінування 
позитивних методів мотивації, самостійний вибір 
обсягу соціальних зобов’язань, поступовий пере-

хід від моральної відповідальності до юридичної, 
спрямованість на досягнення ефективних резуль-
татів соціальної відповідальності, проактивный 
характер соціальних заходів. Аналіз проблем 
соціалізації діяльності підприємств свідчить, що 
для ефективного функціонування цього інституту 
в сучасних умовах необхідно впровадити проце-
дуру переходу від чисто моральної до юридично 
оформленої відповідальності.

Висновки з проведеного дослідження. 
Наступним кроком у визначенні пріоритетних 
напрямів інституціональних змін в аграрному сек-
торі і формуванні відповідної системи їх реалізації 
повинно стати розроблення Стратегії соціального 
розвитку села до 2025 р., але за умови подо-
лання відомчої непогодженості. Сьогодні жодне 
міністерство не займається розвитком інститутів 
сільських територій та аграрного сектору еконо-
міки в комплексі. Для кардинальної зміни ситуації 
потрібний державний підхід. Усім органам влади 
необхідно зрозуміти, що соціальний розвиток сіль-
ських територій і підвищення ефективності аграр-
ного сектору – це основа забезпечення не тільки 
продовольчої, але й національної безпеки, росту 
добробуту всього населення країни.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ КОРУПЦІЇ 
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У статті розглянуто теоретичні та мето-
дологічні основи корупції як системної про-
блеми. Корупція проаналізована як складне 
соціально-економічне явище, досліджено її 
основні види, систематизовано основні під-
ходи в економічній теорії до інтерпретації 
поняття корупції, з’ясовано причини виник-
нення корупційних економічних відносин. 
Досліджено специфічні фактори, які визнача-
ють розвиток корупції та її наслідки в соці-
ально-економічній системі суспільства.
Ключові слова: корупція, корупційно-тіньові 
відносини, корупційна діяльність, корупційна 
рента, системна корупція.

В статье рассмотрены теоретические и 
методологические основы коррупции как 
системной проблемы. Коррупция проанали-
зирована как сложное социально-экономи-
ческое явление, исследованы ее основные 
виды, систематизированы основные под-
ходы в экономической теории к интер-
претации понятия коррупции, выяснены 
причины возникновения коррупционных эко-

номических отношений. Исследованы спец-
ифические факторы, которые определяют 
развитие коррупции и ее последствия в 
социально-экономической системе обще-
ства.
Ключевые слова: коррупция, коррупционно-
теневые отношения, коррупционная дея-
тельность, коррупционная рента, система 
коррупции.

The article considers theoretical and method-
ological bases of corruption as a systemic prob-
lem. Corruption is analysed as a complex socio-
economic phenomenon, including investigation 
of its main types, of systemic approaches to 
interpreting  this concept in economic theory and 
of the main reasons why corrupt economic rela-
tionships arise. Specific factors which impact on 
the development of corruption are considered, as 
well as its consequences on the socio-economic 
social system. 
Key words: corruption, corrupt relationships, 
shadow economy, corrupt activities, corrupt rent-
seeking.

Постановка проблеми. За роки ринкових пере-
творень в Україні сформувалися механізми тіньо-
вих економічних відносин, які створюють загрозу 
економічній безпеці. Важливе місце і роль у тіньо-
вих економічних відносинах належить корупцій-
ним процесам, які спричиняють суттєвий негатив-
ний вплив на суспільне відтворення і є серйозним 
стримуючим фактором підвищення ефективності 
соціально-економічного розвитку сучасного сус-
пільства.

Незважаючи на майже три десятиліття ринко-
вих реформ, успіхи української економіки залиша-
ються скромними. Це мимоволі порушує питання 
про якість вітчизняних перетворень і можливі 
напрями їх корегування. Заплановане зростання 
української економіки несумісне з наявним широ-
ким розвитком корупції. Це означає, що або запла-
нованого зростання досягти не вдасться, або для 
його досягнення доведеться перейти від деклара-
тивної до реальної боротьби з корупцією.

Проблеми корупційної взаємодії в українському 
суспільстві сьогодні набули рівня глобального 
явища, коли корупція в країні утворює певну сис-
тему соціально-економічних відносин, тісно пере-
плетених між собою.

Корупція зростає тоді, коли є прагнення одер-
жати економічну ренту за допомогою політичного 
процесу, яким є державне регулювання різних 
сфер економічного життя. Беручи цей принцип за 
основу, представники бюрократії, політики, бізнесу 
та всі зацікавлені групи намагаються державну 
владу підкорити приватним інтересам, що приво-

дить до «приватизації держави». Це перетворює 
корупцію на системний фактор, який впливає на 
всі сфери життя суспільства.

Саме тому необхідне розроблення та реаліза-
ція ефективних соціально-економічних стратегій 
протидії корупції на всіх рівнях соціально-еконо-
мічної організації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Основи дослідження корупції як системної про-
блеми сучасного суспільства закладені в працях 
Д. Акемолга, Т. Варьє, Л. Вайлда, Дж Джонса, 
Д. Кауфмана, Ж.-Ж. Лаффона, С. Роуз-Аккерман 
[1, 13], Дж. Хеллмана, Е. де Сото [16], В. Танзі, 
Л. Уайлда, М. Філпа, С. Хантінтона та інших.

Питаннями формування розширеної трак-
товки поняття «корупція», вимірюванню і типоло-
гізації корупційної економічної активності присвя-
чені роботи А. Алатаса [20], Р. Вішні, Р. Клітгарда 
[22, 23], Ф. Мендеса, П. Хейвуда, Е. Фейга [22], 
Ф. Шнайдера [25] та інших.

Значна увага дослідженню тіньової економіки 
і корупції приділена в працях С.Ю. Барсукової, 
А.С. Вахрушева, С.М. Гурієва, В.О. Ісправнікова 
[6], Т.І. Корягіної, Т. Сатарова, С.П. Юхачова, 
С.М. Єчмакова [4], В.М. Полтеровича [10] та інших.

Розроблення проблем, пов’язаних ыз коруп-
цією та тіньовою економікою та необхідністю їх 
суттєвого обмеження, знаходиться у сфері інтер-
есів вітчизняних спеціалістів, таких як А. Базилюк, 
З. Варналій [2, 17], А. Волошенко [3], В. Гончарова, 
І. Длугопольський, І. Мазур [9], В. Предборський 
[14], Р. Пустовійт [12], Т. Тищук [13], Ю. Харазішвілі 
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[16], М. Фоміна [7, 19], А. Скрипник [15], Ю. Сама-
єва [14] та інші.

Формування цілей статті. На міжнародному 
рівні Україна набула репутації надзвичайно корум-
пованої держави, про що свідчить низка міжна-
родних рейтингів. Актуальність теми дослідження 
зумовлена низькими результатами боротьби з 
корупцією в Україні і пов’язаним із цим зростанням 
загрози національній безпеці. Це ставить перед 
економічною наукою завдання системного дослі-
дження корупції як особливої форми економічних 
відносин, її суті, причин і умов відтворення.

Для побудови ефективної системи заходів зни-
ження рівня корупції необхідно сформувати теоре-
тичний апарат її дослідження як особливої форми 
економічних відносин, розробити відповідний 
інструментарій боротьби з корупційною економіч-
ною активністю, що і зумовило вибір теми дослі-
дження.

Виклад основного матеріалу. Серед руйнів-
них процесів в Україні корупція займає важливе 
місце. Вона стала основним фактором стагнації і 
кризи економіки, перетворилася в серйозну загрозу 
верховенства закону, демократичним перетворен-
ням і правам людини, привела до важких соціаль-
них наслідків, підриває довіру до влади, веде до 
деградації соціуму, політичних і соціально-еконо-
мічних відносин, завдає серйозної шкоди іміджу і 
престижу України на міжнародній арені.

Корупція і тіньова економіка супроводжують 
розвиток будь-якої держави, незалежно від її 
соціально-економічного, політичного, суспільного 
устою. Наприклад, перша згадка про боротьбу з 

корупцією відноситься до другої половини ХХІV ст. 
до н.е. (шумерське місто-держава Лагаш).

Корупція з’явилася з появою держави. Хабар-
ництво як злочин, що передбачав суворе пока-
рання, згадується у зведенні законів Вавілону 
«Кодекс Хаммурапі» (2200 р. до н.е.). Незважа-
ючи на те, що вже на ранніх етапах свого розвитку 
людське суспільство вважало корупцію соціаль-
ним злом, у низці держав ставлення до неї було 
відносно лояльним, а в окремих країнах корупція 
взагалі була легалізована.

Згідно із записами літописців хабарі з’явилися 
ще у Стародавній Русі, і відразу з ними почали 
рішучу боротьбу. До ХVІІІ ст. чиновники на Русі 
жили завдяки так званим «годуванням», або 
«подношениям». У радянські часи корупція про-
являлася у вигляді статусної ренти, якою могла 
скористатися насамперед партійна номенклатура.

На сучасному етапі розвитку української дер-
жави корупція набула характеру системного соці-
ально-економічного явища.

Однак традиційно корупція розглядалася 
насамперед як моральна, потім як правова, і лише 
в 70-х рр. ХХ ст. корупція почала досліджуватися 
як економічна категорія в межах теорії ренти [13]. 
Корупційні економічні відносини розвиваються у 
тому разі, коли економічні інтереси суб’єкта, який 
має потенційні можливості для одержання статус-
ної ренти, не можуть бути задоволені в межах чин-
них норм і обмежень.

У сучасній економічній літературі найбільш 
поширеними є підходи, в межах яких корупція роз-
глядається як: 

Таблиця 1
Види корупції

Критерії Види корупції

Хто зловживає службовим  
становищем

• Побутова
• Політична
• Ділова

Хто виступає ініціатором  
корупційних відносин

• Вимагання хабарів керівною особою
• Підкуп з ініціативи прохача

Хто дає хабар
• Індивідуальний хабар
• Підприємницький хабар
• Кримінальний підкуп

Форма вигоди особи,  
що отримала хабар:

• Грошовий хабар
• Обмін взаємними послугами (патронаж, непотизм) 

Цілі корупційних відносин  
з погляду хабародавця:

• Прискорювальний хабар
• Гальмівний хабар
• Хабар заради «добрих відносин»

Ступінь централізації  
корупційних відносин

• Децентралізована корупція
• Централізована корупція «знизу – вгору»
• Централізована корупція «згори – вниз»

Рівень поширення  
корупційних відносин

• Верхівкова корупція
• Низова корупція
• Міжнародна корупція

Ступінь регулярності  
корупційних відносин:

• Епізодична корупція
• Систематична (інституційна) корупція
• Клептократія (корупція як невід’ємний компонент владних відносин)
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– форма економічної поведінки, яка обирається 
з наявного (доступного) набору альтернатив;

– будь-які дії індивіда, державної установи, 
приватної компанії, які порушують закон або під-
ривають довіру до нього з метою отримання при-
бутку або іншої вигоди;

– використання службового становища та сус-
пільних фондів для підвищення особистого добро-
буту і добробуту своєї сім’ї та близьких родичів.

Отже, корупція – це складне політичне, еконо-
мічне, соціальне, етичне явище. Концепції корупції 
є скоріше не альтернативними, а взаємодоповню-
ючими. 

Значна кількість економічних досліджень, при-
свячених феномену корупції, акцентують увагу на 
наяності тісного взаємозв’язку між високим рівнем 
корупції в суспільстві і непропорційно високими 
доходами незначної групи осіб та одночасно зрос-
таючою бідністю більшості населення країни [1, 24]. 

Ми поділяємо думку Р. Клітгарда, який на про-
тязі десятиріч вивчав феномен корупції [22, 23] 
і описав схильність до корупції як формулу, що 
включає низький рівень ризику, помірне покарання 
і великий зиск: 

Корупція = Монополія + Свобода дій – Підзвіт-
ність.

З функціональної позиції корупцію можна опи-
сати як:

1) використання державної влади в особистих 
інтересах;

2) загальне поняття, яке відображає значну 
кількість різних типів поведінки, включаючи прямі 
крадіжки (коли грошові засоби із державних фон-
дів або державна власність використовується 
чиновниками для свого збагачення) й особисту 
зацікавленість (коли корумпований чиновник 
отримує особисту фінансову вигоду в результаті 
рішень, які він приймає, в межах виконання служ-
бових обов’язків).

Дослідники визначають, що сьогодні корупція 
існує в різних галузях економіки багатьох країн і 
є одним з основних факторів, який перешкоджає 
їх розвитку [20, 21]. Отже, корупційний складник 
економічної діяльності є небезпечною проблемою 
і вимагає детальної оцінки низки взаємодій (осо-
бливо в державному секторі) з позиції наявного 
корупційного складника.

Можна виділити такі основні ознаки корупцій-
них дій, як:

– взаємна угода учасників дії;
– існування взаємних зобов’язань;
– одержання певних переваг для обох сторін;
– прийняття рішення, яке порушує закон або 

суперечить моральним стандартам; 
– свідоме підпорядкування суспільних інтер-

есів особистій вигоді;
– обидві сторони намагаються приховати свої дії.
Аналізуючи негативний вплив корупції на еко-

номічне зростання, насамперед необхідно зазна-
чити, що це стосується середнього і великого біз-
несу, а також сфери державних інвестицій, коли 
відбувається серйозне перевищення вартості про-
ектів внаслідок того, що учасники корупційних від-
носин одержують як дохід певну частину бюджет-
них засобів. Це є негативним фактором навіть 
тоді, коли програма успішно реалізована, оскільки 
в цьому разі дохід корупціонерів забезпечується 
за рахунок добропорядних платників податків, 
що є основним і небезпечним побічним ефектом 
корупції [4, 13].

Ціла низка експертів відзначають такі негативні 
наслідки корупції, як:

– ослаблення ролі закону;
– зменшення довіри економічних агентів до 

держави;
– сповільнення економічного зростання;
– збільшення соціальної нерівності;
– зниження ділової активності;

Таблиця 2
Основні підходи до інтерпретації поняття корупції

Концепція Короткий зміст

Раціоналістичний підхід  
(економіка злочинності)

Індивід зважує всі витрати і блага своїх злочинних дій і раціонально вирішує 
вчинити злочин, якщо очікувана корисність подібних дій вища, ніж якби він 
залишився законослухняним і витратив свій час і ресурси іншим способом.

Теорія рентоорієнтованої  
поведінки

Економічна рента – плата за ресурси понад максимальну величину  
альтернативних витрат при немонопольному використанні цих ресурсів. 
Рентоорієнтована поведінка – зусилля, спрямовані на здійснення державного 
втручання в ринковий розподіл ресурсів з метою привласнення штучно  
створених таким чином доходів у вигляді ренти. Під корупцією розуміють 
форму нелегальної рентоорієнтованої поведінки.

Інституціональний підхід Корупція – контрактна взаємодія між економічними агентами  
з метою зловживання позицією заради приватної вигоди.

Модель «принципал – агент» Корупція існує завдяки асиметричності інформації та високим витратам  
моніторингу за діяльністю агента – чиновника.

Теорія опортуністичної поведінки Корупція – приватний випадок опортуністичної поведінки

Класичний лібералізм Корупція як «провал держави» і як «провал ринку», як «суспільне анти-
благо», яке приносить шкоду всім членам суспільства (негативні екстерналії)
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– погіршення інвестиційного клімату [10, 22, 24].
Отже, можна стверджувати, що наслідком 

корупції є формування непродуктивних моде-
лей поведінки як державного сектору, так і біз-
нес-структур, оскільки корупційні дії спричиняють 
обмеження конкуренції, зниження темпів і якості 
економічного зростання.

Одночасно спостерігається збільшення попиту 
на корупційні послуги, що свідчить про те, що такі 
моделі поведінки стають все більш розповсюдже-
ними серед економічних агентів, особливо в країнах 
із несформованим ринком. Основна причина поля-
гає в тому, що корупція дозволяє отримувати більш 
високі доходи порівняно з легальними формами 
ведення бізнесу. Все це ослаблює стимули інвесту-
вати в реальний сектор економіки. Це надзвичайно 
актуально і для української економіки в умовах 
нестабільного макроекономічного прогнозу, коли 
неухильно зростає кількість бюджетних проблем.

За оцінкою МВФ, щорічна сума хабарів у світі 
становить 2 трлн. дол. США, а Європейська Комі-
сія у 2013 р. оцінила щорічні втрати економіки 
від корупції в країнах-членах ЄС приблизно в 
120 млрд. євро [26]. 

Явище корупції в Україні відображає внутрішні 
суперечності соціально-економічного устрою кра-
їни. Більше того, необхідно зазначити, що корупція 
в Україні виникає і відтворюється в специфічних 
умовах. При цьому досить очевидною є наявність 
тісного зв’язку між корупцією і тіньовою економі-
кою: без нелегальних трансакцій і втечі від подат-
ків значна частина бізнесу (особливо малого) не 
змогла би платити хабарі та «винагороди».

До корупційних проявів, згідно з чинним законо-
давством, належать:

– зловживання владою і службовим (офіцій-
ним) становищем;

– отримання хабара;
– комерційний підкуп;
– інше незаконне використання особою свого 

службового становища всупереч законним інтер-
есам суспільства і держави для отримання вигоди 
у формі грошей, цінностей, іншої власності.

Основний принцип корупційних відносин поля-
гає в тому, що вчинені корупційні дії вигідні обом 
сторонам.

Корупція як вибір раціональних агентів ана-
лізується в межах неокласичної теорії, яка роз-
глядає корупцію як своєрідний тіньовий податок 
на приватний сектор, а одержується цей податок 
політиками і чиновниками внаслідок монополії 
на прийняття важливих для бізнесу рішень. При 
цьому корупція (як і будь-який інший вид злочину) 
є досить ризикованою діяльністю, оскільки той, 
хто підкуповує або бере хабарі, ризикує бути пій-
маним і засудженим.

Дослідники аналізують моделі, побудовані на 
порівнянні очікуваної вигоди і можливих втрат 
від корупційних дій. Якщо очікувана користь 
більше нуля, це стає стимулом для корупції,  
і навпаки [23].

Представники неокласичного напряму як осно-
вні шляхи зменшення корупції пропонують різно-
манітні санкції (штрафи, конфіскацію власності), 
які можуть розглядатися як реальні втрати від 
корупційних дій.

Який ефект приносять заходи влади проти 
корупції? Висока ймовірність бути спійманим ско-
рочує обсяги корупційних послуг, але збільшує 
розмір хабара. Навпаки, залежність покарання від 

Таблиця 3
Фактори корупції

Типи факторів Фактори

Фундаментальні

Недосконалість економічних інститутів та економічної політики; недосконалість 
системи прийняття політичних рішень, нерозвинутість конкуренції, надмірне  
державне втручання в економіку, монополізація окремих секторів економіки, 
контроль держави над ресурсами, низький рівень розвитку громадянського 
суспільства, неефективність судової системи.

Правові

Слабкість закону, відсутність чіткої законодавчої бази та занадто часта зміна 
економічного законодавства, недотримання норм міжнародного права, неадекватні 
міри покарання за корупційні угоди, можливість впливати на судові рішення,  
наявність норм, які дозволяють суб’єктивне трактування нормативних актів.

Організаційно-економічні

Слабкість системи контролю над розподілом державних ресурсів (особливо 
природних), громіздкий та неефективний бюрократичний апарат, відносно низька 
оплата праці службовців, дискримінація в доступі до інфраструктурних мереж, 
жорсткий торговельний протекціонізм (тарифні та нетарифні бар’єри),  
інші форми дискримінації.

Інформаційні Непрозорість державного механізму, інформаційна асиметрія, відсутність реальної свободи 
слова і друку, наявність офшорних зон, відсутність досліджень проблеми корупції

Соціальні Кланові структури, традиції непотизму, експлуатація «дружніх зв’язків», блат,  
традиція «дарування» подарунків-хабарів, низький рівень освіти та грамотності.

Культурно-історичні
Сформована система норм бюрократичної поведінки; масова культура,  
яка формує поблажливе ставлення до корупції; особливості історичного розвитку; 
надання невеликого значення поняттям чесності та честі.
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розміру хабара скорочує розмір останнього, але 
збільшує їхню кількість.

Неокласичні моделі не враховують «включе-
ність» індивіда в соціальне оточення і не зверта-
ють уваги на такі фактори, які впливають на потен-
ційних учасників корупційних угод, як мораль і 
суспільне засудження злочинної поведінки.

На відміну від неокласики, в межах інституціо-
нального підходу корупція досліджується як вза-
ємодія людей у соціальному середовищі, в зв’язку 
з чим основними факторами, що стримують коруп-
цію, є:

– ідеологія;
– професійна етика;
– корпоративна культура;
– сімейні традиції;
– релігія;
– соціальні норми.
При цьому найбільше значення надається 

соціальним нормам, згідно з якими корупційна 
поведінка може бути виправдана або відхилена. 
Водночас соціальні норми надзвичайно інертні, їх 
зміна є довготривалим процесом. На нашу думку, 
саме відсутність суспільного засудження, масове 
розповсюдження «низової», «побутової» корупції 
привели до розквіту системної корупції в Україні.

Одним з основних проявів корупційної діяль-
ності є формування корупційної ренти. Термін 
«рента» широко використовується в економіч-
ній теорії і застосовується до факторів виробни-
цтва – праці, землі, капіталу. Утворення ренти 
пов’язане з володіння рідкісним ресурсом і з 
його обмеженою пропозицією. Таким ресурсом 
для корупціонерів різних рівнів державної влади 
виступає доступ до державних ресурсів (включа-
ючи інвестиційні та фінансові ресурси) [24]. Сис-
темна корупція має можливість гарантувати біз-
несу отримання державного або муніципального 
замовлення, забезпечивши тим самим стабільне 
джерело фінансування його підприємницької 
діяльності (за допомогою виграного тендера, 
участі в реалізації відповідної програми або кон-
кретного інвестиційного проекту). Корупція часто 
навмисно створює перешкоди бізнесу, штучно 
обмежуючи їх пропозицію і вилучаючи при цьому 
значну вигоду. Таке становище можна порівняти з 
ситуацією, яка в економічній теорії визначається 
як формування монопольного прибутку, або 
монопольної ренти.

Існування системної корупції можна порівняти з 
умовами закритої монополії, бар’єрами, норматив-
ними актами, політичними лобі. Закрита монопо-
лія гарантує одержання чистого економічного при-
бутку, який і перетворюється на корупційну ренту. 
Розмір корупційної ренти залежить, з одного боку, 
від «ринкової ціни» контрактів, які надаються біз-
несу владними структурами, з іншого – на них 
впливає розмір витрат, пов’язаних з пошуком 

корупційної ренти. До витрат закритої монополії 
відносяться судові витрати, які виникають через 
низку обставин, викликаних «незадоволенням» 
приватного бізнесу, утриманням лобістів різних 
гілок влади.

В умовах монопольної поведінки представни-
ків державної влади закономірною є відсутність 
ресурсів – субститутів; неефективне розміщення 
наявних природних ресурсів, доступних в умовах 
закритої монополії тільки в обмеженому обсязі (за 
постійної еластичності попиту на них).

Джерелом монопольної влади системної 
корупції слід вважати високу концентрацію коруп-
ціонерів різних рівнів державної влади, а також 
захоплення ними і контроль за розподілом значної 
частини державних ресурсів. З курсу політичної 
економії відомо, що закриті монополії є найбільш 
серйозною загрозою ринку, їхнє функціонування 
викликає формування чистих витрат валового 
продукту (внутрішнього і регіонального).

На думку багатьох учених, корупція стала при-
чиною і наслідком функціонування тіньової еконо-
міки, що спричинило суттєву майнову диференціа-
цію суспільства, падіння моральності і деградацію 
суспільно-політичного життя [4, 7, 18].

Корупційний складник присутній сьогодні як 
у корпоративному, так і в приватному секторах 
економіки. Корупціонери не підкоряються регу-
люючим правилам, які встановлені для учасників 
ринку (або вдало маніпулюють ними). Вони беруть 
на себе певні ризики, зловживаючи своїм станови-
щем, знаючи, що негативні наслідки їхніх рішень 
будуть оплачені за рахунок платників податків. 
Статус, який отримує корупціонер, забезпечує 
йому економічний імунітет у суспільстві.

В Україні корупція, як показують дослідження, 
набула системного характеру і стала самостійною 
політичною силою. Для неї зараз характерними є 
такі риси:

а) державна політика прямо диктується приват-
ними інтересами осіб, які знаходяться у владі, біля 
влади або здатні впливати на владу;

б) додаткові та тіньові доходи становлять 
основу і необхідну частину доходу чиновників;

в) корупційна поведінка стала нормою еконо-
мічної і правової культури;

г) виконавча влада активно використовує 
«тіньові» форми мобілізації доходів і стимулю-
вання [4].

Істотне зростання тіньової економіки поча-
лося в 2013 році, подальше збільшення тіньового 
сектору пов’язане з ціновими і девальваційними 
шоками, а також ескалацією військового кон-
флікту.

Корупція перетворилася на системоутворю-
ючий фактор у процесі зрощування функцій при-
ватного бізнесу і державного управління. Та обста-
вина, що в корупції беруть участь і влада, і бізнес, 
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перетворює антикорупційну боротьбу у винятково 
складний напрям державної політики.

Специфічні фактори, які визначають харак-
тер розвитку корупційних економічних відносин 
в сучасній Україні, з одного боку, зумовлені істо-
ричними умовами (терпиме відношення в сус-
пільстві до корупції у поєднанні з низьким рів-
нем правової грамотності населення; існування 
в Україні неформального «стихійного» грома-
дянського суспільства, яке має більш значний 
вплив, ніж упроваджувані в українську практику 
західні моделі громадянських інститутів; широкий 
спектр дискреційних повноважень чиновників), а з 
іншого – зумовлені соціально-економічними реа-
ліями українського суспільства (масштабністю 
тіньової економіки; неефективністю формальних 
інститутів; високим рівнем соціальної нерівності; 
низьким рівнем розповсюдження безготівкових 
форм розрахунків, незадовільними умовами для 
реалізації економічних інтересів державних служ-
бовців різного рівня).

До негативних економічних наслідків корупції у 
сучасній економічній літературі відносять:

– наростання обсягів тіньової економіки в умо-
вах скорочення податкових доходів бюджетів усіх 
рівнів;

– втрату довіри економічних суб’єктів до мож-
ливостей влади визначати і забезпечувати пра-
вила гри на ринку;

– зниження ефективності конкурентних меха-
нізмів ринку і дискредитацію ринкової конкуренції;

– підвищення цін шляхом корупційних наклад-
них витрат; які перекладаються на покупців;

– нераціональне використання бюджетних 
коштів під час розподілу державних і муніципаль-
них замовлень, пільг, гарантій, субсидій.

Відтворення корупції викликає такі соціальні 
наслідки: дискредитацію праворегулятора вза-
ємодії держави і суспільства; відволікання зна-
чних ресурсів із бюджету держави від соціального 
облаштування; зростання соціальної нестабіль-
ності в суспільстві; наростання економічних і полі-
тичних ризиків організації бізнесу, які погіршують 
інвестиційний рейтинг України у світі.

Алгоритм успішної протидії з боку держави і 
суспільства корупції та тіньовим економічним від-
носинам:

1) легітимна еліта суспільства і держави;
2) ідеали і моральні установки, адекватні стану 

суспільства і його прогресивному розвитку, пови-
нні насаджуватися у суспільну свідомість;

3) оздоровлення прозорих відносин суспіль-
ства, в тому числі у сфері економіки, надання їм 
потужного імпульсу стійкого прогресивного роз-
витку;

4) реформування нормативно-правової бази 
держави під кутом зору приведення її у відповід-
ність з ідеалами та моральними установками, з 

одного боку, і реальними життєвими, в тому числі 
економічними, з іншого;

5) ослаблення тіньової сфери суспільства, 
тіньової сфери економіки;

6) ослаблення тіньових еліт і тіньових центрів 
влади;

7) ліквідація коренів тіньових і кримінальних 
сфер життєдіяльності суспільства, в тому числі і 
економічної.

Нині СРІ (Corruption Perceptions Index – індекс 
сприйняття корупції) України становить 30 балів 
із 100 можливих, що лише на 1 бал більше, ніж 
минулого року. Згідно з оцінкою Transparency 
International у “The Global Corruption Barometer 
2017” Україна посідає 130 місце із 180 країн. Мину-
лого року країна була із 29 балами на 131 місці із 
176 країн [26].

Здійснити невеличке зростання індексу Україні 
вдалося завдяки збільшенню суспільного осуду 
корупціонерів, створенню антикорупційних органів 
та появі руху викривачів корупції. А от зволікання 
із реальним покаранням хабарників, а також збіль-
шення корупційного складника у стосунках бізнесу 
та влади не дають Україні зробити рішучий крок 
уперед за показниками СРІ. І через чотири роки 
після Майдану Гідності Україна залишається най-
корумпованішою країною Європи. Умови для 
ведення довгострокового бізнесу є складними. 
Основні причини – корумпований протекціонізм і 
злиття політичних та бізнес-інтересів. Україна так і 
не подолала межу «корупційної ганьби», залиша-
ється в клубі тотально корумпованих держав.

Висновки. 1. Корупція – одна з глобальних 
проблем ХХІ століття, і Україна тут – не виняток. 
З погляду теорії, корупцію необхідно аналізувати в 
широкому та вузькому розумінні цього слова. Най-
більш суттєвою, ведучою стороною цього явища 
можна вважати зловживання владою з метою 
отримання особистої вигоди.

2. Корупція, як не дивно, виконує на сучасному 
етапі розвитку суспільства низку позитивних (у 
певному сенсі) функцій. Громадяни, підприємці, 
які успішно вирішують свої проблеми корупцій-
ним шляхом, отримують певне задоволення своїх 
інтересів. При цьому корупція знижує невдо-
волення станом справ у суспільстві, виконуючи 
роль «амортизатора». Перерозподіляючи доходи, 
корупція тією чи іншою мірою ослаблює ті диспро-
порції, дисбаланси, невідповідності, які її виклика-
ють. Якщо ресурси, отримані корупційним шляхом, 
інвестуються у сферу економіки, вони стимулю-
ють і виробництво, і споживання. Отже, корупція є 
одним із важливих факторів, який впливає на всю 
систему суспільних відносин.

3. Корупція в Україні стала основним меха-
нізмом розподілу і перерозподілу національного 
багатства країни, національного доходу і держав-
ного бюджету. Корупція – це сучасна форма екс-
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плуатації основної частини населення України. 
Саме через систему корупції бюрократія, її номен-
клатура експлуатують суспільство. Важливий фак-
тор  цього – об’єктивно зумовлене посилення ролі 
держави в усьому світі і в Україні зокрема.

4. До основних умов існування і реалізації від-
носин корупції можна віднести: 

а) особливості перехідного періоду України від 
соціалізму до постіндустріального суспільства, 
який відбувається в номенклатурно-олігархічній 
формі;

б) наявність приватної власності (приватного 
сектору), яка дає можливість вирішувати про-
блеми незаконним (корупційним) шляхом;

в) наявність державної власності (держав-
ного сектору) як економічної бази для збагачення 
чиновників, які мають можливість розпоряджатися 
цією власністю, результатами її функціонування 
або давати дозвіл користуватися нею;

г) відмову на практиці від ринкових і демокра-
тичних механізмів перерозподілу власності;

д) існування значного оборонно-промисло-
вого комплексу й армії, які породжують коруп-
ційні відносини в цій сфері як наслідок значної 
суб’єктивності і закритості прийняття рішень у 
тому числі щодо використання значних коштів 
державного бюджету;

е) слабкі демократичні основи суспільства, які 
не дозволяють встановити дієвий контроль за 
бюрократією, відсутність розвинутих інститутів 
громадянського суспільства.

5. Корупція – головне гальмо на шляху про-
гресу, розвитку українського суспільства на сучас-
ному етапі. Системні втрати від корупції – це 
руйнування державності, державного апарату, 
законодавчих, судових та правоохоронних органів, 
гальмування нормального економічного розвитку 
країни. В економіці корупція не дозволяє реалі-
зуватися перевагам ринкових відносин, ефектив-
ному їх поєднанню з державним регулюванням. 
Порушуються механізми конкуренції, нормальної 
ринкової економіки. Корупція гальмує економічне 
зростання, економічний розвиток, збільшуючи 
накладні витрати, зменшуючи інвестиції, суттєво 
зростають невизначеність і ризики. 

Інноваційна економіка, проголошена як стра-
тегічний шлях розвитку України, взагалі не може 
бути реалізована в умовах наявності корупційних 
мереж. У політиці корупційні механізми перешко-
джають розвитку демократії, дискредитуючи її. 
Політичні «витрати» проявляються в політичній 
нестабільності, неспроможності держави забезпе-
чити нормальне – без зубожіння – життя людей, у 
загрозі демократії. У соціальному аспекті корупція 
підриває довіру до всіх гілок влади, владних струк-
тур та інститутів, партій, демократії загалом. Якщо 
людина уже не чекає справедливості від своєї 
держави, то вона перестає потребувати такої дер-

жави. Соціальний ефект корупції полягає також 
у невиправдано глибокій диференціації доходів, 
яка викликає дуже серйозне погіршення життя, 
соціальну напругу, оскільки в кінцевому результаті 
джерело корупції – у недоплаті основній масі пра-
цюючих. У моральному аспекті суспільство дегра-
дує, оскільки відбувається дискредитація важли-
вих для членів суспільства цінностей, мотивів, 
норм поведінки і підміна їх іншими, які опираються 
на корупційні відносини і руйнують особистість. 
За відсутності в суспільстві зрілих ідеологічних 
концепцій, в тому числі патріотичних, системи 
морального виховання, корупційні відносини від-
творюються в кожному поколінні.

6. Оскільки корупція – системна проблема, то 
необхідна і системність антикорупційних захо-
дів, тобто подолання корупції за всіма основними 
напрямами, згідно з науковим розумінням цього 
явища. Здійснення діяльності з обмеження коруп-
ції повинно будуватися на основі прямих заходів 
(спрямованих безпосередньо на боротьбу з коруп-
цією) і заходів, спрямованих на усунення еконо-
мічних умов, які сприяють її розвитку (непрямих 
заходів). Економічною основою антикорупційної 
діяльності повинно стати подолання «сировинної» 
залежності національної економіки, а також зни-
ження тіньової активності в країні, оскільки участь 
підприємців і громадян у тіньовій діяльності зму-
шує їх шукати корупційні шляхи реалізації еконо-
мічних інтересів.

7. Наявність тісного корупційного зв’язку між 
владою і бізнесом в Україні (на відміну від інших 
країн, де він менш помітний або носить випадко-
вий характер) перетворює корупцію на інститу-
ціональне явище. Стійкість корупційних зв’язків 
є визначальним фактором характеристики укра-
їнської дійсності і становить серйозну суспільну 
небезпеку, оскільки завдяки їй наявні суттєві 
корупційні тенета, які не просто отримують при-
бутки в результаті своєї протиправної діяльності, 
але й інвестують їх у розвиток самої корупції. Це 
перетворює корупцію на системний фактор укра-
їнської соціально-економічної моделі суспільства.
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РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО  
І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ К КРОСС-КУЛЬТУРНОМУ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ИНДИВИДА
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Статья посвящена систематизации и 
анализу методов оценивания готовности 
к кросс-культурному взаимодействию инди-
вида на основе оценивания этнической иден-
тичности в контексте кросс-культурного 
менеджмента. Доказано, что проявлением 
готовности к кросс-культурному взаимо-
действию является позитивная этниче-
ская идентичность. Позитивная этни-
ческая идентичность также является 
основой толерантности. Выявлено наличие 
трех групп методов оценивания готовно-
сти к кросс-культурному взаимодействию, 
а именно методы оценивания этнической 
идентичности, методы оценивания толе-
рантности как проявления этнической 
идентичности и комплексные методы 
оценивания толерантности и этнической 
идентичности. Наиболее универсальными 
методами оценивания готовности к кросс-
культурному взаимодействию индивида 
являются комплексные методы оценки, 
поскольку в них на основе универсальных 
культурных переменных определяют осо-
бенности этнической идентичности соот-
ветствующей культурной группы.
Ключевые слова: кросс-культурное взаимо-
действие, готовность к кросс-культурному 
взаимодействию, методы оценивания этни-
ческой идентичности, методы оценивания 
толерантности, комплексные методы 
оценивания толерантности и этнической 
идентичности.

Стаття присвячена систематизації та ана-
лізу методів оцінювання готовності до крос-
культурної взаємодії індивіда на основі оці-
нювання етнічної ідентичності в контексті 
крос-культурного менеджменту. Доведено, 
що проявом готовності до крос-культурній 
взаємодії є позитивна етнічна ідентичність. 
Позитивна етнічна ідентичність також є 
основою толерантності. Визначено наяв-
ність трьох груп методів оцінювання готов-

ності до крос-культурній взаємодії, а саме 
методи оцінювання етнічної ідентичності, 
методи оцінювання толерантності як про-
яву етнічної ідентичності та комплексні 
методи оцінювання толерантності та 
етнічної ідентичності. Найбільш універсаль-
ними методами оцінювання готовності до 
крос-культурній взаємодії індивіда є комп-
лексні методи оцінювання, оскільки в них 
на основі універсальних культурних змінних 
визначають особливості етнічної ідентич-
ності відповідної культурної групи.
Ключові слова: крос-культурна взаємодія, 
готовність до крос-культурної взаємодії, 
методи оцінювання етнічної ідентичності, 
методи оцінювання толерантності, комп-
лексні методи оцінювання толерантності 
та етнічної ідентичності.

The article is devoted to systematization and 
analysis of methods of assessment readiness for 
cross-cultural interaction of an individual on the 
basis of assessment ethnic identity in the context 
of cross-cultural management. It is proved that 
the manifestation of readiness for cross-cultural 
interaction is positive ethnic identity. Positive eth-
nic identity is also the basis of tolerance. Three 
groups of methods of assessment readiness for 
cross-cultural interaction have been identified: 
methods of assessment ethnic identity, methods 
of assessment tolerance as manifestation of eth-
nic identity and integrated methods of assess-
ment tolerance and ethnic identity. The most 
universal methods of assessment readiness 
for cross-cultural interaction of an individual are 
integrated methods of assessment, since they 
determine the characteristics of ethnic identity 
of corresponding cultural group on the basis of 
universal cultural variables.
Key words: cross-cultural interaction, readiness 
for cross-cultural interaction, methods of assess-
ment of ethnic identity, methods of assessment of 
tolerance, integrated methods of assessment of 
tolerance and ethnic identity.

Постановка проблемы. На современном этапе 
развития мирового хозяйства и активизации процес-
сов глобализации одной из наиболее важных сфер 
жизни общества стало кросс-культурное взаимодей-
ствие как процесс взаимодействия представителей 
разных культур. В отличие от внутрикультурного 
взаимодействия, кросс-культурное взаимодействие 
имеет ряд особенностей, связанных с изменением 
культурных норм участников взаимодействия или их 
адаптацией к нормам чужой культуры. Этим процес-
сом очень сложно управлять, и очень трудно прогно-
зировать его формирование и развитие.

Как отмечает А. Солодка [1], теоретический 
анализ сущности кросс-культурного взаимодей-
ствия приводит к пониманию того, что участники 
взаимодействия должны обладать определен-
ными характеристиками, которые будут способ-
ствовать его эффективной реализации. Поэтому 
основным аспектом исследований процесса 
кросс-культурного взаимодействия является его 
зависимость от личностных характеристик участ-
ников этого процесса, то есть их готовности к осу-
ществлению кросс-культурного взаимодействия.  
Поэтому оценка готовности к кросс-культурному 
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взаимодействию индивида является предметом 
широкого спектра исследований (социальная, 
этническая и кросс-культурная психология, кросс-
культурный менеджмент, маркетинг, социология и 
др.).

Анализ последних исследований и публика-
ций. В контексте кросс-культурного менеджмента 
исследованиями кросс-культурного взаимодей-
ствия занимаются такие зарубежные ученые, как 
Дж. Берри [2], А. Пуртинга [3], М. Бонд [4], С. Боч-
нер [5], М. Брюер, Д. Кэмпбелл [6], А. Гришина, 
А. Зеленов, С. Лунин [7], Дж. Дешан, В. Дуаз [8], 
Г. Солдатова [9], А. Татарко, Н. Лебедева [10], 
Д. Тейлор, Ф. Могдаддам [11], В. Стефан, С. Сте-
фан [12]. Эти ученые изучают социально-пси-
хологические факторы, оказывающие влияние 
на толерантность и идентичность (как основные 
характеристики готовности индивида к кросс-
культурному взаимодействию). Результаты их 
исследований позволяют выявить и описать мно-
жество психологических факторов, которые опре-
деляют эффективность кросс-культурного взаимо-
действия. Однако, несмотря на многочисленность 
исследований в этом направлении, феномен 
кросс-культурного взаимодействия недостаточно 
исследован в контексте кросс-культурного менед-
жмента, а именно не представлена его полная 
характеристика, не проанализированы универ-
сальные методы оценивания готовности индивида 
к кросс-культурному взаимодействию. Поэтому в 
области кросс-культурного взаимодействия как 
наиболее сложного вида взаимодействий индиви-
дов до сих пор существуют неясность и неопреде-
ленность.

Постановка задания. Целью исследования 
является систематизация и анализ методов оце-
нивания готовности к кросс-культурному взаи-
модействию индивида на основе оценки этниче-
ской идентичности в контексте кросс-культурного 
менеджмента.

Изложение основного материала исследова-
ния. Как отмечают А. Татарко и Н. Лебедева [10], 
исследования кросс-культурного взаимодействия 
всегда тесно связаны с проблемами этнической 
толерантности и идентичности. Поэтому, основы-
ваясь на положениях концепции Дж. Берри [2] о 
психологической природе этнической толерант-
ности, ее роли в регуляции жизнедеятельности 
социальной группы и на результатах исследова-
ний, Н. Лебедева [13, с. 33] утверждает, что именно 
положительная этническая идентичность является 
основой этнической толерантности и свидетель-
ствует о готовности к кросс-культурному взаимо-
действию. Под положительной этнической иден-
тичностью понимается отнесение индивидом себя 
к данной культурной группе на основе положитель-
ной оценки ее культуры, что способствует укрепле-
нию этнического самосознания группы и сохране-

нию ее целостности как этнокультурного организма 
[13, с. 33]. В результате Н. Лебедева [13, с. 34] 
доказывает существование социально-психологи-
ческого закона, свидетельствующего о связи поло-
жительной этнической идентичности и этнической 
толерантности, ведь в норме для группового созна-
ния характерно наличие тесной внутренней связи 
между положительной групповой идентичностью 
и толерантностью. В неблагоприятных социально-
исторических условиях эта зависимость может рас-
падаться или становиться обратной. При возник-
новении этнической интолерантности в действие 
вступают механизмы преобразования социального 
восприятия, направленные на воспроизводство 
положительной этнической идентичности, а вслед 
за ней и толерантности.

Важным условием самостоятельного и ста-
бильного существования каждой культуры в 
кросс-культурной среде является положительная 
этническая идентичность (как баланс толерант-
ного отношения к своей и другим культурным груп-
пам). Однако, как отмечают ученые [7], под влия-
нием внешних и внутренних факторов этническая 
идентичность становится переменной величиной 
и может аккумулироваться и переживать опреде-
ленные трансформации. Изменение этнической 
идентичности может происходить как путем уси-
ления положительной этнической идентичности, 
так и путем ее ослабления, но индивиды скорее 
стремятся повышать свою положительную иден-
тичность и защищать ее.

Таким образом, можно утверждать, что для оце-
нивания готовности индивида к кросс-культурному 
взаимодействию необходимо оценить его этниче-
скую идентичность, поскольку именно на основе 
этнической идентичности каждый участник вза-
имодействия определяет свое место в кросс-
культурном обществе и поведение внутри и вне 
своей культурной группы.

Как отмечает Т. Стефаненко [14, с. 9], основ-
ными проблемами, связанными с разработкой 
универсального метода оценивания этнической 
идентичности являются сложность и многоуров-
невость дефиниции «этническая идентичность», 
а также ее междисциплинарность. Поэтому суще-
ствует ряд различных методов оценивания этни-
ческой идентичности.

На основе результатов систематизации и ана-
лиза методов оценивания готовности к кросс-
культурному взаимодействию индивида на основе 
оценки этнической идентичности [9; 10; 14–16] 
можно выделить три основные группы методов.

1) Методы оценивания этнической идентично-
сти, которые оценивают этническую идентичность 
и ее компоненты. Наиболее известными мето-
дами, относящимися к этой группе, являются:

– универсальная шкала этнической идентич-
ности, этнической самоидентификации, разрабо-
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танная Дж. Финни [14, с. 9], а именно шкальный 
опросник, который определяет выраженность 
этнической идентичности через культурную при-
надлежность, культурную группу и отношение к 
ней;

– методика «Этническая идентичность», раз-
работанная О. Романовой [17, с. 220], а именно 
шкальный опросник, который определяет само-
идентификацию через осознание особенностей 
собственной культурной группы и субъективной 
значимости для индивида членства в данной куль-
турной группе;

– шкала экспресс-оценки чувств, связанных 
с этнической принадлежностью, разработанная 
Н. Лебедевой [10, с. 14], а именно шкальный 
опросник, который оценивает эмоциональную 
окрашенность (валентность) этнической идентич-
ности, выявляя уровень позитивности этнической 
идентичности;

– шкала экспресс-оценки выраженности этни-
ческой идентичности, разработанная Н. Лебе-
девой [10, с. 15], а именно шкальный опросник, 
который предназначен для экспресс-оценки выра-
женности этнической идентичности индивида;

– методика оценки позитивности и неопреде-
ленности этнической идентичности, разработан-
ная А. Татарко и Н. Лебедевой [10, с. 16], а именно 
шкальный опросник, который оценивает степень 
позитивности этнической идентичности и степень 
неопределенности этнической идентичности.

2) Методы оценивания толерантности как 
проявления этнической идентичности. Наибо-
лее известными методами, относящимися к этой 
группе, являются:

– методика «Интолерантность – толерант-
ность», разработанная Л. Почебут [17, с. 187], а 
именно шкальный опросник, который основыва-
ется на процедуре, предложенной Р. Лайкертом, и 
определяет уровень толерантности личности;

– методика «Кросс-культурная и этническая 
толерантность – интолерантность», разработан-
ная Г. Бардиером [17, с. 292], а именно проек-
тивная методика, которая выявляет проявление 
толерантности (интолерантности) в процессе 
кросс-культурных отношений;

– методика «Житейские диалоги», разрабо-
танная Г. Бардиером [17, с. 295], а именно про-
ективная методика, которая определяет уровень 
толерантности (интолерантности) индивида и 
используется как исследовательская, обучающая 
(тренинговая) и консультативная методика;

– методика «Виды и компоненты толерантно-
сти – интолерантности», разработанная Г. Барди-
ером [17, с. 303], а именно шкальный опросник, 
который оценивает толерантность индивида как 
намеренное расширение области сходства при 
гарантированном сохранении, признании или при-
нятии области выявленных различий;

– экспресс-опросник «Индекс толерантно-
сти», разработанный Г. Солдатовой, О. Кравцо-
вой, О. Хухлаевой и Л. Шайгеровой [9], а именно 
шкальный опросник, который диагностирует 
общий уровень толерантности, акцентируя внима-
ние на этнической толерантности (как отношение 
к людям иной расы и культурной группы, к соб-
ственной культурной группе, оценка культурной 
дистанции).

3) Комплексные методы оценивания толерант-
ности и этнической идентичности, которые осно-
вываются на сочетании оценки этнической иден-
тичности и других социально-психологических и 
этнопсихологических феноменов (качества лич-
ности, реакции на культурный шок и др.). Наибо-
лее известными методами, относящимися к этой 
группе, являются:

– методика «Культурный шок», разработанная 
Г. Бардиером [17, с. 286], а именно метод каче-
ственного исследования, предполагающий обра-
ботку ответов респондентов с помощью техники 
контент-анализа, а также оценивающий их реак-
цию на культурный шок;

– методика исследования фрустрационной 
толерантности («Метод рисуночной фрустра-
ции»), разработанная С. Розенцвейгом [15, с. 216], 
а именно проектная методика, которая выявляет 
реакцию на неудачу и способы выхода из ситуа-
ций, препятствующих деятельности или удовлет-
ворению потребностей индивида, где проблемной 
ситуацией является ситуация кросс-культурного 
взаимодействия;

– метод определения жизненных ценностей 
личности (Must-тест), разработанный П. Ивановым 
и Е. Колобовой [16, с. 116], а именно вербальный 
проективный тест, который позволяет определить 
пятнадцать жизненных целей-ценностей, часть 
которых характеризует этническую идентичность;

– опросник «Типы этнической идентичности», 
разработанный Г. Солдатовой и С. Рыжовой [9], а 
именно шкальный опросник, который диагности-
рует этническое самосознание и его трансформа-
цию в условиях кросс-культурной напряженности;

– диагностический тест отношения, разрабо-
танный Г. Солдатовой [9], а именно шкальный 
опросник, который исследует эмоционально-оце-
ночный компонент этнического стереотипа.

Выводы из проведенного исследования. 
Таким образом, в результате анализа выявлены 
существующие методы оценивания этнической 
идентичности как готовности к кросс-культурному 
взаимодействию [9; 10; 14–16], основными мето-
дами исследования и оценивания этнической 
идентичности являются:

– опросники, в том числе шкальные, направ-
ленные на изучение структур идентичности, ее 
основных компонентов; для оценивания уста-
новок идентичности используются специальные 
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шкалы, а для оценивания толерантности – общие 
шкалы; для всех шкал интенсивность выраженно-
сти идентификационных характеристик определя-
ется с помощью выбора необходимой оценки каж-
дого суждения, расположенной в шкале от «очень 
похож на...» до «очень отличаюсь от...», а сами 
суждения касаются языка, образа жизни той или 
иной культурной группы, чувства национальной 
гордости, межэтнических установок;

– методики самоописания, которые представ-
ляют собой процедуру свободного самоописания 
личности с последующим контент-анализом всех 
высказываний, отражающих систему субъектив-
ных знаний о собственных личностных и социаль-
ных характеристиках;

– проективные методики, предназначенные 
для диагностики индивида, для которых харак-
терен целостный, глобальный подход к оценива-
нию личности, а не выявление отдельных ее черт; 
именно они используются для комплексного оце-
нивания этнической идентичности;

– полуструктурированные интервью, которые 
опираются на ту или иную теоретическую модель 
идентичности и анализируются с помощью соот-
ветствующей им сетки категорий контент-анализа.

В результате систематизации и анализа мето-
дов оценивания готовности к кросс-культурному 
взаимодействию индивида на основе оценки 
этнической идентичности выявлено, что их можно 
разделить на три группы: 1) методы оценивания 
этнической идентичности; 2) методы оценивания 
толерантности как проявления этнической иден-
тичности; 3) комплексные методы оценивания 
толерантности и этнической идентичности. Наи-
более универсальными методами оценивания 
готовности к кросс-культурному взаимодействию 
индивида являются комплексные методы оцени-
вания, поскольку именно эти методы на основе 
группы универсальных культурных переменных 
(качества индивида, культурные ценности, реак-
ция на культурный шок и др.) определяют особен-
ности этнической идентичности соответствующей 
культурной группы.
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Статтю присвячено формуванню чинників, 
які зможуть підвищити конкурентоспро-
можність українських підприємств агропро-
мислового сектору на зовнішньому ринку. 
Наведено аналіз поглядів дослідників на 
поняття «конкуренція», виведено автор-
ське визначення. Подано порівняння сіль-
ськогосподарських підприємств з різними 
перспективами розвитку конкурентоспро-
можності. Розглянуто чинники, що знижу-
ють конкурентоспроможність. Особливу 
увагу приділено формуванню та підвищенню 
конкурентоспроможності агрокомпаній у 
світовому економічному просторі.
Ключові слова: конкурентоспроможність, 
агропромисловий сектор, зовнішній ринок, 
критерії, перешкоди.

Статья посвящена формированию факто-
ров, которые смогут повысить конкуренто-
способность украинских предприятий агро-
промышленного сектора на внешнем рынке. 
Приведен анализ взглядов исследователей 
на понятие «конкуренция», выведено автор-
ское определение. Подано сравнение сельско-

хозяйственных предприятий с различными 
перспективами развития конкурентоспособ-
ности. Рассмотрены факторы, снижающие 
конкурентоспособность. Особое внимание 
уделено формированию и повышению кон-
курентоспособности агропредприятий в 
мировом экономическом пространстве.
Ключевые слова: конкурентоспособность, 
агропромышленный сектор, внешний 
рынок, критерии, препятствия.

The article is devoted to the factors formation 
which can increase the competitiveness of Ukrai-
nian enterprises of the agro-industrial sector in 
the foreign market. Presented an analysis of the 
researchers’ views on the concept of “competi-
tion”, derived the author’s definition. Presented 
comparison of agricultural enterprises with differ-
ent perspectives of competitiveness. Considered 
factors that reduce competitiveness. Particular 
attention is paid to the formation and increase 
of agricultural company’s competitiveness in the 
world economic space.
Key words: competitiveness, agro-industrial 
sector, external market, criteria, obstacles.

Постановка проблеми. На сучасному етапі 
ринкових відносин конкуренція відіграє надзви-
чайно важливу роль як головний чинник розвитку 
не тільки окремих підприємств, але й цілих країн. 
Стрімкі процеси глобалізації дають змогу розши-
рити ринки збуту, проте не кожна компанія може 
конкурувати з іншими фірмами на зарубіжному 
ринку.

Для України агропромисловий сектор – це одна з 
найважливіших сфер національної економіки. Тому 
його розвиток має першочергову пріоритетність для 
країни. Процеси глобалізації та євроінтеграції дали 
перспективи доступу на світовий ринок для укра-
їнських підприємств агропромислового комплексу, 
проте високі вимоги до якості продукції та наявність 
потужних конкурентів потребують сконцентрувати 
увагу на аналізі основних проблем та формуванні 
чинників конкурентоспроможності сільськогоспо-
дарських компаній на зовнішньому ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема конкурентоспроможності аграрних під-
приємств та чинники її підвищення досліджені 
такими вченими, як С. Кваша [1], Ю. Губеня, 
В. Горьовий [2], С. Ганначенко, О. Шубравська, 
М. Малік [3], О. Шпикуляк.

Постановка завдання. Метою статті є розгляд 
основних проблем, що гальмують конкурентоспро-
можність українських компаній агропромислового 
сектору на зовнішньому ринку та формування кон-
курентних переваг як для європейського, так і сві-
тового економічного середовища.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поняття «конкурентоспроможність» нині має 
чимало трактувань серед вчених. Далі розглянемо 
декілька трактувань цього поняття. М. Портер 
визначав конкурентоспроможність як рентабель-
ність та продуктивність використання ресурсів.

Л. Шевченко вважає, що під поняттям «кон-
курентоспроможність» розуміється економічна 
категорія, що характеризується здатністю суб’єкта 
випереджати свого суперника в досягненні намі-
чених цілей на конкурентному ринку [4].

В. Шаповал та Р. Аврамчук визначають кон-
курентоспроможність як спроможність товару 
реально або потенційно задовольняти відповідні 
потреби краще, ніж аналогічний товар, представ-
лений на ринку [5].

На нашу думку, найбільш повним визначенням 
конкурентоспроможності є таке: сукупність якісних 
та кількісних характеристик товару, які більшою 
мірою задовольняють потреби споживачів порів-
няно з іншою продукцією аналогічного виду та 
виділяють товар з-поміж інших в певному ринко-
вому середовищі. Тобто конкурентоспроможність 
має порівняльний характер, що принципово відріз-
няє його від інших понять [6].

Конкурентоспроможність аграрних підпри-
ємств – це більш складне та комплексне поняття, 
яке включає не тільки здатність більшою мірою 
задовольняти потреби, але й швидку реак-
цію на зміни ринку, ефективне використання  
ресурсів та конкурентних переваг. Формування 
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конкурентоспроможності аграрних підприємств в 
Україні також має низку специфічних особливос-
тей. Для аналізу спочатку потрібно розглянути 
обсяг реалізації сільськогосподарської продукції 
та визначити товари, що є лідерами продажів. 
У табл. 1 розглянуто статистику реалізації сіль-
ськогосподарських культур за 2014–2017 роки.

Кількісний аналіз обсягу реалізованої сіль-
ськогосподарської продукції показав збільшення 
обсягу у 2015 році на 0,44% (порівняно з попере-
днім). У 2016 році обсяг продажу різко зменшився 
на 9,37% (порівняно з попереднім). Така реакція 
була наслідком нестабільної ситуації в країні, яка 
негативно вплинула на агросектор. 2017 рік порів-
няно з 2016 роком показав збільшення обсягу реа-
лізації продукції на 6,52%, що свідчить про ефек-
тивні дії з боку підприємств.

Якщо розглядати сільськогосподарську продук-
цію окремо, то лідерами у 2017 році з обсягу реалі-
зації були культури зернові та зернобобові (48,8%), 
насіння культур олійних (16,6%), буряк цукровий 
фабричний (15,6%), яйця птиці фабричної (8,9%). 
Отже, ці 4 категорії можна вважати лідерами 
збуту. Культури зернові та насіння культур олій-
них мають однакову динаміку, а саме збільшення 
обсягу у 2015 році, різке зменшення у 2016 році, 
збільшення у 2017 році (порівняно з 2016 роком). 
Буряк цукровий значно зменшив обсяги реалізації 
у 2015 році, проте у 2016–2017 роках існувала тен-
денція до значного росту. Яйця птиці мали тенден-
цію до зменшення обсягу до 2016 року. У 2017 році 
їх обсяг збільшився. Можна зробити висновок, 
що вся аналізована продукція має тенденцію до 
збільшення продажів у 2017 році.

Вищеописані сільськогосподарські продукти 
мають конкурентний потенціал, проте необхідно 
окремо розрізняти їх перспективність конкурен-
тоспроможності на зовнішньому ринку. На рис. 
1 описано групи продукції за рівнем конкуренто-
спроможності.
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Рис. 1. Класифікація сільськогосподарської 
продукції за рівнем конкурентоспроможності

Джерело: складено авторами за джерелом [8]

До конкурентоспроможної продукції віднесено 
зерно, насіння соняшнику та ріпаку, включаючи 
продукти їх переробки. Продукти з перспектив-
ною конкурентоспроможністю включають карто-
плю, молоко та молочні продукти, свинину, мед, 
яйця та овочі. До групи з низькою конкурентоспро-
можністю віднесено цукор, яловичину та льон. 
Вищезазначена класифікація дає змогу визна-
чити підприємствам пріоритетні напрями розвитку 
та перспективність конкурентоспроможності на 
зовнішньому ринку.

Таблиця 1
Обсяг реалізованої сільськогосподарської продукції, тис. т

Найменування продукції 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік
Культури зернові та зернобобові 40 220,5 45 830,2 37 622,0 39 319,7
Насіння культур олійних 13 172,8 14 630,7 12 242,1 13 696,1
Буряк цукровий фабричний 8 997,9 5 818,9 10 879,4 12 533,5
Картопля 543,4 390,8 276,8 268,6
Культури овочеві 955,5 1 043,8 889,3 968,1
Культури плодові та ягідні 1 215,3 294,2 248,3 228,8
Виноград 179,1 154,2 187,7 206,5
Культури баштанні продовольчі 28,5 44,8 24,0 9,9
Цукор білий кристалічний буряковий 895,6 1 349,0 997,7 896,8
Льон-довгунець (крім насіння) 2,0 1,5 2,7 2,1
Гриби 12,7 6,9 13,5 15,0
Тварини сільськогосподарські живі 1 957,5 1 947,2 2 176,3 2 001,2
Молоко від сільськогосподарських  
тварин усіх видів, сире 2 506,2 2 538,3 2 542,6 2 689,6

Яйця птиці свійської в шкаралупі свіжі 
(без яєць на інкубацію), млн. шт. 11 735,3 8 897,3 7 140,7 7 222,7

Мед натуральний, т 616,9 462,2 353,4 463,1
Загальна кількість 83 039,2 83 410 75 596,5 80 521,7

Джерело: складено авторами за джерелом [7]
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Перешкоди експорту українськими підприєм-
ствами агросектору своєї продукції на зовнішній 
ринок включають такі елементи [2]:

– невідповідність продукції міжнародним стан-
дартам (ISO 22000, ICF, BRC);

– відсутність міжнародних сертифікатів якості;
– невідповідність санітарним вимогам через 

недостатність матеріально-технічної бази для 
моніторингу якості в Україні;

– різні методи і, відповідно, різні результати 
оцінки технічних вимог на внутрішньому та зовніш-
ньому ринках;

– недостатньо допрацьована нормативно-пра-
вова база;

– недостатнє державне фінансування в агро-
сферу;

– відсутність достатніх інвестицій на агропро-
екти, включаючи інноваційні;

– зростання ризиків для агропромислових під-
приємств;

– відсутність якісних трудових ресурсів для 
створення замовлень для зарубіжних покупців та 
загалом просування на зовнішньому ринку;

– недостатність ресурсів для проведення та 
підтримки логістичних операцій.

Для подолання вищеописаних перешкод про-
сування агробізнесу на зарубіжних ринках необ-
хідно сформувати критерії формування конкурен-
тоспроможності. У загальному вигляді конкурентні 
переваги можна розподілити на такі (рис. 2).
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Рис. 2. Критерії створення конкурентних переваг

Джерело: складено авторами за джерелом [9]

Отже, в загальному вигляді показник конку-
рентоспроможності підприємства залежить від 
первинних критеріїв (розташування та природничі 
ресурси) та від вторинних критеріїв (управління 
підприємством, кваліфікація працівників, спосіб 
виробництва чи переробки продукції, створений 
імідж та державна підтримка). Від того, наскільки 

ефективно компанії використовують вищеописані 
критерії, залежить їх конкурентоспроможність як 
на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Ці 
показники можна застосувати і для українського 
агросектору задля формування конкурентних 
переваг на зовнішньому економічному просторі.

Для підвищення конкурентоспроможності 
аграрних підприємств на зовнішньому ринку 
можна застосувати такі елементи [10–13]:

– створити товари з унікальними споживчими 
характеристиками завдяки природно-географіч-
ному потенціалу;

– впровадити сучасні ресурсозберігаючі тех-
нології, завдяки яким українські аграрні підпри-
ємства зможуть знизити собівартість продукції на 
зовнішньому ринку;

– знизити витрати на створення та транспорту-
вання товарів за рахунок ефекту масштабу;

– вкласти кошти в оновлення технічної бази 
підприємств;

– підвищити імідж підприємства за рахунок 
PR-заходів;

– налагодити інфраструктуру, зокрема за раху-
нок зусиль кількох агробізнесів;

– використати консалтинг для підвищення ква-
ліфікації персоналу, налагодження технічної бази 
підприємства;

– розширити систему збуту, підписати довго-
строкові зовнішньоекономічні контракти;

– використати державну підтримку у вигляді 
пільгового оподаткування та кредитування;

– створити ефективну конкурентоспроможну 
стратегію, вибрати найбільш доцільну концепцію 
управління.

Найбільша частка рекомендацій стосується 
питання підвищення якості та зниження собівар-
тості продукції, оскільки ці інструменти є голо-
вними конкурентними перевагами на зовнішньому 
ринку. Також необхідним кроком є оновлення тех-
ніки аграрних підприємств, тому що навіть най-
більші українські агробізнеси зараз використо-
вують застарілу техніку, яка постійно виходить із 
ладу, що призводить до додаткових простоїв та 
витрат на ремонтування. Підвищення іміджу також 
сприяє формуванню конкурентоспроможності. 
Завдяки цим заходам до компанії приєднуються 
талановиті та кваліфіковані кадри, компанії мають 
змогу залучити інвестиції, а також розширити та 
покращити виробництво.

Державна підтримка зараз надзвичайно важ-
лива для українських аграрних підприємств, тому 
що після підписання угоди з ЄС багато закор-
донних товарів вийшли на український ринок з 
меншими перешкодами, ніж українські компанії 
на зовнішній. Це може привести до зменшення 
діяльності українського виробника на внутріш-
ньому ринку. Державі необхідно вжити протекціо-
ністських заходів задля підтримки та подальшого  
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розвитку на зовнішньому ринку українського 
агробізнесу.

Підвищення конкурентоспроможності має 
супроводжуватись формуванням стратегії на 
зовнішньому ринку та використанням певної кон-
цепції управління сільськогосподарським підпри-
ємством. Серед концепцій управління можна виді-
лити такі (рис. 3).

 

Управління 
підприємством 

Управління 
продуктом 

Збільшення 
збуту 

Управління 
виробництвом 

Управління 
маркетингом 

Рис. 3. Концепції управління 
сільськогосподарським підприємством [14]

Концепція управління виробництвом перед-
бачає збільшення ресурсовіддачі. Це може бути 
здійснене за рахунок ефекту масштабу, проте 
іноді результатом використання концепції управ-
ління виробництвом підприємства знижує якість 
продукції для використання цінових конкурентних 
переваг. Концепція управління продуктом означає 
комплекс дій для підвищення якості товарів. При-
кладом може бути екологічна та органічна про-
дукція. Концепція збільшення збуту передбачає 
пошук та підписання довгострокових контрактів із 
зарубіжними переробними підприємствами, фран-
чайзинговими компаніями, мережами супермарке-
тів. Концепція маркетингу – це комплекс упоряд-
кованих дій з дослідження потреб споживачів та 
пропозиції аграрної продукції, яка більшою мірою 
задовольнить ці потреби.

Висновки з проведеного дослідження. Зараз 
перед українськими аграрними підприємствами 
відкрились нові можливості виходу на зарубіжні 
ринки. Важливим питанням постала конкуренто-
спроможність не тільки на внутрішньому, але й на 
зовнішньому економічному середовищі. Для укра-
їнських підприємств необхідно проаналізувати 
своє становище на ринку та створити конкурентну 
стратегію, що зможе розширити ринки збуту. Голо-
вне завдання полягає в тому, щоб використати 
переваги та усунути проблеми на шляху підви-
щення конкурентоспроможності. У майбутньому 
ця стратегія зможе вивести не тільки аграрні під-

приємства, але й Україну на новий рівень у світо-
вому економічному просторі.
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У статті проведено оцінювання рівня 
зовнішньоторговельної безпеки за інте-
гральним індексом в контексті розвитку 
міжнародної торгівлі областей Причорно-
морського економічного району України з 
Китайською Народною Республікою. Про-
аналізовано основні чинники зовнішньотор-
говельної безпеки на регіональному рівні, 
визначено заходи для її зміцнення в умовах 
поглиблення інтеррегіонального співробіт-
ництва, запропоновано шляхи вдоскона-
лення методики розрахунку інтегрального 
індексу під час оцінювання безпеки співробіт-
ництва з окремим зовнішньоторговельним 
партнером.
Ключові слова: Причорноморський еконо-
мічний район, українсько-китайська тор-
гівля, зовнішньоторговельна безпека, інтер-
регіональне співробітництво.

В статье проведено оценивание уровня 
внешнеторговой безопасности по инте-
гральному индексу в контексте развития 
международной торговли областей Причер-
номорского экономического района Украины 
с Китайской Народной Республикой. Про-
анализированы основные факторы внеш-
неторговой безопасности на региональном 

уровне, определены меры для ее укрепления 
в условиях углубления интеррегиональ-
ного сотрудничества, предложены пути 
усовершенствования методики расчета 
интегрального индекса при оценивании без-
опасности сотрудничества с отдельным 
внешнеторговым партнером.
Ключевые слова: Причерноморский эко-
номический район, украинско-китайская 
торговля, внешнеторговая безопасность, 
интеррегиональное сотрудничество.

In the article author evaluates level of external 
economic security in context of development of 
bilateral trade relations between Black Sea coastal 
economic region of Ukraine and People’s Repub-
lic of China. Author analyses different aspects and 
affecting factors of external economic security on 
regional level and define ways of its improvement 
in context of further deepening of interregional 
cooperation between Ukraine and China. Author 
make propositions concerning improvement of 
existing methods of evaluation of integral index 
used to calculate efficiency of economic coopera-
tion with specific foreign trade partner.
Key words: Black Sea coastal economic dis-
trict, Ukraine-China bilateral trade, external trade 
security, interregional cooperation.

Постановка проблеми. Стрімко зростаюча 
роль Китайської Народної Республіки у світо-
вій економіці, розвиток двосторонніх українсько-
китайських відносин, зокрема торговельних, здатні 
як зміцнювати економічну безпеку держави, так і 
загрожувати їй. Особливо це стосується інтеррегі-
онального співробітництва, яке вважається одним 
з істотних факторів розвитку країни та її окремих 
адміністративних одиниць. Важливим складником 
співробітництва, а особливо в торговельній сфері 
є використання потенціалу приморських регіо-
нів, які посідають особливе місце в торговельній 
стратегії КНР. Зовнішньоекономічна, зокрема тор-
говельна, складова економічної безпеки регіонів 
при цьому стає більш значущою, тому потребує 
вдосконалення методики її оцінки та визначення 
напрямів зміцнення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Міжнародна торгівля як складова зовнішньоеконо-
мічних відносин України з Китайською Народною 
Республікою відображена в дослідженнях Л. Галь-
періної, В. Левківського, З. Макогін, А. Мокія, 
М. Флейчук, Т. Молодченко, А. Пельо, А. Румян-
цева, О. Сльозко, О. Шайди, М. Матули, а також 
китайських вчених, таких як Ван Пен, Чен Хунцзе, 
Чжан Юань, Лі Чжоу. Конкретні аспекти співробіт-

ництва регіонів України з КНР вивчали А. Мокій та 
С. Цвілий. Загальні теоретичні аспекти інтеррегіо-
нального співробітництва як чинника економічної 
безпеки є предметом вивчення І. Бабець. Вплив 
інтеррегіонального співробітництва на безпеку 
співробітництва України з окремими зовнішньое-
кономічними партнерами досліджували В. Воло-
шин, Т. Васильців, А. Мікула, В. Борщевський, 
В. Засадко, Ю. Міщенко, Ю. Макогон.

Незважаючи на значну кількість праць, присвя-
чених цій проблемі, інтеррегіональне співробітни-
цтво України, зокрема щодо співпраці з країнами 
Південно-Східної Азії, є недостатньо висвітленим, 
а особливо в аспекті його впливу на забезпечення 
економічної безпеки держави та її окремих регіонів.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є оцінка наявного рівня зовнішньоторговельного 
співробітництва та стану зовнішньоекономічної 
безпеки регіонів Причорноморського економіч-
ного району України в контексті посилення інтер-
регіонального співробітництва з КНР; обґрунту-
вання необхідності модернізації форм та методів 
співпраці. В ході дослідження використано низку 
індикаторів зовнішньоекономічної безпеки регіону,  
встановлено їх характеристичні значення та 
вагові коефіцієнти, здійснено оцінювання рівня  
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зовнішньоторговельної безпеки Причорномор-
ських регіонів України за інтегральним індексом, 
запропоновано шляхи вдосконалення методики 
розрахунку інтегрального індексу безпеки співро-
бітництва з окремим партнером на прикладі КНР.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
КНР є провідним торговельним партнером Укра-
їни в Азії, одним із безумовних світових економіч-
них та політичних лідерів та активним учасником 
глобальних об’єднань, вплив якого з часом буде 
постійно зростати.

З огляду на це пріоритетними напрямами 
для української сторони мають стати подолання 
наявних негативних аспектів співпраці з КНР, 
уникнення жорсткої конкуренції та розвиток вза-
ємовигідних напрямів співробітництва. Особливе 
значення в цьому контексті мають приморські 
регіони. Завдяки своєму географічному розташу-
ванню та розвинутій транспортній інфраструктурі 
вони замикають на собі експортні, імпортні та 
транзитні потоки. Китай має протяжну берегову 
лінію, галузі народного господарства, пов’язані з 
морською діяльністю, розвиваються випереджаю-
чими темпами, до того ж китайська економіка екс-
портно орієнтована та значною мірою залежить 
від зовнішньої торгівлі, насамперед від імпорту 
сировини. Всі ці обставини зумовлюють виняткову 
важливість «морського» фактору серед чинників 
піднесення Китаю як великої держави [3]. Отже, 
вітчизняна політика розвитку співробітництва з 
КНР обов’язково повинна містити заходи, спря-
мовані на використання потенціалу приморських 
регіонів.

До приморських регіонів належать одиниці 
адміністративного поділу України, які мають пря-
мий вихід до моря та морські порти. З огляду на 
втрату контролю над частиною території, невизна-
чений стан та порядок використання Керченської 
протоки посилюється значення саме тих облас-
тей, які мають прямий вихід до Чорного моря, та 
діючих морських портів. Причорноморський еко-
номічний район (далі – ПЕР) включає Автономну 
Республіку Крим; місто зі спеціальним статусом 
Севастополь; Миколаївську, Одеську, Херсонську 
області.

Наявний стан взаємодії між цим регіоном та 
КНР можна проаналізувати шляхом розгляду 
динаміки абсолютних показників зовнішньої тор-
гівлі (рис. 1).

Аналіз сучасного стану двосторонньої тор-
гівлі України та КНР свідчить про те, що області 
ПЕР не мають належного значення у зовніш-
ньоторговельній співпраці з КНР. Так, станом на 
2017 р. зовнішньоторговельний обіг Причорномор-
ського економічного району з Китаєм склав лише 
0,58 млрд. дол. США, або 8% від загального ЗТО 
України з КНР. Причому протягом останніх років 
динаміка зовнішньої торгівлі різноспрямованим 

чином змінюється, проте сальдо торгівлі зали-
шається негативним (негативний торговельний 
баланс ПЕР з КНР склав 0,28 млрд. у 2017 р.). 
З урахуванням багатогранного потенціалу примор-
ських регіонів та постійно зростаючої потреби КНР 
в імпорті ресурсів такі обсяги торгівлі не можуть 
вважатися задовільними.

Дослідження системи українсько-китайського 
економічного співробітництва на рівні регіонів 
необхідно здійснювати насамперед з врахуванням 
загроз зовнішньоекономічній безпеці в контек-
сті пожвавлення двосторонньої торгівлі. Знання 
загроз і розробка заходів щодо їх мінімізації дають 
змогу підвищити ефективність співпраці, посилити 
міжнародну конкурентоспроможність вітчизняних 
виробників та зміцнити зовнішньоекономічну без-
пеку як окремих адміністративних одиниць, так 
і країни загалом. Визначення загального рівня 
безпеки інтеррегіонального співробітництва ПЕР 
України та КНР потребує системного підходу з 
розрахунком інтегрального індексу зовнішньотор-
говельної безпеки.

Згідно з Наказом Міністерства економічного роз-
витку і торгівлі України «Про затвердження мето-
дики розрахунку рівня економічної безпеки України» 
(далі – Методика) інтегральний індекс зовнішньое-
кономічної безпеки країни включає низку макроеко-
номічних, торговельних показників та індикаторів 
[4]. Одним з недоліків Методики є використання 
виключно кількісних характеристик без урахування 
якісних параметрів зовнішньої торгівлі [5, с. 24]. 
Враховуючи цю тезу, для оцінювання рівня зовніш-
ньоторговельної безпеки модифікуємо сукупність 
запропонованих Міністерством індикаторів, допо-
внюючи та акцентуючи увагу на використанні таких, 
як коефіцієнт покриття експортом імпорту; частка 
країни-партнера у зовнішньоторговельному обігу; 
частка високотехнологічної продукції в загальному 
експорті (імпорті) регіону; частка сировинного та 
низького ступенів переробки експорту в загальному 
обсязі товарного експорту; імпорт енергетичних 
ресурсів з однієї країни.

Для визначення ефективності та безпеки зовніш-
ньоторговельних стосунків регіону з окремим тор-
говельним партнером (у нашому прикладі з КНР) 
доцільно також включити до інтегрального індексу 
показники, що відображають рівень торговельних 
зв’язків виключно з цим партнером, а саме індекс 
комплементарності зовнішньої торгівлі, зворотній 
індекс комплементарності та індекс подібності екс-
порту [6, с. 73–74]. Граничні значення вибраних 
показників та їх ваговий коефіцієнт під час розра-
хунку інтегрального індексу визначено автором з 
урахуванням рекомендацій Міністерства економіки 
[4], досвіду попередніх досліджень [5, с. 25], на 
основі експертної оцінки та з урахуванням середніх 
значень цих показників, визначених на основі влас-
них розрахунків (табл. 1).
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Значення індикаторів розраховуються на під-
ставі даних міжнародних організацій, державних 
та регіональних управлінь статистики про зовніш-
ньоекономічну та інноваційну діяльність після їх 
нормування, тобто конвертації до масштабу вимі-
рювань, за якого «найкращому» значенню індика-
тора відповідає 1, «найгіршому» – 0 [1; 2].

Для забезпечення однакової інформаційної 
спрямованості показники поділені на стимулятори 
та дестимулятори. Нормовані значення показни-
ків-стимуляторів розраховуються як відношення 
статистичного значення індикатора до граничного 
[5, с. 25].

x n x n f P n Q ni vi
j

k

ij j i+( ) = ( ) + ( ) + ( )
=

−

∑1
1

1

                                 (1)

де  – значення індикатора, розраховане за 
даними регіональної статистики;

 – граничне значення індикатора.
Для показників-дестимуляторів застосоване 

зворотне співвідношення, а саме граничне зна-
чення індикатора поділене на статистичне зна-
чення показника. В обох випадках нормований 
показник приймаємо рівним одиниці, якщо ста-
тистичне значення індикатора дорівнює опти- 
мальному.

 

Рис. 1. Динаміка обсягів зовнішньої торгівлі між Україною та КНР, 
включаючи торгівлю між областями ПЕР та КНР, 2006–2017 рр.

Примітка: без урахування АР Крим та м. Севастополь у 2014–2017 рр.

Джерело: складено за джерелами [1; 2]

Таблиця 1
Системні характеристики зовнішньоторговельної безпеки регіону 

під час двосторонньої торгівлі

№ Назва індикатора
Характер 
впливу на 

рівень безпеки
Граничне 

значення, Xопт

Ваговий 
коефіцієнт, 

аі
1 Коефіцієнт покриття експортом імпорту, разів стимулятор не менше 1 0,129
2 Частка високотехнологічної продукції в експорті товарів, % стимулятор не менше 15% 0,148
3 Частка високотехнологічної продукції в імпорті товарів, % дестимулятор не більше 20% 0,169

4 Питома вага продукції сировинного та низького ступе-
нів переробки в загальному обсязі експорту товарів, % дестимулятор не більше 20% 0,091

5 Індекс компліментарності експорту, разів стимулятор не менше 45 0,136
6 Індекс компліментарності імпорту, разів дестимулятор не більше 50 0,168
7 Індекс подібності експорту, разів дестимулятор не більше 40 0,159

Джерело: складено за джерелами [1; 2]
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Інтегральний індекс зовнішньоторговельної 
безпеки регіону (далі – ІЗТБ) розраховуємо так:

                        (2)

де  – вагові коефіцієнти ступеня внеску i-го 
показника в інтегральний індекс зовнішньоторго-
вельної безпеки регіону;

– нормовані значення вхідних показників  [4; 5].
Результати розрахунку інтегрального індексу 

зовнішньоекономічної безпеки областей Причор-

номорського економічного району України з ура-
хуванням рівня торговельних зав’язків з конкрет-
ним партнером на прикладі КНР за 2006–2017 рр. 
представлені в табл. 2, динаміка зміни індексу 
наведена на рис. 2.

Показники інтегрального індексу зовнішньотор-
говельної безпеки приморських регіонів України з 
КНР свідчать про те, що існують значні розбіжності 
рівня безпеки між окремими областями. Так, най-
вищий рівень безпеки станом на 2017 р. спосте-

Таблиця 2

Назва індикатору/регіон Миколаївська область Одеська область Херсонська область

Рік 2006 2012 2017 2006 2012 2017 2006 2012 2017
Коефіцієнт покриття експор-
том імпорту, разів 0,53 0,123 1,162 0,006 0,011 0,207 0,021 0,001 0,1

Частка високотехнологічної 
продукції в експорті товарів, % 46,4 38,7 28,4 33,1 22,5 8,2 24,2 20,6 8

Частка високотехнологічної 
продукції в імпорті товарів, % 26 39,8 40,7 20,8 29,9 29,1 43,2 44,4 45,8

Питома вага продукції  
сировинного та низького  
ступенів переробки в загаль-
ному обсязі експорту товарів, %

19,8 13,72 14,53 37,44 39,44 37,24 21 20,98 19,85

Індекс компліментарності  
експорту, разів 23,09 17,86 11,01 26,38 24,32 14,71 31,37 29,6 19,44

Індекс компліментарності 
імпорту, разів 42,04 45,91 39,81 55,44 58,06 54,47 52,63 56,67 60,22

Індекс подібності  
експорту, разів 27,8 19,92 7,6 27,36 21,19 16,75 35,01 31,54 20,34

Інтегральний індекс  
зовнішньоекономічної  
безпеки (IЗЕбезп)

0,83 0,72 0,81 0,75 0,69 0,63 0,73 0,71 0,62

Джерело: розраховано за джерелами [1; 2]

Рис. 2. Динаміка зміни інтегрального індексу зовнішньоторговельної безпеки торгівлі 
областей Причорноморського економічного району України з КНР, включаючи 

торгівлю між областями ПЕР та КНР, 2006–2017 рр.

Джерело: складено за джерелами [1; 2]
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рігається у Миколаївській області (0,81), найниж-
чій – у Херсонській (0,62). Різке коливання індексу 
в усіх трьох наведених областях та загальна тен-
денція до його зниження свідчать про наявність 
істотних загроз економічній безпеці, що виникають 
під час торгівлі з КНР. Всі три регіони мають досить 
високу питому вагу експорту сировинної продук-
ції та низький індекс компліментарності торгівлі з 
Китаєм.

Найбільш проблемними показниками, спіль-
ними для областей ПЕР, є низькі значення показ-
ника покриття експортом імпорту, надмірно 
висока частка високотехнологічної продукції в 
імпорті регіонів, недостатній рівень комплімен-
тарності вітчизняного експорту до КНР. Серед 
позитивних тенденцій слід виділити низький 
рівень подібності експорту, що свідчить про те, 
що ці країни відходять від прямої конкуренції на 
зовнішніх ринках, а їх експортні портфелі стають 
все менш подібними.

Висновки з проведеного дослідження. 
Аналіз зовнішньої торгівлі областей Причорно-
морського економічного району України та КНР 
доводить необхідність модернізації наявних форм 
інтеррегіонального співробітництва з метою про-
тидії загрозам економічній безпеці. Поглиблення 
кризового стану зовнішньоекономічної безпеки в 
окремих регіонах зумовлене зростанням техноло-
гічної залежності і погіршенням структури експорту 
внаслідок збільшення питомої ваги сировинних 
товарів та товарів з низьким ступенем обробки; 
зменшення частки високотехнологічної продукції; 
низьким рівнем компліментарності експорту.

У цих умовах органам державного управління 
доцільно переглянути як наявні форми та прі-
оритети співпраці з КНР, так і власні концепції 
регіонального розвитку. Потребують подальшого 
вивчення стан зовнішньої торгівлі та рівень безпеки 
приморських регіонів Китаю, зіставлення визна-
чених показників з українськими. Також виклика-
ють інтерес заходи держав з приморськими регіо-
нами щодо підвищення їх зовнішньоторговельної  
безпеки.
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У статті проведено дослідження сутності 
понять «інновація», «інноваційний потенціал 
регіону країни». Проаналізовано рейтинг 
областей України за Регіональним індексом 
ділового середовища. Здійснено оцінювання 
стану інноваційної активності підприємств 
Херсонської області. Встановлено нега-
тивні тенденції, що склались в інноваційній 
сфері. Запропоновано механізм формування 
умов для реалізації інноваційного потенціалу 
Херсонської області в контексті європей-
ської інтеграції.
Ключові слова: інновація, інноваційний 
потенціал регіону країни, інноваційна актив-
ність, конкурентні переваги регіону, кон-
курентоспроможність регіону, стратегія 
регіонального розвитку.

В статье проведено исследование сущно-
сти понятий «инновация», «инновационный 
потенциал региона страны». Проанализи-
рован рейтинг областей Украины по Регио-
нальному индексу деловой среды. Осущест-
влено оценивание состояния инновационной 
активности предприятий Херсонской обла-
сти. Установлены негативные тенденции, 
сложившиеся в инновационной сфере. Пред-

ложен механизм формирования условий для 
реализации инновационного потенциала 
Херсонской области в контексте европей-
ской интеграции.
Ключевые слова: инновация, потенциал, 
инновационный потенциал региона страны, 
инновационная активность, конкурентные 
преимущества региона, конкурентоспособ-
ность региона, стратегия регионального 
развития.

An essence of the concepts “innovation”, “inno-
vative potential of the region of the country” 
is investigated in the article. The rating of the 
regions of Ukraine according to the Regional 
Index of the business environment is analyzed. 
The assessment of the state of the innovative 
activity of enterprises of Kherson region is pro-
vided. Negative tendencies in the innovation 
sphere are established. The mechanism of the 
formation conditions for the realization of the 
innovative potential of Kherson region within the 
context of European integration is proposed.
Key words: innovation, innovative potential of the 
region of the country, innovative activity, competi-
tive advantages of the region, competitiveness of 
the region, regional development strategy.

Постановка проблеми. Інноваційна модель 
економічного розвитку забезпечує країнам якісне 
економічне зростання. Прогресивні структурні 
зрушення в Україні, суттєве оновлення реального 
сектору економіки та забезпечення сталого соці-
ально-економічного розвитку держави неможливі 
без активізації інноваційної діяльності. Тому стра-
тегічним пріоритетом України в контексті європей-
ської інтеграції є формування умов для реалізації 
інноваційного потенціалу країни та її регіонів, а на 
цій основі опанування інноваційної моделі еконо-
мічного розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню проблем розвитку інновацій у світо-
вому господарстві присвячено роботи П. Друкера 
[1], Р.Нельсона [2], М. Портера [3], Б. Санто [4], 
Б. Твісса [5], С. Уінтера [2], Р. Фатхутдинова [6], 
Й. Шумпетера [7], Ю. Яковця [8] та інших науков-
ців. Питання необхідності підвищення інноваційної 
активності досліджуються в роботах таких вітчиз-
няних учених-економістів, як, зокрема, Л. Антонюк 
[9], О. Лапко [10], Л. Нейкова [11], А. Поручник [9], 
В. Савчук [9], Д. Черваньов [11].

Постановка завдання. Метою дослідження є 
вдосконалення науково-методичних основ та роз-
робка науково-практичних рекомендацій щодо фор-
мування умов реалізації інноваційного потенціалу 
регіону країни в контексті європейської інтеграції.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На сучасному етапі у світовій економіці суттєво 

зросла роль наукоємних, високотехнологічних 
виробництв, розвиток яких визначається голо-
вним чином інтенсивним використанням знань та 
широким впровадженням інновацій у різні сфери 
економічного життя.

На основі систематизації визначень поняття 
під інновацією запропоновано розуміти результати 
взаємодії в науково-технологічній, організаційно-
управлінській, економічній, соціальній, інформа-
ційній сферах, що орієнтуються на виробництво 
нових продуктів, на нові технології, на організацію 
виробництва та управлінських процесів, наслід-
ком використання яких має бути отримання конку-
рентних переваг на нових ринках.

Поєднання визначень двох понять «потенціал» 
та «інновація» дає нам можливість трактувати 
інноваційний потенціал регіону країни як сукуп-
ність виробничо-технічних, науково-технологічних, 
організаційно-управлінських, економічних, соці-
альних, інформаційних ресурсів регіону країни, а 
також можливостей їх ефективного використання, 
результатом чого є створення інновацій для забез-
печення конкурентоспроможності в умовах євро-
пейської інтеграції.

Визначено, що забезпечення конкурентоспро-
можності України в контексті європейської інтеграції 
значною мірою залежить від інноваційного потен-
ціалу її окремих регіонів. Інститутом економічних і 
соціальних реформ у Словаччині (ІNЕКО) в парт-
нерстві з Міжнародним центром політичних дослі-
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джень (МЦПД, Україна) та за фінансової підтримки 
Офіційної допомоги з метою розвитку Словацької 
Республіки (SlovakAid) створено проект «Прозорі, 
фінансово здорові і конкурентоспроможні муніци-
палітети в Україні» задля створення порівняльної 
моделі оцінки конкурентоспроможності регіонів 
України, щоб виділити конкурентні переваги окре-
мих регіонів та виявити їх слабкі сторони, що пере-
шкоджають їх конкурентоспроможності [12].

Модель оцінки конкурентоспроможності регі-
онів України охоплює 24 регіони країни. Регіо-
нальний індекс ділового середовища (РІДС) роз-
раховується на основі 103 незалежних показників, 
що розраховані на основі статистичних даних 
(43 показники), а також опитування компаній щодо 
оцінки умов ведення бізнесу в регіонах (60 питань). 
Ці показники згруповані у 8 компонентів, що фор-
мують 4 підіндекси. Кожен з цих показників, як і 
весь РІДС, під час ранжування потрапляє в діапа-
зон від 1 до 6, що дає змогу порівнювати області в 
кожній зі сфер аналізу. Чим вище значення показ-
ника, тим краще позиція регіону у відповідному 
рейтингу [12].

За результатами РІДС Херсонська область 
посідає 16 місце з 24 областей України з показ-
ником 3,03. Лідером у рейтингу стала Київська 
область (3,88), а середній показник в країні склав 
3,30 (табл. 1).

Таблиця 1
Результати Регіонального індексу 

ділового середовища
1 Київ 3,88 13 Суми 3,13
2 Дніпро 3,86 14 Чернівці 3,11
3 Харків 3,76 15 Волинь 3,08
4 Львів 3,67 16 Херсон 3,03
5 Одеса 3,59 17 Тернопіль 3,03

6 Запоріжжя 3,57 18 Хмельниць-
кий 3,02

7 Миколаїв 3,50 19 Донецьк 3,00
8 Полтава 3,42 20 Рівне 2,97

9 Івано- 
Франківськ 3,30 21 Кропив- 

ницький 2,96

10 Закарпаття 3,20 22 Чернігів 2,96
11 Вінниця 3,16 23 Житомир 2,89
12 Черкаси 3,13 24 Луганськ 2,48

Позиції Херсонської області за складовими 
РІДС представлено в табл. 2.

Встановлено, що конкурентними перевагами 
регіонів України є сприятливий вплив природних 
умов на ведення бізнесу; наявність некваліфікова-
ної та частково кваліфікованої робочої сили; доступ-
ність банків; сприятливе географічне розташування; 
висока мотивація та дисциплінованість працівників. 
Конкурентними недоліками регіонів України вважа-
ються якість дорожньої інфраструктури; доступність 
до фінансових ресурсів; зв’язок між якістю профе-

сійної освіти та ринком праці; корупція на місцевому 
рівні; відтік кваліфікованої робочої сили; знання іно-
земної мови; бюрократія на рівні місцевих органів 
влади; якість роботи судів; низький рівень захисту 
прав власності; якість виконання функціональних 
обов’язків місцевими органами влади [12].

Таблиця 2
Позиції Херсонської області 

за складовими РІДС

Складові РІДС Місце в 
рейтингу

Значення 
показника

Середній 
показник

РІДС 16 3,03 3,30
Економічна 
діяльність 16 3,09 3,39

Економічне 
середовище 14 3,11 3,45

Економічний 
результат 19 3,07 3,34

Державне 
управління та 
законодавство

17 2,37 2,45

Законодавство 14 2,54 2,58
Державне  
управління 17 2,26 2,37

Технологія та 
інфраструктура 13 3,32 3,60

Інфраструктура 23 2,78 3,50
Технологія 10 3,64 3,66

Освіта і людські 
ресурси 18 3,01 3,35

Людські ресурси 15 3,05 3,37
Освіта 19 2,92 3,31

Інноваційна активність підприємств Херсон-
ської області представлена в табл. 3.

Протягом 2016 року підприємства Херсон- 
ської області витратили на інновації 
75 023,2 тис. грн., зокрема на придбання машин, 
обладнання та програмного забезпечення вони 
витратили 52 995,0 тис. грн., на внутрішні та зовнішні 
науково-дослідні розробки – 6 256,8 тис. грн.; 
84,2% інноваційно-активних промислових підпри-
ємств регіону впроваджували інновації, а саме 
25 нових технологічних процесів, 41 інноваційний 
вид продукції [13].

Основним джерелом фінансування інновацій-
них витрат залишаються власні кошти підприємств 
Херсонської області, а саме 74 623,2 тис. грн. 
(99,5% загального обсягу витрат на інновації).

Результати аналізу свідчать про те, що, незва-
жаючи на незначні масштаби інноваційної діяль-
ності, її позитивний вплив на економічні показники 
роботи підприємств є очевидним та безперечним. 
Більшість підприємств, які впроваджували інно-
вації, одержала приріст продукції, підвищила її 
конкурентоспроможність, розширила ринки збуту, 
оновила асортимент виробів, знизила матеріало- 
та енергоємність виробництва.
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Таблиця 3
Інноваційна активність підприємств 

Херсонської області
Найменування показників 2015 рік 2016 рік

Питома вага підприємств,  
що займались інноваційною 
діяльністю, %

20,7 19,8

Загальна сума витрат  
за напрямами інноваційної 
діяльності, тис. грн.

70 130,5 75 023,2

зокрема, на придбання машин, 
обладнання та програмного 
забезпечення

65 957,8 52 995,0

на внутрішні науково-дослідні 
розробки (НДР) 3 953,8 6 236,1

на зовнішні науково-дослідні 
розробки (НДР) 150,8 20,7

на іншу інноваційну діяльність 68,1 15 771,4
Кількість підприємств,  
що впроваджували інновації, од. 19 16

Впроваджували інноваційні  
процеси, од. 10 8

Впроваджували інноваційні  
види продукції, од. 12 14

Питома вага підприємств,  
що реалізували інноваційну  
продукцію, %

16,3 15,6

Встановимо залежність експорту товарів та 
послуг Херсонської області від складових інно-
ваційного потенціалу регіону. Показник експорту 
товарів та послуг на сучасному етапі розвитку 
інтернаціоналізації суб’єктів господарювання 
України найбільш повно відображає здатність 
регіону конкурувати з іншими регіонами. Побуду-
ємо матрицю коефіцієнтів парної кореляції. Як 
складові пропонуємо розглянути такі показники: 
х1 – питома вага підприємств, що займались інно-
ваціями, %; х2 – обсяг виконаних наукових та 
науково-технічних робіт, тис. грн.; х3 – загальна 
сума витрат на інновації, тис. грн.; х4 – кількість 
впроваджених нових технологічних процесів, од.; 
х5 – кількість освоєних виробництв інноваційних 
видів продукції, од.; х6 – питома вага реалізованої 
інноваційної продукції в загальній кількості про-
мислової, %. З використанням офісного додатку 
Microsoft Excel, пакета «Аналіз даних» в матриці 
розраховані коефіцієнти парної кореляції залеж-
ної змінної у з незалежними змінними , 
а також коефіцієнти парної кореляції між незалеж-
ними змінними. Виявляється, що не всі змінні є 
значимими. Методом регресії отримано рівняння:

y=988,83х+257988,60,                    (1)
де у – експорт товарів та послуг,
х – освоєні виробництва інноваційних видів 

продукції.
В результаті аналізу встановлено, що у Хер-

сонській області найбільш значущим чинником 
впливу на конкурентоспроможність регіону є осво-
єння виробництва інноваційних видів продукції. 

Ця тенденція обумовлена низькою часткою інно-
ваційно-активних підприємств серед підприємств, 
що здійснюють експорт товарів та послуг, а також 
низькою часткою впроваджених технологічних 
процесів у виробництві, орієнтованому на експорт.

Не кожному регіону України вдається створити 
ефективну модель розвитку промислового вироб-
ництва, здатну генерувати новинки технологій, 
ноу-хау, відкриття, а також зуміти адаптуватися до 
розроблених в інших країнах нових процесів, тех-
нологій, товарів.

Для підвищення конкурентоспроможності регі-
онів та зміцнення їх інноваційного потенціалу, 
забезпечення розвитку людських ресурсів, розви-
тку міжрегіонального співробітництва, створення 
інституціональних умов для регіонального роз-
витку Постановою Кабінету Міністрів України від 
6 серпня 2014 року № 385 затверджено Державну 
стратегію регіонального розвитку на період до 
2020 року [14]. Серед цілей Стратегії слід назвати 
підтримку формування науково-дослідних та 
освітніх установ інноваційної інфраструктури, 
зокрема утворення технополісів, технопарків, цен-
трів трансферу технологій для підвищення рівня 
інноваційної активності та конкурентоспромож-
ності регіонів України.

Серед індикаторів, на досягнення прогнозова-
них значень яких спрямована Державна стратегія 
регіонального розвитку на період до 2020 року 
[14] та Стратегія розвитку Херсонської області до 
2020 року [15], слід назвати збільшення обсягу 
реалізованої інноваційної продукції з 5,4% загаль-
ного обсягу реалізованої промислової продукції у 
2016 році до 7,0% у 2020 році.

Для підвищення конкурентоспроможності регі-
ону в умовах європейської інтеграції запропоно-
вано механізм формування умов для реалізації 
інноваційного потенціалу Херсонської області, 
який передбачає стратегічну мету (економічний 
розвиток на основі розвитку інформаційного, інжи-
нірингового та консалтингового обслуговування, 
науково-дослідної та проектно-конструкторської 
діяльності в контексті підвищення конкуренто-
спроможності в умовах європейської інтеграції); 
операційні цілі (створення умов для забезпечення 
відкритості влади, організації суспільного діа-
логу; сприяння створенню та підтримка інститу-
цій розвитку підприємництва, зокрема у сільській 
місцевості; створення сприятливих правових, 
організаційних, економічних умов в регіоні; ство-
рення умов для комерціалізації науки; сприяння 
інтеграції науки та промисловості регіону; підго-
товка фахівців для науково-технічного комплексу 
регіону; акумулювання коштів на створення інно-
вацій; активізація міжрегіонального співробітни-
цтва у сфері науки й техніки); очікувані результати 
(можливість доступу до адміністративних послуг 
на всій території Херсонської області; діяльність 
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Агенцій місцевого розвитку з метою забезпечення 
рівних умов розвитку території області; створення 
інституцій для підтримки молодіжного бізнесу; 
формування механізму комерціалізації науки; під-
вищення рівня використання в економіці місцевих 
інтелектуальних пропозицій; збільшення кількості 
запроваджених наукових розробок; формування 
позитивного соціально-економічного іміджу та 
рівня ділової активності регіону; інтеграція в між-
народну економічну та науково-освітню систему).

Висновки з проведеного дослідження. На 
сучасному етапі суттєво зростає роль наукоємних, 
високотехнологічних виробництв, розвиток яких 
визначається інтенсивним використанням знань 
та впровадженням інновацій у різні сфери еконо-
мічного життя. Структурна перебудова економіки 
України, підвищення її конкурентоспроможності 
можливі лише за умови широкого впровадження 
інновацій. Невід’ємною частиною розвитку інно-
ваційної діяльності країни в контексті європей-
ської інтеграції є формування умов для реалізації 
інноваційного потенціалу її регіонів, що визначає 
економічну міць країни та її перспективи на світо-
вому ринку. Перехід до інформаційного суспіль-
ства потребує чіткої стратегії та гнучкої тактики в 
науково-технічній сфері, що забезпечували б мак-
симальну відповідність технологічного прогресу 
назрілим суспільним потребам і водночас стиму-
лювали б подальший творчий пошук інноваційних 
підходів та механізмів їх соціалізації, а також вті-
лення в повсякденну практику.
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У статті досліджено закономірності успіху 
національного брендингу країн та просте-
жено динаміку показників на основі провідних 
рейтингів брендів країн. Виокремлено осно-
вні тенденції і закономірності брендингу 
країн у світі у контексті актуалізації кон-
цепту національного брендингу України. 
Ключові слова: національний брендинг, 
держава, ЗМІ, територіальний маркетинг, 
рейтинг.

В статье исследованы закономерности 
успеха национального брендинга стран 
и прослежена динамика показателей на 
основе ведущих рейтингов брендов стран. 
Выделены основные тенденции и законо-
мерности брендинга стран в мире в контек-

сте актуализации концепта национального 
брендинга Украины.
Ключевые слова: национальный брендинг, 
государство, СМИ, реклама, териториаль-
ный маркетинг, рейтинг.

The article investigates the patterns of the suc-
cess of the national branding of the countries 
and tracks the dynamics of indicators based on 
the leading brand ratings of the countries. This 
article outlines the main tendencies and patterns 
of branding of countries in the world in the context 
of actualization of the concept of national brand-
ing of Ukraine.
Key words: national branding, state, mass 
media, advertising, territorial marketing, rating.

Постановка проблеми. Першочергові ознаки 
кризи в економіці також розпізнають крізь цінові 
показники, що уособлюють як вартість товару чи 
послуги, так і результати діяльності підприємства 
з урахуванням чинників, що формують рівень ціни. 
За останні роки цінові показники промислової 
галузі нестабільні та цілком залежні від зовнішньої 
кон'юктури ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням просування національних брендів 
та створення позитивного іміджу держави присвя-
чені праці таких учених, як К. Асплунд, С. Анхольт, 
Т. Міхан, Т. Ахеліс.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження закономірності успіху національного 
брендингу країн та аналіз динаміки показників на 
основі провідних рейтингів брендів країн, щоб вио-
кремити основні тенденції і закономірності брен-
дингу країн у світі у контексті актуалізації концепту 
національного брендингу України.

Виклад основного матеріалу дослідження.
На сучасному етапі імідж відіграє ключову роль у 

долі держав. Він впливає та всі сфери як на міжна-
родному рівні, та і в самій країні. По «бренду» судять 
потенційні партнери, інвестори і навіть туристи. 
У розрізі бізнесу брендинг є найважливішим склад-
ником маркетингу і вирішує завдання просування не 
конкретних продуктів, рішень, послуг, а торговельних 
марок, під якими вони продаються.

Під час вивчення шляхів підвищення міжна-
родної конкурентоспроможності України та вітчиз-
няних підприємств можна закцентувати увагу на 
одному з найбільш ефективних – створенні та про-
суванні національного бренду.

Національний брендинг став популярною, але 
спірною сферою досліджень та практики, що при-
ваблює інтерес широкого кола досліджень.

Першим дослідив тематику національного 
брендингу Саймон Анхольт, який постійно здій-
снює два глобальних дослідження, відомих як 
Anholt-GfK Roper Nation Brands Index («Індекс 
національних брендів») та Anholt-GfK Roper City 
Brands Index («Індекс брендів міст»).

На думку Саймона Анхольта, країни стали наба-
гато більше  усвідомлювати цінність бренда своєї 
країни як головного активу. Те, як країну сприйма-
ють, може зіграти вирішальну роль в успіху дер-
жавної діяльності, бізнесу, торгівлі та туризму, 
а також дипломатичних і культурних зв'язках з 
іншими народами [1]. 

Бренд країни – це сукупність емоційних і раці-
ональних уявлень. Наприклад, Японія – це висо-
котехнологічний бренд, Франція – бренд високої 
моди та вишуканого смаку, Швейцарія – «світовий 
сейф», Австрія – країна музики, Данія – країна 
«казки» тощо [2].

Національний брендинг в сучасний період 
виходить на якісно новий рівень. На міжнарод-
ній арені гравців «зустрічають по одягу», а тобто 
по їх іміджу та позиції серед інших контрагентів. 
З огляду на це, головним завданням просування 
бренду країни стає синтез такого собі «рецепту 
успіху».

Серед найчастіше впроваджуваних компонентів 
маркетингу країни найважливіша роль відводиться 
саме національному брендингу, тобто діяльності, 
мета якої – вимірювати, будувати та управляти 
репутацією держави на міжнародній арені. 

На наш погляд, доцільними для аналізу є 
щорічні рейтинги національних брендів від Brand 
Finance. Перевагою цього видання є те, що воно 
містить низку рейтингових списків за різними кате-
горіями: цінність бренду, сила бренду, найпоміт-
ніші бренди.
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Провівши ретельний аналіз останнього видання 
2017 року, можна виділити саме три вищезгадані 
цільові характеристики національних брендів світу 
відповідно до даних, зібраних дослідниками Brand 
Finance. Вони характеризують країни з істотно різ-
них сторін, тому і лідери рейтингів вагомо відрізня-
ються. Так, у таблиці 1 зазначено рейтинг найсильні-
ших національних брендів за 100-бальною шкалою.

Таблиця 1
Топ 10 найсильніших національних брендів
№ Назва країни Рейтинг (max=100)
1 Сінгапур 92,9
2 Швейцарія 89,8
3 ОАЕ 88,8
4 Гонг Конг 88,4
5 Нідерланди 86,9
6 Фінляндія 86,8
7 Нова Зеландія 86,6
8 Швеція 85,9
9 Норвегія 85,6

10 Сполучене Королів-
ство 85,3

* Розроблено автором на основі [3]

Аналізуючи вищенаведені дані рейтингу, можна 
зробити висновок, що до списку включено винят-
ково самобутні як в економічному, так і в полі-
тичному розумінні держави. Кожна з них – це 
унікальний приклад розвитку та ведення гри на 
міжнародній арені. 

Сінгапур наразі ефективно розвиває свою 
інвестиційну сферу. Національний бренд та 
похідні суббренди країни перебувають під суво-
рим наглядом уряду та пов’язані з різними мініс-
терствами держави заради розвитку і поширення 
цілісного іміджу Сінгапуру як на внутрішньому, так 
і на зовнішньому рівні. 

Швейцарія завжди була відома своєю «ней-
тральністю» у питаннях міжнародних  відносин. 
Сьогодні країна продовжує успішно стимулювати 
попит, модернізуватися, виявляти та просувати 
власні точки диференціації та нові конкурентні 
переваги в умовах мінливого світу.

Об'єднані Арабські Емірати почали активно 
позиціонувати себе як міжнародні транспортні 
вузли з великими аеропортами, що приймають 
авіакомпанії-лідери (наприклад, Emirates і Etihad 
Airlines). Незважаючи на конфлікт в окремих час-
тинах цього регіону, ОАЕ характеризуються дуже 
низьким рівнем злочинності й безладу у державі. 
Саме цей факт відіграє ключову роль у зміцненні 
позицій цієї держави на міжнародній арені.

Для Японії, як і для інших країн, вигоди можуть 
бути отримані з більш скоординованого підходу 
між різними організаціями, що займаються різ-
ними компонентами загальної стратегії національ-
ного брендингу країни.

Таким чином, проаналізувавши закордонний 
досвід країн, відзначимо, що сьогодні держави-
лідери починають активно використовувати мар-
кетинговий підхід у керуванні своїми територіями: 
містами, регіонами, країнами загалом.

Беручи до уваги стрімкість та швидкість розви-
тку бренду, варто згадати й наступний рейтинго-
вий список за версією Brand Finance.

На основі цих даних та з урахуванням загаль-
них економічних показників країни можна кон-
статувати, що національний бренд, розроблений 
з погляду інвестиційних, ділових, туристичних 
та кадрових перспектив, гарантує сильну конку-
рентну позицію у світі, забезпечуючи шляхи для її 
підтримання та поліпшення.

З нашого погляду, не можна залишити поза ува-
гою країни, що в останні роки активно формують 
стратегію та значно підвищують цінність власного 
національного бренду. Адже розвиток та грамотна 
побудова національного бренду в подальшому, 
ймовірно, виведе ці держави на передові позиції 
і в інших сферах. 

У таблиці 2 наведено низку країн світу та відсо-
ток зростання цінності їх національного бренду в 
період з 2016 по 2017 рік. Дослідження такої дина-
міки дає змогу краще осягнути масштаби розвитку 
національних брендів.

Таблиця 2
10 національних брендів 

з найпомітнішим розвитком
№ Назва країни Динаміка
1 Ісландія +83%
2 Кіпр +57%
3 Іспанія +46%
4 Китай +44%
5 В’єтнам +43%
6 Південна Корея +42%
7 Греція +41%
8 Естонія +39%
9 Філіппіни +38%

10 Таїланд +37%

* Розроблено автором на основі [3]

Беручи до уваги дані, що містяться у таблиці 
2, варто зауважити, що тут перераховані держави, 
які рідко присутні у міжнародних рейтингах за різ-
ними показниками.

З іншого боку, це може свідчити про те, що ці 
країни стали на шлях активного розвитку, і саме 
завдяки цьому вагомість їх національних брендів 
зростає.

Третя ознака рейтингової оцінки національного 
бренду – цінність. Напевно, саме ця характерис-
тика найбільше пов’язана з економічним впливом 
держави, адже вимірюється у грошових одиницях. 
Бренд країни має відображати символічний образ 
нації, її імідж, репутацію й позиціонування, але 
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водночас приносити додаткову цінність у вигляді 
покращення міжнародних економічних відносин, 
конкурентних позицій на глобальній арені, приві-
леїв та особливих умов для представників нації, 
зокрема мешканців, резидентів та громадян, які 
асоціюються з певним брендом.

На рис. 1 зазначено топ-20 найцінніших наці-
ональних брендів з  версією раніше згаданого 
видання The Statistics Portal.

Ця статистика відображає вартість найцінніших 
національних брендів у світі в 2017 році. За рей-
тингом, у 2017 році Німеччина досягла цінності у 
розмірі 4,02 мільярди доларів США. США з вели-
ким відривом лідирували у цьому рейтингу націо-
нальних брендів з вартістю 21,06 мільярд доларів 
США. 

Однак є суттєва різниця між країнами цього 
рейтингу, якщо говорити про темпи розвитку їх 
національних брендів. Якщо зобразити цю дина-
міку у відсотковому виразі різниці між показни-
ками 2016 та 2017 років, то отримаємо таку кар-
тину.

Для отримання високої оцінки в рейтингу кра-
їна повинна підтримувати прогресивну політику 
відкритості і свободи слова, орієнтуватися на 
своє населення та його потреби. Це забезпечить 
потужний емоційний зв'язок з аудиторією, що буде 
мати хвилевий ефект, заохочуючи інших людей у 
всьому світі до туристичних відвідувань, ведення 
бізнесу, навчання і проживання.  

Таблиця 3
Топ-20 найцінніших національних брендів. 

Динаміка зростання
№ Назва країни Динаміка
1. Сполучені Штати Америки +2%
2. Китай +44%
3. Німеччина +4%
4. Японія +15%
5. Сполучене Королівство +6%
6. Франція +27%
7. Канада +14%
8. Індія -1%
9. Італія +34%

10. Південна Корея +46%
11. Австралія +15%
12. Іспанія +46%
13. Мексика +15%
14. Швейцарія +2%
15. Нідерланди -10%
16. Індонезія +34%
17. Росія +13%
18. Бразилія -3%
19. Швеція -5%
20. Тайвань +33%

* Розроблено автором на основі [3]

Варто зазначити, що територіальний марке-
тинг і національний брендинг сьогодні стають 
невід’ємними складниками успішного економіч-
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ного, соціального і культурного функціонування 
держав на національному та світовому рівнях. 
Дослідження стратегій іміджу країн дозволяє зро-
зуміти, що використання територіального марке-
тингу є запорукою його процвітання і розвитку. 

З метою залучення інвесторів, туристів та 
нових партнерів влада держави, фахівці в галузі 
маркетингу і бренд-менеджменту та населення в 
більшості країн світу конструюють політику про-
сування території, спрямовану на формування у 
цільової аудиторії певної думки з приводу країни.

Головна мета національного брендингу – нала-
годження взаєморозуміння і взаємодії між владою 
та громадянами, що живуть в одному інформацій-
ному і географічному просторі, створення терито-
ріальної ідентичності.

Рейтинги дозволяють дослідникам бачити іде-
альну модель бренда, полегшуючи сприйняття 
загальної ситуації, аналізувати і прогнозувати 
тенденції та приймати рішення щодо коригування 
репутації або іміджу країни, але вони висвітлюють 
умовне бачення бренда країни на міжнародній 
арені, а позиція країни у певному рейтингу – це 
вже елемент іміджу, який може як позитивно, так і 
негативно впливати на її бренд.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, у контексті дослідження виявлено, що сьо-
годні міжнародні рейтинги відіграють значну роль 

у розбудові успішної економіки та орієнтують між-
народних інвесторів та інші зацікавлені контактні 
аудиторії на доцільність ведення міжнародних 
економічних відносин. Зазначене дає змогу ствер-
джувати, що найавторитетніші індекси впливають 
не лише на думки інвесторів щодо інвестування 
в певну національну економіку, але й корелюють 
між собою.

Участь у рейтингах дає змогу країнам виявити 
за допомогою основних методик та базових стере-
отипів, цінностей, унікальних рис країни та ефек-
тивно використовувати отримані дані.
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У статті розглядаються фундаментальні 
проблеми макрофінансового прогнозування, 
які стоять на заваді побудові ефективних 
прогностичних моделей. Впродовж три-
валого часу економічна наука розглядає 
побудову все нових методів та моделей 
прогнозування фінансових криз. Однак при 
цьому мало уваги приділяється вирішенню 
фундаментальних перепон на цьому шляху, 
які натомість часто ігнорують, що веде 
до отримання абстрактних та не засто-
совних на практиці результатів. У статті 
розглянуто причини такого стану речей 
та запропоновано способи змінити цю нега-
тивну тенденцію сучасної економічної думки.
Ключові слова: макрофінансове прогнозу-
вання, система завчасного попередження, 
фундаментальні проблеми, фінансові кризи, 
міжнародні фінанси, економічні моделі.

В статье рассматриваются фунда-
ментальные проблемы макрофинансо-
вого прогнозирования, которые мешают 
построению эффективных моделей про-
гнозирования. В течение длительного вре-
мени экономическая наука рассматривает 
построение все новых методов и моделей 
прогнозирования финансовых кризисов. 

Однако при этом недостаточно внимания 
уделяется решению фундаментальных 
преград на этом пути, которые часто 
игнорируют, что приводит к получению 
абстрактных и не применимых на практике 
результатов. В статье рассматриваются 
причины такой ситуации и предлагаются 
способы изменить эту негативную тенден-
цию современной экономической науки. 
Ключевые слова: макрофинансовое про-
гнозирование, система предварительного 
предупреждения.

The article disscusses fundamental problems 
of macrofinancial forecasting, which hinder the 
development of effective forecasting models. For 
a long time economic theory searches for new 
methods and models of forecasting financial cri-
ses. However, not enough attention is put into 
solving fundamental barriers on this path, which 
instead are often ignored, which leads to obtaining 
results both abstract and impossible to implement 
in practice. This article delves into reasons behind 
such situation and offers ways to change this 
negative tendency in modern economic thought. 
Key words: macrofinancial forecasting, early 
warning system, fundamental problems, financial 
crises, international finance, economic models.

Постановка проблеми. Питання побудови різ-
ного роду моделей, які б давали можливість із при-
йнятним рівнем достовірності прогнозувати кри-
зові явища у фінансовій сфері, стоїть дуже давно. 
Однак чи вдалося досягнути значущих результатів 
у його вирішенні? У статті буде розглянуто низку 
ключових досліджень в цій царині, проаналізовано 
їх результати та зроблено висновки щодо поточ-
ного стану розроблення цієї проблематики і пер-
спектив подальших досліджень у цьому напрямі. 

Насамперед необхідно наголосити на акту-
альності цієї проблеми. Незважаючи на тривалі 
дослідження у сфері встановлення причин кожної 
кризи та побудови математичних моделей, спря-
мованих на передбачення майбутніх фінансових 
криз на основі даних про попередні кризи і поточ-
них макрофінансових показників, це питання стає 
все гострішим. Зокрема, через процес глобалі-
зації світової економіки, який веде до постійного 
зростання ризиків, що виникають через глобальну 
фінансову кризу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Ця тематика активно вивчається і нараховує 
велику кількість актуальних досліджень та публі-
кацій. Серед них, зокрема, дослідження Tjeerd 
M. Boonman et al. [1], Mohana Rao Balaga & Puja 
Padhi [2], Savas Papadopoulos et al. [3], Elham 
Farajnejad & Wee-Yeap Lau [4] тощо. Усі вищезга-
дані дослідження пропонують сучасні (2017 року) 

публікації, що містять моделі прогнозування 
фінансових криз. І хоча це передові дослідження, 
на них так само розповсюджуються певні фунда-
ментальні проблеми, про які йтиметься у цій статті, 
на основі попередніх досліджень у цій сфері, роз-
глянутих у хронологічному порядку. 

Постановка завдання. У цій статті приділено 
велику увагу передбаченню та попередженню 
кризових явищ. Мета статті – розглянути склад-
нощі, які виникають у такому прогнозуванні, та 
перепони, які вчені намагаються подолати останні 
30 років. Це необхідно для кращого розуміння 
сучасного стану наукових розробок у цій сфері та 
оцінки потенціалу подальших досліджень. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Щоб підтвердити доцільність поставленого 
завдання, наведу найсучасніше дослідження у 
сфері банківського сектору, яке гарно ілюструє 
мою тезу про важливість попередження глобаль-
них фінансових дисбалансів. У своїй статті Nataliia 
Savchuk та Dmytro Grydzhuk (2017) зазначають: 
«Варто відзначити, що в контексті фінансової 
глобалізації відкритість національних економік 
зростає, що веде не тільки до формування сис-
теми наднаціонального регулювання міжнарод-
них фінансів, але й до застосування глобальних 
фінансових стратегій транснаціональними кор-
пораціями та транснаціональними банками». 
Slav’yuk at al.(2017) вважають, що фінансові 
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імбаланси є причиною макроекономічної неста-
більності, дисбалансу на фінансовому ринку та 
низького рівня довіри до національної банківської 
системи. Автори зазначають, що на українському 
фінансовому ринку лишається низький рівень кон-
куренції та невеликий спектр фінансових послуг, і 
його можна вважати привабливим для потенцій-
них закордонних інвесторів. «Ми наголошуємо, 
що злиття та поглинання банків є ключовим трен-
дом у розвитку міжнародної банківської системи». 
(Авторський переклад з англ.) [5, с. 106–107] 

Із вищезазначеного можна дійти висновку, що 
хоча процеси глобалізації є невідворотними та 
мають низку позитивних якостей, вони одночасно 
формують нові умови на світовому фінансовому 
ринку, за яких зростає як ефективність фінансової 
системи, так і негативні наслідки потенційно мож-
ливої фінансової кризи. 

Для того щоб перебачити можливі кризові явища 
на світовому фінансовому ринку, науковці прагнуть 
розробити ефективні способи їх передбачення. 
Однак на цьому етапі досліджень їхня ефективність 
підлягає сумніву. Тому далі в статті будуть дослі-
джені фундаментальні проблеми, які ускладнюють 
чи унеможливлюють досягнення цієї мети. 

Розглянемо низку важливих публікацій на цю 
тематику в хронологічному порядку. 

Розпочнемо з проблеми різниці між ефектив-
ністю моделей «у межах вибірки» та «поза межами 
вибірки» (“In-sample” vs “out of sample” problem). 
Ця проблема є фундаментальною та проходить 
крізь більшість публікацій на цю тематику. Вона 
полягає в тому, що ефективність моделі є вищою в 
межах масиву статистичних даних, на основі яких 
її розробляли, і нижчою, коли модель застосову-
ють до даних з-поза вибірки, тобто нових даних. 
Адже мета створення моделі – саме передбачення 
нових, майбутніх даних, а не аналіз старих, наяв-
них. Ось як характеризували можливості застосу-
вання фінансових показників для передбачення 
криз у 1996 році провідні дослідники в цій царині: 
«У статті розглянуто, як показують себе різні 
фінансові змінні у передбаченні майбутніх рецесій 
з акцентом на результати поза межами вибірки. 
Результати говорять про те, що такі методи 
можуть бути корисними у макроекономічному про-
гнозуванні. Звичайно ж, ми не пропонуємо, щоб 
ці індикатори замінили макроекономічні моделі та 
експертні прогнози. Ми радше вважаємо, що вони 
можуть слугувати корисними доповненнями існу-
ючих моделей чи експертних оцінок». (Авторський 
переклад з англ.) [6, с. 23].

Ми бачимо, що, хоча вчені й намагалися роз-
робити повноцінний та незалежний метод про-
гнозування фінансових явищ на основі ключових 
індикаторів, вони були змушені визнати, що їхня 
методика не є повноцінною і не може показувати 
досить переконливі результати без залучення 

інших методів. У чому ж полягала проблема? Самі 
автори виявили одразу кілька фундаменталь-
них перепон на шляху реалізації їхнього методу: 
«По-перше, перенасичення (“overfitting”) є сер-
йозною проблемою в макроекономічному прогно-
зуванні. Навіть коли розглядаються лише кілька 
змінних, введення ще однієї змінної може значно 
послабити здатність моделі до передбачення». 
(Авторський переклад з англ.) [6, с. 23] Досить 
легко пояснити причину такого ефекту. За збіль-
шення кількості взаємонезалежних змінних вони 
можуть рухатися у протилежні напрями і навіть 
за сильних відхилень від норми взаємно компен-
сувати такі відхилення. Тобто модель у певних 
випадках буде оцінювати ситуацію як нормальну 
навіть за наявності сильних відхилень більшості 
показників. «По-друге, результативність у межах 
вибірки та поза межами вибірки може стрімко від-
різнятися. Гарною ілюстрацією є 6-місячний спред 
цінних паперів казначейства, котрий виявився 
дуже гарним індикатором у 1 та 2 кварталах, однак 
повністю втратив свою прогностичну силу в усіх 
інших часових проміжках». (Авторський переклад 
з англ.) [6, с. 23] Ось ми і дійшли до проблеми, 
зазначеної на початку статті. Ми ще не раз на неї 
натрапимо в інших джерелах.

Одним із ключових напрямів наукових розробок 
у царині макроекономічного прогнозування є роз-
роблення так званих EWS (Early Warning System) – 
систем завчасного попередження. Це своєрідна 
макрофінансова сигналізація, яка відстежує зміни 
певних фінансових параметрів, а як тільки виника-
ють передумови кризових явищ – одразу сигналі-
зує про це. Але на практиці дуже складно досягнути 
бажаної надійності таких моделей, оскільки вони 
можуть як не попередити завчасно, так і давати 
«хибну тривогу», тобто сигналізувати про мож-
ливе наближення кризи безпідставно. «Важливо 
розуміти, що хоча система завчасного поперед-
ження була б корисним інструментом для вчасної 
оцінки ймовірності виникнення валютної кризи, усі 
такі системи мають низку обмежень. Є низка про-
блем, включаючи проблеми політичної та інсти-
туційної природи, які можуть сильно впливати у 
певній країні у певний момент часу, але не бути 
включеними до системи попередження. Комплек-
сна оцінка ситуації має брати до уваги такі про-
блеми». (Авторський переклад з англ.) [7, с. 24]. 
Як бачимо, і в цьому дослідженні автори наголо-
шують на тому, що такі моделі не можна засто-
совувати без допоміжних інструментів, зокрема 
експертної оцінки. Це справді важлива проблема, 
оскільки макрофінансова ситуація постійно зміню-
ється, і роль різних факторів може змінюватись 
із часом або навіть самі фактори. Тому сьогодні 
складно уявити систему, яка могла б урахувати 
усі фактори, у тому числі різницю між країнами та 
чинники неекономічного характеру. 
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Одне з досліджень, спрямованих на побудову 
EWS, декларувало певні успіхи у прогнозуванні 
“out of sample”. [8, с. 27] Однак автори наголо-
сили, що це лише один з перших кроків на шляху 
побудови повноцінної EWS: «Результати, запро-
поновані в цій статті, є першим кроком у побудові 
системи завчасного попередження. Було розгля-
нуто лише макроекономічні дані у вигляді переліку 
індикаторів (з єдиною змінною), але дані з балансу 
фінансових інституцій були б важливим доповне-
нням до макроданих». (Авторський переклад з 
англ.) [8, с. 35]. Із вищезазначеного можна зробити 
висновок, що автори пропонують в подальшому 
розширити спектр вихідних даних моделі та зро-
бити її більш «всеосяжною». Однак ми вже підні-
мали проблему “overfitting”, тобто перенасичення 
моделі суперечливими даними, що приводить до 
зниження її ефективності. Тому немає гарантій, 
що запропонований подальший розвиток через 
доповнення макропоказників даними з мікрорівня 
збільшить ефективність такої моделі. Протилеж-
ний результат є цілком можливим. 

Наступне дослідження проведено на основі 
попереднього і пропонує низку доповнень моделі, 
а саме: введено нові змінні, протестовано ефек-
тивність під час зміни визначення кризи, вве-
дено схожий алгоритм, що дає змогу обмежитись 
інформацією про одну країну [9, с. 2]. Однак за 
результатами дослідження автор зазначає таке: 
«Валютні кризи за своєю природою є невизна-
ченими а, отже, їх складно передбачити. Деякі 
змінні виступають індикаторами (криз), але вини-
кає багато «помилкових тривог». Модель завчас-
ного попередження допомагає ідентифікувати 
країни, що є найбільш вразливими до кризи, однак 
модель демонструє поганий результат у перед-
баченні точного моменту настання кризи. Насам-
кінець, неможливо достатньо наголосити, що ці 
моделі, хоча і є корисними як інструмент діагнос-
тики, обов’язково мають доповнюватися більш 
стандартним урядовим наглядом і не можуть замі-
нити такий нагляд». (Авторський переклад з англ.) 
[9, с. 35–36]

Як бачимо, автор відзначає, що на тогочасному 
етапі такі моделі варто розглядати винятково як 
один з інструментів фінансового аналізу, який сам 
по собі неспроможний забезпечити досить надій-
ний фінансовий прогноз, особливо коли це стосу-
ється визначення моменту настання майбутньої 
кризи з певною мірою точності. Натепер такі про-
гнози лежать за межею можливого. 

Наступний крок на шляху побудови моделі EWS 
включав у себе перехід від біномінальної до полі-
номінальної моделі логістичної регресії, а також 
введення нових змінних. Прикладом такого під-
ходу є дослідження Європейського центрального 
банку. «Варто наголосити, що модель EWS, роз-
роблена в цій роботі, однозначно не є фінальним 

кроком на шляху створення комплексної моделі 
EWS для фінансових криз. Подальші дослідження 
моделей EWS можуть сконцентруватися на дода-
ванні динамічних компонентів до моделей, осо-
бливо детально розглянувши проблему ендоген-
ності вибору часових проміжків різних режимів». 
(Авторський переклад з англ.) [10, с. 38]. 

Хоча вищезгадане дослідження і застосувало 
іншу математичну основу та ввело низку нових 
змінних, кардинального прориву в розробленні 
EWS воно не зробило, оскільки фундаментальні 
проблеми лишаються невирішеними. 

Ось результати ще одного дослідження, про-
веденого вже у 2010 році. «У цій роботі прове-
дено ґрунтовний огляд літератури за індикато-
рами завчасного попередження та знайдено низку 
змінних, які є корисними у передбаченні випадків 
фінансової кризи в різний час та різних країнах. 
Обсяг золотовалютних резервів та переоцінка 
валютного курсу були корисними показниками для 
визначення кризи 2008–2009 років. Низка інших 
показників теж виглядають потенційно корисними 
індикаторами настання кризи, однак їх результати 
під час визначення різних криз були не настільки 
переконливими. Лишається великий простір для 
подальшого вивчення ефективності EWS у перед-
баченні кризи 2008–2009 років та майбутніх криз». 
(Авторський переклад з англ.) [11, с. 28]. 

Тут теж простежується фундаментальна про-
блема: кожна криза має свій індивідуальний харак-
тер (хоча і має певні спільні риси з попередніми), 
і через це різні макрофінансові показники мають 
різну ефективність для визначення кожної окре-
мої кризи. Якщо ця теза відповідає дійсності, то 
очевидною стає утопічність побудови універсаль-
ної моделі EWS для попередження майбутніх криз 
на основі минулих криз, яка мала б задовільний 
рівень похибки.  

Як бачимо, за останні 20 років вивчення було 
проведено безліч ґрунтовних досліджень, кожне 
з яких висувало свою оцінку найкращих критеріїв 
для оцінки імовірності настання кризи, свої підходи 
до побудови моделі тощо. Але результати таких 
досліджень лишаються принципово незмінними. 
Кожен дослідник розглядає певну доволі умовну 
та обмежену модель, яка надає хоч якійсь резуль-
тат лише для певних криз і є недієвою для інших. 
До побудови універсальної моделі ми навіть не 
наблизилися. 

В цьому контексті хотілося б навести певні 
уривки з обговорення, яке проходило одразу після 
початку кризи 2008–2009 років. «Глобальна фінан-
сова криза показала необхідність фундамен-
тального переосмислення того, як регулюються 
фінансові системи. Вона також наочно показала 
системний провал професії економіста. За останні 
три десятиріччя переважно розробляли та роз-
раховували на моделі, які лишають поза увагою 
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ключові фактори (включаючи гетерогенність пра-
вил прийняття рішень, перегляд стратегій перед-
бачення та зміни в соціальному контексті) які є 
вирішальними на ринку активів та інших ринках. 
Є очевидним навіть для стороннього спостері-
гача, що ці моделі не відображають еволюцію еко-
номіки реального світу. Цей провал має глибоке 
методологічне коріння. Часто вживане визначення 
економіки (де йдеться про «розподіл обмежених 
ресурсів») є недалекоглядним та оманливим. 
Воно зводить економіку до вивчення оптимальних 
рішень у чітко окреслених проблемах вибору. Це 
недостатнє визначення економіки часто веде нау-
ковців до відкидання питань, пов’язаних із коорди-
нацією дійових осіб та можливістю невдалої коор-
динації. Насправді аналіз цих проблем потребує 
зовсім інших математичних підходів, аніж ті, які 
широко застосовуються зараз у багатьох провід-
них економічних моделях». (Авторський переклад 
з англ.) [12, с. 38]. 

Автори гостро, але правильно формулюють 
проблему. Вона полягає в тому, що практичні 
результати сучасних економічних побудов, на 
жаль, занадто часто не відповідають покладеним 
на них очікуванням. Складно сказати, наскільки 
рівно сформульована альтернатива, однак про-
блема поставлена правильно. Дуже часто засто-
сування математичних методів, які описують 
занадто спрощену «ідеальну» модель, яка є лише 
в уяві економістів і не враховує жодними чином 
багато чинників та змін, які відбулися останнім 
часом, веде до поганих емпіричних результатів 
економіки як науки, особливо у передбаченні. 
Якщо результат хімічної реакції можна передба-
чити з високим рівнем надійності, то наслідки еко-
номічної дії – майже неможливо. Саме в цьому 
полягає докорінна відмінність соціальних наук, яку 
багато науковців оминають а бо відверто ігнору-
ють, роблячи вигляд, що усі люди на землі – це 
якість автомати, що керуються винятково прагнен-
ням оптимуму та мають повну інформацію, а їхні 
дії легко описуються кількома сторінками матема-
тичних викладок. Назвемо це проблемою «спро-
щення». 

Висновки з проведеного дослідження. 
У статті було розглянуто такі фундаментальні про-
блеми макрофінансового прогнозування, як про-
блема збереження результативності моделі «поза 
межами вибірки» (out of sample performance); про-
блема перенасичення моделі змінними (overfitting); 
проблема мінливого характеру кризових явищ; 
проблема «спрощення» тощо. Також було роз-
глянуто еволюцію розробок EWS (Early warning 
system) – системи завчасного попередження про 
наближення кризи. Однак вищезгадані фундамен-
тальні проблеми створюють нездоланні перепони 
на шляху розроблення та впровадження ефектив-
ної моделі EWS. Якщо хоча б одна з цих проблем 

буде переконливо вирішена у майбутньому, то це, 
безперечно, стане величезним проривом в еконо-
мічній теорії. На сучасному етапі про це говорити 
зарано. Тим не менше, для вирішення кожної з цих 
проблем у задовільний спосіб створення універ-
сальної EWS, яка б давала результати з прийнят-
ним рівнем похибки, є об’єктивно неможливим. 
На жаль, усі розробки останніх десятиліть – це в 
кращому разі побудова моделей для «окремого 
випадку», а не формулювання загального правила, 
а в гіршому – маніпулювання цифрами та матема-
тичними розрахунками, незастосовне до проблем 
реальної економіки. Ці спрощені та абстрактні 
побудови вводять в оману велику кількість людей, 
які намагаються їх застосувати «на практиці». 
Звідси випливає дужа низька емпірична ефектив-
ність таких моделей. Тому можна дійти висновків, 
необхідних для подальшого розвитку економічної 
теорії в цьому напрямі. По-перше, необхідно наго-
лошувати на абстрактному характері такого роду 
розробок та попереджати про складність застосу-
вання на практиці в їх сучасному стані (що багато 
авторів робіт, наведених у цій статті, і зробили). 
По-друге, замість того, щоб перебирати однаково 
неефективні методи, необхідно звернути більшу 
увагу на вирішення фундаментальних проблем, 
які стоять на заваді побудові ефективної моделі. 
По-третє, переоцінити ефективність низки мате-
матичних методів, які застосовують протягом 
десятків років, але значного прогресу досягнуто не 
було, та запропонувати нові підходи до вирішення 
цієї проблеми. 
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У статті досліджено питання визначення 
теоретичних та методологічних засад 
формування інструментарію державного 
регулювання організації оплати праці. 
Окреслено деякі підходи до визначення сут-
ності державного регулювання економіки 
та її проекції на окремий вектор впливу на 
систему соціально-трудових відносин. Сис-
тематизовано інструментарій державних 
інститутів за основними детермінантами 
механізму державного регулювання організа-
ції оплати праці.
Ключові слова: організація оплати праці, 
державне регулювання, механізм, мінімальна 
заробітна плата, соціально-трудові відно-
сини, фіскальна політика.

В статье исследованы вопросы определе-
ния теоретических и методологических 
основ формирования инструментария 
государственного регулирования организа-
ции оплаты труда. Намечены некоторые 
подходы к определению сущности государ-
ственного регулирования экономики и ее 
проекции на отдельный вектор влияния на 

систему социально-трудовых отношений. 
Систематизирован инструментарий госу-
дарственных институтов по основным 
детерминантам механизма государствен-
ного регулирования организации оплаты 
труда.
Ключевые слова: организация оплаты 
труда, государственное регулирование, 
механизм, минимальная заработная плата, 
социально-трудовые отношения, фискаль-
ная политика.

In the article the issues of determining the theo-
retical and methodological bases of formation of 
instruments of state regulation of organization of 
labor remuneration. Indicated some approaches 
to the essence of state regulation of economy 
and its projections on the individual influence 
vector in the system of social and labor relations. 
Systematic instruments of state institutions as 
the main determinants of the mechanism of state 
regulation of organization of labor remuneration.
Key words: organization of remuneration of 
labor, state regulation, mechanism, minimum 
wage, labor relations, fiscal policy.

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ  
НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Постановка проблеми. Сучасні розвинені 
країни широко використовують різноманітні тео-
рії та методи державного регулювання економіки 
щодо організації оплати праці. Питання полягає 
не в тому, чи потрібно державі регулювати еко-
номічні процеси, а в тому, якими є дієві підходи, 
методи та інструменти державного регулювання. 
Питання реформування системи оплати праці 
в Україні та перегляд основних підходів до ролі 
держави в процесі регулювання цього інституту 
є досить актуальними та вимагають розроблення 
нових науково обґрунтованих теорій та ґрунтовних 
досліджень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Розробці теоретичних та методологічних питань 
функціонування державних інститутів організа-
ції оплати праці, їх ролі в забезпеченні дієвого 
інструментарію регулювання соціально-трудових 
відносин присвячені праці вітчизняних учених, 
зокрема роботи В.М. Вегера, А.В. Ломоносова, 
С.А. Матюха, М.І. Мальованого, Д.М. Стеченка, 
К.І. Складанної, О.М. Івашиної, Г.І. Тибінка. Слід 
відзначити, що недосконалість наявної методики 

визначення інструментарію, за допомогою якого 
державні інститути повинні регулювати органі-
зацію оплати праці, потребує більш детального 
вивчення та актуалізації.

Постановка завдання. Мета роботи полягає в 
поглибленні теоретично-методологічних підходів 
до формування інструментарію державного регу-
лювання організації оплати праці.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Методологія державного регулювання еконо-
міки – це підходи, принципи та логіка управління  
соціально-економічним розвитком країни 
[1, с. 253]. Державне регулювання економіки – це 
цілеспрямована діяльність держави щодо ство-
рення правових, економічних та соціальних пере-
думов, необхідних для найбільш ефективного 
функціонування ринкового механізму та мінімізації 
його негативних наслідків. Раціональне державне 
регулювання економічного розвитку не проти-
стоїть механізму її ринкового регулювання та не 
підміняє його, а свідомо використовує його регу-
лювальний потенціал, надає ринковим регулято-
рам здатність більш цілеспрямовано й ефективно 
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впливати на економічний розвиток. Зрештою, це 
має сприяти досягненню поставлених державою 
цілей і пріоритетів з меншими економічними та 
соціальними втратами [2].

Макроекономічне регулювання – механізм, за 
допомогою якого досягається збалансованість 
національної економіки. Для впливу на економіку 
держава використовує різноманітний інструмента-
рій. Інструментами (засобами) досягнення мети є ті 
дії, за допомогою яких можна цю мету реалізувати. 
Економісти виділяють два принципово відмінні 
види цього інструментарію: 1) правові та адміні-
стративні; 2) економічні. Правовий інструментарій 
включає нормативні, законодавчі акти; економіч-
ний інструментарій – державний бюджет з його 
податками та видатками, гроші, кредит. Одним з 
основних макроекономічних завдань України є 
вибір моделі макроекономічної координації. Роз-
різняють такі три ринкові підсистеми макроеко-
номічного регулювання, як ринкова, підсистема 
регулювання з боку фірм, державне регулювання. 
Ринкова підсистема механізму макрорегулювання 
координує господарську діяльність стихійно через 
систему цін та конкуренції.

На макроекономічному рівні державне регу-
лювання оплати праці в Україні полягає в зако-
нодавчому визначенні оплати праці робітників 
підприємств усіх форм власності шляхом установ-
лення мінімальної заробітної плати, а також інших 
державних норм і гарантій; установлення умов 
та розмірів оплати праці керівників державних 
та комунальних підприємств, працівників підпри-
ємств, установ та організацій, що фінансуються 
чи дотуються з бюджету, регулювання фондів 
оплати праці робітників підприємств-монополістів, 
а також шляхом установлення податків на доходи 
працівників. На мікроекономічному рівні відбува-
ється визначення заробітної плати незалежно від 
результатів праці робітника, ціни робочої сили, 
умов виробництва, прибутковості підприємства 
та інших факторів, її регулювання колективним 
договором, трудовим договором або контрактом. 
Основними складовими елементами визначення 
та регулювання оплати праці робітників на мікро-
економічному рівні є вибір форми та системи 
оплати праці, нормування праці, установлення 
тарифної системи, формування фонду оплати 
праці. Це традиційна структура, яка широко вико-
ристовується у світі, зокрема країнах з розвинутою 
ринковою економікою [3, с. 156].

Держава поліпшує функціонування ринкової 
системи шляхом створення незалежного право-
вого та суспільного середовища, а також погли-
блення конкуренції. У перехідний період держава 
повинна координувати економічні процеси на 
макрорівні, підтримувати оптимальні пропорції 
суспільного виробництва та безперервність про-
цесу відтворення.

Принципами успішного досягнення цілей дер-
жавного регулювання є:

– системність застосування механізмів держав-
ного регулювання;

– поєднання стимулювання ринкових методів 
господарювання з державним регулюванням еко-
номіки;

– стимулювання інноваційного відтворення 
людського капіталу та робочої сили;

– проведення системної та послідовної полі-
тики конкурентоспроможності на ринку праці;

– упорядкування, підвищення керованості реа-
лізації масштабних державних програм та проек-
тів соціального характеру;

– врахування специфіки базових промислових 
галузей, послідовна й системна реалізація про-
грам підтримки науково-дослідних проектів як 
таких, що створюють мультиплікативний іннова-
ційний ефект в економіці;

– посилення економічного тиску на роботодав-
ців, які виплачують заробітну плату в «конвертах» 
з метою детінізації економіки;

– мінімізація (ліквідація) можливостей отри-
мання монопольних прибутків через недоскона-
лість конкурентного середовища.

Інструментом (засобом) досягнення мети є 
ті дії, за допомогою яких можна цю мету реалі-
зувати. Найважливішими структурними елемен-
тами макроекономічної політики є такі складові, 
як фіскальна, монетарна, зовнішньоекономічна та 
соціальна (політика доходів). Ефективність еко-
номічної політики – дієвість вибраних інструмен-
тів економічної політики під час визначення часу, 
впродовж якого відбувається реалізація економіч-
ної політики.

Основні напрями та інструментарії, що вико-
ристовуються представниками різних напрямів, 
систематизовано в табл. 1. Розглянемо більш 
детально питання застосування інструментів дер-
жавного регулювання організації оплати праці.

Інструментом соціальної детермінанти в сис-
темі державних соціальних гарантій є мінімальна 
заробітна плата, обов’язкова на всій території 
України для підприємств, установ, організацій усіх 
форм власності та господарювання і фізичних осіб, 
ефективність якої залежить від моделі розрахунку 
її величини. Мінімальна заробітна плата – це зако-
нодавчо встановлений розмір заробітної плати за 
просту, некваліфіковану працю, нижче якого не 
може провадитись оплата за виконану працівником 
місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт) [4].

Головними векторами правового та регульо-
ваного державою розміру становлення мінімаль-
ної заробітної плати є контроль за матеріальним 
забезпеченням, підвищення його рівня, що є більш 
продуктивним способом подолання бідності порів-
няно з введенням деяких інших видів соціального 
забезпечення.
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Кінцевим результатом використання інструмен-
тарію соціальної детермінанти стануть такі вико-
нані завдання:

– відокремлення від політики прийняття рішень 
з перегляду розмірів та термінів мінімального 
заробітної плати;

– запровадження регіональної диференціації 
оплати праці задля того, щоб залишити справед-
ливий економічний потенціал більш та менш роз-
виненим частинам країни;

– підвищення мінімальної заробітної плати в 
системі комплексного реформування механізму 
державного регулювання сектору економіки одно-
часно з оптимізацією кількості працівників бюджет-
ної сфери;

– врахування кореляції мінімальної та серед-
ньої заробітної плати в країні;

– здійснення розрахунку індексу споживчих цін 
за набором товарів і послуг, які включені до про-
житкового мінімуму з урахуванням регіональної 
диференціації;

– обов’язкове акцентування та розмежування 
мінімуму оплати за кваліфіковану та некваліфіко-
вану працю для встановлення державної соціаль-
ної гарантії.

Інструментом фіскальної детермінанти держав-
ного регулювання організації оплати праці є вста-
новлення рівня оподаткування заробітної плати. 
Взагалі фіскальна політика – це урядовий вплив 
на економіку через оподаткування, формування 
обсягу та структури державних витрат з метою 
забезпечення належного рівня зайнятості, запо-
бігання й обмеження інфляції та згубного впливу 
циклічних коливань. Фіскальну політику ще нази-
вають бюджетно-податковою. Пояснюється така 
назва тим, що цей вид державного впливу на еко-
номіку здійснюється шляхом формування доходів 
держбюджету та понесення витрат у формі дер-
жавних закупівель, видатків у формі трансферт-
них виплат та процентних виплат за борговими 

зобов’язаннями. Таким чином, фіскальна політика 
виявляє себе у системі форм і методів мобілізації 
фінансових ресурсів держави (політика держав-
них доходів) та їх розподілу (політика державних 
видатків), а також у фінансовому законодавстві.

Фіскальні інструменти – це сукупність захо-
дів державного регулювання, які спрямовані на 
управління економікою за допомогою податків та 
притаманних їм функцій. Завдання податкових 
методів полягає в тому, щоб із застосуванням різ-
них податкових інструментів досягти балансу між 
фіскальною достатністю та забезпеченням зрос-
тання національної економіки.

Податкове планування на державному рівні 
передбачає аналіз надходження податків, тенден-
цій та факторів зростання бази оподаткування, а 
на цій основі визначення обсягу податкових надхо-
джень до бюджетів. Організація як функція управ-
ління податковою системою передбачає також 
розробку нових методів оподаткування, напри-
клад зміну бази, ставки, податкових пільг, порядку 
подачі декларації [5, c. 277]. Основне завдання 
податкового прогнозування та планування поля-
гає в забезпеченні якісних та кількісних параме-
трів бюджетних завдань і перспективних програм 
соціально-економічного розвитку країни на основі 
виробленої та прийнятої у законодавчому порядку 
податкової концепції.

Інструментами нормативно-правової детермі-
нанти є розроблені та впроваджені відповідними 
інститутами законодавчі документи (Кодекс зако-
нів про працю України, постанови уряду тощо), 
що регламентують робочий час, час відпочинку 
тощо; методичні акти, які регламентують вста-
новлення норм та гарантій оплати праці. Про-
відне місце в механізмі правового регулювання 
посідає нормотворча діяльність державних орга-
нів, адже саме вони видають левову частину 
загальнообов’язкових нормативних приписів. 
Суб’єктами нормотворення державних органів та 

Таблиця 1
Інструментарій державного регулювання організації оплати праці

Ланки механізму 
державного регулювання 
організації оплати праці

Консолідована 
детермінанта організації 

оплати праці
Інструменти, проектовані  

до відповідної детермінанти

Постійний вплив  
та моніторинг державними 

інститутами

Соціальна Встановлення розміру мінімальної заробітної плати; 
встановлення норм та гарантій оплати праці.

Фіскальна Встановлення рівня оподаткування заробітної плати.

Нормативно-правова

Законодавчі документи (Кодекс законів про працю України, 
постанови уряду тощо), що регламентують робочий час, 
час відпочинку тощо; методичні акти, які регламентують 
встановлення норм та гарантій оплати праці.

Змінний вплив за 
виникаючої потреби під 

час постійного моніторингу 
державними інститутами

Управління фондом 
заробітної плати

Визначення розрядів, тарифних сіток, коефіцієнтів  
та умов оплати праці в різних системах оплати праці.

Наново виникаючі 
ланки оперативного 

регулювання

Використання інструментів консолідованої  
детермінанти за потребою.

Джерело: розроблено автором
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посадових осіб є органи державної влади (Вер-
ховна Рада України), глава держави (Президент 
України), органи виконавчої влади (Кабінет Міні-
стрів України, міністерства, відомства, центральні 
органи виконавчої влади) та органи судової влади 
[6, с. 13].

Основні елементи заробітної плати – це норми 
праці, ступінь (або норма) оплати (насамперед, 
тарифні ставки та посадові оклади), а також фонди 
(або джерела) заробітної плати, які об’єктивно 
мають різні стимулюючі можливості для права на 
працю під час його реалізації. Усі елементи заро-
бітної плати, заздалегідь встановлені правовими 
нормами, стимулюють суб’єктів права на працю 
тим, що дають їм можливість на момент укла-
дення трудового договору знати, які необхідно 
здійснити витрати праці на конкретному підпри-
ємстві, форми обліку останньої та винагороди за 
працю. Вони мають оцінити свої здібності щодо 
тих чи інших витрат праці та вміти планувати або 
розраховувати свій заробіток і, відповідно, свої 
потреби. Відносна стабільність елементів заробіт-
ної праці (насамперед, тарифних ставок і посадо-
вих окладів), їх гарантований характер відіграють 
важливу роль у формуванні стійких мотивів та 
здійсненні права на працю на конкретному підпри-
ємстві за певною спеціальністю, кваліфікацією та 
на відповідній посаді [7, с. 154–155].

Інструментами детермінанти, яка визначає 
управління фондом оплати праці, є встановлення 
та обґрунтування розрядів, тарифних сіток, кое-
фіцієнтів та умов оплати праці в різних системах 
оплати праці. У процесі організації оплати праці 
важливу роль відіграє управління фондом оплати 
праці. Як і в разі управління будь-яким іншим 
об’єктом, цей процес включає такі складові, як 
планування, формування, контроль та оцінювання 
ефективності, а також має відповідати принципам:

– визначення тарифної сітки для робітників, 
фахівців, службовців та керівників;

– розробки та використання програм стиму-
лювання працівників структурних підрозділів під-
приємства за досягнення певних економічних 
показників;

– запровадження систем оцінювання та атес-
тації персоналу, які є основою для розроблення 
системи стимулювання працівників;

– формування фонду оплати праці з ураху-
ванням оптимізації фінансових витрат підприєм-
ства;

– забезпечення різними видами матеріальної 
допомоги через використання фонду додаткових 

виплат та формування диференційованої системи 
преміювання [8, с. 551].

Інструментарій, який запроваджують на наново 
виникаючих ланках оперативного регулювання 
організації оплати праці, складається з інструмен-
тів консолідованої детермінанти за потребою.

Висновки з проведеного дослідження. Осо-
бливості макроекономічних процесів в економіці 
України не вкладаються у схеми закономірностей, 
відомих нині економічній науці. Для практичної 
реалізації державної стратегії економічного розви-
тку необхідні конкретизація пріоритетів, уточнення 
ресурсного забезпечення, відпрацювання механіз-
мів здійснення та вибір найоптимальніших методів 
державного регулювання або розроблення нових 
методів на основі теорії та практики. Незважаючи 
на наявність значного теоретичного надбання, 
науковці досі займаються пошуками оптимальної 
моделі економічного розвитку, враховуючи наці-
ональні особливості перебігу трансформаційних 
процесів та наголошуючи на важливості чинника 
державного регулювання. Однак очевидна фраг-
ментарність розробок обумовлює необхідність 
системного дослідження теоретичних та приклад-
них засад державного регулювання з урахуванням 
вітчизняного та зарубіжного досвіду.
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У статті розглянуто особливості держав-
ного регулювання форм господарювання в 
аграрній сфері економіки України. Особисті 
селянські господарства є важливою скла-
довою аграрного сектору. Проаналізовано 
ключові положення Закону України «Про 
особисте селянське господарство». Дер-
жавне регулювання форм господарювання в 
аграрній сфері економіки України потребує 
комплексного підходу. Особлива увага при-
ділена формуванню ефективних механізмів 
державного регулювання розвитку особис-
тих селянських господарств в системі наці-
ональної аграрної економіки.
Ключові слова: державне регулювання, 
державна підтримка, аграрний сектор, осо-
бисті селянські господарства, європейський 
досвід.

В статье рассмотрены особенности госу-
дарственного регулирования форм хозяй-
ствования в аграрной сфере экономики 
Украины. Личные крестьянские хозяйства 
являются важной составляющей аграр-
ного сектора. Проанализированы ключе-
вые положения Закона Украины «О личном 
крестьянском хозяйстве». Государствен-
ное регулирование форм хозяйствова-

ния в аграрной сфере экономики Украины 
требует комплексного подхода. Особое 
внимание уделено формированию эффек-
тивных механизмов государственного 
регулирования развития личных крестьян-
ских хозяйств в системе национальной 
аграрной экономики.
Ключевые слова: государственное регу-
лирование, государственная поддержка, 
аграрный сектор, личные крестьянские 
хозяйства, европейский опыт.

The peculiarities of state regulation of forms of 
management of economic activity in the agricul-
tural sphere of economy of Ukraine are consid-
ered. Private farming is an important component 
of the agricultural sector. The key positions of 
the Law of Ukraine “About the personal peas-
ant economy” are analyzed. State regulation of 
forms of management in the agrarian sphere of 
the Ukrainian economy requires a comprehen-
sive approach. Special attention is paid to the 
development of effective mechanisms of state 
regulation of private peasant farms in the system 
of national agrarian economy.
Key words: state regulation, state support, 
agrarian sector, private peasant farms, European 
experience.

Постановка проблеми. Незважаючи на без-
заперечні досягнення науки в галузі соціальних, 
правових, історичних та інших аспектів, досі немає 
єдиного визначення соціально-економічної при-
роди, розходяться думки щодо перспектив розви-
тку дрібного індивідуального виробництва в аграр-
ній сфері економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням розвитку сільського господарства при-
свячено наукові праці провідних вітчизняних уче-
них, зокрема роботи О. Могильного, В. Месель-
Веселяка, Н. Патики, П. Саблука, Р. Тринька, 
В. Юрчишина. Теоретичні та методологічні аспекти 
розвитку особистих селянських господарств дослі-
джували такі науковці, як П. Березівський, С. Бала-
нюк, П. Гайдуцький, М. Малік, Г. Черевко, О. Шпи-
чак, М. Шульський Однак, незважаючи на активне 
дослідження проблем підвищення ефективності 
державного механізму регулювання, його впливу 
на розвиток особистих селянських господарств в 
національній економіці, вони потребують подаль-
шого вивчення.

Постановка завдання. З огляду на європей-
ський досвід регулювання господарської діяль-
ності в аграрній сфері економіки необхідно визна-
чити перспективи та стратегію розвитку дрібного 
індивідуального виробництва в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Прикладом дрібного індивідуального виробництва 
в Україні є особисті селянські господарства. Під 
цим терміном часто розуміють підсобні господар-
ства населення, особисті підсобні господарства, 
сільські домогосподарства, особисті господарства 
селян, присадибні господарства. Однак термін 
«особисті селянські господарства» вживається 
найчастіше. У статистичних збірниках вони фігу-
рують як господарства населення.

У вітчизняній економічній літературі селянське 
господарство характеризується як особисте вироб-
ництво споживчого характеру. За часів колишнього 
СРСР основною метою виробничої діяльності під-
собного господарства було виробництво сільсько-
господарської продукції в розмірах, необхідних для 
задоволення потреб членів сім’ї селянина. Над-
лишки дозволялося реалізовувати, але в незна-
чних розмірах. Господарства, які мали товарний 
характер, засуджувались як такі, що втратили 
соціалістичний характер, а тому не притаманні 
радянському суспільству. З власниками товарних 
селянських господарств велася боротьба різними 
методами, зокрема за допомогою засобів масової 
інформації, прийняття законів, що обмежували роз-
міри виробництва в селянських господарствах, роз-
міри житла, окремі види виробництва продукції.
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На усіх етапах історії існування та ведення осо-
бистого сільського господарства є невід’ємною 
рисою сільського укладу життя. Воно впливає на 
формування соціальних якостей сільського насе-
лення, ставлення до праці.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про осо-
бисте селянське господарство» від 15 травня 
2003 р. № 742-ІV особисте селянське господар-
ство (ОСГ) – це господарська діяльність, яка 
проводиться без створення юридичної особи 
фізичною особою індивідуально або особами, які 
перебувають у сімейних чи родинних відносинах 
і спільно проживають, з метою задоволення осо-
бистих потреб шляхом виробництва, переробки 
та споживання сільськогосподарської продукції, 
реалізації її надлишків та надання послуг з вико-
ристанням майна особистого селянського гос-
подарства, зокрема у сфері сільського зеленого 
туризму. Відповідно до ст. 3 дія Закону поширю-
ється на фізичних осіб, яким у встановленому 
законом порядку передано у власність або оренду 
земельні ділянки для ведення особистого селян-
ського господарства [1].

В результаті дослідження виявлено чинники, 
які впливають на раціональне ведення особис-
тих селянських господарств, зокрема природні 
умови, інвестиції, ринкову кон’юнктуру, податкову 
та кредитну політику, державну підтримку, соці-
ально-побутові, культурні та духовні умови, вели-
чину загальних витрат на виробництво продукції. 
Оцінювання цих факторів дала змогу провести 
класифікацію цієї категорії господарств і виокре-
мити переважно товарні особисті селянські госпо-
дарства, розміщені навколо невеликих районних 
центрів та сільських поселень; низькотоварні осо-
бисті селянські господарства, які мають сприят-
ливі умови для подальшого розвитку, розміщені на 
депресивних територіях регіону; городо-садівничі 
особисті селянські господарства, призначені пере-
важно для задоволення потреб домогосподар-
ства у сільськогосподарській продукції, розміщені 
навколо обласних та великих районних центрів.

Спільним для селянських господарств є сільсько-
господарська діяльність з виробництва, переробки 
та реалізації сільськогосподарської продукції.

Роль ОСГ значно зростає під час руйнації вели-
кого товарного сільськогосподарського вироб-
ництва за відсутності на цій території умов для 
зайнятості мешканців сільських поселень. Це під-
тверджує частка домашніх господарств у загаль-
них обсягах випуску продукції у сільському госпо-
дарстві, яка коливалась від 61,8% у 2000 р. до у 
43,8% у 2015 р. [2].

Діяльність ОСГ дає змогу забезпечувати значну 
частину населення багатьма видами продоволь-
ства. З економічної точки зору значні масштаби 
дрібного, переважно натурального господарства 
характеризують відсталість аграрного сектору. 

У сучасних умовах натуралізація виробництва – це 
регресивний процес, повернення до елементарної 
форми організації економіки. Тут відсутній суспіль-
ний поділ праці, переважає універсальна ручна 
праця, відсутня можливість використання переваг 
спеціалізації та концентрації виробництва.

В наукових дискусіях часто обґрунтовується 
теза про те, що невеликі за розмірами особисті 
селянські господарства беззаперечно програють 
іншим формам господарювання за розмірами, 
фінансовими можливостями та можливостями 
впровадження сучасних вартісних наукоємних 
технологій, а найголовніше, за обсягами вироблю-
ваної продукції.

Досліджуючи досвід європейських країн, 
зокрема Німеччини, звертаємо увагу на те, що 
сільські господарства здебільшого мають у своєму 
розпорядженні земельні площі у 5–10 га. В Укра-
їні таких господарств понад 60%. Варто звернути 
увагу на те, що за таких невеликих розмірах госпо-
дарств німецькі економісти вважають недоцільним 
створювати на державному рівні передумови для 
їх укрупнення. Натомість вважається важливішим 
забезпечити високу зайнятість населення.

Згідно з чинним законодавством для ведення 
особистого селянського господарства використо-
вують земельні ділянки розміром не більше 2,0 га, 
передані фізичним особам у власність або оренду 
в передбаченому законодавством порядку. Розмір 
земельної ділянки особистого селянського госпо-
дарства може бути збільшений у разі отримання в 
натурі (на місцевості) земельної частки (паю) та її 
спадкування членами особистого селянського гос-
подарства відповідно до закону. Земельні ділянки 
особистого селянського господарства можуть бути 
власністю однієї особи, спільною сумісною влас-
ністю подружжя та спільною частковою власністю 
членів особистого селянського господарства від-
повідно до закону.

Земельні ділянки особистого селянського гос-
подарства можуть використовуватися для ведення 
особистого селянського господарства, товарного 
сільськогосподарського виробництва, фермер-
ського господарства [1].

Сфера обліку ОСГ має свої особливості, а 
саме окремого порядку реєстрації ОСГ не перед-
бачено, проте з метою встановлення кількості 
особистих селянських господарств та їхніх осно-
вних характеристик Мінекономрозвитку України 
Наказом від 14 квітня 2017 р. № 572 затвердило 
Порядок обліку особистих селянських господарств 
сільськими, селищними та міськими радами. Ради 
заповнюють такі форми первинної облікової доку-
ментації: форма № 1 «Облікова картка об’єкта 
погосподарського обліку», форма № 3 «Список 
осіб, яким надані земельні ділянки для ведення 
особистого селянського господарства із земель 
міських поселень».
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Зазначеним порядком встановлено, що в разі 
ведення ОСГ для його обліку у формах № 1, 
3 зазначаються прізвище, ім’я, по батькові особи, 
якій була надана земельна ділянка з цільовим 
призначенням для ведення особистого селян-
ського господарства, площа земельної ділянки, 
яка належить вказаній особі або перебуває у її 
користуванні в межах сільської, селищної, місь-
кої ради. Також зазначаються назва та дата доку-
мента, що підтверджує право власності або право 
користування цією земельною ділянкою, пріз-
вище, ім’я та по батькові всіх осіб, які разом ведуть 
особисте селянське господарство. Якщо ведення 
ОСГ припинено, то зазначається дата закінчення 
цієї діяльності.

Статус офіційної зайнятості членів ОСГ визна-
чено ст. 8 Закону «Про особисте селянське госпо-
дарство», яка встановлює, що члени особистих 
селянських господарств є особами, які забезпе-
чують себе роботою самостійно та, відповідно до 
Закону України «Про зайнятість населення» від 
1 березня 1991 р. № 803-ХІІ, належать до зайня-
того населення за умови, що робота в цьому гос-
подарстві для них є основною.

Громадянин, який звільняється з роботи або 
втратив роботу, для постановки на облік до Цен-
тру зайнятості і набуття статусу безробітного, 
зобов’язаний надати довідку органів місцевого 
самоврядування про те, що він не є членом осо-
бистого селянського господарства або вийшов з 
такого членства.

Колишні члени особистих селянських гос-
подарств можуть реєструватися як шукаючі 
роботи та набувати статусу безробітних за умови 
пред’явлення довідки сільської, селищної чи місь-
кої ради про припинення діяльності особистого 
селянського господарства.

Таким чином, членам ОСГ забезпечено можли-
вість отримання соціальних гарантій та захисту в 
разі звільнення або втрати роботи.

Суб’єктом регулюючого впливу на розвиток 
ОСГ є держава в особі законодавчих, виконавчих 
та контролюючих органів, перш за все органів міс-
цевого самоврядування.

Щодо перспектив розвитку ОСГ, то ще 
О. Чаянов писав про диференціацію, переро-
дження селянського сімейного господарства в 
господарство фермерського типу, підкреслюючи, 
що йдеться не про великий розмір, а про соціаль-
ний тип господарювання, що «річ не в організації 
техніки виробництва, а в організації соціальної 
структури цього виробництва». Іншими словами, 
зміни, що виникали в побутових формах працес-
поживчого балансу, поступово перебудовуються 
у «форми фермерського господарства, побудо-
ваного із застосуванням найманої праці і з метою 
засвоєння доданої вартості». О. Чаянов зазначає, 
що «селянське сімейне господарство вимушене 

так використовувати ринкову кон’юнктуру та при-
родні умови виробництва, щоб мати можливість 
забезпечити внутрішню рівновагу за максимально 
можливого рівня добробуту сім’ї. Це досягається 
за рахунок впровадження таких технологій в орга-
нізацію виробництва в господарстві, що забез-
печують максимальний заробіток на трудодень» 
[3, с. 155].

Дослідження умов та особливостей розвитку 
особистих селянських господарств доводить, що 
сьогодні відсутній єдиний підхід до визначення 
сутності особистих селянських господарств, їх 
юридичного та соціального статусу. Така ситуація 
пояснюється тим, що з приєднанням до особистих 
селянських господарств земельних часток (паїв) 
створюють господарства, землеволодіння яких 
перевищують їх розміри у фермерів. Особисті 
селянські господарства, засновані на принци-
пах економічної вигоди, передбачають товарний 
характер виробництва, націлений на одержання 
прибутку. Господарство такого типу наближа-
ється до фермерського та може тримати статус 
фермерського після реєстрації його як юридичної 
особи [4].

Варто зазначити, що об’єктом регулюючого 
впливу має стати уся сукупність ОСГ України неза-
лежно від їх видів, особливостей функціонування, 
сучасної стадії та перспектив розвитку, місця та 
ролі в національній економіці, а також позицій на 
місцевих аграрних ринках. Держава має сприяти 
процесу трансформації особистих селянських гос-
подарств у товарні виробничі структури.

В умовах поширення відкритого та прихова-
ного безробіття на селі великого значення набу-
ває поділ ОСГ за типом формування трудових 
відносин на ті, що працюють із залученням членів 
сім’ї на умовах скороченого робочого дня, із залу-
ченням членів сім’ї на умовах повної зайнятості, 
а також із залученням сторонніх осіб, які не є чле-
нами селянської сім’ї власників ОСГ. Як правило, 
ОСГ із залученням членів сім’ї на умовах скороче-
ного робочого дня створюються у тих сім’ях, члени 
яких забезпечені роботою, а ведення підсобного 
господарства є лише їх додатковим заняттям, а 
не основним джерелом фінансових доходів. Коли 
роботу у сільській місцевості знайти складно, а 
товарність виробництва в ОСГ досить висока, 
зайнятість членів сім’ї у господарській діяльності 
ОСГ поступово підвищується, формується ОСГ із 
залученням членів сім’ї на умовах повної зайня-
тості. Іноді, а особливо для виконання сезонних 
робіт, ОСГ залучають сторонніх осіб. Проте в 
цьому разі зазвичай виникає тіньова зайнятість із 
відсутністю будь-якого соціального захисту залу-
чених працівників. Тому загалом розподіл ОСГ за 
типом формування трудових відносин має велике 
значення для вдосконалення політики соціального 
захисту сільського населення.
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Державна підтримка ОСГ здійснюється відпо-
відно до загальнодержавних та регіональних про-
грам за рахунок державного та місцевих бюджетів 
у порядку, встановленому законом.

Малі виробничі форми на селі забезпечують 
виробництво таких продуктів, які недоцільно або 
неможливо виробляти в умовах великого вироб-
ництва, спеціалізуються на трудомістких галузях з 
переважанням ручної праці, мають такі переваги: 
перспективи розвитку, оскільки технічний прогрес 
дає можливість і в них механізувати працю, під-
вищити її ефективність, не розширюючи господар-
ства; застосовувані технології здешевлюються, 
стають доступнішими; за рахунок своєчасності 
та високої якості робіт мають можливість отри-
мувати в більшій кількості і продукцію високої 
якості з одиниці площі або на голову продуктивної 
худоби; визначають більш оперативну реаліза-
цію малими партіями свіжої продукції, що швидко 
псується; дають можливість ввести в обіг та під-
вищити якість земельних ресурсів, утилізувати 
виробничі та побутові відходи; відкривають мож-
ливості більш повного та кращого використання 
трудових ресурсів, не зайнятих у громадському 
виробництві; економлять витрати на виробниче 
будівництво за рахунок використання малих гос-
подарських будівель.

Висновки з проведеного дослідження. Дер-
жавне регулювання форм господарювання в агар-
ній сфері економіки України потребує комплек-
сного підходу.

Особисті селянські господарства є важливою 
складовою аграрного сектору економіки України. 
Незважаючи на велику кількість, їхній розвиток 
відбувається стихійно, що негативно позначається 
на результатах господарювання. Особливої акту-
альності набуває формування ефективних меха-
нізмів державного регулювання розвитку ОСГ у 
системі національної економіки.

Регулювання розвитку ОСГ доцільно розгля-
дати як цілеспрямовану діяльність держави щодо 
утворення сприятливих умов ведення господар-
ської діяльності та формування необхідних зако-
нів, правил та форм поведінки господарюючих 
суб’єктів.

Регулюючий вплив на розвиток ОСГ має забез-
печуватися через спеціальний механізм регулю-
вання, що є сукупністю заходів та прийомів зако-
нодавчого, виконавчого та контролюючого впливу 
держави на умови та процес виробничо-господар-
ської діяльності ОСГ, покликаний забезпечити їх 
ефективне функціонування та сталий розвиток. 
Ефективне регулювання має спрямовуватися на 
зміцнення матеріально-технічної бази ОСГ; опти-
мізацію обсягів і структури виробництва та підви-
щення якості вироблюваних в ОСГ сільськогос-
подарських продуктів; посилення продовольчої 
безпеки держави; підвищення конкурентоспро-
можності вітчизняного сільськогосподарського 
виробництва; зміцнення матеріально-фінансового 
стану сільських родин, поліпшення добробуту 
сільських мешканців; розвиток сільських територій 
та соціальної сфери села.
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У статті розглянуто інвестиційні бар’єри в 
економіці України, пов’язані з ускладненими, 
несправедливими та забюрократизованими 
механізмами підключення до інженерних 
мереж. Проаналізовано причини та наслідки 
низької ефективності поточних регулятор-
них заходів держави з вирішення цієї про-
блеми. Окреслено європейський досвід забез-
печення ефективної системи приєднання 
бізнесу до інженерних мереж. Запропоновано 
новий алгоритм приєднання до інженерних 
мереж в Україні з метою зменшення тягаря 
інфраструктурних витрат для інвесторів. 
Визначено основні принципи законодавчого 
забезпечення ефективної практики приєд-
нання до інженерних мереж в Україні.
Ключові слова: інженерні мережі, інвести-
ційні витрати, інженерно-транспортна інф-
раструктура, Doing Business, НКРЕКП.

В статье рассмотрены инвестиционные 
барьеры в экономике Украины, связан-
ные с осложненными, несправедливыми и 
забюрократизированными механизмами 
подключения к инженерным сетям. Про-
анализированы причины и последствия 
низкой эффективности текущих регуля-
торных мер государства по решению этой 
проблемы. Определен европейский опыт 
обеспечения эффективной системы при-
соединения бизнеса к инженерным сетям. 

Предложен новый алгоритм присоединения 
к инженерным сетям в Украине с целью 
уменьшения бремени инфраструктурных 
расходов для инвесторов. Определены 
основные принципы законодательного обе-
спечения эффективной практики присоеди-
нения к инженерным сетям в Украине.
Ключевые слова: инженерные сети, инве-
стиционные расходы, инженерно-транс-
портная инфраструктура, Doing Business, 
НКРЭКУ.

The article deals with investment barriers in the 
Ukrainian economy aroused from complicated, 
unfair and bureaucratized mechanisms of con-
nection to engineering networks. The reasons 
and consequences of low efficiency of current 
state regulatory measures for solving this prob-
lem are analyzed. The European experience 
of providing an effective system for connecting 
business to engineering networks is outlined. 
A new algorithm for connecting to engineering 
networks in Ukraine in order to reduce burden 
of infrastructure costs for investors is proposed. 
Basic principles of legislative support to create 
effective system of connection to engineering 
networks in Ukraine are determined.
Key words: engineering networks, investment 
costs, engineering and transport infrastructure, 
Doing Business, NCREPU.

1 Стаття підготовлена в рамках розробки проекту Закону 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо сприяння розвитку промисловості інвестиційної 
діяльності, захисту та гарантування прав і законних інтересів 
суб’єктів підприємницької діяльності» № 6671.

Постановка проблеми. Україна протягом 
останніх років занурилась в економічну депре-
сію, яка характеризується тривалою негативною 
динамікою ВВП, критичним дефіцитом інвестицій, 
ростом боргового навантаження на Держбюджет, 
спадом промислового виробництва, скороченням 
експорту та зайнятості населення, зниженням 
реальних доходів домогосподарств, обвалом курсу 
національної грошової одиниці та зростанням спо-
живчих цін. Замість створення нової перспективи 
розвитку країна потрапила під загрозу соціальної 
дестабілізації, оскільки мільйони людей опини-
лись за межею бідності, а підприємці та молодь 
все більше виїжджають за кордон в пошуках кра-
щих умов життя.

В результаті гібридної військової агресії проти 
України та проведення недолугої соціально-еко-
номічної та грошово-кредитної політики протягом 
2014–2015 рр. обсяги промислового виробни-
цтва впали на 22%, показавши лише невеликий 
ріст у 2,8% у 2016 р. [1]; товарний експорт з Укра-
їни за останні 3 роки скоротився на 46%, або на 

28,9 млрд. дол. США [2]; обсяг прямих інозем-
них інвестицій порівняно з 2013 р. зменшився 
на 15,2 млрд. дол. США [3]; офіційне безробіття 
(розраховане за методологією МОП) за 1 квартал 
2017 р. сягнуло 10,1%, або близько 1,8 млн. осіб 
[4]. Як наслідок, падіння реального ВВП протягом 
2014–2015 рр. склало 15,8%, що, вочевидь, не ком-
пенсується ростом економіки на 2,3% у 2016 р. [5].

При цьому в Україні продовжують існувати 
необґрунтовані інвестиційні бар’єри для вітчиз-
няних та іноземних інвесторів, зокрема штучно 
ускладнені, несправедливі, бюрократизовані та 
корупціогенні механізми підключення до інже-
нерних мереж (енерго-, водо-, тепло-, газопоста-
чання тощо). Збереження цих механізмів вигідне 
монополістам та афілійованим з ними структурам 
і категорично невигідне реальним інвесторам, 
виробникам, підприємцям, роботодавцям, платни-
кам податків та усьому українському суспільству.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Актуальним проблемам розвитку інженерно-тран-
спортної інфраструктури як чинника поліпшення 
інвестиційного клімату в Україні присвячено 
доробки таких вітчизняних вчених, як, зокрема, 
І.В. Моргачов [6], М.В. Кондрашова [7], М.Ю. Порвін 
[8], І.Ю. Гужва [9]. Проте аналіз конкретної про-
блеми приєднання промислових підприємств до 
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інженерних мереж в Україні не знайшов свого відо-
браження у вітчизняних наукових публікаціях, що з 
огляду на беззаперечну актуальність порушеного 
питання визначає необхідність дослідження.

Постановка завдання. Метою статті є наукове 
обґрунтування алгоритму приєднання промисло-
вих об’єктів до інженерних мереж в Україні як чин-
ника вдосконалення інвестиційного клімату.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Внаслідок домінування неефективних, репресив-
них та корупціогенних регуляторних механізмів 
Україна посідає 80 місце зі 190 країн за легкістю 
ведення бізнесу в рейтингу “Doing Business 2017”, 
поступаючись за цим показником навіть Бутану чи 
Ботсвані. При цьому за показником «отримання 
дозволів на будівництво» Україна посідає одне з 
останніх у світі місце (140 місце), а за показником 
«підключення до електромереж» – 130 місце у 
зазначеному рейтингу [10, c. 247].

Сьогодні для того, щоб приєднати двоповерхове 
складське приміщення до електромережі (пере-
буває на відстані 150 м від електромереж, потуж-
ність підключення становить 140 кВт), підприємцю 
в Україні необхідно витратити 281 день, тоді як в 
Чехії на це піде 68 днів, в Туреччині – 63 дні, у Шве-
ції – 52 дні, в Сінгапурі – 30 днів (рис. 1).

При цьому вартість такого підключення в 
Україні, згідно з оцінками укладачів звіту “Doing 
Business”, становитиме 638% від рівня середнього 
річного доходу на душу населення (% of income per 
capita), тоді як в Канаді – 126%, Білорусії – 119%, 
Німеччині – 41%, Південній Кореї – 38%, Чехії – 
25%, а в Польщі – 19% (рис. 2).

Таким чином, підключення до електромереж в 
Україні є одним з найбільш витратних та потребує 

набагато більше часу порівняно з більшістю інших 
країн світу.

З підключенням до інших інженерних мереж 
ситуація аналогічна. Неефективна модель при-
єднання до інженерних мереж в Україні є одним з 
найбільших інвестиційних бар’єрів, який суттєво 
погіршує інвестиційний клімат. Негативна дія цього 
фактору посилюється фактичною відсутністю 
доступу до дешевого кредитного ресурсу (за вар-
тістю кредитів Україна є восьмою з кінця в рейтингу 
Світового банку) [11], відсутністю дієвих інвестицій-
них та податкових стимулів для нових виробництв 
(які діють в індустріальних парках, спеціальних еко-
номічних зонах та програмах регіонального розви-
тку успішних країн світу), відсутністю ефективного 
тарифного регулювання (непрозорість та необґрун-
тованість рішень Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг (НКРЕКП)), відсутністю дер-
жавної підтримки високотехнологічного бізнесу та 
несировинного експорту (створення українського 
експортно-кредитного агентства саботується вико-
навчою владою) тощо.

Консервація наявної неефективної моделі при-
єднання до інженерних мереж разом зі спробами 
її косметичного поліпшення збереже непереборні 
бар’єри для нових інвестицій та фактично уне-
можливить модернізацію інфраструктурних акти-
вів, поглиблюючи технологічну відсталість та над-
мірну енергоємність вітчизняної економіки. Адже 
середній знос основних засобів у країні стано-
вить 60,1%, а у сфері постачання електроенергії, 
газу, пари та кондиційованого повітря зношеність 
основних засобів перебуває на критичному рівні 
(82,6%) [12].

Рис. 1. Строк підключення до електромереж в країнах світу станом на 2017 р.

Джерело: укладено автором на основі джерела [10, c. 188–251]
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Про ускладненість доступу до мереж та інф-
раструктури природних монополій в Україні нео-
дноразово говорили представники реального 
сектору економіки, бізнес-асоціації та авторитетні 
експерти, зокрема Агентство США з міжнарод-
ного розвитку (USAID), Рада бізнес-омбудсмена 
(Business Ombudsman Council), Офіс ефективного 
регулювання (BRDO).

Згідно зі звітом Ради бізнес-омбудсмена «При-
родні монополісти vs. конкурентний бізнес: шляхи 
поліпшення співпраці» до основних проблем, з 
яким стикається бізнес-середовище під час при-
єднання до інфраструктури, належать:

– складність і непрозорість процедури приєд-
нання замовників до інженерних мереж, що зумов-
лює прояви корупції, призводить до зростання 
витрат замовника та необґрунтованих відмов у 
наданні цих послуг;

– включення до технічних умов вимог щодо 
робіт та приладів, які не відносяться безпосеред-
ньо до певного підключення, встановлення облад-
нання певного класу, марки та торгової марки;

– відсутність чітких термінів здійснення робіт 
з приєднання об’єктів замовників до інженерних 
мереж, що призводить до затягування строків 
виконання робіт та додаткових необґрунтованих 
витрат споживачів [13, c. 6].

Зокрема, сьогодні в разі приєднання (крім 
стандартного приєднання) до інженерних мереж 
(електро-, тепло-, водо-, газопостачання тощо) 
замовники звертаються до постачальних органі-
зацій (які, як правило, є суб’єктами природних 
монополій), щоб отримати технічні умови на 
приєднання до наявних інженерних мереж та 
споруд.

У технічних умовах постачальні організації 
визначають точку забезпечення потужності (від 
наявних мереж) та точку приєднання (на об’єкті 
замовника). Технічними умовами визначається, які 
інженерні мережі та споруди треба побудувати та/
або реконструювати від точки забезпечення потуж-
ності до точки приєднання на об’єкті замовника.

З урахуванням того, що всі роботи (зокрема, 
розробка проектної документації) передбачається 
виконувати за рахунок замовника, під час визна-
чення необхідних для виконання робіт в технічних 
умовах ніяких обмежень ні щодо обсягів, ні щодо 
вартості не існує. Користуючись цим, постачальні 
організації, зловживаючи своїм монопольним ста-
новищем, можуть включати в технічні умови наба-
гато більші обсяги робіт, ніж потрібні для підклю-
чення конкретного об’єкта.

Серед інших причин зловживань та необґрун-
тованих вимог для підготовки технічних завдань на 
приєднання до інженерних мереж слід назвати від-
сутність загальнодоступної та достовірної інфор-
мації про наявні потужності, схеми проектних пла-
нувальних обмежень, магістральні вуличні мережі; 
інформації та даних про інженерні мережі, які міс-
тяться в містобудівному кадастрі, даних щодо еко-
логічних та інженерно-геологічних умов тощо.

Після видачі технічних умов замовник само-
стійно розробляє проектну документацію, пого-
джує її з організацією-постачальником, будує 
об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури 
та передає їх суб’єктам природних монополій без-
коштовно. Це суперечить самій логіці ринкових 
відносин та дискримінує інвесторів на користь 
монополістів. Зрештою, часто трапляється так, 
що суб’єкти природних монополій відмовляються  

Рис. 2. Вартість підключення до електромереж в країнах станом на 2017 р.

Джерело: укладено автором на основі джерела [10, c. 188–251]
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приймати побудовані за кошти інвесторів інже-
нерні мережі.

До того ж у замовника будівництва інженер-
них мереж в момент їх передачі суб’єкту при-
родних монополій виникають додаткові податкові 
зобов’язання, а саме ПДВ та податок на прибуток, 
які разом з іншими витратами необхідно сплатити 
під час безоплатної передачі таких мереж.

Такий порядок породжує на кожному з етапів 
складнощі для інвестора, затягує строки будів-
ництва інженерних мереж, приєднання до них, 
початку надання послуг, а також безпідставно 
збільшує видатки на спорудження інженерно-
транспортної інфраструктури.

В результаті всі витрати на будівництво об’єктів 
інженерно-транспортної інфраструктури включа-
ються до вартості продукції (вироблені товари, надані 
послуги, збудоване житло тощо), виготовленої замов-
ником. Підключення до інженерних мереж, зрештою, 
сплачуються з кишень пересічних українців. При 
цьому суб’єкти природних монополій, часто контро-
льовані приватними власниками, отримують кошти на 
модернізацію та відновлення фактично з двох джерел, 
а саме інвестиційної програми, яка закладається в 
тариф, та з вартості приєднання до інженерних мереж.

Спроби влади врегулювати питання підклю-
чення до інженерних мереж в рамках застарілої та 
фундаментально хибної моделі не тільки не поліп-
шують наявну ситуацію, але й остаточно руйнують 
довіру інвесторів до України.

Наприклад, 31 січня 2017 р. на засіданні 
НКРЕКП прийнято Постанову «Про встановлення 
питомої вартості нестандартного приєднання елек-
троустановок до електричних мереж на 2017 рік» 
від 31 січня 2017 р. № 148 (далі – Постанова) [14].

В результаті цього нововведення інвестори 
стали зупиняти проекти та згортати інвестиційні 
програми. Більш того, дії НКРЕКП повністю супер-
ечать проголошеному урядом курсу на підтримку 
промисловості, залучення інвестицій, децентра-
лізацію та регіональний розвиток. Вказана Поста-
нова, згідно з оцінками галузевих асоціацій та 
експертів, запроваджує суттєво завищену питому 
вартість нестандартного приєднання електроуста-
новок (потужністю до 5 МВт) до електричних мереж.

В обґрунтуванні зазначеної Постанови НКРЕКП 
посилається, зокрема, на розрахунки, які були 
проведені ТОВ «Делойт і Туш» щодо вартості замі-
щення активів з урахуванням їх фізичного зносу 
та коефіцієнта оптимізації, таких електропереда-
вальних організацій:

– ПАТ «Львівобленерго»;
– ПАТ «Кіровоградобленерго»;
– ПАТ «Київобленерго»;
– ПАТ «Прикарпаттяобленерго»;
– ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго».
Але, як стало відомо з офіційної відповіді ТОВ 

«Делойт і Туш» на депутатське звернення, вка-

зана компанія не здійснювала оцінювання вартості 
активів вказаних обленерго з метою встановлення 
НКРЕКП питомої вартості нестандартного приєд-
нання електроустановок до електричних мереж. 
Лише завдяки активному публічному супротиву 
виробників, будівельників, аграріїв, галузі аль-
тернативної енергетики, провідних експертів та 
громадськості і чіткій фаховій позиції активних 
парламентарів зазначена Постанова не була опу-
блікована та не набула чинності.

Зазначений випадок вчергове свідчить про 
необхідне врегулювання процедур і правил при-
єднання до інженерних мереж на законодавчому 
рівні за якісно новою моделлю із забезпеченням 
мінімальної «дискреції» для монополістів та чинов-
ників, а також наданням максимального захисту та 
гарантій для інвесторів, виробників, підприємців.

У цьому контексті слід наголосити на світо-
вому досвіді вирішення питань щодо підключення 
промислових та інших непобутових споживачів 
до інженерних мереж. Згідно зі звітом Ради біз-
нес-омбудсмена «Природні монополісти vs. кон-
курентний бізнес: шляхи поліпшення співпраці» 
існують два основні підходи до оплати за інже-
нерні підключення. Зокрема, у Сполучених Штатах 
Америки існує регулярна плата за кВт енергії, але 
немає плати за стандартне або нестандартне під-
ключення. В Європі деякі країни також не мають 
окремої плати за підключення, як і в Ізраїлі, де 
вартість будівництва нових ділянок електричних 
систем включена до тарифу на електроенергію 
[13, c. 9].

Таким чином, уряди цих країн мотивують роз-
подільні компанії забезпечувати резервну потуж-
ність, щоби не перешкоджати розвитку малого та 
середнього бізнесу. Наприклад, у Литві інвестор в 
разі підключення до електромереж сплачує лише 
40% кошторисної вартості спорудження нових 
мереж. А приватні домогосподарства сплачують 
взагалі 20% від кошторисної вартості. В Польщі 
для об’єктів електроенергетики з невеликою 
потужністю взагалі відсутня плата за приєднання 
до електричної мережі. А в багатьох країнах 
(наприклад, Італія, Греція) існує практика вико-
нання робіт з підключення самими власниками 
нових об’єктів, якщо вони вважають оцінену вар-
тість оператора занадто дорогою.

З урахуванням наведеного необхідно розро-
бити механізм для комплексного врегулювання 
питання приєднання до інженерних мереж (елек-
тро-, тепло-, водо, газопостачання тощо) на основі 
якісно нової моделі, що забезпечить встановлення 
справедливих ринкових відносин між замовни-
ками будівництва інженерних мереж та суб’єктами 
природних монополій з урахуванням кращого сві-
тового досвіду з метою залучення масштабних 
інвестицій та розвитку реального сектору еконо-
міки.
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З цією метою пропонується впровадити такий 
алгоритм підключення до інженерних мереж 
суб’єктів надання технічних умов (електро-, тепло-, 
водо-, газопостачання тощо).

1) Заявник звертається до суб’єктів надання 
технічних умов із заявою про одержання техніч-
них умов. При цьому заявник може самостійно за 
власний рахунок (із залученням спеціалізованих 
організацій) розробити проект технічних умов та 
додати його до заяви.

2) Протягом 30 робочих днів з дня отримання 
заяви на одержання технічних умов суб’єкт 
надання технічних умов зобов’язаний розглянути 
зазначену заяву та прийняти одне з таких рішень:

– про надання технічних умов, щодо яких було 
отримано заяву;

– про самостійне будівництво (спорудження, 
прокладання та/або розміщення) тих об’єктів інже-
нерно-транспортної інфраструктури, про які було 
зазначено у цій заяві, та/або про самостійний капі-
тальний ремонт (реконструкцію чи технічне пере-
оснащення) зазначених об’єктів.

Про прийняте рішення повідомляється реко-
мендованим листом протягом 10 робочих днів з 
дня прийняття відповідного рішення.

Крім того, встановлюється, що технічні умови 

не можуть містити жодних вимог придбавати будь-
які товари чи послуги або обов’язко проводити 
будь-які роботи на користь будь-яких юридичних 
чи фізичних осіб.

3) Після отримання технічних умов замовник 
самостійно здійснює будівництво об’єктів інже-
нерно-транспортної інфраструктури.

4) Під час спорудження інженерних мереж 
проводиться їх технічне обстеження, а після закін-
чення будівництва в 15-денний строк складається 
звіт про проведення технічного обстеження, який 
спрямовується суб’єкту надання технічних умов.

Якщо замовник має намір одержати відшко-
дування за спорудження інженерних мереж після 
передачі їх на баланс відповідному суб’єкту 
надання технічних умов, він забезпечує неза-
лежне оцінювання понесених витрат. Оцінювання 
здійснюється протягом 15 календарних днів.

5) У місячний строк з дня одержання звіту 
про проведення технічного обстеження суб’єкт 
надання технічних умов отримує у замовника 
інженерні мережі.

6) Протягом десяти робочих днів з дня отри-
мання інженерних мереж постачальник (суб’єкт 
надання технічних умов) відповідних послуг (това-
рів) зобов’язаний розпочати надання послуг кінце-
вим споживачам.

7) В шестимісячний строк з дня отримання 
інженерних мереж суб’єкт надання технічних умов 
зобов’язаний відшкодувати замовнику понесені 
ним витрати на їх будівництво, що підтверджені 
незалежною оцінкою. Оцінювання проводиться за 
рахунок замовника будівництва суб’єктом оціноч-
ної діяльності в порядку, встановленому законо-
давством.

Якщо суб’єктом надання технічних умов було 
прийняте рішення про самостійне проведення 
будівництва інженерних мереж, в тримісячний 
строк укладається тристоронній договір на зазна-
чені роботи з визначеною ним юридичною особою, 
яка виконуватиме такі роботи, та замовником, на 
якого цим договором покладається функція контр-
олю за своєчасністю проведення зазначених робіт 
(оскільки вчасне виконання будівельних та інших 
робіт щодо інженерних мереж безпосередньо 
залежить від прийняття в запланований строк в 
експлуатацію об’єкта будівництва).

Також суб’єкт надання технічних умов, який 
прийняв зазначене рішення, повинен забезпечити 
належне технічне обстеження та інший технічний 
супровід будівельних робіт. При цьому істотними 
умовами тристороннього договору є строк та чер-
говість проведення робіт, обов’язок щомісячно 
письмово інформувати замовника про хід прове-
дення робіт, відповідальність сторін тощо.

Схематичне зображення пропонованого алго-
ритму підключення до інженерних мереж суб’єктів 
надання технічних умов наведено на рис. 3.

Рис. 3. Новий алгоритм підключення 
до інженерних мереж в Україні

Джерело: розроблено автором
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Відповідні новації знайшли своє відображення 
в проекті Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо сприяння 
розвитку промисловості інвестиційної діяльності, 
захисту та гарантування прав і законних інтересів 
суб’єктів підприємницької діяльності» № 6671 [15]. 
Крім запровадження проаналізованого вище алго-
ритму, законопроект встановлює такі принципи та 
правила функціонування системи приєднання до 
інженерних мереж в Україні:

– законодавче встановлення відсутності плати 
за приєднання до інженерних мереж (для промис-
лового, житлового, громадського будівництва);

– запровадження економічно обґрунтованої та 
справедливої моделі взаємовідносин між замовни-
ками будівництва інженерних мереж та суб’єктами 
природних монополій, яка усуває бюрократію, 
корупціогенні ризики та надмірні витрати;

– зобов’язання суб’єктів природних монополій у 
загальнодоступному режимі оприлюднювати дані 
про наявні вільні потужності відповідних мереж, 
технічний стан усіх мереж та інших об’єктів інже-
нерно-транспортної інфраструктури, зокрема всю 
наявну проектну та іншу технічну документацію, 
а також задокументовані висновки результатів 
проведених перевірок та/або випробувань таких 
мереж та об’єктів;

– закріплення можливості відповідних ліцензо-
ваних суб’єктів готувати технічні умови та пропону-
вати їх суб’єктам природних монополій (виключне 
право надання технічних умов залишається за 
суб’єктом природних монополій);

– запровадження прозорої та чітко регламен-
тованої за строками процедури видачі технічних 
умов замовнику будівництва інженерних мереж, 
що унеможливлює затягування часу та корупціо-
генні ризики з боку суб’єктів природних монополій;

– заборона суб’єктам природних монополій 
вимагати від замовника будівництва інженерних 
мереж придбання будь-яких товарів чи послуг або 
проведення будь-яких робіт на користь юридичних 
чи фізичних осіб;

– зобов’язання суб’єкта природних монополій в 
місячний строк отримати від замовника збудовані 
ним інженерні мережі (після незалежного техніч-
ного обстеження) та в 10-денний строк забезпе-
чити постачання послуг, що гарантує дотримання 
чітких термінів будівництва та введення в експлу-
атацію;

– обов’язок суб’єктів природних монополій від-
шкодовувати в шестимісячний термін замовнику 
вартість збудованих ним інженерних мереж;

– гарантоване незалучення замовника будівни-
цтва до сплати пайової участі в розвитку інфраструк-
тури населеного пункту в разі будівництва таким 
замовником об’єктів соціальної інфраструктури;

– розширення використання сервітуту для спо-
рудження інженерних мереж з подальшою ком-

пенсацією понесених збитків власником ділянки в 
разі їх виникнення;

– встановлення відповідності планів розвитку 
відповідних об’єктів інженерно-транспортної інф-
раструктури містобудівній документації (деталь-
ним планам територій, генеральним планам 
тощо), а також встановлення відповідальності за 
невиконання;

– штрафні санкції для суб’єктів природних 
монополій за ненадання або несвоєчасне надання 
замовнику технічних умов за порушення порядку 
чи строків, передбачених запропонованим зако-
нопроектом механізмом спорудження інженерних 
мереж.

Отже, передбачається, що прийняття законо-
проекту сприятиме усуненню надмірних інвести-
ційних витрат, невиправданих витрат часу, а також 
усуненню корупціогенних факторів під час будів-
ництва нових та модернізації наявних об’єктів 
інженерно-транспортної інфраструктури (лінії та 
мережі електропередачі, зв’язку, мережі тепло- та 
водопостачання, водовідведення, мережі газо-
постачання та інші об’єкти газорозподільної сис-
теми, інші наземні чи підземні комунікації тощо) та 
об’єктів соціальної інфраструктури (дитячих сад-
ків, навчальних закладів, лікарень, амбулаторій, 
спортивних комплексів тощо).

Крім того, прийняття законопроекту забезпе-
чить підвищення місця України в рейтингу Світо-
вого Банку “Doing Business”, сприятиме активізації 
інвестиційної діяльності, зростанню обсягів пря-
мих інвестицій в країну, стимулюванню промис-
лового виробництва, промислового, житлового 
та громадського будівництва , створенню нових 
енергоефективних виробництв та сотень тисяч 
високопродуктивних робочих місць, як наслідок, 
підвищенню конкурентоспроможності економіки, 
подоланню масштабної бідності населення та під-
вищенню рівня життя громадян України.

Висновки з проведеного дослідження. 
В Україні сформувалась неефективна система 
приєднання до інженерних мереж, що знеохочує 
притік іноземних та внутрішніх інвестицій, пере-
шкоджає розвитку інфраструктури та реального 
сектору економіки. Вирішення цієї проблеми 
потребує законодавчого встановлення алгоритму 
приєднання до інженерних мереж зі спрощеними 
процедурами, на засадах економічно обґрунтова-
ної та справедливої моделі взаємовідносин між 
усіма учасниками процесу. Відповідні рішення 
знайшли своє втілення у проекті Закону України 
№ 6671.
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У статті розглянуто сутність кластер-
ної форми організації діяльності, зазначено 
специфіку туристичних кластерів. Охарак-
теризовано сутність та види державної 
кластерної політики, європейський досвід 
створення кластерів. Підкреслено важли-
вість державного регулювання для ефек-
тивного розвитку кластерів. Окреслено 
проблеми формування туристичних клас-
терів в Україні. Надано перелік діючих в Укра-
їні туристичних кластерів, визначено пер-
спективи використання кластерної форми 
організації діяльності туристичного бізнесу.
Ключові слова: кластер, туристичний 
кластер, кластерна політика, туристичний 
бізнес, державне регулювання.

В статье рассмотрена сущность кла-
стерной формы организации деятельно-
сти, отмечена специфика туристических 
кластеров. Охарактеризованы сущность 
и виды государственной кластерной поли-
тики, европейский опыт создания класте-
ров. Подчеркнута важность государствен-
ного регулирования для эффективного 

развития кластеров. Очерчены проблемы 
формирования туристических кластеров в 
Украине. Предоставлен перечень действу-
ющих в Украине туристических кластеров, 
определены перспективы использования 
кластерной формы организации деятель-
ности туристического бизнеса.
Ключевые слова: кластер, туристический 
кластер, кластерная политика, туристи-
ческий бизнес, государственное регулиро-
вание.

The essence of the cluster form of organization is 
considered in the article; the specificity of tourist 
clusters is noted. The essence and types of state 
cluster policy, European experience of cluster 
functioning are characterized. We underline the 
importance of state regulation for the develop-
ment of clusters. Problems of formation of tour-
ist clusters in Ukraine are identified. The list of 
Ukrainian tourist clusters is given; prospects of 
using the cluster form of organization for tourist 
business are determined.
Key words: cluster, tourist cluster, cluster policy, 
tourist business, state regulation.

Постановка проблеми. Дослідження прак-
тики функціонування туристичного бізнесу Укра-
їни показують, що сьогодні ще не знайдена опти-
мальна модель регулювання розвитку туристичної 
галузі на рівні регіонів, окремих територій та під-
приємств. Інтенсивний розвиток туризму в Україні 
вимагає пошуку нових інноваційний форм регу-
лювання цієї сфери діяльності, напрямів коор-
динації діяльності органів влади, територіальних 
громад та суб’єктів господарювання. Саме таким 
сучасним напрямом розвитку туризму є створення 
туристичних кластерів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням сутності та особливостей клас-
терної форми організації займались багато 
зарубіжних та вітчизняних дослідників, зокрема 
І.О. Дегтярьова, Л.А. Істоміна, С.І. Соколенко 
[1–3]. Проблемам створення кластерів у турис-
тичній сфері присвячені роботи М.П. Войнаренко, 
Л.М. Кирилюк, Ю.О. Ніколаєва, В.Ф. Семенова, 
Н.О. Щербакової [4–8]. Однак питання, пов’язані 
з напрямами формування кластерної політики в 
туризмі для забезпечення ефективності регулю-
вання цієї сфери, залишаються дискусійними.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
визначення ролі туристичних кластерів як одного з 
напрямів регулювання туристичного бізнесу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В економічній літературі існує багато тлумачень 
поняття «кластер». Найбільш авторитетним є 
визначення цього поняття американським вченим 

М. Портером. Згідно з його визначенням кластери – 
це сконцентровані за географічною ознакою групи 
взаємозв’язаних компаній, спеціалізованих поста-
чальників, постачальників послуг, фірм у відповідних 
галузях, а також пов’язаних з їх діяльністю організа-
цій (наприклад, університетів, агентств зі стандар-
тизації, торговельних, туристичних, будівельних 
об’єднань) у певних конкуруючих сферах [9, с. 207].

Об’єднання в кластер як чітку систему поши-
рення знань та технологій дає змогу впроваджу-
вати швидкі зміни, оновлювати техніку та техноло-
гію за рахунок їх гнучкості. У кластері (коли витрати 
розподіляються між його учасниками) нижче ціна 
експерименту, чіткіше бачення та ясніше розу-
міння ринку, краще умови доступу до інформації 
та краще можливості її аналізу. Позитивною рисою 
кластерної моделі є зростання продуктивності під-
приємств у тій місцевості, де створено кластер.

Позитивними наслідками розвитку кластерів як 
форми регулювання економічних відносин є:

– поліпшення зв’язків між державними та гро-
мадськими організаціями;

– створення нового бізнесу у вільних сегментах 
ринку;

– об’єднання спільних інтересів різних соціаль-
них груп;

– підвищення впливовості некомерційних орга-
нізацій у процесі регіонального розвитку;

– створення механізму міжрегіональної вза-
ємодії, який має забезпечити умови стабільного та 
ефективного функціонування сфер діяльності.
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Територіальні масштаби кластеру можуть варі-
юватись від одного міста, регіону до країни або 
навіть до кількох сусідніх країн, тобто кластер є 
територіальним поняттям.

Важливою є роль державного регулювання 
у формуванні ефективної діяльності кластерів. 
Оскільки в роботі аналізується розвиток туристич-
них кластерів, доцільно визначити сутність дер-
жавного регулювання сферою туризму.

Державне регулювання сферою туризму – це 
цілеспрямований вплив держави на економічні, 
адміністративно-правові та організаційні відно-
сини між суб’єктами туристичної діяльності та 
державними органами влади і місцевого самовря-
дування.

Метою державного регулювання туристичної 
галузі є координація та контролювання діяльності 
суб’єктів туризму з урахуванням завдань та напря-
мів розвитку, а також для виконання економічних 
програм. Також важливим напрямом державного 
регулювання туристичного бізнесу є досягнення 
раціонального використання туристичних ресур-
сів та економічного потенціалу регіону. Для цього 
необхідно вибрати управлінську модель та орга-
нізаційну структуру подальшого розвитку. Органі-
заційно-економічний механізм регулювання роз-
витку сфери туризму повинен реалізовуватись у 
межах певних організаційно-господарських форм 
просторової організації території, а саме турис-
тичних районів, курортів, курортополісів, заповід-
них територій, спеціальних економічних зон. Все 
більше науковців та практиків сходяться на думці 
про те, що туристичний кластер повинен стати 
ефективним механізмом оптимізації розвитку 
туристичного бізнесу в регіонах України.

Туристичний кластер слід розглядати як спе-
цифічний економічний механізм взаємодії під-
приємств матеріального та нематеріального 
виробництва, соціальної та туристичної сфери, 
що одержують прибуток від надання туристичних 
послуг. Продукування, виготовлення туристичних 
послуг є головною функцією туристичного клас-
теру. Функціонально-галузева структура турис-
тичного кластеру складається із суми послуг, які 
надаються численними підприємствами. Голов-
ною причиною успіху кластерної моделі в турис-
тичному бізнесі є створення критичної маси для 
конкурентних переваг. Малі та середні підпри-
ємства, якщо працюватимуть поодинці, ніколи не 
досягнуть тих успіхів і тих переваг, яких досягають 
кластери. Туристичні кластери – це форми тери-
торіальної організації, що стимулюють економічне 
зростання не тільки у сфері туризму, але й усього 
регіону.

Усі конкурентні переваги туристичного клас-
теру дають максимальний ефект через мініміза-
цію видатків порівняно з окремо наявними підпри-
ємствами, які нерідко не витримують конкуренції 

на локальному та національному ринках з боку 
сильніших бізнес-одиниць чи іноземних компаній 
та згортають свою діяльність.

Членство в кластері для підприємств туристич-
ного бізнесу означає широкий доступ до інфор-
мації щодо різних аспектів діяльності; можливості 
виходу на національний або світовий ринок; залу-
чення капіталовкладень для покращення якості 
послуг та посилення конкурентних переваг; доступ 
до юридичних та маркетингових консультацій; 
участь керівного складу бізнес-одиниць (туристич-
них підприємств) у семінарах, що проводяться для 
ознайомлення з особливостями ведення бізнесу.

Передумовою виникнення туристичного клас-
теру є концентрація туристичної діяльності на пев-
ній території. Окрім безпосередньо суб’єктів госпо-
дарювання, до туристичних кластерів відносяться 
різні ресурси, а саме людські, фінансові, стимули 
для розвитку (наприклад, податкові пільги), при-
родні (наприклад, рекреаційний ресурс лиманів 
Одеської області або Нижнього Дунаю). Суттєвими 
складовими такого кластеру мають бути фізична 
інфраструктура (наприклад, шляхи), інформа-
ційна та науково-технічна інфраструктура.

Отже, можна стверджувати, що ефективність 
функціонування туристичного бізнесу може бути 
пов’язана з реалізацією ідеї про необхідність коор-
динації дії всіх підприємств, що беруть участь у 
створенні туристичних послуг. Ця ідея може бути 
реалізована в рамках туристичного кластеру.

Розуміючи стратегічну важливість кластерних 
утворень для розвитку країн та регіонів, в основу 
регіональних програм ЄС на період 2007–2013 рр. 
поклали саме кластерний підхід, причому це сто-
сується не тільки урбанізованих територій, але й 
сільських [10]. Усі рішення в ЄС щодо регіональ-
ного розвитку приймаються з урахуванням пере-
ваг кластерного підходу та стосуються процесів 
різноманітної кооперації.

Необхідність застосування кластерного підходу 
усвідомлюється і в Україні. Ще в 2011 р. одним із 
завдань держави визначено ініціювання пілотних 
проектів щодо створення кластерних об’єднань за 
участю держави та створення інституційних пере-
думов для розвитку мережевої взаємодії компаній 
[1]. Практично реалізація цього завдання мож-
лива лише на регіональному або місцевому рівні, 
оскільки кластерні структури передбачають тери-
торіальну близькість її учасників. Тому відповідні 
дії влади мають здійснюватись саме на цих рівнях.

Питання про ступінь втручання держави в про-
цес кластеризації залишається дискусійним протя-
гом декількох десятиліть. У 1999 р. в дослідженні 
ОЕСР визначено напрями політики держави, які 
можна застосовувати на рівні кластерів, щоб реа-
гувати на провали ринку та системні проблеми. 
Тоді ж зроблено три головні висновки про те, якою 
повинна бути державна кластерна політика:
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1) кластери не створюються за бажанням дер-
жави, а повинні бути результатом дії ринкових сил;

2) державна кластерна політика не повинна 
бути спрямована на субсидування галузей або 
підприємств;

3) державна кластерна політика повинна уни-
кати прямого втручання й оперувати переважно 
непрямими інструментами [11, с. 65].

Кластерний підхід надає органам влади інстру-
ментарій ефективної взаємодії з бізнесом, при-
водить до глибшого розуміння його характерних 
особливостей і тактичних завдань, дає можливість 
цілеспрямованого та мотивованого стратегічного 
планування ресурсів регіону, розвитку територій 
та підвищення конкурентоспроможності еконо-
міки.

При цьому держава виступає як:
– регулятор, що визначає правила взаємодії 

між усіма елементами кластеру (держава – біз-
нес – науково-освітні установи);

– гарант збереження та розвитку сприятливих 
умов для інвестицій, інновацій та розвитку горизон-
тально орієнтованих мережевих бізнес-спільнот;

– підприємець, тобто безпосередній учасник 
інноваційних кластерів.

В останні десятиліття все більшого розвитку 
отримує кластерна концепція економічного роз-
витку та підвищення конкурентоспроможності 
регіонів. Зростання кількості та якості кластерів у 
багатьох країнах світу підтверджує життєздатність 
цієї моделі. Кластерний підхід дає низку переваг 
(інституційні, інноваційні, підвищення ефектив-
ності діяльності), за рахунок яких можна забез-
печити економічне зростання, залучення прямих 
іноземних інвестицій, вирішення проблеми зайня-
тості.

Про це свідчить досвід західноєвропейських 
країн, в яких роль держави у формуванні кластерів 
останнім часом істотно зросла. Напрями та форми 
державної підтримки відрізняються різноманіттям. 
Це й пряма фінансова підтримка специфічних 
проектів, й зниження податкового навантаження, 
й інвестиції в інфраструктуру регіонів, освіту, тре-
нінги та маркетинг, й забезпечення мережевої 
взаємодії з університетами, адміністраціями, фір-
мами.

Залежно від того, яку роль відіграє держава в 
розвитку кластерів, розрізняють підтримку повного 
циклу та фрагментарну підтримку. У першому 
випадку мається на увазі, що держава, маючи 
довгостроковий план розвитку території або галузі 
діяльності, створює сприятливі умови для ком-
паній, які виступають в ролі потенційних лідерів, 
«локомотивів» розвитку кластерів. Другий варіант 
означає підтримку вже сформованого кластеру та 
коригування напрямів його розвитку за допомо-
гою застосування різних інструментів економічної 
політики.

Під кластерною політикою можна розуміти 
комплекс заходів державного регулювання, які 
здійснюються органами державної влади з метою 
підвищення конкурентоспроможності економіки 
країни шляхом створення умов для розвитку клас-
терів. В Україні поки що кластерна політика дер-
жави перебуває на етапі формування. На наш 
погляд, основними завданнями кластерної полі-
тики держави мають бути:

– формування сприятливих умов для ефектив-
ного організаційного розвитку кластерів, включа-
ючи виявлення потенційних учасників кластеру, 
усунення певних обмежень, забезпечення збіль-
шення конкурентних переваг учасників кластеру;

– координація діяльності місцевих органів вико-
навчої влади та об’єднань підприємців у напрямах 
реалізації кластерної політики;

– забезпечення ефективної методичної, інфор-
маційно-консультаційної та освітньої підтримки 
реалізації кластерної політики на регіональному 
та галузевому рівнях;

– забезпечення ефективної підтримки проектів, 
спрямованих на підвищення конкурентоспромож-
ності учасників кластеру з урахуванням пріорите-
тів розвитку кластерів.

Ми вважаємо, що найбільш прийнятною для 
туристичного бізнесу в Україні може бути саме 
підтримуюча кластерна політика держави, яка 
б орієнтувалась на розвиток туристичної інфра-
структури в країні, стимулювання інновацій, іні-
ціювання проведення освітніх програм, проектів 
для суб’єктів господарювання, працюючих у сфері 
туризму, запровадження певних пільг та префе-
ренцій для стимулювання розвитку підприємниць-
кої діяльності в певних регіонах, наприклад у сіль-
ській місцевості.

В Україні процес кластеризації сфери туризму 
розпочався на початку 2000-х рр.. З того часу деякі 
кластери вже припинили своє існування, однак і 
зараз виникають та формуються нові утворення. 
Термін «кластер» активно застосовується в Укра-
їні як суб’єктами господарювання, так і органами 
влади. Однак аналіз українського законодавства 
не дає чіткої відповіді щодо трактування поняття 
«кластер». Хоча у створенні та функціонуванні 
туристичних кластерів, що є інструментами підви-
щення конкурентоспроможності економіки, пови-
нна бути зацікавлена держава.

У 2008 р. зроблено спробу прийняття доку-
мента, що визначав деякі терміни стосовно класте-
рів, передбачав проведення інформаційної роботи 
серед потенційних учасників кластерів. Однак 
цей документ, а саме Концепція створення клас-
терів в Україні, розроблений Кабінетом Міністрів 
України у 2008 р., так і не набрав чинності. Цією 
Концепцією визначались види кластерів, а саме 
виробничі, інноваційно-технологічні, туристичні, 
транспортно-логістичні. В проекті цього Розпо-
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рядження Кабінету Міністрів України вказувалось 
на те, що найважливішим показником діяльності 
кластерів є їх висока конкурентоспроможність на 
світовому ринку. Тому кластерний розвиток країни 
є однією з характерних ознак сучасної інновацій-
ної економіки. Крім того, кластери є комбінацією 
конкуренції та кооперації, а отже, об’єднання в 
одних сферах допомагають успішно вести конку-
рентну боротьбу в інших [2].

Кластерну модель організації туризму активно 
впроваджують такі європейські країни, як, зокрема, 
Італія, Франція, Норвегія, Греція, Бельгія. Клас-
терний підхід перетворився останніми роками на 
ключовий інструмент туристичної політики провід-
них європейських держав. Однак його практичне 
застосування для формування ефективного під-
приємницького середовища, створення туристич-
ної інфраструктури, підвищення конкурентоспро-
можності туристичних дестинацій ще недостатньо 
вивчені та оцінені в Україні. Аналіз показує, що 
кластеризація туристичного бізнесу як перспек-
тивного напряму розвитку економіки України від-
бувається повільними темпами, хоча спостеріга-
ється позитивна динаміка.

У вітчизняній науковій літературі можна знайти 
перелік значної кількості туристичних кластерів, 
які працюють в Україні. Однак, оскільки нині не 
визначеним є нормативно-правовий статус клас-
терів, неможливо з’ясувати їх фактичну кількість в 
Україні, хоча в наукових працях досить часто нази-
ваються конкретні цифри.

У дослідженні ми використовували офіційну 
інформацію Єдиного державного реєстру юридич-
них осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань. Згідно з цим Реєстром нині в Україні 
офіційно зареєстровані дев’ять туристичних клас-
терів, таких як «Кам’янець», «Кам’янецький диво-
край», «Кластер туризму: мальовнича Бережан-
щина», «Славутич», обласний туристичній кластер 
в м. Полтаві, «Сорочинський ярмарок», Волинський 
туристичний кластер, «Посулля», «Фрумушика-
Нова». Слід зазначити, що кластер «Сорочинський 
ярмарок» має інноваційно-технологічний характер, 
однак, оскільки мета та основні завдання кластеру 
пов’язані з розвитком підприємництва в туризмі, 
створенням нових туристичних маршрутів, ми від-
несли його до групи туристичних.

Всі українські кластери створюються у вигляді 
громадських організацій або спілок, що ще раз 
свідчить про неврегульованість нормативно-пра-
вової бази щодо порядку створення та державної 
реєстрації кластерів.

У багатьох дослідженнях українських вчених 
зазначається, що прикладами найбільш успіш-
них туристичних кластерів є кластер сільського 
туризму «Оберіг» (с. Гриців, Хмельницької області) 
та транспортно-туристичний кластер «Південні 
ворота України» (м. Херсон) [5; 6; 8]. Насправді 

кластер «Оберіг» – один з найперших туристичних 
кластерів України, який був утворений у 2002 р. 
і протягом багатьох років активно працював над 
розвитком еко- та агротуризму. Кластер «Південні 
ворота України» спеціалізувався на відновленні 
ярмаркових та торговельних заходів, які мають 
глибокі історичні витоки. Однак, згідно з офіцій-
ними даними Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громад-
ських формувань, діяльність цих утворень нині 
припинена. Недосконалість законодавчої бази в 
Україні приводить до того, що багато туристичних 
кластерів, про які згадується в публікаціях, зали-
шаються неформальними об’єднаннями, які офі-
ційно не зареєстровані.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, ми вважаємо, що Україна вибрала для себе 
шлях інтенсивного інноваційного розвитку, де пріо-
ритетне місце посідає кластерна модель організації 
економіки. В умовах глобалізації туристичного ринку 
кластери можуть стали консолідуючою силою, що 
спрямовує підприємства на досягнення максималь-
ної ефективності виробництва та отримання зна-
чущих конкурентних переваг, що приведе до під-
вищення конкурентоспроможності країни. Однак 
кластери не потрібно розглядати як єдиний дієвий 
засіб для вирішення гострих проблем структурного 
характеру. Результати кластеризації повною мірою 
виявляються лише через декілька років. Тому регу-
лювання розвитку туристичного бізнесу та окре-
мих територій необхідно здійснювати комплексно з 
урахуванням особливостей організації туристичної 
діяльності в Україні, спеціалізації регіонів країни та 
прийнятих довгострокових стратегій розвитку.
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У статті доведена важливість розвитку 
сільських територій у сучасних умовах пост-
кризової трансформації національної еконо-
міки України на основі оптимізації підтримки 
сільської місцевості з боку владних держав-
них інститутів з урахуванням закордонного 
досвіду. Також наведено та охарактери-
зовано особливості державної підтримки 
рурального розвитку у різних країнах світу, 
що були поділені на групи згідно з їхнім еко-
номічним розвитком (розмір ВВП на душу 
населення). Окремо надано характеристику 
підтримки державою розвитку сільських 
територій в Україні та зроблено порівняння з 
країнами-аутсайдерами, до групи яких, згідно 
з оцінкою розвитку національної економічної 
системи, належить країна. Виявлено, що, з 
огляду на економічні проблеми та посткризо-
вий розвиток держави, Україна використовує 
комбіновану підтримку сільської місцевості 
з акцентом на державний вплив і вплив при-
ватного бізнесу та домашніх господарств. 
Додатково наведена проблематика під-
тримки державними органами влади рураль-
них територій в країні.
Ключові слова: держава, інструменти, 
категорія, модель, підтримка, підхід, село, 
території.

В статье доказана важность развития 
сельских территорий в современных усло-
виях посткризисной трансформации нацио-
нальной экономики Украины на основе опти-
мизации поддержки сельской местности со 
стороны государственных институтов 
власти с учетом зарубежного опыта. Также 
приведены и охарактеризованы особенно-
сти государственной поддержки рурального 
развития в разных странах мира, которые 
были поделены на группы в соответствии 
с их экономическим развитием (размер ВВП 
на душу населения). Отдельно дана харак-
теристика поддержки государством сель-

ских территорий в Украине и сделано срав-
нение со странами-аутсайдерами, к группе 
которых, в соответствии с оценкой разви-
тия национальной экономической системы, 
относится страна. Выявлено, что, учиты-
вая экономические проблемы и посткризис-
ное развитие государства, Украина исполь-
зует комбинированную поддержку сельской 
местности с акцентом на государственное 
влияние, а также влияние частного бизнеса 
и домашних хозяйств. Дополнительно при-
ведена проблематика поддержки государ-
ственными органами власти руральных 
территорий в стране.
Ключевые слова: государство, инстру-
менты, категория, модель, поддержка, под-
ход, село, территории.

The article has proved the importance of rural ter-
ritories development in modern terms of post-cri-
sis transformation of Ukrainian national economy 
based on the optimization of support on the part 
of powerful state institutions for rural areas taking 
into account foreign experience. In addition, the 
research has provided and described peculiari-
ties of state support for rural development in dif-
ferent world countries, which have been divided 
into groups in compliance with their economic 
development (amount of per capita GDP). Sepa-
rately, the study has given characteristic features 
of state support for development of rural territo-
ries in Ukraine. The comparison with countries-
outsiders, to which based on the estimation of 
national economic system development the 
country belongs, has also been done. The article 
has identified that because of economic prob-
lems and post-crisis development of the country, 
Ukraine uses combined support for rural terri-
tories emphasizing the state, private business, 
and economic entities influence. Additionally, the 
research has outlined problems of the state bod-
ies support for rural areas in the county.
Key words: state, tools, category, model, sup-
port, approach, village, territories.

Постановка проблеми. Трансформація націо-
нальних економічної та соціальної систем в Україні, 
що відбувається під впливом двох послідовних еко-
номічних криз (2008–2009, 2013–2015 роки), підви-
щує роль сільських територій держави та робить їх 
розвиток одним з ключових факторів посткризового 
відновлення країни. Акцент на інтеграцію до єди-
ного європейського економічного простору та акти-
візацію диверсифікації зовнішньоторгових зв’язків 
держави з урахуванням слабкої гнучкості й адап-
тивності більшості промислових підприємств Укра-
їни, особливо великих, привів до зростання ролі 
сільського господарства у ВВП та експорті держави. 
Так, згідно з даними Державної служби статистики 
України [1; 2], частка сільського господарства у ВВП 
країни зросла за період з 2007 року до 2017 року 
на 5,35% (до 10,23% у 2017 році), натомість частка 

сільськогосподарської продукції в експорті країни 
за цей же період збільшилася на 28,36% і стано-
вила у 2017 році 41,04% всього експорту країни. 
Таким чином, станом на кінець 2017 року саме 
сільське господарство стало ключовим складником 
національної економіки та визначальним елемен-
том експорту країни. З іншого боку, сільські терито-
рії країни займали, з огляду на статистичні дані на 
кінець 2017 року, 79,64% загальної площі земель-
ного фонду України [3], при цьому на них мешкало 
30,77% населення держави [4].

З огляду на наведене, можемо відзначити 
високий потенціал розвитку сільських територій 
держави, що обмежений значною кількістю про-
блем, де однією з головних є неефективна дер-
жавна підтримка, що потребує її трансформації з 
урахуванням закордонної практики.
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Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблематику державної підтримки розви-
тку сільських територій в Україні, у тому числі 
з урахуванням закордонного досвіду такої під-
тримки, розкривали у своїх наукових працях такі 
вчені, як В.В. Бойко, М. Бородіна, Т.Г. Васильців, 
Т.В. Гоголь, Е.А. Кірєєва, Р.П. Косодій, Д.Л. Костю-
ченко, І.В. Прокопа, А. Савва та інші.

Відзначаючи важливість проведених наукових 
розвідок щодо вирішення проблем підтримки дер-
жавними владними інститутами розвитку сільської 
місцевості в Україні, вважаємо доречним про-
довжити дослідження у цій царині з акцентом на 
дослідження закордонної практики такої підтримки 
та розкриття сучасного стану справ у країні.

Мета статті – розкрити особливості державної 
підтримки розвитку сільських територій в Україні 
на основі дослідження підтримки владними інсти-
тутами сільської місцевості у країнах світу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Надаючи характеристику особливостям державної 
підтримки розвитку сільських територій в Україні, 
важливо дослідити таку підтримку в інших країнах 
світу. З іншого боку, необхідно відмітити, що дер-
жавний вплив на сільську місцевість досить сильно 
відрізняється залежно від економічного розвитку 
країни, що вимагає поділу їх на певні групи. Для 
цього, критично дослідивши міжнародну практику 
класифікації держав світу [5; 6; 7], введемо відпо-
відний поділ країн на: економічно розвинуті країни 
(США, Німеччина, Франція, Японія та ін.); країни-
переслідувачі (Польща, Чехія, Чилі, Аргентина 
та ін.); країни, що розвивають власні економічні 
системи (Туреччина, Мексика, Китай, Бразилія та 
ін.); країни-аутсайдери (більшість країн Африки, 
Таджикистан, Киргизія, Афганістан та ін.).

У контексті поділу країн вважаємо доречним 
використати критерії класифікації, що запропо-
новані групою вітчизняних науковців на чолі з 
В.В. Ковалевським [8, с. 18]. Тоді поділ країн світу 
буде здійснено за розміром валового внутріш-
нього продукту (ВВП) на душу населення, і до еко-
номічно розвинутих країн будемо відносити країни 
з ВВП на душу населення понад 20 тис. дол. США, 
до країн-переслідувачів слід віднести країни, які 
мають розмір ВВП на душу населення у межах від 
10 до 20 тис. дол. США, до країн, що розвивають 
власні економічні системи, – країни з ВВП на душу 
населення від 5 до 10 тис. дол. США та до країн-
аутсайдерів – країни, що мають розмір ВВП на 
душу населення менше 5 тис. дол. США.

Розкриваючи особливості державної підтримки 
розвитку сільських територій, необхідно чітко 
навести складники такої підтримки. Спираючись 
на напрацювання Т.Г. Васильціва та В.В. Бойко [9], 
О.І. Пантелєєвої [10], Інституту Аграрного Розвитку 
у Країнах із Перехідною Економікою ім. Лейбніца 
[11], А. Савви [12] можемо виділити низку складни-

ків підтримки державними владними інститутами 
розвитку сільської місцевості:

1. Підхід до державної підтримки розвитку сіль-
ських територій:

1.1. Закріплення підтримки в межах єдиного 
законодавчого акта, тобто централізація держав-
ного впливу на розвиток сільських територій за 
ключової ролі держави. 

1.2. Наявність значної кількості програм та 
нормативних документів, тобто децентралізація 
впливу на розвиток сільських територій за значної 
ролі держави.

2. Модель державної підтримки розвитку сіль-
ських територій:

2.1. Галузева – акцент на розвиток сільського 
господарства за рахунок різних джерел підтримки, 
у тому числі державних і муніципальних.

2.2. Перерозподільча – головна увага на вирів-
нювання розвитку сільських територій за активної 
підтримки держави.

2.3. Територіальна – комплексний розвиток 
сільських територій з максимальною ефектив-
ністю використання їх потенціалу за суттєвої під-
тримки державних владних інститутів.

3. Категорії державної підтримки (згідно з кла-
сифікацією СОТ):

3.1. «Червона скринька» – протекціонізм, 
закриття власного аграрного ринку.

3.2. «Блакитна скринька» – прямі субсидії агро-
виробникам.

3.3. «Жовта скринька» – акцент на фінансову 
та інші види прямої державної підтримки виробни-
ків сільськогосподарської продукції.

3.4. «Зелена скринька» – головна увага на 
грантову підтримку з державних та недержавних 
джерел розвитку сільських територій і збільшення 
їх самостійності, насамперед фінансової.

4. Інструменти державної підтримки розвитку 
сільських територій:

4.1. Прямі – дотації, субсидії, компенсація від-
сотків за кредитами, пільги в оподаткуванні, ліцен-
зування, квотування, адміністративні обмеження.

4.2. Непрямі – гранти (держава, міжнародні 
організації, бізнес-одиниці), безкоштовне надання 
інформаційної та консультаційної підтримки, безко-
штовне підвищення кваліфікації або перекваліфіка-
ція мешканців сільських територій, стимулювання 
інвестицій у сільські території, стимулювання інно-
ваційної діяльності у сільській місцевості.

Розкриваючи складники державної підтримки 
розвитку сільських територій, необхідно зазна-
чити, що для кожної країни вони мають власну 
конфігурацію, що залежить від: економічного роз-
витку країни; розвитку регіонів та сільської міс-
цевості; попередніх зусиль державних інститутів 
щодо розвитку таких територій.

Враховуючи наведену вище класифікацію країн 
світу, вважаємо, що на особливу увагу заслугову-
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ють складники державної підтримки сільських тери-
торій в економічно розвинутих країнах (табл. 1). 

Розкриваючи складники державної підтримки 
сільських територій в економічно розвинутих краї-
нах (див. табл. 2), можемо відмітити використання 
в таких країнах різних складників за їх активної 
трансформації у контексті постійних змін зовніш-
нього та внутрішнього середовища і підвищення 
ефективності використання державного стиму-
лювання. При цьому на особливу увагу заслуго-
вує використання «жовтої» та «зеленої» скриньок 
державної підтримки як найбільш прогресивних 
і акцент на непрямі інструменти державної під-
тримки сільської місцевості.

Таблиця 1
Складники державної підтримки сільських 
територій в економічно розвинутих країнах

Складник Різновиди

Підхід

Закріплення підтримки в межах 
єдиного законодавчого акта
Наявність значної кількості 

програм та нормативних 
документів

Модель
Галузева

Перерозподільча
Територіальна

Категорії державної 
підтримки (згідно з 

класифікацією СОТ)

«Жовта скринька»

«Зелена скринька»

Інструменти 
підтримки 

Прямі
Непрямі

Джерело: сформовано на основі [9, 10, 11, 12].

До прямих інструментів стимулювання держав-
ними владними інститутами розвитку сільської міс-
цевості в економічно розвинутих країнах слід від-
нести: дотації, субсидії, компенсацію відсотків за 
кредитами, пільги в оподаткуванні. Також необхідно 
відзначити наявність серед країн з розвинутою еко-
номічною системою тих, що використовують єди-
ний законодавчий акт (Європейський Союз та кра-
їни – члени Союзу) та децентралізацію законодавчої 
регламентації (США) державного впливу на розви-
ток сільських територій. Щодо моделей державної 
підтримки сільських територій в економічно розви-
нутих країнах, то відзначаємо акцент на найбільш 
ефективну і прогресивну модель – територіальну.

Оцінка розвитку сільських територій у країнах-
переслідувачах вказує на зростання державної 
підтримки таких територій із приділенням головної 
уваги розвитку сільського господарства та прямим 
інструментам державного впливу (табл. 2). 

Наявність територіальної моделі «зеленої 
скриньки» та непрямих інструментів у межах дер-
жавної підтримки сільських територій у країнах-
переслідувачах (див. табл. 2) переважно виходить із 
дотримання державами – членами ЄС, що належать 

до країн-переслідувачів, загальної політики Євро-
пейського Союзу щодо розвитку таких територій. 

Таблиця 2
Складники державної підтримки 

сільських територій у країнах-переслідувачах
Складова Різновиди

Підхід
Закріплення підтримки 

в межах єдиного 
законодавчого акта

Модель
Галузева

Перерозподільча
Територіальна

Категорії державної 
підтримки (згідно 
класифікації СОТ)

«Блакитна скринька»
«Жовта скринька»
«Зелена скринька»

Інструменти підтримки 
Прямі

Непрямі

Джерело: сформовано на основі [9, 10, 11, 12].

У всіх інших випадках акцент у державній під-
тримці розвитку сільської місцевості робиться на 
галузеву та перерозподільчі моделі, «блакитну» та 
«жовту» скриньки і прямі інструменти державного 
стимулювання, до яких відносимо: дотації, субси-
дії, компенсацію відсотків за кредитами, пільги в 
оподаткуванні, ліцензування.

З огляду на велику частку населення, яка про-
живає на сільських територіях у країнах, що роз-
вивають власні економічні системи, та значні дис-
паритети сільської місцевості з містами на користь 
останніх відзначаємо активну державну підтримку 
зазначених вище територій з акцентом на розви-
ток виробництва та сфери послуг (табл. 3). 

Таблиця 3
Складники державної підтримки 
сільських територій у країнах, 

що розвивають власні економічні системи
Складник Різновиди

Підхід

Закріплення підтримки в межах 
єдиного законодавчого акта
Наявність значної кількості 

програм та нормативних 
документів

Модель
Галузева

Перерозподільча
Категорії державної 
підтримки (згідно з 

класифікацією СОТ)

«Блакитна скринька»

«Жовта скринька»

Інструменти 
підтримки 

Прямі
Непрямі

Джерело: сформовано на основі [9, 12, 13].

Розкриваючи особливості підтримки державними 
владними інститутами сільської місцевості у країнах, 
що розвивають власні економічні системи, необ-
хідно звернути увагу на відсутність територіальної 
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моделі та «зеленої скриньки» такої підтримки. Наве-
дені країни роблять акцент у стимулюванні розвитку 
сільських територій на прямих субсидіях агровироб-
никам та прямих інструментах державної підтримки, 
до яких відносимо: дотації, субсидії, компенсацію 
відсотків за кредитами, пільги в оподаткуванні, 
ліцензування, квотування. Водночас використання 
непрямих інструментів досить обмежене і включає: 
гранти (переважно від міжнародних організацій), 
безкоштовне надання інформаційної та консульта-
ційної підтримки виробникам.

З огляду на недостатні можливості країн-аут-
сайдерів з розвитку сільських територій відзна-
чаємо наявність комбінованої підтримки такого 
розвитку, у якій беруть участь держава, країни-
донори, міжнародні організації переважно неко-
мерційного характеру. Така підтримка спрямована 
на забезпечення мінімального рівня розвитку 
бізнесу, освіти, медичного обслуговування, тран-
спорту, сфери послуг у сільській місцевості країн-
аутсайдерів. При цьому держава надає обмежену 
підтримку розвитку сільських  територій (табл. 4). 

Відзначаємо наявність тільки галузевої моделі 
підтримки державними органами країн-аутсай-
дерів розвитку сільської місцевості та акцент у 
такій підтримці на протекціонізм і закриття влас-
ного аграрного ринку, тобто «червону скриньку», 
та використання майже винятково прямих інстру-
ментів державного впливу з переважанням адміні-
стративних обмежень.

Таблиця 4
Складники державної підтримки 

сільських територій у країнах-аутсайдерах
Складник Різновиди

Підхід

Закріплення підтримки в межах 
єдиного законодавчого акта
Наявність значної кількості 

програм та нормативних 
документів

Модель Галузева
Категорії державної 
підтримки (згідно з 

класифікацією СОТ)

«Червона скринька»

«Блакитна скринька»

Інструменти 
підтримки 

Прямі
Непрямі

Джерело: сформовано на основі [9, 12, 13].

Торкаючись характеристики державної під-
тримки розвитку сільських територій в Україні, 
необхідно визначити, до якої групи країн, згідно 
з наведеною вище класифікацією, її необхідно 
віднести (табл. 5).

З огляду на наведені дані в таблиці 5, у період 
з 2007 року до 2017 року держава належала 
до країн-аутсайдерів, оскільки ВВП на душу 
населення не перевищував 5 тис. дол. США. 
Окремо відзначаємо значне погіршення ситуації 
у 2014–2016 роках та слабке відновлення націо-
нальної економіки у 2017 році.

Оцінка підтримки розвитку сільських тери-
торій в Україні вказує на наявність комбіно-
ваної підтримки (держава, приватний бізнес, 
домашні господарства, країни-донори, міжна-
родні організації) за більш значної участі дер-
жави, ніж у країнах-аутсайдерах (табл. 6) та 
досить активної підтримки з боку приватного 
бізнесу та домашніх господарств. Водночас 
підтримка з боку країн-донорів та міжнародних  
організацій є не такою інтенсивною, як у краї-
нах-аутсайдерах. 

Розкриваючи державну підтримку сільських 
територій в країні, відзначаємо її значну хаотич-
ність, дефіцит фінансових ресурсів, безсистем-
ність із переважанням підтримки агрохолдингів 
та рослинництва, акцент на розвиток агровироб-
ництва, а не сільських територій, високу коруп-
цію, значні стратегічні помилки, недостатню під-
тримку розвитку інновацій та інфраструктури на 
сільських територіях. Окремо необхідно відзна-
чити незначний розмір підтримки розвитку сіль-
ських територій з боку місцевих органів влади та 
територіальних громад через дефіцит фінансо-
вих ресурсів та відсутність ефективних страте-
гічних планів розвитку окремих регіонів і тери-
торій.

На окрему увагу заслуговує підтримка розви-
тку сільських територій країни з боку приватного 
бізнесу. Відзначаємо, з одного боку, більший 
розмір такої підтримки, ніж у країнах-аутсайде-
рах, а з іншого – її безсистемність, залежність 
від доброї волі власників приватного бізнесу та 
інертність бізнес-одиниць, які працюють у сіль-
ських територіях, щодо їх розвитку.

Таблиця 5
Динаміка ВВП, населення, ВВП на душу населення в Україні за 2007–2017 роки

Показник

20
07

 р
ік

20
08

 р
ік

20
09

 р
ік

20
10

 р
ік

20
11

 р
ік

20
12

 р
ік

20
13

 р
ік

20
14

 р
ік

20
15

 р
ік

20
16

 р
ік

20
17

 р
ік

ВВП, млрд. дол. США 142,7 180,0 117,2 136,0 163,2 175,8 183,3 133,5 91,0 93,3 104,1
Населення, млн. чол. 46,5 46,3 46,1 45,9 45,7 45,6 45,5 45,3 42,9 42,8 42,6

ВВП на душу 
населення, дол. США 3069 3891 2546 2965 3570 3855 4030 3105 2125 2186 2206

Джерело: сформовано на основі [4, 14].
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Таблиця 6
Складники державної підтримки 

сільських територій в Україні
Складник Різновиди

Підхід Закріплення підтримки в межах 
єдиного законодавчого акта

Модель Галузева
Категорії державної 

підтримки (згідно  
з класифікацією СОТ)

«Блакитна скринька»

«Жовта скринька»

Інструменти 
підтримки 

Прямі
Непрямі

Джерело: власні дослідження.

Проблеми розвитку територій у сільській міс-
цевості України спонукають до участі у їх розви-
тку окремі домашні господарства, що є досить 
незвичайною практикою для країн світу, врахову-
ючи відсутність стимулювання такої участі з боку 
держави. Відзначаємо, що переважно йдеться про 
розвиток або підтримування у належному стані 
транспортної та соціальної інфраструктури. Так, 
домашні господарства в країні підтримують та 
частково фінансують ремонти і обладнання закла-
дів освіти (дитячі садки, школи), культури (музичні 
школи, дома культури, бібліотеки), охорони 
здоров’я (фельдшерські пункти, лікарні), спор-
тивних закладів, а також допомагають із вивезен-
ням сміття, розчищенням доріг у зимовий період, 
ремонтом автомобільних доріг.

Щодо допомоги міжнародних організацій, то 
тут виділяємо кредити від Світового банку, Між-
народного банку реконструкції та розвитку, Між-
народної фінансової корпорації, Європейського 
банку реконструкції та розвитку, Європейського 
інвестиційного банку. На окрему увагу заслугову-
ють кошти (гранти) донорських організацій: дер-
жавних фондів та організацій (Британська Рада, 
Агентство США з охорони навколишнього серед-
овища, Німецьке товариство міжнародного спів-
робітництва та ін.); міжнародних організацій (Про-
грама розвитку ООН, Програма ООН-Хабітат та 
ін.); приватних фондів (Open Society Foundations, 
Charles Steward Mott Foundation, John D. and 
Catherine T. MacArthur Foundation, Bill & Melinda 
Gates Foundation та ін.); асоційованих фондів, які 
фінансуються за рахунок коштів приватних ком-
паній (Xerox Foundation, Apple Foundation та ін.); 
посередницьких організацій (Фонд Євразія, Інсти-
тут сталих спільнот, Національний ендавмент для 
демократії та ін.) [15, с. 133–134]. Водночас відзна-
чаємо певні складнощі отримання кредитів та гран-
тів з боку країн – донорів та міжнародних організа-
цій для розвитку сільських територій України, які 
пов’язані з неможливістю обслуговувати кредити 
або взяти дольову участь у фінансуванні проектів 
з боку сільських громад через дефіцит коштів; від-
сутністю відповідного досвіду залучення кредитів 

та отримання грантів; інертністю місцевих органів 
самоврядування.

Таким чином, дослідження вітчизняних та 
закордонних особливостей державної підтримки 
розвитку сільських територій показало наявність 
значних проблем формування такої підтримки з 
боку національних владних інститутів та відмін-
ності у її структурі щодо закордонного досвіду, 
особливо що стосується країн-аутсайдерів, до 
яких відносимо й Україну.

Висновки з проведеного дослідження. Про-
ведене дослідження на основі розподілу країн 
світу на групи згідно з їх економічним розвитком 
(економічно розвинуті країни; країни-пересліду-
вачі; країни, що розвивають власні економічні 
системи; країни-аутсайдери), дало змогу надати 
характеристику державній підтримці сільських 
територій у світі та виявити особливості такої під-
тримки у наведених групах країн. При цьому нау-
кова робота була побудована на виділенні, спира-
ючись на розроблення вітчизняних учених, таких 
складників підтримки розвитку сільських терито-
рій, як підхід; модель; категорія (згідно з класифі-
кацією СОТ); інструменти.

Окремо було досліджено специфіку підтримки 
розвитку сільської місцевості в Україні з акцентом 
на характеристику складників такої підтримки з 
боку державних органів влади з урахуванням від-
несення держави, згідно зі статистичними даними 
за 2007–2017 роки, до країн-аутсайдерів. Відзна-
чено наявність комбінованої підтримки (держава, 
приватний бізнес, домашні господарства, країни-
донори, міжнародні організації) за більш значної 
участі держави, ніж у країнах-аутсайдерах, та 
великої групи проблем такої підтримки.

Подальші дослідження необхідно сконцентру-
вати на аналізі стану і тенденцій розвитку сіль-
ських територій в Україні.
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Стаття присвячена питанням станов-
лення принципів соціальної відповідальності 
ведення бізнесу на вітчизняних підприєм-
ствах. Визначено, що підприємства, які 
прагнуть вийти на міжнародний рівень, 
мають у своїй діяльності використовувати 
соціальні стандарти відповідно до світових 
вимог. Розкрито роль держави у впрова-
дженні принципів соціальної відповідальності 
на підприємствах.
Ключові слова: підприємство, національна 
економіка, розвиток, ефективність, соці-
альна відповідальність, держава, якість 
життя, регулювання.

Статья посвящена вопросам становления 
принципов социальной ответственности 
ведения бизнеса на отечественных пред-
приятиях. Определено, что предприятия, 
которые стремятся выйти на международ-
ный уровень, должны в своей деятельности 
использовать социальные стандарты в 

соответствии с мировыми требованиями. 
Раскрыта роль государства во внедрении 
принципов социальной ответственности 
на предприятиях.
Ключевые слова: предприятие, националь-
ная экономика, развитие, эффективность, 
социальная ответственность, государ-
ство, качество жизни, регулирование.

The article is devoted to the development of the 
principles of social responsibility of doing busi-
ness at domestic enterprises. It was determined 
that enterprises, striving to enter the international 
level, should use social standards in their activi-
ties in accordance with world requirements. The 
role of the state in the implementation of the 
principles of social responsibility in enterprises is 
disclosed.
Key words: enterprise, national economy, devel-
opment, efficiency, social responsibility, state, 
quality of life, regulation.

Постановка проблеми. В умовах розбудови 
соціально орієнтованої ринкової економіки в Укра-
їні та затяжного воєнно-політичного конфлікту 
українська держава має зосередити свої зусилля 
на акумуляції власного людського потенціалу як 
необхідного фактору становлення національної 
економіки, формування якого відбувається шля-
хом створення сприятливих умов для розвитку 
кожної людини за допомогою механізмів держав-
ного регулювання якості життя населення для 
реалізації усіх її інтелектуальних і творчих можли-
востей.

Комплексний аналіз соціального розвитку Укра-
їни є необхідною передумовою визначення шляхів 
її становлення в сучасних умовах формування 
інституційного та ресурсного забезпечення кон-
курентної соціально-економічної політики відпо-
відно до вимог ЄС, що дасть можливість побуду-
вати комплексну систему конкурентоспроможної 
економіки України із забезпеченням соціально-
економічних ефектів європейської інтеграції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження питань соціальної відповідальності 
розкрито в роботах В.Л. Диканя, В.В. Компані-
єць, Е.М. Кравцової, Ф.І. Хміль, О.М. Полякової, 
М.М. Шигун, О.А. Грішнової, М.Є. Дейч та інших 
[1–8].

Сучасні умови розвитку світової економіки 
ставлять нові вимоги до соціалізації бізнесу. Тому 
цілісне дослідження рівня соціальної відповідаль-
ності в Україні необхідне для формування дієвих 
механізмів підвищення рівня конкурентоспромож-
ності національної економіки із використанням 
європейського досвіду.

Формування цілей статті. Мета статті – дослі-
дження особливостей ведення господарської 
діяльності в нашій країні з урахуванням світового 
досвіду впровадження принципів соціальної від-
повідальності бізнесу.

Виклад основного матеріалу. Розвиток будь-
якої сучасної держави неможливий без соціаль-
ного складника її економічної політики, основним 
завданням якої є підвищення рівня та поліпшення 
якості життя.

В умовах ринкової економіки одним з найваж-
ливіших пріоритетів для розвитку економіки Укра-
їни є стимулювання підприємництва. А важливим 
трендом для розвитку бізнесу у світі є впрова-
дження принципів соціальної відповідальності.

У 2011 році Європейська комісія схвалила дов-
гострокову програму «Ініціатива соціального під-
приємництва» (Social Entrepreneurship Initiative). 
Мета програми – стимулювати країни європей-
ського регіону до підтримки і розвитку сектору 
соціального підприємництва [9].

Програма акцентує увагу на трьох основних 
завданнях: створенні дружнього до соціальних 
підприємців законодавчого середовища, популя-
ризації діяльності соціальних підприємств, ство-
ренні умов для більш простого отримання фінан-
сування на власний розвиток.

Європейська комісія виділяє чотири основні 
сфери діяльності соціально орієнтованих підпри-
ємств [9]:

– робоча інтеграція – навчання і працевла-
штування людей з обмеженими можливостями та 
осіб, які опинилися в складних життєвих обстави-
нах, безробітних;
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– надання індивідуальних соціальних послуг 
у таких сферах, як охорона здоров'я, соцзахист, 
профнавчання, перекваліфікація, надання послуг 
з догляду за дітьми, послуги для людей похилого 
віку або допомога малозабезпеченим людям;

– місцевий розвиток депресивних/вразливих 
регіонів;

– інше, що включає переробку сміття, захист 
навколишнього середовища, спорт, мистецтво, 
культуру та збереження історичної спадщини, 
науку, дослідження та інновації, захист прав спо-
живачів, аматорський спорт.

З боку держави найбільшим стимулом може 
стати розвиток ринку соціальних послуг, в умовах 
якого держава буде закуповувати якісні послуги 
соціальних підприємців. Тим більше що соціальне 
підприємництво належить до малого бізнесу. Тому 
його розвиток істотно підвищить темпи станов-
лення цієї сфери економіки [10].

Міжнародна практика вже давно довела: чим 
більше розвинений в країні ринок соціальних 
послуг, тим якісніші послуги, які він пропонує, в 
тому числі і соціальними підприємцями.

Для розвитку соціальної відповідальності біз-
несу необхідна орієнтація бізнесу на такі прин-
ципи, як:

– відповідальність бізнесу перед споживачем, 
яка полягає у об’єктивному ціноутворенні, високій 
якості товарів і послуг, турботі про здоров'я і без-
пеку споживачів; 

– соціальний захист найманих працівників під-
приємств, який відображається у вигляді дотри-
мання трудових прав і гідної винагороди за працю, 
охорони праці, забезпечення безпеки та здоров'я 
на робочому місці, розвитку і підтримки персоналу;

– ставлення до прав людини та до навколиш-
нього середовища – забезпечення нормального 
співіснування виробництва й мешканців регі-
онів, присутності бізнесу, екологічної безпеки 
виробництва, утилізації відходів; 

– партнерство з місцевим співтовариством 
і владою.

Соціальні підприємства – це основні опе-
ратори соціальної економіки, в основі інтер-
есів якої – добробут кожної людини. Наскільки 
ці принципи можуть вписатися і розвива-
тися в українській олігархічній економічній 
системі – покаже час. Особливо з огляду на 
складну економіко-політичну ситуацію нашої 
країни. Так, простеживши економічний роз-
виток України за період незалежності, легко 
побачити, що у нас найгірші у світі показники 
економічної динаміки за ці роки. Всього п'ять 
країн світу за 27 останніх років показують не 
зростання, а падіння ВВП, але жодна з них не 
впала так сильно, як ми. У результаті за рів-
нем економічного розвитку Україна опинилася 
серед країн третього світу і за наявної еконо-

мічної політики не має жодних шансів із цього 
становища вибратися.

За таких умов під державним регулюванням 
якості життя слід розуміти цілеспрямований вплив 
держави на політичні, економічні, господарські, 
соціальні та культурні процеси, що визначаються 
якість життя, з метою забезпечення позитивних 
соціальних результатів.

В Україні соціальним підприємництвом вва-
жається недержавна некомерційна діяльність, 
тобто так звані неприбуткові громадські організа-
ції. У США і Європі такий вид діяльності приносить 
прибуток і розвивається. Неприбуткові організації 
є лише частиною соціального підприємництва і 
доповнюють його. Незважаючи на велику кількість 
громадських організацій в Україні, з них соціальну 
місію мають лише деякі, а реально займаються 
громадськими проблемами одиниці.

Основною проблемою розвитку соціального 
підприємництва в Україні є відсутність наукової 
та законодавчої бази. Для нашої країни соціальне 
підприємництво поки ще є невивченою сферою як 
науки, так і бізнесу. Переходячи до принципів соці-
альної відповідальності, коли частина прибутку 
розподіляється на вирішення певних соціальних 
проблем, бізнес і уряд країни поки не можуть оці-
нити значущість комерційних підприємств, голов-
ною метою яких було б вирішення суспільних про-
блем. 

Наявність в країні декількох успішних прикла-
дів не дає підстав вважати, що цей інститут розви-
вається, необхідною умовою розвитку є наукова, 
законодавча і бізнес-діяльність у цьому напрямі.

Натепер у світі почала широко використовува-
тися категорія «Соціальні інвестиції бізнесу», яка 
розуміється як матеріальні, технологічні, управ-
лінські та інші ресурси, а також фінансові засоби 

Рис. 1. Вплив бізнесу 
на соціальний розвиток суспільства
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компанії, які спрямовуються за рішенням керівни-
цтва на реалізацію соціальних програм, розробле-
них з урахуванням інтересів основних внутрішніх 
і зовнішніх сторін з метою отримання компанією 
стратегічного, соціального й економічного ефекту, 
який не завжди можна виміряти. 

Визначення показника обсягу соціальних інвес-
тицій бізнесу ускладнюється тим, що в Україні 
не сформоване інституційне забезпечення цього 
виду діяльності [11].

Незважаючи на те, що більшість підприємств 
в Україні не розкривають інформацію про витрати 
на корпоративну соціальну відповідальність, вже 
з’явилися перші великі компанії, керівництво яких 
зрозуміло необхідність підвищення інформаційної 
прозорості своєї діяльності в цій сфері.

У новітній економіко-політичній ситуації важ-
ливого значення набуває дослідження проблем, 
пов'язаних із формуванням в умовах ринкової еко-
номіки соціально зорієнтованих бізнес-структур, а 
найбільш актуальним є вивчення окремих аспектів 
розвитку системи захисту й узгодження інтересів 
усіх учасників економічних відносин (рис. 1). 

Реалізуючи соціальні програми, бізнес прагне, 
з одного боку, реабілітувати себе в очах суспіль-
ства, а з іншого – сподівається поліпшити свій 
імідж, зміцнити репутацію брендів, підвищити кон-
курентоспроможність продукції та прибуток. Однак 
реалії економіко-політичного розвитку України 
приводять до того, що не кожний представник біз-
несу (роботодавець) в країні прагне позиціонувати 
себе як соціально орієнований та соціально відпо-
відальний.

Саме тому підприємництву необхідно пози-
ціонувати себе як соціально відповідальне, 
винятково виходячи з логіки ринкових відносин 
для забезпечення ефективного та прибуткового 
ведення бізнесу. Витрачаючи свої поточні при-
бутки на соціальний розвиток, корпорація в дов-
гостроковій перспективі створює сприятливе соці-
альне оточення та імідж, а отже, забезпечує стійку 
можливість одержання прибутку в майбутньому.

Висновки. З огляду на вищезазначене необ-
хідно відзначити, що сучасний стан соціальної 
відповідальності вимагає від усіх його учасників 
значних зусиль щодо підвищення сталої позиції в 
Україні. Досягнення таких цілей повинно ґрунтува-
тися на цілеспрямованих діях, котрі будуть базу-
ватися на принципах соціальної відповідальності 
для кожного підприємства на ринку, що приведе 

до зростання рівня розвитку галузі та держави, 
відповідно.
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У статті досліджені тенденції реалізації 
інфраструктурних проектів із залученням 
приватного сектору у країнах Європи та 
Середньої Азії, в тому числі України. Роз-
глянуті ключові сфери реалізації проектів 
розвитку та визначені найкрупніші проекти 
та основні інвестори. Визначені особливості 
реалізації проектів державно-приватного 
партнерства як механізму реалізації про-
грам розвитку економіки в Україні. Узагаль-
нені найбільш суттєві проблеми їх реалізації. 
Проаналізовані тенденції щодо реалізації 
державних цільових програм в Україні, визна-
чені основні сфери їх реалізації, а також уза-
гальнено інформацію щодо виконання про-
грам. Сформульовані основні проблеми та 
недоліки реалізації державних цільових про-
грам в Україні.
Ключові слова: державна цільова програма, 
державно-приватне партнерство, при-
ватна участь, джерело фінансування, про-
грама розвитку.

В статье исследованы тенденции реализа-
ции инфраструктурных проектов с привле-
чением частного сектора в странах Европы 
и Средней Азии, в том числе Украины. Рас-
смотрены ключевые сферы реализации 
проектов развития и определены наиболее 
крупные проекты и основные инвесторы. 
Определены особенности реализации про-
ектов государственно-частного партнер-
ства как механизма реализации программ 
развития экономики в Украине. Обобщены 
наиболее существенные проблемы их реа-

лизации. Проанализированы тенденции 
реализации государственных целевых про-
грамм в Украине, определены основные 
сферы их реализации, а также обобщена 
информация по выполнению программ. 
Сформулированы основные проблемы и 
недостатки реализации государственных 
целевых программ в Украине.
Ключевые слова: государственная целе-
вая программа, государственно-частное 
партнерство, частное участие, источник 
финансирования, программа развития.

The article investigates the tendencies of 
implementation of infrastructure projects with 
private participation in the countries of Europe 
and Central Asia, including Ukraine. The key 
areas of implementation of development proj-
ects are considered and the major projects and 
main investors are identified. The peculiarities 
of implementation of public-private partnership 
projects as a mechanism for implementation of 
economic development programs in Ukraine 
are determined. The most significant problems 
of their implementation are summarized. The 
tendencies in the realization of state target pro-
grams in Ukraine are analyzed; the main areas of 
their implementation are determined, as well as 
general information on the implementation of the 
programs. The main problems and shortcomings 
of the implementation of state target programs in 
Ukraine are formulated.
Key words: state target program, public-private 
partnership, private participation, source of  
funding, development program.

Постановка проблеми. В Україні планування 
розвитку держави за напрямами здійснюється 
за допомогою програмно-цільового підходу, від-
повідно до якого вирішення основних завдань 
державної політики базується на реалізації про-
грамно-цільових заходів та завдань у межах дер-
жавних програм різних видів. В умовах обмеже-
ності державних ресурсів ефективна реалізація 
таких цільових програм значно ускладнюється, а 
визначення суттєвих проблем та перешкод у їх 
впровадженні є актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню тенденцій розвитку цільових про-
грам та визначення ефективності їх реалізації при-
свячені роботи таких науковців, як Ф.О. Журавка, 
Н.В. Овчарова [1], М.О. Кушнір [2], О. Червякова 
[3], М.В. Квак [4], Т.О. Мощицька [5] та ін.

Постановка завдання. Метою статті є 
вивчення та узагальнення проблемних питань 
щодо реалізації цільових програм розвитку еконо-
міки України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У Законі України «Про державні цільові програми» 
визначена мета розроблення таких програм, яка 

полягає у сприянні реалізації державної політики 
на пріоритетних напрямах розвитку держави, 
окремих галузей економіки та адміністративно-
територіальних одиниць [6]. Практика залучення 
приватного партнерства до реалізації державних 
та регіональних програм розвитку є досить поши-
реним явищем у світовій економіці. Застосування 
механізмів такої співпраці (державно-приват-
ного партнерства) створює основу для зростання 
спільної відповідальності держави, територіаль-
них громад та бізнесу за розвиток пріоритетних 
сфер економічної системи. У світовій практиці це 
стосується реалізації інфраструктурних проектів у 
дорожньо-транспортній сфері, житлово-комуналь-
ному господарстві, житловому будівництві, енер-
гетиці, інформаційних та освітніх програмах тощо.

База даних Світового Банку щодо реалізації 
інфраструктурних проектів із залученням при-
ватного сектору за період із 2000 по 2017 рік [7] 
містить статистичні дані по 139 країнах Європи 
та Середньої Азії. За цей період у цьому регіоні 
налічується 543 проекти із загальним обсягом 
інвестицій понад 241 млрд. дол. США, що досягли 
фінансового закриття, у той же час кількість проек-
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тів, що були скасовані або які знаходяться у скрут-
ному фінансовому становищі, становить 544 та 
відображає 27% від загального обсягу інвестицій. 

Проекти, які досягли фінансового закриття, 
належать до таких сфер, як: аеропорти (29 про-
ектів, 48,2 млрд. дол. США); електропостачання 
(369 проектів, 118,7 млрд. дол. США); енергетика 
(1 проект, 6 млн. дол. США); інформаційно-кому-
нікаційні технології (22 проекти, 13,7 млрд. дол. 
США); натуральний газ (36 проектів, 21,9 млрд. дол. 
США); порти (23 проектів, 5,2 млрд. дол. США); 
залізниці (8 проектів, 5,4 млрд. дол. США); автомо-
більні дороги (14 проектів, 25,9 млрд. дол. США); 
водопостачання та водовідведення (42 проекти, 
4,2 млрд. дол. США).

Серед найбільш масштабних проектів виді-
ляють 4 проекти, що реалізуються у Туреччині 
із загальним обсягом інвестицій 59,5 млрд. дол. 
США, 5 проектів − у Російській Федерації із загаль-
ним обсягом інвестицій 31,5 млрд. дол. США та 
1 проект – у Білорусі з загальним обсягом інвести-
цій 5 млрд. дол. США.

В Україні співпраця між органами державної 
влади та місцевого самоврядування та бізнесом 
врегульовані Законом України «Про державно-
приватне партнерство» [8]. Незважаючи на те, 
що на думку експертів, правові положення цього 
нормативного акта цілком відповідають сучас-
ним вимогам, проте є низка суттєвих недоліків. 
А саме відсутність вимог щодо мінімально допус-
тимої частки приватної фінансової участі у про-
екті (наприклад, у розвинених країнах така частка 
становить не менш ніж 25% від загального обсягу 
інвестицій у проект). Через це проекти навіть з 
мінімальною участю приватних інвесторів авто-
матично розцінюються як проекти державно-при-
ватного партнерства та отримують значну частку 
державної відповідальності. Не є чітко визна-
ченими механізми практичної реалізації, через 
що зменшується мотивація участі для іноземних 
інвесторів. Наявні складнощі стосовно потенцій-
них об’єктів партнерства, наприклад, є майже 
неможливим будівництво певного об’єкту при-
ватним партнером з наступною передачею права 
власності державному партнеру [9] тощо.

За даними Світового Банку щодо реалізації інф-
раструктурних проектів із залученням приватного 
сектору в Україні за період з 2007 по 2017 рік, то 
таких проектів, що досягли фінансового закриття, 
налічується 38 одиниць із загальним обсягом 
інвестицій близько 4,1 млрд. дол. США [7].

Зазначені проекти належать до таких сфер: у 
сфері електропостачання налічується найбільша 
кількість проектів – 23, на ці проекти припадає 
загалом близько 2,3 млрд. дол. США інвестицій, 
що становить 57% загального обсягу інвесту-
вання таких проектів в Україні за період; наступ-
ною сферою за кількістю проектів є натуральний 

газ – 11 проектів, проте на них припадає лише 
38 млн. дол. США інвестицій, що становить менше 
1% загального обсягу інвестування; у сфері пор-
тів реалізується 2 проекти із загальним обсягом 
інвестування 280 млн. дол. США, що становить 
7% загального обсягу інвестування; у сфері інфор-
маційно-комунікаційних технологій нараховується 
лише 1 проект, проте на нього припадає значна 
частка інвестицій – 32%, або 1,3 млрд. дол. США 
від загального обсягу інвестування; у сфері водо-
постачання та водовідведення реалізується також 
лише 1 проект, що досяг фінансового закриття, 
обсяг його інвестицій становить 102 млн. дол. 
США, що становить близько 3% від загального 
обсягу.

Слід виділити такі успішні проекти із залучен-
ням приватного сектору, що реалізуються в Укра-
їні на протязі останніх 10 років: «Укртелеком» − 
сфера інформаційно-комунікаційних технологій, 
виконується на національному рівні (обсяг інвес-
тицій 1,32 млрд. дол. США, що становить 32% 
від загального обсягу інвестування цих проектів); 
ДТЕК Ботієвська ВЕС − виробництво електрое-
нергії з використанням вітрових технологій, розта-
шовується у Запорізькій області (обсяг інвестицій 
458 млн. дол. США, або 11%); Activ Solar сонячна 
електростанція «Перово» − виробництво електро-
енергії з використанням сонячних фотоелектрич-
них технологій (обсяг інвестицій 412 млн. дол. 
США, або 9%); «Дніпроенерго» − виробництво 
електроенергії з використанням вугілля, розта-
шовується у Запорізькій області (обсяг інвестицій 
249 млн. дол. США, або 6%); «Західенерго» −  
виробництво електроенергії з використанням 
вугілля, розташовується у Львівській  області 
(обсяг інвестицій 237 млн. дол. США, або 6%); 
Activ Solar сонячна електростанція «Охотніково» −  
виробництво електроенергії з використанням 
сонячних фотоелектричних технологій (обсяг 
інвестицій 200 млн. дол. США, або 5%); Activ Solar 
Дунайська сонячна електростанція − виробни-
цтво електроенергії з використанням сонячних 
фотоелектричних технологій, розташовується в 
Одеській області (обсяг інвестицій 168 млн. дол. 
США, або 4%); Activ Solar сонячна електростан-
ція «Старокозаче» − виробництво електроенергії 
з використанням сонячних фотоелектричних тех-
нологій, розташовується в Одеській області (обсяг 
інвестицій 168 млн. дол. США, або 4%); Зерновий 
термінал порту «Південний» − сфера транспор-
тування вантажів, розташовується в Одеській 
області (обсяг інвестицій 150 млн. дол. США, або 
4%); «Східенерго» − виробництво електроенергії 
з використанням вугілля, розташовується у Доне-
цькій області (обсяг інвестицій 148 млн. дол. США, 
або 4%).

Серед основних інвесторів інфраструктурних 
проектів із залученням приватних інвестицій в 
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Україні за зазначений період виділяють як укра-
їнські компанії, так і закордонні. Так, лідером за 
обсягом інвестицій у ці проекти є українська фінан-
сово-промислова група «Систем Кепітал Менедж-
мент», що інвестувала понад 2,5 млрд. дол. США 
у 20 різних інфраструктурних проектів. Австрій-
ська компанія Activ Solar інвестувала понад 
1 млрд. дол. США у 9 різних проектів. Обсяг інвес-
тицій французької транспортної судоходної ком-
панії CMA CGM Group становить 130 млн. дол. 
США, українського «Бруклін-Київ Груп» – також 
130 млн. дол. США, українського ТОВ «Вітряний 
парк Новоазовський» – 118 млн. дол. США, росій-
ського «Росводоканал» – 102 млн. дол. США, 
Cargill, Inc., США – 77 млн. дол. США, україн-
ського ПрАТ «Газтек» – 23 млн. дол. США в 11 різ-
них проектів, Refraction Asset Management, Ltd., 
Канада – 17 млн. дол. США, та «Віндкрафт Укра-
їна» – 16 млн. дол. США.

За даними Міністерства економічного розви-
тку і торгівлі України [10], на початок 2018 року в 
Україні реалізується 182 договори на засадах дер-
жавно-приватного партнерства, що на 4 менше, 
ніж у попередньому році. При цьому загалом 
укладено було 191 договір на території, що є під-
контрольною Україні. Серед причин невиконання 
договорів визначені закінчення терміну дії – для 
4 договорів, розірвання – для 3 договорів, та при-
зупинення – для 2 договорів.

Відповідно до Закону України «Про державно-
приватне партнерство», можливими формами 
здійснення такого партнерства визначено конце-
сію, управління майном, спільну діяльність та інші. 
Договори можуть бути укладені у змішаній формі 
[8]. Найбільш поширеним типом договорів на заса-
дах державно-приватного партнерства є концесії 
(на території України зараз реалізується 157 таких 
договорів). Також реалізуються договори про 
спільну діяльність (таких договорів є 24), а також 
1 договір державно-приватного партнерства.

За регіонами України найбільша кількість 
договорів реалізується у Полтавській області 
(114 договорів, з яких 109 – концесії, 5 − договори 
про спільну діяльність). Далі зі значним відривом 
йде Миколаївська область (15 договорів), Київська 
(13 договорів), Закарпатська (9 договорів), Запо-
різька (7 договорів), Одеська (6 договорів), Доне-
цька та Львівська області (по 4 договори в кожній), 
Хмельницька (3 договори), Житомирська, Івано-
Франківська, Кіровоградська, Луганська, Харків-
ська, Херсонська, Чернігівська області (в кожній 
реалізується по 1 договору). В інших областях не 
реалізується жодної угоди на засадах державно-
приватного партнерства.

Серед сфер господарської діяльності, в яких 
реалізуються вищезазначені договори, виділяють 
такі: 116 договорів, або 65% від загальної кіль-
кості, реалізується у сфері оброблення відходів; 

39 договорів, або 21% від загальної кількості, реа-
лізується у сфері збору, очищення та розподілу 
води; 10 договорів, або 6% від загальної кількості, 
реалізується у сфері теплопостачання та вироб-
ництва; 7 договорів, або 4% від загальної кількості, 
реалізується у сфері будівництва та експлуатації 
транспортної інфраструктури (до якої належать 
автомобільні дороги, залізниці, аеродроми, метро-
політени, порти, мости й тунелі, тощо); у сфері 
електроенергетики, а також у сфері управління 
нерухомістю реалізується по 2 договори, або по 
1% від загальної кількості; у сфері пошуку, розвідки 
та видобутку родовищ корисних копалин реалізу-
ється 1 договір. Крім того, є 3 інших договори, що 
не відносяться до визначених сфер господарської 
діяльності.

Серед найбільш значущих проблем реалізації 
проектів державно-приватного партнерства зазна-
чають такі. Значна частина об’єктів, які передбача-
ється розбудовувати у межах партнерських угод, 
є не досить привабливими для приватних інвес-
торів через високий рівень їх зносу, необхідність 
значних фінансових вливань та нечіткі строки 
отримання прибутку від їх експлуатації. Державні 
замовники не можуть забезпечити отримання 
податкових або митних пільг для приватних парт-
нерів. Є складнощі в отриманні дозвільних доку-
ментів для приватних партнерів, що необхідні для 
виконання угод, відсутні чинні норми, що регулю-
ють умови виплати приватній стороні компенсацій 
у разі невиконання державою своїх зобов’язань 
за договором. Високий рівень корупції зменшує 
привабливість партнерства як для вітчизняних, 
так і для іноземних інвесторів, а також збільшує 
витрати для бізнесу [9]. Крім того, державні служ-
бовці, які займаються питаннями державно-при-
ватного партнерства, є досить недостатньо моти-
вованими у започаткуванні таких проектів, а бізнес 
також мало обізнаний щодо переваг використання 
механізму державно-приватного партнерства. 

Стосовно реалізації державних цільових про-
грам, у 2015 році з 44 запланованих фактично 
були реалізовані заходи та завдання з 29 програм. 
Серед причин невиконання (повного або частко-
вого) зазначені такі, як дострокове припинення за 
рішенням Уряду, визначення такими, що втратили 
чинність (без прийняття рішення Урядом), строк 
виконання ще не настав, відсутність фінансу-
вання, а також відсутність звітів щодо виконання 
програм. 

У 2016 році кількість державних цільових 
програм, що мала бути реалізована, становила 
27 програм. Фактично протягом року виконува-
лися 19 програм. У 2017 році запланована кіль-
кість програм становила 23, а фактична – 18. При-
чини невиконання програм аналогічні 2015 року.

Дані щодо виконання державних цільових про-
грам в Україні за напрямами наведені у табл. 1.
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Таблиця 1
Виконання державних цільових програм в Україні за спрямованістю
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Соціальні 13 / 10 4,8 / 5,3 110,4 9 / 3 3,9 / 1,18 30,5 6 / 5 8,92 / 8,44 94,6

Економічні 11 / 7 181,6 / 
42,2 23,2 7 / 5 64,5 / 19,7 30,5 6 / 3 65,6 / 1,12 1,7

Екологічні 6 / 5 7,9 / 3,5 44,3 6 / 5 8,9 / 3,23 36,4 6 / 5 9,61 / 4,13 43,0

Оборонні 3 / 2 1,4 / 0,03 2,1 3 / 2 1,9 / 0,02 1,2 2 / 1 1,74 / 
0,003 0,2

Науково-технічні 3 / 3 0,7 / 0,7 100 3 / 3 0,6 / 0,99 168,8 3 / 3 0,61 / 1,36 223,0

Інші 2 / 2 1 / 0,2 20 1 / 1 0,1 / 0,01 16,9 1 / 1 0,022 / 
0,013 56,3

Джерело: складено за [11−13]

Найбільша кількість програм спрямована на 
реалізацію заходів та завдань з розвитку соціаль-
ної сфери, проте найбільші обсяги фінансування, 
як передбачені, так і фактичні, припадають на еко-
номічні програми. Що стосується виконання пла-
нів, то найкращі значення отримані за програмами 
науково-технічної спрямованості, що частково 
пояснюється досить незначними обсягами фінан-
сування цих програм.

Фактичне залучення фінансування державних 
цільових програм в Україні залишає бажати кра-
щого. Як свідчить статистика, з 2007 по 2017 рік 
програми отримували фінансування максимум на 
47,7% від запланованого (у 2011 році), в серед-
ньому ж відсоток виконання планових обсягів 
фінансування становив близько 27%. Дані щодо 

залучення фінансування державних цільових про-
грам в Україні у 2007–2017 році наведено у табл. 2.

Що стосується джерел фінансування держав-
них цільових програм, то в Україні найбільша 
частка фінансування припадає на рахунок дер-
жавного бюджету, проте фактичне виконання 
передбачених обсягів за цим джерелом не є відпо-
відним. Дані щодо залучення фінансування дер-
жавних цільових програм за відповідними джере-
лами наведені у табл. 3.

Проблеми та недоліки щодо виконання дер-
жавних цільових програм узагальнені у табл. 4.

Загалом у 2015–2017 роках спостерігалися такі 
проблеми реалізації державних цільових програм 
в Україні, як: недостатність або повна відсутність 
фінансування програм; порушення процедури 

Таблиця 2
Співвідношення між плановими та фактичними обсягами фінансування 

державних цільових програм в Україні

Рік
Планові обсяги 
фінансування, 

млрд. грн.

Фактичні обсяги 
фінансування, 

млрд. грн.

Виконання 
планових обсягів 
фінансування, %

Темп приросту 
обсягів 

фінансування  
за планом, %

Темп приросту 
обсягів 

фінансування  
за фактом %

2007 9,4 0,1 1,1% − −
2008 47,1 19,6 41,6% 401% 19500%
2009 65,5 16 24,4% 39% -18%
2010 84,6 13,4 15,8% 29% -16%
2011 116,7 55,7 47,7% 38% 316%
2012 132,5 47,8 36,1% 14% -14%
2013 170,3 59 34,6% 29% 23%
2014 203,3 40 19,7% 19% -32%
2015 197,5 51,9 26,3% -3% 30%
2016 79,9 25,1 31,4% -60% -52%
2017 86,5 15,1 17,5% 8% -40%

Джерело: складено за [11 − 13]
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збору звітної інформації та подання звітності щодо 
виконання програм (насамперед строки та невід-
повідність обсягів фактично залучених коштів та 
зазначених у звітності, а також повна відсутність 
будь-якої звітності); невідповідність програм вимо-
гам щодо розроблення та виконання державних 
цільових програм; відсутність методики, а також 
розрахунку та аналізу ефективності виконання 
програм.

Висновки з проведеного дослідження. 
Незважаючи на позитивну динаміку щодо змен-
шення кількості порушень та недоліків у виконанні 
державних цільових програм, стан виконання 
завдань та заходів програм не є задовільним. 
Державні цільові програми не вбачаються дієвим 
та ефективним інструментом розвитку еконо-
мічної системи держави або її окремих елемен-
тів, а відіграють лише певну формальну роль. 
Відсутня узгодженість між плануванням обсягів 
необхідних фінансових коштів за різними джере-
лами та реальними можливостями їх залучення. 
Під час розподілу бюджетних коштів не врахову-
ється повною мірою принцип пріоритетності вирі-
шення завдань розвитку та досягнення постав-

лених цілей. Державні замовники керуються 
більшою мірою формальним підходом під час 
розроблення та виконання державних цільових 
програм, у зв’язку з чим спостерігається значна 
кількість недоліків у звітуванні. Розрахунок еконо-
мічної ефективності виконання програм усклад-
нений у зв’язку з тим, що розробники не наводять 
методику її розрахунку, враховуючу специфіку 
програми та бажані кінцеві результати. Програми 
не мають чітко встановлених КРІ. Через недотри-
мання процедури звітування унеможливлюється 
громадський контроль щодо виконання програм.

Державний бюджет все ще залишається 
основним джерелом фінансування цільових про-
грам, незважаючи на заявлену Міністерством 
економічного розвитку й торгівлі орієнтацію на 
збільшення приватних та залучених за кордо-
ном коштів. Через суттєву різницю у фактичних 
та запланованих обсягах фінансування резуль-
тати впровадження програмних заходів здебіль-
шого не відповідають очікуваним; нерідко під 
час вирішення питань щодо спрямування залу-
чених фінансових коштів обираються заходи, 
здійснити які легше. 

Таблиця 3
Виконання державних цільових програм в Україні за джерелами фінансування

Джерела 
фінансування

Абсолютне значення,  
млрд. грн.

Виконання планових обсягів 
фінансування, %

2015 рік 2016 рік 2017 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік
Загальний 

обсяг
План 197,4 79,9 86,5

26,3% 31,4% 17,5%
Факт 51,9 25,1 15,1

Державний 
бюджет

План 44,3 44,6 47,3
67,3% 41,5% 20,1%

Факт 29,8 18,5 9,5
Місцеві 

бюджети
План 8,2 3,4 6,6

19,5% 38,2% 47,0%
Факт 1,6 1,3 3,1

Залучення 
інших джерел

План 145 31,9 32,6
14,1% 16,6% 7,7%

Факт 20,5 5,3 2,5

Джерело: складено за [11 − 13

Таблиця 4
Кількість державних цільових програм за недоліками їх виконання

Недолік 2015 рік 2016 рік 2017 рік

порушено строк подання звітності 26 6 5

не фінансувались 6 6 3
не подано фінансової звітності  
про виконання паспорту бюджетної програми 5 7 3

обсяги використаних коштів не узгоджуються   
з показниками фінансової звітності 12 3 4

не відповідають вимогам законодавства  
у сфері розроблення та виконання державних цільових програм 22 9 6

державним замовником − координатором не забезпечено збір  
звітної інформації від державних замовників та виконавців 12 7 6

державним замовником не було здійснено  
аналіз ефективності їх виконання 29 24 20

Джерело: складено за [11 − 13
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РЕАЛІЗАЦІЯ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ 
ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ
IMPLEMENTING REGULATORY POLICY AS AN IMPORTANT 
COMPONENT OF LAND RELATIONS IN THE AGRICULTURAL SECTOR

УДК 338.43

Купчишина О.А.
аспірант 
Миколаївський національний  
аграрний університет 

Метою нашого дослідження обґрунтування 
основних проблем та аспектів реалізації 
сучасної регуляторної політики як важливого 
компоненту земельних відносин в аграрному 
секторі. Відносини прав власності в націо-
нальній економіці знаходять відображення в 
індексних показниках міжнародних рейтин-
гів, наприклад, Індекс економічної свободи 
(Index of Economic Freedom), Глобальний 
індекс конкурентоспроможності (Global 
Competitiveness Index), Doing Business. Дове-
дено, що важливим для даного дослідження 
показником у системі Doing Business є Індекс 
якості адміністрування землі (Quality of the 
land administration index), він підтверджує 
низький рівень якості регулювання відносин 
власності на землю в Україні, які є важливою 
частиною загальних відносин власності. 
Ключові слова: регуляторна політика, 
аграрний сектор, земельні відносини, права 
власності, державне регулювання.

Целью нашего исследования является обо-
снование основных проблем и аспектов 
реализации современной регуляторной 
политики как важного компонента земель-
ных отношений в аграрном секторе. 
Успешность регулирования отношений 
собственности на землю обоснованно рас-
сматриваются как ключевой, фундамен-
тальный фактор эффективности всего 
спектра аграрных отношений в националь-
ной экономике. Отношения прав собствен-
ности в национальной экономике находят 
отражение в индексных показателях меж-
дународных рейтингов, например, Индекс 
экономической свободы (Index of Economic 

Freedom), Глобальный индекс конкуренто-
способности (Global Competitiveness Index), 
Doing Business. Доказано, что важным 
для данного исследования показателем в 
системе Doing Business является Индекс 
качества администрирования земли (Quality 
of the land administration index), он подтверж-
дает низкий уровень качества регулирова-
ния отношений собственности на землю в 
Украине, которые являются важной частью 
общих отношений собственности.
Ключевые слова: регуляторная политика, 
аграрный сектор, земельные отношения, 
права собственности, государственное 
регулирование.

The purpose of our research is to substantiate 
the main problems and aspects of the implemen-
tation of modern regulatory policy as an impor-
tant component of land relations in the agricul-
tural sector. The success of regulation of land 
ownership relations is reasonably considered 
as a key, fundamental factor in the efficiency 
of the entire spectrum of agrarian relations in 
the national economy. The relations of property 
rights in the national economy are reflected in 
the indexes of international ratings, such as the 
Index of Economic Freedom, the Global Com-
petitiveness Index, Doing Business. It is proved 
that the Doing Business indicator is important for 
this study as the Quality of the Land Administra-
tion Index, and it confirms the low level of quality 
control of land ownership relations in Ukraine, 
which is an important part of the general property 
relations.
Key words: regulatory policy, agrarian sector, 
land relations, property rights, state regulation.

Постановка проблеми. Державна регуля-
торна політика в усіх країнах світу орієнтована 
на розробку регуляторних актів, які б досягали 
поставлених цілей за мінімальних витрат. Сто-
совно аграрного сектору слід зазначити той факт, 
що важливим аспектом державного регулювання 
агробізнесу є регулювання земельних відносин, 
які складають його основу. Починаючи з 1992 р. 
в Україні почалося реформування земельних від-
носин, яке не добігло свого логічного завершення 
у вигляді ринку землі. При цьому земельні від-
носини слід розглядати як особливу частину від-
носин власності в економіці, тому для їх аналізу 
доречно застосувати міжнародні показники, які 
відображують саме рівень розвитку відносин 
власності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми регуляторної політики та особли-
вості її реалізації в аграрному секторі вивчалися 
багатьма дослідниками, серед яких Н. Малишева, 
В. Мартиненко, В. Ляшенко, О. Жулінська, В. Кри-
ленко, О. Яценко, О. Шебаніна та інші. Але осо-

бливо актуальними залишаються питання впливу 
регуляторної політики на земельні питання, які до 
цього часу в Україні не відрегульовано.

Метою статті є обґрунтування основних про-
блем та аспектів реалізації сучасної регуляторної 
політики як важливого компоненту земельних від-
носин в аграрному секторі

Виклад основного матеріалу. Успішність 
регулювання відносин власності на землю обґрун-
товано розглядаються як ключовий, фундамен-
тальний фактор ефективності усього спектру 
аграрних відносин у національній економіці. На 
поточний момент в Україні держава забезпечує 
три форми власності: державну, комунальну і при-
ватну, рівноправність яких фіксує Закон України 
«Про власність».

Діяльність сільськогосподарських підпри-
ємств, у т. ч. й регламентація відносин власності. 
регулюється Господарським кодексом України, 
Цивільним кодексом України,  Земельним  кодек-
сом України, Законами «Про колективне сільсько-
господарське підприємство», «Про селянське 



89

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

фермерське господарство» та іншими актами 
законодавства України.

Впродовж років незалежності Верховною Радою 
України було прийнято низку законів, які створю-
ють умови для розвитку різних форм власності на 
селі. Особливості відносин власності, пов’язані з 
веденням фермерського господарства, закріплено 
у Законі України «Про селянське (фермерське) 
господарство» [1], згідно якого громадяни мають 
право на добровільне створення фермерських 
господарств, а самі господарства мають право на 
самостійну господарську діяльність та рівність між 
інших форм господарювання. Відносини власності 
в межах колективних сільськогосподарських під-
приємств, їхній економічний суверенітет гарантує 
Закон «Про колективне сільськогосподарське під-
приємство» [2]. 

У преамбулі Закону зазначено: «Закон гарантує 
недопустимість втручання держави у здійснення 
господарських функцій колективного с.-г. підпри-
ємства, обмеження його права та  інтересів з боку 
органів державної   влади. Закон забезпечує рівні 
права колективних сільськогосподарських  підпри-
ємств з державними підприємствами, фермер-
ськими господарствами, іншими  суб'єктами госпо-
дарювання». З урахуванням того, що даний Закон 
було прийнято у 1992 р., для початку економічних 
реформ це було достатньо прогресивним ринко-
вим формулюванням.

Введення приватної власності на землю в 
Україні мало наслідком проблему формування 
ринку землі, на якому б відбувалися угоди з купівлі 
продажу приватних земельних ділянок. Основним 
аргументом на користь є «необхідність перетво-

Рис. 1. Значення субіндексів Індексу економічної свободи 
(Index of Economic Freedom) для України за 2016 р.

Джерело: збудовано автором на основі даних [4]

Рис. 2. Динаміка субіндексу «1.01. Права власності» Глобального індексу 
конкурентоспроможності (GCI) (макс. значення 7) для України за 2005-2017 рр. з лінійним трендом

Джерело: збудовано автором на основі даних [5]
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рення земель сільськогосподарського призна-
чення у товар обґрунтовується відсутністю мож-
ливості продавати і купувати землю громадянами, 
які мають земельні ділянки у приватній власності, 
що порушує їх права» [3, с. 36]. Разом з тим вису-
ваються серйозні аргументи на користь суттєвих 
обмежень вільного обігу земельних ділянок сіль-
ськогосподарського призначення.

Відносини прав власності в національній еконо-
міці знаходять відображення в індексних показниках 
міжнародних рейтингів, наприклад, Індекс еконо-
мічної свободи (Index of Economic Freedom) містить 
субіндекс «Захист прав власності». Наведені на рис. 
1 дані для України за 2016 р. свідчать про вкрай 
низьке значення цього показника на рівні 25 %.

Також невтішну картину із захистом прав влас-
ності в Україні відображує субіндекс «01. Права 
власності» Глобального індексу конкурентоспро-
можності (Global Competitiveness Index), методику 
якого розроблено і використовується Світовим 
економічним форумом (World Economic Forum). 
Дані індексу представлено на рис. 2.

Динаміка субіндексу «1.01. Права власності» 
для України за 2006-2017 рр. показує стан із захис-
том прав власності в Україні як «нижче серед-
нього». За максимального значення у 7 балів цей 
субіндекс для України ніколи за роки дослідження 
не досяг й половинного значення. Його макси-
мальне значення спостерігалося у 2006 р. і стано-
вило 3,32 бали з 7 можливих. 

Рис. 3. Динаміка субіндексу «Вартість реєстрації власності»  
(% від вартості власності, ліва шкала) та субіндексу «Час, необхідний для реєстрації 

власності» (діб, права шкала) індексу Doing Business для України за 2015-2016 рр.

Джерело: збудовано автором на основі даних [6]
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При цьому у 2009-2014 рр. спостерігається 
«провал» значень субіндексу з історичним мініму-
мом у 2013 р. на рівні 2,51 бал. Після цього спо-
стерігається відновлення втрачених позицій, хоча 
на 2017 р. субіндекс не досяг максимуму 2006 р. 
Аналіз даних за допомогою лінійного тренду пока-
зує статистичне погіршення рівня захисту прав 
власності в Україні за 2006-2017 рр.

Стан із захистом прав власності в Україні також 
відображують показники з рейтингу Світового 
банку Doing Business. На рис. 3 представлено 
дані за показниками, які відображують якість регу-
ляторної політики у сфері специфікації і захисту 
прав власності – вартість реєстрації власності та 
час, який необхідно витратити на реєстрацію прав 
власності.

Наведені дані свідчать про суттєвий прогрес 
України у цій сфері за останнє десятиліття: якщо 
на 2005 р. вартість реєстраційних процедур ста-
новила 5,6 % від вартості власності і вимагала 
113 діб, то на 2016 р. ці показники дорівнювали 
1,9 % і 23 діб відповідно. Тобто в результаті вдо-
сконалення процедур реєстрації власності відбу-
лося скорочення витрат на її реєстрацію майже у 
3 рази, витрати часу зменшилися майже у 5 разів, 
що дає підстави засвідчити політику дерегуляції у 
сфері реєстрації прав власності в Україні з 2005 р. 
по 2016 р.

Важливим для даного дослідження показником 
у системі Doing Business є Індекс якості адміні-
стрування землі (Quality of the land administration 
index), який введено у методологію й вимірюється 
починаючи з 2014 р. Дані показника за 2016 р. для 
України та деяких економік наведено на рис. 4. 

Цей показник підтверджує низький рівень якості 
регулювання відносин власності на землю в Укра-
їні, які є важливою частиною загальних відносин 
власності. Дані свідчать, що в Україні якість адміні-
стрування земельних питань є однією з найнижчих 
серед пострадянських економік, значно поступаю-
чись якості адміністрування в РФ (15,5 балів проти 
26,0 з 30 можливих). Разом з тим, для деяких роз-
винутих економік, значення цього показника також 
є відносно низьким – наприклад, для США його 
значення становить лише 17,6 балів з 30,0.

Крім того групою експертів світового банку в 
2016 році було презентоване дослідження «Global 
Indicators of Regulatory Governance» в рамках 
якого аналізуються дані зі 185 країн: 46 в країнах 
Африки, 30 в Латинській Америці і Карибському 
басейні, 32 в групі з високим рівнем доходу ОЕСР, 
25 в Східній Європі і Центральній Азії, 25 у Східній 
Азії і Тихому океані, 20 на Близькому Сході і Пів-
нічній Африці, і 7 в Південній Азії.

В процесі дослідження здійснюється оцінка 
практики національних правил, що стосуються 
підприємницької діяльності. Також представлені 
детальні відомості про те, як і де громадськість 

може оскаржувати рішення регуляторних орга-
нів або отримати доступ до нормативно-правової 
бази.

За результатами рейтингу 2016 року показники 
України виявилися на рівні таких країн, як Німеч-
чина та Польща. Найкращі результати, очевидно, 
у Великої Британії, Канади та США. Така оцінка 
Україні, в першу чергу – це показник виконання 
процедур при прийнятті рішень Урядом. 

Загальний показник України за даними «Global 
Indicators of Regulatory Governance» складає 
5,2 бали (5 місце в рейтингу), що дозволило оці-
нити українську регуляторну політику на рівні країн 
західної Європи.

Від 0 до 1 оцінено такі показники для України:
– оприлюднення проекту регуляторного акту – 0,8;
– проведення консультацій – 0,8;
– інформація (звіт) про результати консульта-

цій – 0,8;
– проведення оцінки регуляторного впливу – 1;
– наявність спеціального органу завданням 

якого є здійснення огляду та моніторингу оцінки 
регуляторного впливу, що проводиться іншими 
окремими установами або державними орга-
нами – 1;

– оприлюднення оцінки регуляторного 
впливу – 1 [7].

Висока оцінка для України базується на дис-
ципліні оприлюднення проектів нормативно-пра-
вових актів, підготовки та оприлюднення аналізів 
регуляторного впливу до проектів регуляторних 
актів та наявності публічних консультацій. Опри-
люднення обґрунтування у вигляді аналізу регу-
ляторного впливу та проведення консультацій 
спрямовані на те, щоб зробити регуляторні акти 
ефективними й результативними, тобто такими, 
що відповідають вимогам економіки України. 
«Якщо дотримуватись усіх правил, то нормативно-
правовий акт стає творчістю всіх учасників про-
цесу», - заявила Голова Державної регуляторної 
служби Ксенія Ляпіна [8].

Якщо акцентувати увагу на показниках, то 
проект досліджує такі компоненти, як передбачу-
ваність регуляторного середовища та здатність 
зацікавлених сторін оскаржувати нормативні доку-
менти, а також доступність нормативно-правової 
бази у зведеному вигляді.

В регуляторній діяльності важливу роль віді-
грають і громадяни, суб’єкти господарювання, 
їхні об’єднання та наукові установи, а також кон-
сультативно-дорадчі органи, створені при органах 
державної влади та органах місцевого самовря-
дування, які представляють інтереси громадян і 
суб’єктів господарювання.

Кожен регуляторний акт повинен пройти кілька 
етапів відстеження результативності (базове, 
повторне, періодичні). При цьому, відповідно до статті 
6 Закону України «Про засади державної регуляторної  
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політики у сфері господарської діяльності», приватні 
особи та їх об’єднання можуть бути залучені регу-
ляторними органами до виконання заходів з від-
стеження результативності регуляторного акта, або 
можуть провести такі заходи власними силами.

Висновки. Отже, на нашу думку, на сучасному 
етапі розвитку регуляторної політики можна визна-
чити три основних рівня її реалізації:

– глобальна регуляторна політика, що досліджує 
в рамках проекту Світового Банку «Global Indicators 
of Regulatory Governance», взаємодію урядів різних 
країн світу з громадськістю в процесі формування 
регулювань, що впливають на бізнес-середовище;

– національна регуляторна політика, яка на 
рівні України формується державною регулятор-
ною службою;

– регуляторна політика галузевого рівня, що 
здійснюється профільними інституціями в рамках 
національного законодавства.

Саме взаємозв’язок цих трьох рівнів дасть 
можливість ефективно вирішувати спірні питання 
в різних галузях економіки в цілому, та земельні 
питання зокрема.
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У статті висвітлено сутність поняття 
економічної безпеки та її рівень у Причор-
номорському регіоні. Окреслені характе-
ристики сучасної політичної ситуації в При-
чорноморському регіоні, що впливають на 
загальну систему економічної безпеки дер-
жави. А також розглянуто політику Росії та 
Заходу в Українському Причорномор’ї. Значну 
увагу приділено підходам щодо забезпечення 
економічної безпеки Причорноморського 
регіону. На основі дослідження визначено 
основні проблеми, які здійснюють вплив на 
економічну безпеку Причорноморського регі-
ону, та шляхи їх нейтралізації. Сформовано 
модель «інформаційного забезпечення, рів-
невого моніторингу та управління». Запро-
поновано рекомендації органам державної 
влади України щодо забезпечення національ-
них інтересів нашої держави у Причорномор-
ському регіоні.
Ключові слова: Причорноморський регіон, 
економічна безпека регіону, сукупна еконо-
мічна безпека держави, управління економіч-
ною безпекою, проблеми та моніторинг.

В статье освещены сущность понятия 
экономической безопасности и ее уро-
вень в Причерноморском регионе. Указаны 
характеристики современной политиче-
ской ситуации в Причерноморском регионе, 
влияющие на общую систему экономиче-
ской безопасности государства. А также 
рассмотрена политика России и Запада в 
Украинском Причерноморье. Значительное 
внимание уделено подходам по обеспечению 
экономической безопасности Причерно-
морского региона. На основе исследования 

определены основные проблемы, которые 
оказывают влияние на экономическую без-
опасность Причерноморского региона, и 
пути их нейтрализации. Сформирована 
модель «информационного обеспечения, 
уровневого мониторинга и управления». 
Предложены рекомендации органам госу-
дарственной власти Украины по обеспече-
нию национальных интересов нашего госу-
дарства в Причерноморском регионе.
Ключевые слова: Причерноморский регион, 
экономическая безопасность региона, сово-
купная экономическая безопасность госу-
дарства, управление экономической без-
опасностью, проблемы и мониторинг.

The article outlines the essence of the notion of eco-
nomic security and its level in the Black Sea region. 
Characterized by the characteristics of the current 
political situation in the Black Sea region, affecting 
the overall system of economic security of the state. 
The policy of Russia and the West in the Ukrainian 
Black Sea region is also considered. Considerable 
attention is paid to the approaches to ensuring 
economic security of the Black Sea region. Based 
on the research, the main problems identified are 
those that have an impact on the economic secu-
rity of the Black Sea region and the ways of their 
neutralization. The model of "information provision, 
level monitoring and management" was formed. 
Recommendations to the state authorities of 
Ukraine regarding the national interests of our state 
in the Black Sea region are proposed.
Key words: the Black Sea region, economic 
security of the region, total economic security of 
the state, economic security management, prob-
lems and monitoring.

Постановка проблеми. Сьогодні питання 
забезпечення належного рівня економічної без-
пеки регіонів стоїть найбільш гостро. Така ситу-
ація викликана насамперед необхідністю вико-
нання місцевими органами влади покладених на 
них функцій повною мірою через забезпечення 
дохідної частини бюджету, виваженої податкової 
політики, підтримки сприятливого інвестиційного 
клімату, доступності банківських продуктів та стра-
хових послуг, стабільних умов діяльності та висо-
кого рівня життя. Забезпечення високого рівня 
економічної безпеки регіонів є запорукою стабіль-
ної економічної безпеки держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам економічної безпеки присвячені праці 
таких вітчизняних науковців, як В. Геєць, Н. Капус-
тін, Ю. Лисенко, В. Мунтіян [4], О. Полушкін, 
О. Судакова та інші, в яких увага більше зосе-
реджена на глобальному, міжнародному, націо-
нальному рівнях економічної безпеки. Результати 
досліджень проблем управління економічної без-
пеки окремих регіонів знайшли відображення в 

роботах Н. Гук [5], К. Єфремова, В. Пономаренка 
[6], В. Ткаченко та багатьох інших. Проте питання 
формування системи управління економічною 
безпекою на регіональному рівні як складника 
системи управління соціально-економічними про-
цесами досі досліджено не повною мірою.

Постановка завдання. Мета дослідження 
полягає у визначенні факторів впливу, складників 
і принципів формування якісної системи управ-
ління економічною безпекою Причорноморського 
регіону.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Оцінка рівня та впливу загроз життєво важливим 
інтересам України на сучасному етапі розвитку 
зумовила необхідність оновлення стратегії наці-
ональної безпеки, визначення стратегічних пріо-
ритетів і вдосконалення механізмів їх реалізації 
[1]. У цьому контексті потребують нових підходів 
положення чинної Державної стратегії регіональ-
ного розвитку на період до 2017 року, що також не 
повною мірою відповідають новітнім викликам, не 
враховують зростаючу відмінність у рівнях соці-
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ально-економічного розвитку регіонів, наслідки 
викликів, потенціал сучасних механізмів та інстру-
ментів подолання регіональних диспропорцій, не 
визначають довгострокові тенденції розвитку регі-
онів [2].

Оскільки економіка є основним видом діяль-
ності суспільства, держави й особистості, то еко-
номічна безпека – найбільш важливий складник 
національної безпеки України. Сьогодні національ-
ній економічній безпеці загрожує невирішеність 
таких проблем, як [3, с. 18]:

– залежність внутрішнього ринку від зовнішньо-
економічної кон’юнктури, недостатня ефективність 
роботи щодо його захисту від несумлінної конку-
ренції з боку українських монополістів та імпорте-
рів, а також стосовно боротьби з контрабандою;

– недостатня ефективність використання мате-
ріальних ресурсів, переважання в структурі про-
мисловості галузей з невеликою часткою доданої 
вартості, низький технологічний рівень вітчизняної 
економіки;

– наявні валютні ризики, неефективне викорис-
тання коштів Державного і місцевих бюджетів;

– недосконалість законодавства для приско-
рення розвитку національної економіки на інно-
ваційних засадах, відносно високий рівень тініза-
ції економіки, відсутність достатніх стимулів для 
легалізації доходів населення та зменшення тіньо-
вої зайнятості.

Вирішення означених проблем потребує прове-
дення відповідних дієвих заходів на рівні регіонів 
як основних елементів забезпечення національної 
економічної безпеки країни.

Економічна безпека регіону – це здатність 
регіональної економіки функціонувати в режимі 
розширеного відтворення, тобто стійкого еконо-
мічного зростання, максимально забезпечувати 
прийнятні умови життя та розвитку особистості 
для більшості населення [3, с. 26].

Економічна безпека на регіональному рівні – це 
також спроможність економіки протистояти деста-
білізуючій дії внутрішніх і зовнішніх соціально-еко-
номічних чинників, а також не створювати загрози 
для інших елементів регіону та зовнішнього серед-
овища [3, с. 27].

Економічна безпека регіону – це діапазон рівнів 
економічних і соціальних показників, у межах яких 
регіон протягом довготривалого періоду розвива-
ється стійко [3, с. 27].

Причорноморський регіон характеризується 
політичною та економічною нестабільністю, поси-
ленням деструктивних випливів транснаціональ-
них загроз, що перешкоджає реалізації інтеграцій-
них проектів та розвиткові міжнародної співпраці. 
У просторі регіону мають місце негативні тенденції 
та процеси, що гальмують його економічний роз-
виток і створюють низку загроз у сфері міжнарод-
ної і регіональної безпеки.   

Проблеми Українського Причорномор’я зна-
чною мірою зумовлені характерною для постра-
дянського світу конкуренцією різних цивілізаційних 
та світоглядних систем цінностей – демократич-
них, якими керується Захід і більша частина світу, 
та авторитарно-репресивних, взятих на озброєння 
у РФ та які ще мають значну вагу у низці країн регі-
ону. Провал євразійського проекту означає для 
РФ фактичну втрату статусу великої держави та 
підрив наявного політичного режиму. Отже, для 
Кремля стає вкрай важливо показати неефек-
тивність проекту європейського, для чого вклю-
чається у дію весь арсенал засобів впливу – від 
дипломатичних та політичних до підривних і воєн-
них.  [4, с. 117].

Невирішеність конфліктних ситуацій, їх «замо-
рожування», постійна ескалація напруженості 
у державах регіону зумовлює посилення інших 
загроз, зокрема таких, як нелегальна міграція, 
контрабанда, нелегальний обіг зброї, торгівля 
людьми, неможливість гарантування безпеки тран-
спортних шляхів, постачання енергоресурсів, акти-
візація міжнародного тероризму тощо [4, с. 119].

Регіональна стабільність і безпека можливі 
лише за умов припинення російської агресії та лік-
відації її наслідків. Будь-який іншій варіант, напри-
клад, «замирення» на умовах «заморожування», 
фактичного визнання російської окупації, зали-
шає простір для дестабілізації ситуації у гарячих 
точках і регіоні загалом. Ключовою позицією, за 
якої стає можливим повернення до процесів фор-
мування системи регіональної безпеки і стабіль-
ності, є деокупація території Криму та Донбасу та 
відновлення Україною контролю над усією лінією 
її кордонів.

Політика РФ сьогодні виглядає реально вмо-
тивованою лише імперськими амбіціями частини 
владної верхівки, які мають значну підтримку і 
серед широких верств населення. Жодних еко-
номічних та зовнішньополітичних переваг анексія 
Криму та війна на Донбасі Росії не надала, скоріше 
навпаки. Заради привиду «державної величі», під 
впливом масштабної дезінформації російська 
влада та значна частина суспільства готові втра-
чати економічний добробут, перспективи розвитку, 
терпіти міжнародні санкції та відносну міжнародну 
ізоляцію. Нечисленні прояви протесту наража-
ються на жорстку протидію ефективного репре-
сивного апарату.

Політика Заходу, попри деякі відмінності у 
позиціях серед різних держав євроатлантичної 
спільноти, керується насамперед міркуваннями 
необхідності не допустити масштабного військово-
політичного конфлікту з РФ.

Водночас створення єдиної регіональної сис-
теми безпеки, інтегрованої у загальноєвропейську 
систему безпеки, в межах якої країни Південного 
Кавказу та Україна мали стати членами Альянсу, 
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не стало ключовим завданням Брюсселю у При-
чорноморському регіоні України. Альянс виходить 
з доцільності розбудовувати відносини з кожною 
країною регіону окремо і не бачить потреби в необ-
хідності налагодження взаємодії з регіональними 
інтеграційними об’єднаннями Причорноморського 
простору. 

Тому, відповідно до вищевказаного, можна 
дійти висновку, що Україна зацікавлена у форму-
ванні єдиної позиції країн регіону щодо стратегії 
розвитку системи безпеки Причорноморського 
регіону як інтегрального складника комплексної 
системи загальноєвропейської безпеки, а також у 
формуванні спільної позиції щодо протидії проя-
вам агресії з боку РФ. Такі чорноморські держави, 
як Румунія та Болгарія, серйозно занепокоєні 
зростанням російської агресивності і російського 
домінування у регіоні. Політичний курс цих країн 
у питаннях безпеки і стабільності Причорномор-
ського регіону знаходиться цілком у річищі загаль-
ної політики НАТО і керуватиметься настановами 
та рішеннями ЄС.

Важливість Причорноморського регіону, де 
перетинаються різноманітні інтереси регіональних 
і глобальних акторів, зокрема пов'язаних із забез-
печенням транспортування енергетичних, сиро-
винних і товарних ресурсів, стали об'єктивним 
фактором, що сприяв посиленню економічної кон-
куренції та геополітичного суперництва між ними. 

Важливим чинником забезпечення належного 
рівня економічної безпеки вітчизняних регіонів в 
процесі євроінтеграції, поряд із галузевою струк-
турою регіонального господарства, стає науково-
технологічний складник, який визначає структуру 
та рівень наукомісткості експорту, ступінь імпорт-
ної та технологічної залежності регіону. 

Тому надзвичайно низький рівень зовнішньое-
кономічної безпеки Одеської області зумовлений 
невідповідністю показників, які характеризують 
високотехнологічність зовнішньої торгівлі, крите-
ріям безпеки. Базуючись на принципах реалізації 

моделі інтеррегіонального співробітництва, визна-
чимо концептуальні засади розвитку співпраці 
регіонів українського Причорномор’я з ЄС. 

Насамперед необхідно поглиблювати міжрегіо-
нальне співробітництво Одеської, Миколаївської, 
Херсонської областей, що дасть змогу посилити 
зовнішньоекономічну безпеку регіонів (табл. 1) 
на основі галузевого співробітництва відповідно 
до спеціалізації господарства (виробництво буді-
вельних матеріалів, машинобудування і металоо-
бробка – найбільш розвинені галузі в усіх регіонах 
Причорномор’я) та створить підґрунтя для струк-
турної інтеграції з ЄС.

Відповідно до таблиці 1, регіони Причорномор’я 
повинні ефективно використовувати можли-
вості покращення регіонального розвитку через 
реалізацію спільних проектів в межах програми 
«Басейн Чорного моря», залучаючи до співпраці 
Запорізьку область, для якої характерне зрос-
тання індексу зовнішньоекономічної безпеки 
у 2017 р. порівняно з 2016 р. (з 0,85 до 0,87 і з 
0,82 до 0,88 відповідно). Варто відзначити активну 
науково-технічну діяльність в цих регіонах і відпо-
відність критеріям зовнішньоекономічної безпеки 
таких показників, як частка експортованої іннова-
ційної продукції у загальних обсягах реалізованої 
інноваційної продукції та коефіцієнт технологічної 
залежності. В регіонах Причорномор’я цей показ-
ник знаходиться на загрозливому рівні (Одеська 
обл. – 0,47; Миколаївська обл. – 0,48; Херсонська 
обл. – 0,44) [5].

Для розроблення стратегії економічної без-
пеки Причорномор’я України необхідно об’єктивно 
та всебічного здійснити моніторинг економіки та 
суспільства регіону для визначення системи вну-
трішніх і зовнішніх чинників, що впливають на стан 
економічної безпеки та мають можливість транс-
формуватись у загрозу безпеці (табл. 2) [5].

Отже, згідно з таблицею 2, врахування крите-
ріїв економічної безпеки під час розроблення осно-
вних блоків регіональної програми (міжнародна  

Таблиця 1
Рівень зовнішньоекономічної безпеки регіонів Причорномор’я 

Показники зовнішньоекономічної безпеки у 2017 році Області
Миколаївська Одеська Херсонська

Коефіцієнт покриття експортом імпорту 1 0,4 1
Частка провідної країни-партнера  
в загальному обсязі зовнішньої торгівлі, % 1 1 1

Коефіцієнт експортної залежності, % 0,38 0,57 1
Коефіцієнт імпортної залежності, % 0,8 0,42 1
Частка експортованої продукції у загальних обсягах реалізованої 
інноваційної продукції, нової для ринку, % 1 0,02 1

Частка високотехнологічної продукції в експорті товарів, % 1 0,28 1
Частка високотехнологічної продукції в імпорті товарів, % 0,47 1 0,74
Коефіцієнт технологічної залежності 1 0,13 1
Інтегральний показник зовнішньоекономічної безпеки 0,84 0,44 0,96
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конкурентоспроможність, зовнішня торгівля, зару-
біжні інвестиції, спільні проекти) сприятиме зни-
женню виробничих і технологічно-екологічних 
загроз регіону, які виникають у процесі міжнарод-
ного співробітництва.

З метою підвищення якості управління еконо-
мічною безпекою Причорномор’я України реко-
мендується [6]:

– прийняти розроблений проект концепції еко-
номічної безпеки України, розширити нормативну 
базу у сфері економічної безпеки регіону та дер-
жави;

 – прийняти методику щодо оцінки боргової без-
пеки регіонів на законодавчому рівні; 

– забезпечити виконання державними орга-
нами влади своїх зобов’язань у сфері економічної 
безпеки; 

– розмістити у вільному доступі всю необхідну 
інформацію для оцінки економічної безпеки При-
чорноморського регіону України.

З метою підвищення рівня управління еконо-
мічною безпекою Причорномор’я України та кра-
їни загалом пропонується до практичного впро-
вадження модель інформаційного забезпечення, 
рівневого моніторингу та управління економічною 
безпекою держави [7, с. 144].

Запропонована модель удосконалення управ-
ління економічною безпекою Причорноморського 
регіону спрямована на чіткий розподіл обов’язків, 
дає змогу здійснити організацію і ведення постійного 
моніторингу стану середовища економічної безпеки 
як окремих регіонів, так і виділених економічних 
районів та держави загалом, передбачає розро-
блення гнучких методик протидії негативним тенден-
ціям і змінам, їх коригування та своєчасне застосу-
вання у разі виникнення ризикових ситуацій [8].

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, у Причорноморському регіоні прак-
тично відсутні усталені формальні та нефор-
мальні інститути, діяльність яких спрямована на 
формування та підтримку регіональної стабіль-
ності. Російська агресія довела неефективність 
наявних інституціональних структур у питанні 

забезпечення безпеки у регіоні. У світлі подій, 
пов’язаних із російською агресією проти Укра-
їни, стає наочним системний характер усього 
комплексу загроз регіональній безпеці, оскільки 
їх деструктивну дію підсилює імперська полі-
тика російської влади. РФ фактично підтримує 
дії терористів на території сусідніх країн, намага-
ється викликати нестабільність політичних режи-
мів «неслухняних» країн регіону, а за необхідності 
сприяє пожвавленню «заморожених конфліктів», 
що, у свою чергу, викликає міграційні потоки із 
зон лиха. Україні доцільно: 

– активізувати обговорення питань безпеки у 
форматі регіональних міжнародних організацій, 
акцентуючи на тому, що без радикальної боротьби 
з міжнародним тероризмом та державами, що 
його підтримують, без протидії іншим загрозам 
регіональній безпеці економічний розвиток регіону 
буде вкрай загальмований;

– ініціювати розроблення стратегії формування 
регіональних інститутів безпекового характеру у 
співробітництві з відповідними структурами НАТО 
та ЄС, країнами Чорноморського простору. Під-
готувати концепцію можливого спільного доку-
менту – «Пакту Чорноморської стабільності»; 

– з метою підвищення ефективності діяль-
ності наявних структур і механізмів забезпечення 
регіональної безпеки та створення ефективного 
механізму взаємодій різних регіональних інститу-
ціональних об’єднань необхідно налагодити діа-
лог між країнами та інституціями регіону щодо 
створення механізмів раннього попередження, 
аналізу та нейтралізації загроз, створити пере-
думови для формування регіональної спільноти 
як невід’ємного складника безпекового європей-
ського простору;

– для протидії зовнішнім загрозам посилити 
процеси зміцнення оборонної системи України, 
забезпечити необхідні можливості функціонування 
державних органів та суспільних інституцій у кри-
зових ситуаціях, розробити комплексну державну 
систему кризового реагування, відповідальну за 
протидію зовнішнім загрозам.

Таблиця 2
Оцінювання рівня економічної безпеки регіонів Причорномор’я України

Показники / Регіони Миколаївська обл. Одеська обл. Херсонська обл.
Індекс конкурентоспроможності регіону 2,8 4,4 3,8
Інституції 2,4 4,0 3,3
Інфраструктура 1,5 5,0 3,2
Макроекономічне середовище 2,4 7,0 4,5
Ефективність ринку товарів 2,8 4,1 3,8
Ефективність ринку праці 2,8 4,9 4,6
Рівень розвитку фінансового ринку 2,3 4,2 3,8
Технологічна готовність 2,2 4,3 2,8
Рівень розвитку бізнесу 2,5 4,2 3,7
Інновації 1,9 3,4 2,6
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У сучасному світі питання розвитку інно-
ваційної діяльності посідає важливе місце 
в умовах глобалізації та міжнародної конку-
ренції. Рівень інноваційного розвитку країни 
визначає темпи і напрями її економічного 
зростання у довгостроковій перспективі. 
У статті проведено дослідження змін рівня 
розвитку інноваційної діяльності в Україні 
протягом останніх років. Проаналізовано 
динаміку позицій країни у світових рейтин-
гах за глобальним індексом інновацій, індек-
сом інноваційного розвитку, глобальним 
індексом конкурентоспроможності та індек-
сом легкості ведення бізнесу. Визначено, 
що втрати науково-технічного потенці-
алу, спричиненого високим рівнем еміграції 
науковців, мають значний вплив на розвиток 
інноваційної діяльності в довгостроковій 
перспективі. Проаналізовано низку проблем, 
які стримують розвиток інноваційної діяль-
ності в Україні. Вивчено досвід економічно 
розвинених країн у сфері стимулювання 
інноваційного розвитку. Запропоновано 
комплекс заходів, необхідних для віднов-
лення науково-технічного потенціалу країни 
та забезпечення інноваційної активності 
вітчизняних підприємств.
Ключові слова: інновації, інноваційний роз-
виток, інноваційна діяльність, інноваційна 
політика, науково-технічний потенціал, нау-
кові дослідження, конкурентоспроможність.

В современном мире вопрос развития инно-
вационной деятельности занимает важное 
место в условиях глобализации и междуна-
родной конкуренции. Уровень инновацион-
ного развития страны определяет темпы 
и вектор ее экономического роста в долго-
срочной перспективе. В статье проведено 
исследование изменения уровня развития 
инновационной деятельности в Украине на 
протяжении последних лет. Проанализиро-
вана динамика позиций страны в мировых 
рейтингах по глобальному индексу иннова-
ций, индексу инновационного развития, гло-
бальному индексу конкурентоспособности 
и индексу легкости ведения бизнеса. Опре-
делено, что потери научно-технического 

потенциала, вызванные высоким уровнем 
эмиграции ученых, оказывают значитель-
ное влияние на развитие инновационной 
деятельности в долгосрочной перспективе. 
Проанализирован ряд проблем, сдерживаю-
щих развитие инновационной деятельно-
сти в Украине. Изучен опыт экономически 
развитых стран в области стимулирования 
инновационного развития. Предложен ком-
плекс мероприятий, необходимых для вос-
становления научно-технического потен-
циала страны и обеспечения инновационной 
активности отечественных предприятий.
Ключевые слова: инновации, иннова-
ционное развитие, инновационная дея-
тельность, инновационная политика, 
научно-технический потенциал, научные 
исследования, конкурентоспособность.

In the modern world, the issue of the innovative 
development takes an important place in the 
context of globalization and international compe-
tition. The level of the country's innovative devel-
opment determines the pace and direction of its 
economic growth in the long-term perspective. 
There was made a research of the changes in 
the level of innovative development in Ukraine 
over the past few years in the article. The dynam-
ics of the country's positions in the world rankings 
by the global innovation index, the index of inno-
vation development, the global index of competi-
tiveness and the ease of doing business index 
were analyzed. It was determined that the loss of 
scientific and technical potential, caused by the 
high level of scientists emigration, has a signifi-
cant impact on the innovative development in the 
long term. A number of problems that hold back 
the innovative development in Ukraine were 
analyzed. The experience of economically devel-
oped countries in the field of stimulating innova-
tive development were studied. There was pro-
posed a set of measures to restore the country's 
scientific and technical potential and to ensure 
the innovative activity of domestic enterprises.
Key words: innovation, innovative development, 
innovative activity, innovation policy, scientific 
and technical potential, scientific research, com-
petitiveness.

Постановка проблеми. Питання розвитку 
інноваційної діяльності, розроблення та впрова-
дження інновацій посідають важливе місце в умо-
вах глобалізації та міжнародної конкуренції. Вони 
створюють передумови для економічного розвитку 
країни та підвищення життєвого рівня суспільства. 

Сьогодні українська економіка потребує забез-
печення високого рівня інноваційної активності 
підприємств із метою подолання невідповідності 
сучасним ринковим вимогам та неспроможності 
конкурувати на світових ринках. Проте вітчизняні 
і закордонні науковці стверджують, що розвиток 
інноваційної діяльності в Україні перебуває у кри-

зовому стані та знаходиться на значно нижчому 
рівні порівняно з більшістю економічно розвине-
них країн. Отже, основним завданням є визна-
чення проблем розвитку інноваційної діяльності в 
Україні та шляхів їх вирішення на основі аналізу 
досвіду країн, для яких інноваційний розвиток є 
пріоритетним напрямом довгострокового еконо-
мічного зростання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивченню проблем та напрямів розвитку іннова-
ційної діяльності, аналізу закордонного досвіду у 
питанні стимулювання інноваційних процесів та 
можливості його застосування в Україні приділя-
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ється увага в дослідженнях багатьох вітчизняних 
учених, таких як І.П. Андрушків, К.М. Афанасьєв, 
І.Г. Ганечко, Ю.М. Голей, Т.В. Гринько, Б.М. Данили-
шин, О.А. Мельниченко, В.М. Геєць та інші. Дослі-
дження науковців є фундаментом для визначення 
напрямів розвитку інноваційних процесів в Укра-
їні, вони дають змогу визначити пріоритетні шляхи 
вдосконалення методів стимулювання інноваційної 
активності вітчизняних підприємств та забезпе-
чення розвитку науково-технічного потенціалу. Ана-
ліз робіт вітчизняних учених дає можливість дійти 
висновку про наявність в Україні значного потенці-
алу для забезпечення інноваційного розвитку еко-
номіки за умов підтримки і активних дій держави. 

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження проблем розвитку інноваційної діяльності 
в Україні, аналіз досвіду економічно розвинених 
країн щодо можливості використання методів сти-
мулювання її розвитку та визначення напрямів 
розвитку інноваційної діяльності в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Досвід економічно розвинених країн світу свід-
чить, що економічний розвиток країни та життєвий 
рівень у суспільстві визначається рівнем розви-
тку інноваційної діяльності. Сьогодні конкуренто-
спроможними є ті країни, підприємства та галузі, 
які займаються розробленням та впроваджен-
ням інновацій. Україна продовжує розвиватися як 
країна, в економіці якої переважають III-й та IV-й 
технологічні устрої, тоді як економічно розвинуті 
країни пріоритетними вважають V-й та VI-й техно-
логічні устрої [1, c. 68].

Хоча протягом останніх років в Україні спо-
стерігалися позитивні тенденції щодо розвитку 
інноваційної діяльності, здебільшого вони мали 
одиничний характер, що свідчить про відсутність 
системності та узгодженості інноваційної політики 
країни, її спрямованості на досягнення довгостро-
кових цілей. Отже, необхідно виявити основні про-
блеми, які стримують розвиток інноваційної діяль-
ності в Україні, та визначити шляхи їх вирішення, 
засновані на вивченні досвіду економічно розви-
нених країн, які визначили розвиток інноваційної 
діяльності як основу довгострокового економіч-
ного зростання. 

Проблеми розвитку інноваційної діяльності 
в Україні можуть бути проаналізовані на основі 
вивчення динаміки Глобального індексу інновацій 
(The Global Innovation Index), що складається Всес-
вітньою організацією інтелектуальної власності 
(World Intellectual Property Organization, WIPO), 
Корнелльським університетом (Cornell University) 
та міжнародною бізнес-школою Insead. Він визна-
чає рівень розвитку інноваційної діяльності та 
рівень ефективності інноваційної політики для різ-
них країн світу. Протягом останніх 5 років Україна 
зміцнила свої позиції в рейтингу на 21 пункт та у 
2017 р. посіла 50 місце серед 127 країн світу [2]. 

Таблиця 1 
Динаміка позицій України у світових рейтингах

Показники

Позиції України 

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

The Global Innovation 
Index (127 країн) 71 63 64 56 50

The Bloomberg Innovation 
Index (50 країн) 49 33 41 42 46

The Global 
Competitiveness  
Index (137 країн)

84 76 79 85 81

Ease of Doing Business 
Index (196 країн) 112 96 83 80 76

Згідно з цим дослідженням, український бізнес 
слабо розвинений за такими напрямами: за пара-
метром «засвоєння технологій» Україна посіла 
72 місце, за «створенням креативних товарів і 
послуг» – 77 місце, за «впливом знань» – 92 місце 
[2]. Таким чином, однією з проблем розвитку інно-
ваційної діяльності в Україні є орієнтованість 
бізнесу на короткострокову перспективу та його 
негативне ставлення до проведення інноваційної 
діяльності, інтенсифікації НДДКР, розроблення і 
впровадження нових технологій, створення нових 
товарів і послуг, використання знань і навичок пер-
соналу з метою впровадження науково-обґрунто-
ваних методів організації виробництва, оптимізації 
виробничого процесу, зниження витрат, покра-
щення якості продукції, зміцнення конкурентних 
позицій підприємств на вітчизняному ринку та при-
стосування до ринкових умов зовнішніх ринків.

Рейтинг найбільш інноваційних економік також 
складається міжнародним агентством Bloomberg 
Rankings на основі оцінок семи показників та визна-
чення загального індексу інновацій (The Bloomberg 
Innovation Index): інтенсивності НДДКР; продук-
тивності праці; присутності в економіці високотех-
нологічних компаній; поширеності вищої освіти; 
доданої вартості товарів; кількості зареєстрованих 
патентів і кількості дослідників. У цьому рейтингу 
у 2017 р. Україна посіла 46 місце за загальним 
індексом. Незважаючи на те, що Україна ввій-
шла до списку 50 найбільш інноваційних економік 
світу, порівняно з 2014 роком рейтинг знизився на 
13 позицій. При цьому найнижчі позиції наша кра-
їна зайняла за показниками інтенсивності НДДКР – 
47 місце, доданої вартості товарів – 48 місце, про-
дуктивності праці – 50 місце [3]. З цього можна 
дійти висновку, що низька продуктивність праці, 
спричинена використанням неефективних методів 
організації виробництва та управління витратами, 
застарілих технологій, фізично та морально зноше-
ного обладнання приводить до низького рівня рен-
табельності промислових підприємств, внаслідок 
чого проведення НДДКР ускладнюється через брак 
власних фінансових ресурсів. 
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За глобальним індексом конкурентоспромож-
ності (The Global Competitiveness Index), розра-
хованим за методикою Всесвітнього економічного 
форуму (The World Economic Forum, WEF), Укра-
їна посіла у 2017 р. 81 місце зі 137 країн, що на 
4 пункти краще від попереднього року. За показни-
ками блоку «інновації та фактори вдосконалення» 
Україна зайняла 77 місце, в тому числі за склад-
ником інновацій – 60 місце та за складником від-
повідності бізнесу сучасним вимогам – 90 місце 
[4]. Головними чинниками ситуації, що склалася, 
автори дослідження вважають недосконалість 
законодавчої бази, яка визначає розвиток інно-
ваційної діяльності, обмежений зв’язок між дер-
жавним та підприємницьким сектором, дефіцит 
фінансових ресурсів, необхідних для проведення 

інноваційної діяльності, слабо роз-
винуту інфраструктуру та високий 
рівень міграції науковців. 

Важливим для розвитку інновацій 
та інвестицій також є індекс легко-
сті ведення бізнесу (Ease of Doing 
Business Index), який складається 
за сприянням Світового Банку. Зна-
чення індексу легкості ведення біз-
несу в Україні зростає, порівняно з 
2013 р. Україна піднялася на 36 пози-
цій та у 2017 р. посіла 76 місце серед 
196 країн світу. Загалом, позиції 
України за багатьма параметрами 
зростають, проте наша країна досі 
залишається серед аутсайдерів 
за показниками захисту інвесто-
рів – 81 місце, виконання контрак-
тів – 82 місце, легкістю зовнішньої 
торгівлі – 119 місце, доступу до 
електрики – 130 місце, легкістю про-
цедури банкрутства – 150 місце [5]. 
Отже, основними проблемами Укра-
їни, які перешкоджають веденню 
бізнесу та проведенню інноваційної 
діяльності, є несприятливий інвести-
ційний клімат країни, низький рівень 
підприємницької культури, неефек-
тивна митна та зовнішньоторго-
вельна політика, недостатня розви-
неність інфраструктури та системи 
доступу до джерел енергії, склад-
ність виходу з бізнесу.

Однією з основних проблем роз-
витку інноваційної діяльності в 
Україні є втрати науково-технічного 
потенціалу, спричинені високим рів-
нем еміграції науковців. У 1990 р. 
на тисячу осіб зайнятого населення 
припадало 11 осіб, які працювали 
в науково-технічній сфері. Сьо-
годні цей показник значно нижчий, 

серед тисячі осіб зайнятого населення лише 
3,2 особи займаються дослідницькою діяльністю, 
а 5 є виконавцями наукових та науково-технічних 
робіт. Можна відзначити і позитивну тенденцію: 
частка найбільш активної вікової групи науковців 
(30–50 років) постійно зростає [6, c. 18]. Таким 
чином, протягом усього періоду незалежності спо-
стерігається скорочення чисельності науковців, 
кількість яких у 2015 р. порівняно з 1990 р. зни-
зилася у 4,9 раза, зі 313 тис. осіб до 64 тис. осіб 
(рис. 1) [7]. 

Ще однією проблемою, пов’язаною з науково-
технічним потенціалом України, є відсутність 
належної співпраці між секторами науки та біз-
несу. Оскільки, на відміну від розвинених країн, 
науковці, які залишилися в Україні, здебільшого 

Рис. 1. Чисельність науковців в Україні в 1990–2015 рр.,  
осіб (побудовано за даними Державної служби статистики [7])

Рис. 2. Питома вага обсягу виконаних  
наукових і науково-технічних робіт у ВВП в 1996–2015 рр., %  

(пoбyдoвaнo зa дaними Державної служби статистики [7])

Рис. 3. Питома вага інноваційної продукції в обсязі  
промислової в 2000–2015 рр., %  

(побудовано за даними Державної служби статистики [7])
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зосереджені у вищих навчальних закладах, а не 
в промисловості, їхні можливості щодо сприяння 
проведенню активної інноваційної діяльності 
та ефективному використанню нововведень на 
виробництві обмежені. У результаті більшість роз-
робок носять здебільшого теоретичний характер, 
а питома вага обсягу виконаних наукових і нау-
ково-технічних робіт у ВВП постійно зменшується 
і протягом останніх років знаходилася на рівні 
0,6–0,8%, тоді як у розвинених країнах цей показ-
ник становить 2–3% (рис. 2) [7]. 

Відсутність розвиненого механізму управління 
розвитком інноваційної діяльності та системи 
захисту інтелектуальної власності негативно впли-
ває на обсяги інноваційної активності вітчизняних 
підприємств.

Так, наприкінці 1980-x рр. частка промислових 
підприємств на території України, які виробляли 
інноваційну, впроваджували нову чи вдосконалю-
вали наявну продукцію, становила 60–70%, але 
вже на початку 1990-x рр. значення цього показ-
ника знизилося майже втричі і становило 20–26% 
[6, c. 18]. Тенденції до зниження простежуються 
протягом усього періоду незалежності, внаслідок 
чого вже у 2015 р. в обсязі промислової продукції 
лише 1,4% була інноваційною (рис. 3) [7].

Визначальним стримуючим чинником розвитку 
інноваційної діяльності в Україні є пасивність дер-
жави у його заохоченні. Отже, для вирішення цієї 
проблеми необхідно звернутися до позитивного 
досвіду економічно розвинених країн у підтримці 
інноваційного розвитку. 

У світовому досвіді, окрім державного фінан-
сування, є низка інструментів непрямого сти-
мулювання розвитку інноваційної діяльності. Ці 
альтернативні методи займають провідну роль в 
інноваційній політиці розвинених країн і переважно 
здійснюються через податкову систему. Ключове 
місце серед основних засобів підтримки наукових 
та науково-технічних досліджень, пов’язаних із 
впровадженням інновацій, займає диференційо-
ване оподаткування, сутність якого зводиться до 
надання податкової знижки за проведення НДДКР. 
Ця знижка застосовується для заохочення НДДКР 
на підприємствах та стимулювання їхнього іннова-
ційного розвитку. Вона зменшує податок на при-
буток підприємства на суму додаткових витрат на 
НДДКР: у США обсяг такої знижки становить 20% 
від суми приросту витрат на НДДКР порівняно 
з максимальним рівнем цих витрат, зафіксова-
ним раніше. При цьому обсяг знижки становить 
не більше 10% від загального обсягу податкових 
зобов’язань компанії [8, c. 39]. 

Встановлення пільгового режиму амортиза-
ційних відрахувань є ще одним засобом держав-
ної підтримки розвитку інноваційної діяльності. 
Він дає можливість інноваційним підприємствам 
здійснювати модернізацію устаткування з метою 

підвищення його продуктивності. Так, у Велико-
британії дозволяється повне списання сучасного 
наукового обладнання у перший рік використання. 

У таких країнах, як Швеція, Німеччина та Япо-
нія, є метод непрямого стимулювання інновацій-
ної діяльності, сутність якого полягає у створенні 
резервного фонду, спрямованого на фінансування 
інноваційної діяльності, до якого передбачається 
відрахування частини прибутку підприємств. При 
цьому цей резервний фонд повністю звільняється 
від оподаткування. 

Досліджуючи проблему державного стимулю-
вання розвитку інноваційної діяльності, необхідно 
звернути увагу на важливість розвитку технополі-
сів та технопарків, створення яких є досить попу-
лярним інструментом в економічно розвинених 
країнах. Під технополісом розуміється науково-
промисловий комплекс, що складається з цен-
тральної науково-дослідної інституції, діяльність 
якої полягає у проведенні фундаментальних 
наукових досліджень, та об’єднаних повним інно-
ваційним циклом підприємств [9, c. 170]. Таким 
чином, розвиток технополісів дає можливість для 
розроблення та впровадження у виробництво 
нових технологій, створення нової або удоскона-
лення старої продукції на основі щільної співпраці 
комерційних підприємств та наукових інституцій. 

Оскільки більшість інноваційних проектів мають 
високий рівень ризикованості, доцільним стає 
використання такого методу непрямого стимулю-
вання розвитку інноваційної діяльності, як гаран-
тування позик, спрямованих на фінансування про-
ведення НДДКР та впровадження інновацій. Цей 
інструмент дає змогу підприємствам отримати 
фінансові ресурси для організації інноваційної 
діяльності, а кредиторам – надавати позики без 
ризику їх неповернення.  

В умовах дефіциту державного бюджету та 
низької рентабельності вітчизняних підприємств 
слід також звернути увагу на важливість створення 
умов для роботи венчурних фондів, діяльність яких 
орієнтована на співпрацю з інноваційними підпри-
ємствами та фінансування інноваційних проектів. 
У низці розвинених країн, зокрема у США, венчурні 
фонди є одним з основних засобів стимулювання 
розвитку інноваційної діяльності. 

Таким чином, можна визначити низку проблем, 
які стримують розвиток інноваційної діяльності 
в Україні: недосконалість законодавчої бази, яка 
визначає розвиток інноваційної діяльності; від-
сутність механізмів співпраці між секторами науки 
та бізнесу; дефіцит власних фінансових ресурсів, 
необхідних для проведення інноваційної діяльності; 
низький рівень розвитку інфраструктури; високий 
рівень еміграції науковців; недосконалість податко-
вого законодавства; несприятливий інвестиційний 
клімат, спричинений економічною ситуацією в кра-
їні; неефективна митна та зовнішньоторговельна 
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політика; низький рівень підприємницької культури; 
відсутність єдиної стратегії розвитку інноваційної 
діяльності; недосконалість системи захисту інтелек-
туальної власності.

Для забезпечення розвитку інноваційної діяль-
ності в Україні необхідне комплексне проведення 
організаційних заходів на державному рівні, засно-
ваних на досвіді економічно розвинених країн та 
спрямованих на: впровадження диференційованого 
оподаткування, сутність якого полягає у наданні 
податкової знижки за проведення НДДКР; вста-
новлення пільгового режиму амортизаційних від-
рахувань; надання підприємствам можливості для 
створення вільних від оподаткування резервних 
фондів, спрямованих на фінансування інноваційної 
діяльності; створення системи гарантування позик, 
спрямованих на фінансування проведення НДДКР 
та впровадження інновацій; вдосконалення законо-
давчої бази щодо діяльності інвестиційних, зокрема 
венчурних фондів; поліпшення механізму захисту 
прав інтелектуальної власності та процедур патент-
ного захисту інновацій; забезпечення комерціалізації 
результатів наукових досліджень шляхом створення 
умов для ефективної співпраці наукового та підпри-
ємницького секторів у сфері інноваційної діяльності 
на основі створення технополісів та технопарків; роз-
виток міждержавного співробітництва в галузі науко-
вих досліджень та інноваційної діяльності, спрямо-
ваного на координацію зусиль у питаннях розвитку 
пріоритетних для кількох держав напрямів.

Проведення запропонованих заходів дасть мож-
ливість відновити науково-технічний потенціал кра-
їни, створити умови для розвитку інноваційної діяль-
ності вітчизняних підприємств, пристосувати їх до 
сучасних ринкових вимог та забезпечити конкурен-
тоспроможність на світовому ринку з метою досяг-
нення довгострокового економічного зростання 
України. 

Висновки. У результаті проведеного дослі-
дження було виявлено, що протягом останніх деся-
тиліть Україна втрачала наявний науково-технічний 
потенціал. Гальмування технологічного розвитку, 
невідповідність сучасним ринковим вимогам та 
неспроможність конкурувати на світових ринках 
привели до загального падіння виробництва та бан-
крутства багатьох великих українських підприємств. 
Це було спричинено низкою проблем, пов’язаних з 
розвитком інноваційної діяльності в Україні, зокрема 
недосконалістю інноваційної, податкової, інвестицій-
ної, митної та зовнішньоторговельної політики; від-
сутністю належної співпраці між секторами науки та 
бізнесу та низьким рівнем розвитку системи захисту 
інтелектуальної власності.

Згідно з результатами проведеного дослідження, 
протягом останніх років позиції України в світових 
рейтингах, які характеризують інноваційний розвиток 
країни, поступово покращуються. Значних результа-
тів було досягнуто за показником легкості ведення 

бізнесу. За дослідженням Світового Банку, порівняно 
з 2013 р. Україна піднялася на 36 позицій та у 2017 р. 
посіла 76 місце серед 196 країн світу. Оскільки саме 
приватний сектор є основною рушійною силою роз-
витку інноваційної діяльності у більшості економічно 
розвинених країн, можна дійти висновку, що покра-
щення умов для ведення бізнесу є першим кроком 
до інноваційного розвитку країни.

Для забезпечення подальшого розвитку інно-
ваційної діяльності в Україні необхідне комплексне 
використання методів стимулювання інноваційної 
активності, зокрема вдосконалення податкового 
законодавства; вдосконалення законодавчої бази 
щодо діяльності венчурних фондів; поліпшення 
механізму захисту прав інтелектуальної власності; 
забезпечення ефективної співпраці наукового та під-
приємницького секторів у сфері інноваційної діяль-
ності і розвиток міждержавного співробітництва в 
галузі наукових досліджень та інноваційної діяль-
ності.
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Стаття присвячена проблемі молодіжного 
безробіття. Сформульовано тенденції щодо 
інструментів, які застосовуються з метою 
активації безробітних. Визначено причини без-
робіття молоді, критерії та санкції, які можуть 
бути застосовані до безробітних осіб. Дослі-
джено активні програми ринку праці (ALMP) у 
різних країнах. Порівняно напрями роботи укра-
їнського уряду в питаннях молодіжного безро-
біття з закордонними напрямами.
Ключові слова: безробіття, зайнятість, 
закордонний досвід, молодіжне безробіття, 
молодь, працевлаштування молоді.

Статья посвящена проблеме молодежной 
безработицы. Сформулированы тенден-
ции инструментов, которые применяются 
с целью активации безработных. Опре-
делены причины безработицы молодежи, 
критерии и санкции, которые могут быть 
применены к безработных. Исследованы 
активные программы рынка труда (ALMP) 

в разных странах. Выполнено сравнение 
направлений работы украинского прави-
тельства в вопросах молодежной безрабо-
тицы с зарубежными направлениями.
Ключевые слова: безработица, заня-
тость, зарубежный опит, молодежная без-
работица, молодежь, трудоустройства 
молодежи.

The article is dedicated to the problem of youth 
unemployment. Trends in the tools used to acti-
vate the unemployed are formulated. The causes 
of youth unemployment, criteria and sanctions 
that could be applied to unemployed persons are 
determined. The active labor market programs 
(ALMP) in different countries are explored. The 
directions of the Ukrainian government's work on 
issues of youth unemployment with foreign direc-
tions are compared.
Key words: employment, employment of young 
people, foreign experience, unemployment, 
young people, youth unemployment.

Постановка проблеми. Сучасний стан еконо-
міки країни стимулює дослідження найбільш важ-
ливої проблеми подальшого розвитку виробничих 
сил через призму такого загрозливого соціального 
явища, як безробіття. Рівень безробіття не тільки 
відображає стан економічної системи в цілому, але 
й ступінь консолідації всіх політичних сил суспіль-
ства в єдиному напрямі, який здатний забезпечити 
соціальний прогрес і гуманізацію усіх сторін сус-
пільного життя. Зниження безробіття серед молоді 
є основним викликом у багатьох країнах Європи, 
особливо після останнього економічного спаду. 
Бізнес-середовище постійно змінюється під впли-
вом різних факторів, не тільки зазначеного еконо-
мічного, але й також соціо-культурного, техноло-
гічного та стрімких глобалізаційних процесів. У той 
час як компанії повідомляють, що не можуть зна-
йти потрібних людей, мільйони людей не можуть 
знайти роботу. Особливо дане явище характерне 
для молоді, а пошук шляхів для подолання їх без-
робіття залишається недостатньо активними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Увага вітчизняних науковців до питань безро-
біття представлена у роботах О.В. Волкової, 
О.А. Грішнової, Л.І. Безтелесної, Г.М. Юрчика, 
К.С. Лазоренка, В.В. Онікієнко, Ю.П. Туранського, 
П.Г. Перерви, В. С. Васильченко, О.К. Мазу-
ренка, К.Д. Семенова та інших. Проблеми моло-
діжного безробіття розглянуті в роботах Л.Г. Тка-
ченко, І.В. Тарасюк, Я.В. Панаса, Є. О. Зеленєвої, 
Д.Л. Богині, М.В. Торжевського та інших. Дослі-
дженню безробіття та ринку праці присвячені 
праці багатьох іноземних науковців, серед яких 

Д. Белл (D. Bell), С. Блетмен (C. Blattman), Л. Релт-
сон (L. Ralston), А. Кларк (A. Clark), А. Осавальд 
(A. Oswald), А. Куддо (А. Kuddo), Дж. МакКомби 
(J. McCombie), С. Лагусен (C. Lahusen), М. Гугні 
(M. Giugni). Незважаючи на чисельність наукових 
досліджень, питання підтримки молодіжного ринку 
праці залишається недостатньо висвітленим, а 
тому потребує дослідження в напрямі закордон-
них практик.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження закордонного досвіду у подоланні безро-
біття серед молоді та можливість його адаптації 
на українському ринку праці.

Виклад основного матеріалу. Загальним орі-
єнтиром розвитку служб зайнятості розвинених 
країн є принцип активації, що передбачає запро-
вадження механізмів стимулювання й підвищення 
мотивації до зайнятості та забезпечення кращих 
можливостей шукачам роботи. Його ключовими 
елементами є підсилення спроможності безробіт-
ного стати до роботи, стимулювання активнішого 
включення до пошуку роботи, а також форму-
вання мотивації до ефективної зайнятості замість 
орієнтації на отримання допомоги по безробіттю.

Активація безробітних набуває особливого 
значення в контексті її поширення на економічно 
неактивне населення з підвищенням уваги до пев-
них (вразливих) категорій населення. За 16 років 
(2000–2016 рр.) рівень економічної активності 
в країнах Організації економічного співробітни-
цтва та розвитку (ОЕСР) зріс з 69,3% до 70,1%. 
При цьому 35% осіб працездатного віку не мають 
роботи [1]. Саме тому забезпечення активації  
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безробітних та економічно неактивного населення 
стає ключовим завданням для урядів, державних 
служб зайнятості (ДСЗ) та соціальних партнерів 
на всіх рівнях. Варто відзначити, що у багатьох 
країнах збільшується кількість інструментів, які 
застосовуються з метою активації безробітних. 
У даному контексті виокремлено кілька основних 
тенденцій:

1. Збільшення кількості обов’язкових та цільо-
вих контактів безробітних зі спеціалістами служби 
зайнятості та роботодавцями. Як частину системи 
допомоги в пошуку роботи та моніторингу процесу 
пошуку роботи майже усі країни ОЕСР застосову-
ють практику інтенсивних обов’язкових інтерв’ю 
між шукачем роботи та консультантом із працев-
лаштування. Їх періодичність різна та залежить від 
«спіралі безробіття». У половині країн ОЕСР існує 
практика підтвердження статусу безробітного при 
безпосередній особистій присутності в місцевій 
службі зайнятості. У десяти країнах ОЕСР (напри-
клад Чехії, Франції, Південній Кореї, Словаччині, 
Великій Британії та інших) встановлено чітку періо-
дичність – не менше одного разу на місяць [2, с. 47].

В інших – регулярні підтвердження поштовим 
листом, через Інтернет або телефоном. У чотирьох 
країнах (Німеччині, Італії, Новій Зеландії та Туреч-
чині) регулярної обов’язкової звітності немає. 
Враховуючи, що середній показник кількості без-
робітних, безпосередньо направлених на робочі 
місця, є в цілому низьким (найвищий – в Австрії, 
Швейцарії, Іспанії та Великій Британії – досягає 
50%), а також практичну недостатність «само 
направлення» безробітних на вакансії, функції 
консультанта служби зайнятості мають особливе 
значення [3]. 

Направлення безробітних на вакантні робочі 
місця не тільки допомагає зменшити ризик трива-
лого безробіття, а й використовується як робочий 
тест. Функції консультантів служби зайнятості в 
сучасних умовах поєднують підбір роботи для без-
робітного, а також підбір конкретного кандидата 
на конкретну вакансію (включаючи всі процедури 
кадрових агентств), що докорінно змінює тради-
ційні принципи співпраці з роботодавцями.

2. Удосконалення індивідуальних планів (про-
грам) безробітної особи та форм підтвердження 
пошуку роботи. Державними службами зайня-
тості багатьох країн ОЕСР запроваджено чітку 
процедуру звітування про пошуки роботи. В усіх 
країнах, крім Туреччини, введено практику індиві-
дуальних планів дій. У більшості країн такий захід 
є обов’язковим для всіх категорій безробітних, а 
в деяких (Канаді, Чехії, Японії) застосовується 
для окремих цільових груп. Як правило, індивіду-
альний план дій розробляється протягом одного 
місяця від дня реєстрації [4, с. 34]. 

Упродовж останніх років державні служби 
зайнятості багатьох країн при консультаціях із 

соціальними партнерами намагаються знайти 
збалансований підхід, що допоможе стимулю-
вати безробітних, які отримують допомогу по без-
робіттю, до активного пошуку роботи та/або до 
участі в активних заходах політики ринку праці, 
а також сприятиме більш ощадливому викорис-
танню коштів обов’язкового соціального страху-
вання на випадок безробіття. Наприклад, система 
безробіття Данії базується на принципах «прав 
та обов’язків»: безробітні люди (зареєстровані у 
фонді страхування на випадок безробіття) мають 
право на отримання допомоги по безробіттю і вод-
ночас мають обов’язок бути готовими приступити 
до роботи. Місцеві центри зайнятості здійснюють 
нагляд за виконанням безробітними цього крите-
рію права на фінансову допомогу. У випадку недо-
тримання критерію бути готовим до зайнятості. 
Державна служба зайнятості повинна повідомити 
про конкретний факт відповідний фонд страху-
вання на випадок безробіття. Система критеріїв 
та застосування санкцій в Данії була пізніше спро-
щена.

Критерії та санкції, що існують в інших краї-
нах, досліджувалися багатьма зарубіжними екс-
пертами. Найповніше вони викладені в публіка-
ціях ОЕСР та Європейської Комісії і є предметом 
багатьох конференцій у рамках неформального 
діалогу між ДСЗ країн-членів ЄС, а також з осені 
2014 р. – формальної мережі європейських ДСЗ. 
Найчастіше застосовуються наступні критерії: 
обов’язкова реєстрація безробітних у ДСЗ та 
вимога систематичного підтвердження пошуків 
роботи; готовність приступити до роботи; профе-
сійна та територіальна мобільність; поважні (дій-
сні) причини відмови безробітного від послуг ДСЗ. 
Наявність санкцій розглядається як превентивний 
захід, а їх застосування впливає на розмір допо-
моги (або коефіцієнт заміщення), а також трива-
лість її виплати.

Ефект активації досягається завдяки можли-
вості гнучкого використання адміністративних 
та фінансових інструментів залежно від ситуа-
ції на ринку праці. Для цього у більшості країн 
практика «підходящої роботи» не є постійною та 
прив’язується до реалій ринку праці, не допуска-
ючи при цьому порушення прав людини.  Забезпе-
чення принципу гнучкості до «підходящої роботи» 
залежно від зростання безробіття та скорочення 
робочих місць, загального стану на ринку праці 
дозволяє пропонувати безробітному більш широ-
кий спектр вакансій, наприклад більш віддалених 
територіально та/або з менш кваліфікованими 
роботами.

Слідом за міжнародною фінансовою кризою 
безробіття серед молоді стало однією з найбільш 
нагальних проблем, з якими стикається Європа. 
Статистика показує, що в порівнянні з попередніми 
роками, сучасна молодь стикається з труднощами 
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при виході на ринок праці та при  пошуку роботи. 
Паралельно з цим контекстом – нестабільність 
умов роботи існуючих ринків праці залишаються 
невирішеними. В довгостроковій перспективі, 
транскордонна робота та стимулювання мобіль-
ності на рівні ЄС можуть полегшити дані проблеми 
та змінити тенденцію до зниження зайнятості 
молоді у більшій мірі [5].

Існує величезний розрив між різними регіонами 
з точки зору показників безробіття молоді, а також 
збільшення результуючого показнику регіональної 
міграції, що веде до відтоку мізків в певні регіони. 
Понад 17 мільйонів молодих безробітних європей-
ців від 20 до 34 років, часто змушені працювати 
в умовах нестабільного стану та в стані структур-
ного безробіття або неповної зайнятості [6]. Під-
креслюючи пріоритет, викладений Європейською 
Комісією в 2016 році, інвестування найважливі-
ших джерел праці, зростання в Європі через єди-
ний ринок та важливість подолання безробіття 
серед молоді, можемо зазначити рекордні оцінки 
мобільності та обміну студентами по всій Європі. 
Зокрема Erasmus +, де навчається близько 
60 000 студентів. Також існують інші ініціативи по 
подоланню безробіття: «Ініціатива з працевлашту-
вання молоді», «Молодь на рух», «Європейський 
корпус солідарності» [7].

Для прискорення процесу переходу від школи 
до роботи, щоб запобігти розширенню безробіття 
або повного виходу з ринку праці та сприяти вступу 
в стабільні трудові відносини, політики багатьох 
країн вдаються до активних програм ринку праці 
(ALMP). Визначні національні ініціативи вклю-
чають в себе «Новий курс для молоді» (NDYP) у 
Великобританії, «JugendmitPerspektive» (JUMP) у 
Німеччині та "Програма безробіття серед молоді" 
(YUP) у Данії. Програма «Гарантія молоді» (YG), 
прийнята Європейським Союзом в 2016 році, 
закликала всі держави-члени встановити про-
грами ALMP для забезпечення того, щоб безро-
бітній молоді було запропоновано якісну роботу 
або освітні можливості протягом чотирьох міся-
ців після початку безробіття (Європейська комісія 
2016 року) [8, с. 1160].

Тісний зв’язок між шкільною системою та 
молоддю на ринку праці зафіксовано найбільш 
інтенсивно. З одного боку, загальноосвітня школа 
може вплинути на тенденцію молоді залишити 
школу на ранніх етапах, тобто до закінчення освіти 
на рівні середнього та нижчого рівня, з наслідком 
переживання труднощів на ринку праці. З іншого 
боку, що стосується професійної освіти, то вона 
активно впливає на молодіжний ринок праці. 
У країнах з відстеженнями професійно-технічної 
освіти або широкою системою учнівства молодь, 
що бере участь у професійній освіті, як правило, 
має швидкий вихід на ринок праці, ніж молодь, що 
вступає на ринок праці після загальної освіти. При-

чина такого швидшого вступу через професійну 
освіту пояснюється поліпшенням короткостроко-
вого узгодження пропозиції та попиту на навички. 
Зокрема, невідповідність майстерності або квалі-
фікації, ймовірно, зменшить якість та стабільність 
первісно прийнятих робочих місць, що може мати 
довготривалі негативні наслідки для результатів 
ринку праці [9]. Отже, якщо низький рівень досвіду 
роботи є перешкодою для початку роботи на 
ринку праці, надання фінансових стимулів робото-
давцям для найму та навчання молоді може стати 
ефективним інструментом для покращення інте-
грації ринку праці.

Отже, можна сформувати, що є кілька причин, 
чому попит на молодіжну працю може бути низь-
ким: молодь, як правило, найбільш постраждала 
від економічної кризи, оскільки компанії менш 
охоче здатні відпускати працівників з тривалим 
перебуванням на посаді; навіть у звичайних еко-
номічних умовах роботодавці можуть віддати 
перевагу найму більш досвідчених працівників, 
зокрема, якщо попередні місця роботи дозволя-
ють роботодавцям краще розрізняти працівників 
середньої та високої кваліфікації; за наявності 
конкретного людського капіталу, фірми менш охочі 
взяти на роботу молодь та інвестувати в дорого-
цінне навчання, якщо існує висока ймовірність 
того, що молодь вийде з фірми без відшкодування 
цих початкових інвестицій.

Розглянуті проблемні аспекти молодіжної 
зайнятості в інших країнах є характерним і для 
України. Значне зростання безробіття в Україні 
спричинене не тільки кризовими явищами, але і 
частково необхідністю оптимізації кількості спів-
робітників підприємств. Безробітними стають в 
першу чергу некваліфіковані і малокваліфіковані 
працівники, які не готові до перенавчання, спів-
робітники збиткових підприємств, категорії осіб, 
які відносяться до слабких демографічних груп 
(молодь, жінки, які доглядають за дітьми). Проте 
в число безробітних часто потрапляють і випус-
кники вищих навчальних закладів. У цій ситуації 
рішення проблеми адекватності слід шукати не 
шляхом скорочення доступу громадян до здо-
буття вищої освіти, а шляхом забезпечення якості 
вищої освіти, створення нових робочих місць, 
залучення молоді до професійної діяльності в 
певних сферах.

Дослідження показали наявність в системі 
вищої освіти негативних процесів, які і стали при-
чиною дисбалансу між попитом ринку праці та 
якістю вищої освіти. Стратегічним інвестором 
вищої школи в Україні виявилися батьки, котрі 
фінансують освіту своїх дітей. В результаті остан-
нім часом значно зріс контингент студентів ВНЗ, 
що вплинуло на забезпечення якості вищої освіти.

В силу зростання кількості випускників виникла 
проблема працевлаштування. Досвід зарубіжних 
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країн свідчить, що реалізація стратегії підвищення 
якості вищої освіти можлива тільки на підставі 
соціального партнерства вищої освіти з робото-
давцями. У цих умовах можна вирішити проблеми 
працевлаштування випускників та забезпечити 
різні види економічної діяльності кваліфікованими 
кадрами, а головне створити умови для інновацій-
ного розвитку.

З урахуванням стратифікації регіональних 
мереж вищих навчальних закладів за потенціа-
лом, обмеженості структури і обсягів підготовки 
має місце процес міжрегіональної міграції молоді, 
викликаний освітнім фактором. У зв’язку з цим 
можна виділити дві групи регіонів: реципієнти і 
донори. У регіонів-реципієнтів кращі умови для 
формування контингенту студентів. Характерно, 
що зворотна міграція дуже незначна. У більш 
вигідних умовах в такому формуванні знаходяться 
Київ, Харківська, Львівська, Одеська та Дніпропе-
тровська області.

Поряд з процесами, які відбуваються в системі 
вищої освіти, формується і специфічний ринок 
праці. Зараз переважає самостійне працевлашту-
вання випускників, що дає можливість роботодав-
цям диктувати свої вимоги і умови соціального 
захисту, надавати робочі місця не за фахом. За 
нашими оцінками, на ринку праці домінує екстен-
сивний підхід використання робочої сили.

Проблеми, що потребують розв’язання в сфері 
молодіжного безробіття в Україні визначені в роз-
порядженні Кабінету Міністрів України «Про схва-
лення Концепції Державної цільової соціальної 
програми «Молодь України» на 2016-2020 роки» № 
1018-р від 30.09.2015 [10]. Серед них: відсутність 
у молоді мотивів та навичок до самостійного отри-
мання знань; низький рівень зайнятості молоді на 
ринку праці за обраною професією та практичних 
вмінь і навичок молодих фахівців; складність та 
тривалість переходу молоді від навчання до ста-
більної та задовільної роботи; повільні темпи роз-
витку підприємництва серед молоді; недостатнє 
набуття молодими людьми знань, умінь та нави-
чок поза системою освіти з метою підвищення кон-
курентоспроможності молоді на ринку праці; низь-
кий рівень професійної орієнтації молоді.

Варіанти розв’язання проблеми, який пропо-
нує держава це підвищення рівня доступу молоді 
до якісної освіти та працевлаштування на перше 
робоче місце. Пріоритет зайнятості молоді, визна-
чений в програмі, направлений на створення умов 
та здійснення заходів, спрямованих на працев-
лаштування молоді (забезпечення первинної і 
вторинної зайнятості та самозайнятості молоді). 
Пріоритет планується реалізувати за чотирма 
напрямами:

Напрям 1: Профорієнтація. Метою є спряму-
вання професійних інтересів молоді за формулою: 
інформування – навчання – тестування – залу-

чення, формування усвідомлених мотивів вибору 
певного виду діяльності, що забезпечить задово-
лення матеріальних і духовних потреб молоді.

Напрям 2: Молодіжне підприємництво. Напрям 
має сприяти розвитку молодіжного підприємни-
цтва, самозайнятості та ефективного просування 
молодих людей у підприємницькому середовищі.

Напрям 3: Волонтер. Мета: проведення захо-
дів, спрямованих на залучення молоді до волон-
терської діяльності.

Напрям 4: Сприяння зайнятості. Передбача-
ється стажування на робочих місцях та залучення 
до суспільно значущої діяльності як способу забез-
печення вторинної зайнятості.

Зазначені напрями перекликаються з дослі-
дженим закордонним досвідом подолання моло-
діжного безробіття, проте є досить широкими та 
потребують конкретизації та розсегментування, а 
також реалізацію підпрограм в рамках даної вели-
кої програми. Українському уряду також варто 
приділити увагу соціального партнерства вищої 
освіти з роботодавцями, про що було зазначено 
раніше. Деякі компанії вже працюють у даному 
напрямі, наприклад, швейцарська корпорація 
«Nestlé», яка реалізовує ініціативу з працевла-
штування молоді. Метою цієї програми є допомога 
молодим людям віком до 30 років по всій Європі 
у працевлаштуванні та професійній підготовці 
[11]. В Україні компанія започаткувала програму 
«Готовність до роботи», в рамках якої проводить 
заходи профорієнтації у школах і коледжах. Про-
грама пропонує молодим людям допомогу щодо 
проходження інтерв'ю при працевлаштуванні, дає 
поради стосовно того, як поліпшити своє резюме і 
вийти на ринок праці.

Висновки з проведеного дослідження. 
Дослідження закордонного досвіду подолання 
безробіття на молодіжному ринку праці дозволило 
визначити, що загальним орієнтиром розвитку 
служб зайнятості розвинених країн є принцип акти-
вації. Даний принцип передбачає запровадження 
механізмів стимулювання й підвищення мотивації 
до зайнятості та забезпечення кращих можливос-
тей шукачам роботи. Його ключовими елементами 
є підсилення спроможності безробітного стати до 
роботи, стимулювання активнішого включення до 
пошуку роботи, а також формування мотивації до 
ефективної зайнятості замість орієнтації на отри-
мання допомоги по безробіттю. При цьому, забез-
печення активації безробітних та економічно неак-
тивного населення стає ключовим завданням для 
урядів, державних служб зайнятості та соціальних 
партнерів на всіх рівнях. Направленості роботи 
українського уряду з питань подолання молодіж-
ного безробіття у порівнянні з досвідом ринків 
праці інших країн мають схожі орієнтири, а тому 
можуть бути конкретизовані та реалізовані з вико-
ристанням іноземного досвіду. Зокрема у таких 
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напрямах: збільшення якісних цільових контактів 
безробітних зі спеціалістами служби зайнятості та 
роботодавцями; підвищення рівня мобільності та 
обміну студентами; практика індивідуальних пла-
нів дій щодо пошуку роботи та працевлаштування.
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У статті досліджено основні тенденції 
фінансування наукових та науково-тех-
нічних робіт в Україні. Розглянуто склад 
наукової сфери за секторами. Виокремлено 
основні джерела фінансування наукових 
досліджень. Проаналізовано кількість орга-
нізацій, що здійснюють науково-технічні 
розробки, та обсяг виконаних наукових та 
науково-технічних робіт в розрізі фундамен-
тальних, прикладних досліджень та інших 
напрямів. Вивчено динаміку обсягу фінансу-
вання наукових та науково-технічних робіт 
в Україні. Досліджено розподіл витрат на 
наукові та науково-технічні роботи за їх 
видами. Обґрунтовано необхідність рефор-
мування фінансового забезпечення наукової 
діяльності як чинника, що впливає на підви-
щення якості вищої освіти.
Ключові слова: наукова діяльність, науково-
технічні розробки, фундаментальні дослі-
дження, прикладні дослідження, сектори 
наукової сфери, фінансування науки, дже-
рела фінансування витрат на науку, науко-
ємність ВВП, державний бюджет.

В статье исследовано основные тенденции 
финансирования научных и научно-техниче-
ских работ в Украине. Рассмотрен состав 
научной сферы за секторами. Выделены 
основные источники финансирования науч-
ных исследований. Проанализировано коли-
чество организаций, которые осущест-
вляют научно-технические разработки, и 
объем выполненных научных и научно-тех-
нических работ, в разрезе фундаменталь-

ных, прикладных исследований и других 
направлений. Изучена динамика объема 
финансирования научных и научно-техниче-
ских работ в Украине. 
Ключевые слова: научная деятельность, 
научно-технические разработки, фундамен-
тальные исследования, прикладные иссле-
дования, секторы научной сферы, финанси-
рования науки, источника финансирования 
расходов на науку, наукоемкость ВВП, госу-
дарственный бюджет.

The article analyzes main tendencies of financ-
ing scientific and scientific and technical work 
in Ukraine. The composition of the scientific 
sphere by sectors is considered. The main 
sources of scientific research financing are 
defined. The number of organizations that carry 
out scientific and technical developments and 
the volume of scientific and scientific-techno-
logical work performed in the context of funda-
mental, applied research and other areas are 
analyzed. The dynamics of financing scientific 
and scientific-technological work in Ukraine is 
studied. The distribution of expenses for scien-
tific and scientific-technological work according 
to their types is investigated. The necessity of 
reforming financial support of scientific activities 
as a factor affecting the quality of higher educa-
tion is substantiated.
Key words: scientific work, scientific and tech-
nical developments, fundamental research, 
applied research, scientific sectors, science 
financing, sources of financing for science, GDP 
research intensity, state budget.

Постановка проблеми. Вивчення світо-
вого досвіду формування інноваційної системи 
та практики використання сучасних інструмен-
тів фінансування інноваційної діяльності має 
важливе значення для всіх країн, що вступили 
на прогресивний шлях розвитку. Недостатність 
фінансового забезпечення інноваційної діяль-
ності породжує низьку віддачу науки і наукових 
досліджень при наявному багатому науково-тех-
нічному потенціалу країни. Належне фінансове 
забезпечення є матеріальною основою реалізації 
інноваційних ідей, необхідною умовою для їх вті-
лення в інноваційні товари.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням дослідження фінансового забезпе-
чення наукової сфери системи вищої освіти й 
аналізу джерел фінансування наукових та нау-
ково-технічних розробок приділяють увагу як 
вітчизняні, так і зарубіжні вчені. В опублікованих 
працях чимало уваги приділяється тенденціям і 
перспективам розвитку науки в Україні, формам 
і методам фінансування науково-технічної діяль-
ності. Але разом з тим, проведений аналіз публі-
кацій показав, що на сьогодні малодослідженими 

залишаються питання ефективного функціону-
вання та розвитку науки в Україні в сучасних умо-
вах, а також реформування фінансування та еко-
номічних відносин у сфері вищої освіти.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження сучасних тенденції фінансування науки 
в Україні, а також об’єктивна оцінка фінансового 
забезпечення наукових та науково-технічних 
робіт за джерелами фінансування.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В Україні фінансування науково-технічної діяль-
ності – ключова проблема державної політики, 
від успішного вирішення якої залежить існування 
наукової галузі, ефективність наукової діяльності 
та, в кінцевому підсумку, збереження і розвиток 
науково-технічного потенціалу. 

Згідно із Законом України «Про наукову та 
науково-технічну діяльність» [1] фундаментальні 
наукові дослідження – це теоретичні та експери-
ментальні наукові дослідження, спрямовані на 
одержання нових знань про закономірності орга-
нізації та розвитку природи, суспільства, людини, 
їх взаємозв’язків. Результатом фундаменталь-
них наукових досліджень є гіпотези, теорії, нові 
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методи пізнання, відкриття законів природи, 
невідомих раніше явищ і властивостей матерії, 
виявлення закономірностей розвитку суспільства 
тощо, які не орієнтовані на безпосереднє прак-
тичне використання у сфері економіки.

Відповідно прикладні наукові дослідження – 
це теоретичні та експериментальні наукові дослі-
дження, спрямовані на одержання і використання 
нових знань для практичних цілей. Результатом 
прикладних наукових досліджень є нові знання, 

призначені для створення нових або вдоскона-
лення існуючих матеріалів, продуктів, пристроїв, 
технологій, конкретні пропозиції щодо виконання 
актуальних науково-технічних та суспільних 
завдань.

Прикладні дослідження спрямовані на інтелек-
туальне забезпечення інноваційного процесу як 
основи соціально-економічного розвитку сучас-
ної цивілізації. Знання, отримані за допомогою 
прикладних досліджень, орієнтовані на безпосе-
реднє використання в інших областях діяльності 
(технології, економіці, соціальному управлінні).

У свою чергу науково-технічні (експеримен-
тальні) розробки включають науково-технічну 
діяльність, що базується на наукових знаннях, 
отриманих у результаті наукових досліджень чи 
практичного досвіду, та провадиться з метою 
доведення таких знань до стадії практичного 
використання. Результатом науково-технічних 
(експериментальних) розробок є нові або істотно 
вдосконалені матеріали, продукти, процеси, при-
строї, технології, системи, об’єкти права інтелек-
туальної власності, нові або істотно вдосконалені 
послуги.

Організація науки в державі включає чотири 
основних сектори:

1) академічний – спрямований на забезпе-
чення фундаментальних досліджень, які приво-

Таблиця 1
Обсяг виконання наукових та науково-технічних робіт, млн. грн.

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Всього, у фактичних цінах 9867,1 10349,9 11252,7 11781,1 10950,7 12611,0
у тому числі 
фундаментальні дослідження 2188,4 2205,8 2621,9 2695,5 2475,2 2465,6
прикладні дослідження 1617,1 1866,7 2057,7 2087,8 1910,2 2271,3
розробки 5037,0 4985,9 5369,9 5772,8 5341,5 6523,0
науково-технічні послуги 1024,6 1291,5 1203,2 1225,1 1223,8 1351,1
Питома вага обсягу виконаних наукових  
та науково-технічних робіт у ВВП 0,90 0,79 0,80 0,80 0,69 0,64

Джерело: розроблено автором за даними [3]

 
Рис. 2. Динаміка показника питомої ваги обсягу виконаних науково-технічних робіт у ВВП

Джерело: розроблено автором за даними [2]

 
Рис. 1. Розподіл кількості організацій,  

що виконували наукові та науково-технічні роботи, 
за секторами науки (у % до загальної  

кількості кожного року)

Джерело: розроблено автором за даними [2]
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Рис. 3 Динаміка обсягу фінансування наукових 
та науково-технічних робіт в Україні, % до ВВП

Джерело: розроблено автором за даними [3]

дять до одержання нових знань, ідей та теорій;
2) галузевий – спрямований на проведення 

прикладних досліджень та здійснення розробок і 
нововведень

3) вузівський – спрямований на забезпечення 
фундаментальних і прикладних досліджень, які 
дають нові знання та розробки, придатні до прак-
тичного застосування;

4) виробничий – пов’язаний із удосконаленням 
техніки і технологій, завдяки чому здійснюються 
винаходи, створюється нова техніка та нова про-
дукція.

Розподіл організацій за секторами науки пока-
зує, що найбільша кількість наукових установ 
належить до галузевого (в межах 55%) та акаде-
мічного сектору – 30% (рис. 1).

З кожним роком в Україні зростає обсяг вико-
наних наукових та науково-технічних робіт у роз-
різі фундаментальних, прикладних досліджень 
та інших напрямів. Так за даними таблиці 1 обсяг 
наукових досліджень у 2015 році становив 
9867,1 млн. грн., що на 2743,9 млн. грн. або 27 % 
більше порівняно із 2010 роком.

Показники сумарного обсягу виконаних нау-
кових та науково-технічних робіт подані у фак-
тичних цінах, тобто, якщо при аналізі врахувати 
індекс інфляції, то обсяги наукових досліджень 
будуть скорочуватись. Такий висновок, на нашу 
думку, підтверджується динамікою показника 
питомої ваги обсягу виконаних наукових робіт у 
ВВП (рис. 2).

Одним з найважливіших принципів організації 
фінансування наукової сфери є принцип множин-
ності джерел фінансування, які можна предста-
вити двома групами – бюджетні та позабюджетні 
кошти.

Відповідно до статті 48 Закону України «Про 
наукову і науково-технічну діяльність» [1] фінан-
сове забезпечення наукової та науково-технічної 

діяльності здійснюється за раху-
нок коштів державного та місцевих 
бюджетів, коштів установ, організа-
цій та підприємств, вітчизняних та 
іноземних замовників робіт, гран-
тів, інших джерел, не забороне-
них законом. Фінансування науко-
вої діяльності здійснюється також 
за рахунок коштів позабюджет-
них джерел, до яких відносяться: 
власні кошти наукових організа-
цій, кошти позабюджетних фон-
дів, організацій підприємницького 
сектора, організацій сектору вищої 
освіти, приватних некомерційних 
організацій і іноземних джерел.

Держава забезпечує бюджетне 
фінансування наукової і науково-
технічної діяльності у розмірі не 

менше 1,7% валового внутрішнього продукту 
України.  При цьому виконується економічна 
функція науки, тобто стає помітним вплив науки 
на розвиток економіки. 

За даними рис. 3 загальна частка фінансу-
вання наукових та науково-технічних робіт у 
2011 році становила 0,82 % ВВП. Але, почи-
наючи з 2014 р., спостерігається тенденція до 
поступового зменшення фінансування науки. 
Так у 2014 році цей показник складав 0,77 %, а в 
2016 році – 0,62 % і був найнижчим. Питома вага 
державного фінансування наукових  та науково-
технічних робіт не перевищувала 0,5% ВВП з 
2011 р., а в 2016 р. цей показник був найнижчим 
за останні роки і склав 0,21% ВВП.

Отже, за досліджуваний період фінансування 
наукової сфери жодного разу не досягло зна-
чення 1,7% ВВП, починаючи з якого наука може 
чинити істотний вплив на розвиток національної 
економіки. Катастрофічне зниження витрат на 
науку негативно впливає на показники інновацій-
ної діяльності національної економіки, погіршує її 
конкурентоспроможність. 

Джерелами фінансування витрат на здій-
снення наукових та науково-технічних робіт 
виступають:

1) кошти бюджету (у тому числі державного 
бюджету);

2) власні кошти;
3) кошти організацій державного сектору;
4) кошти організацій підприємницького сек-

тору;
5) кошти іноземних джерел;
6) інші кошти [5, с. 227].
Одним з головних джерел фінансового забез-

печення науково-технічної діяльності є Дер-
жавний бюджет України.  Видатки на наукову і 
науково-технічну діяльність за рахунок держав-
ного бюджету є захищеними статтями видатків 
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бюджету. Як свідчать дані таблиці 2, на вико-
нання наукових та науково-технічних робіт зага-
лом у 2011 році було витрачено 9265675 тис. грн., 
а у 2016 році – 12218398 тис. грн. Це свідчить 
про позитивну тенденцію у зростанні фінансу-
вання наукової сфери. Проте, якщо розглядати 
фінансування науки за джерелами видатків, то 
причиною збільшення даного показника в загаль-
ній структурі витрат є зростання власних коштів 
організацій, що профінансували здійснення нау-
кових робіт.

У 2011 році з державного бюджету на фінан-
сування науки було виділено 3 млн.704 тис. грн., 
що на 509837,6 тис. грн. менше, порівняно із 
2016 роком. Організації профінансували розвиток 
наукових та науково-технічних робіт за рахунок 
власних коштів у 2011 році на 872033,7 тис. грн. 
Даний показник має тенденцію до зростання і у 
2016 році становив приблизно 3 млн. грн.

Витрати на наукову сферу розподіляються між 
фундаментальними дослідженнями, приклад-
ними дослідженнями та науково-технічними роз-
робками. За даними таблиці 3 найбільшу частину 
коштів держава виділяє на науково-технічні роз-
робки: у 2010 році – 4342,7 млн. грн., у 2016 році – 
6743,8 млн. грн. 

У структурі фінансування наукової сфери зба-
лансовано взаємодіють такі складові, як фунда-
ментальна наука, прикладні дослідження та нау-
ково-технічні розробки. У розвинених країнах на 
фундаментальну науку припадає 15% , на при-
кладну – 25% і 60%  на розробки. Таке співвідно-
шення дозволяє більш ефективно використову-

вати результати наукових досліджень і розробок 
на практиці.

В Україні найменша частка видатків припадає 
на фінансування фундаментальних досліджень: 
у 2010 році – 26,8 %, а у 2016 році – 19,3 %. Даний 
показник має тенденцію до зменшення протягом 
досліджуваного періоду, оскільки підприємниць-
кий сектор не зацікавлений вкладати кошти в нау-
кові дослідження і розробки через досить висо-
кий ризик втрати коштів. Отже, значна фінансова 
підтримка фундаментальних досліджень пови-
нна здійснюватися з боку держави.

Висновки з проведеного дослідження. Наука – 
це величезний внесок у розвиток людства. Резуль-
тати наукових відкриттів складно переоцінити, тому 
можна з упевненістю говорити, що наукова діяль-
ність є однією з найбільш високооплачуваних сфер 
економіки багатьох розвинених країн світу. Внесок 
науки в історію безпосередньо залежить від еконо-
мічного внеску, тобто від обсягу фінансування та 
використання цих коштів за призначенням. 

За результатами проведеного дослідження 
можна зробити висновок про те, що сучасна еко-
номічна політика не приділяє належної уваги 
проблемі фінансового забезпечення наукового 
сектора країни. Незважаючи на те, що досить 
великий обсяг коштів виділено на науково-тех-
нічні роботи, ці кошти не показують належного 
результату у сфері української науки. На сьогодні 
однією з найважливіших проблем у сфері розви-
тку науки є недофінансування наукових та нау-
ково-технічних розробок і неефективний розподіл 
наявних фінансових ресурсів.

Таблиця 2
Джерела фінансування витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт, тис. грн.

2011 2015 2016
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %

Усього 9265675 100,0 10312434 100,0 12218398 100,0
кошти бюджету 3750968,6 40,5 4088390,6 39,6 4296353,4 35,2
у тому числі державного бюджету 3704338,6 40,0 4021539,9 39,0 4214176,2 34,5
власні кошти 872033,7 9,4 1927807,3 18,7 3003573,5 24,6
кошти організацій державного сектору 318084,6 3,4 302395,4 2,9 346487,2 2,8
кошти організацій підприємницького сектору 1961174,5 21,2 1842145,4 17,9 2104651,2 17,2
кошти іноземних джерел 2315863,6 25,0 2043013,1 19,8 2222176,9 18,2
кошти інших джерел 47549,9 0,5 108681,7 1,1 245156,2 2,0

Джерело: розроблено автором за даними [3]

Таблиця 3
Фінансування наукових досліджень і розробок за видами робіт, млн. грн.

Види робіт 2010 2015 2016
всього % всього % всього %

Фундаментальні дослідження 2175 26,8 2460,2 22,4 2225,7 19,3
Прикладні дослідження 1589,4 19,6 1960,6 17,8 2561,2 22,2

Науково-технічні розробки 4342,7 53,6 6582,8 59,8 6743,8 58,5

Джерело: розроблено автором за даними [3]
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ВПЛИВ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 
ЗАЛІЗОРУДНОГО ПІДПРИЄМСТВА
THE INFLUENCE OF PERSONNEL POLITICS 
ON THE INNOVATIVE POTENTIAL OF IRON ORE ENTERPRISE

УДК 330.341.1

Анані Атеф Авад Фарис
здобувач кафедри менеджменту  
і адміністрування
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У статті здійснено акцентування уваги на 
впливі кадрового фактору на рівень іннова-
ційного потенціалу підприємств залізорудної 
галузі України. Розглянуто сутність та скла-
дові інноваційного потенціалу залізорудного 
підприємства, досліджено сутність та вплив 
на його результативний рівень кадрової скла-
дової, а також наведено досвід подібної роботи 
у лідера галузі, а саме ПАТ «Арселор Міттал 
Кривий Ріг». На основі проведених досліджень 
доведено необхідність вжиття заходів опти-
мізації кадрової політики та інноваційного 
потенціалу залізорудного підприємства.
Ключові слова: інноваційний потенціал, 
інноваційність персоналу, залізорудне під-
приємство, кадрова політика, корпоратив-
ний університет.

В статье осуществлено акцентирование 
внимания на воздействии кадрового фак-
тора на уровень инновационного потенци-
ала предприятий железорудной отрасли 
Украины. Рассмотрены сущность и состав-
ляющие инновационного потенциала желе-
зорудного предприятия, исследованы сущ-
ность и влияние на его результативный 
уровень кадровой составляющей, а также 
приведен опыт подобной работы у лидера 

отрасли, а именно ПАО «Арселор Миттал 
Кривой Рог». На основе проведенных иссле-
дований доказана необходимость осущест-
вления мероприятий оптимизации кадровой 
политики и инновационного потенциала 
железорудного предприятия.
Ключевые слова: инновационный потен-
циал, инновационность персонала, железо-
рудное предприятие, кадровая политика, 
корпоративный университет.

The article focuses on the influence of the per-
sonnel factor on the level of innovation potential 
of enterprises in the iron ore industry of Ukraine. 
The essence and components of the innovative 
potential of the iron ore company are considered, 
the essence and influence on its effective level of 
the staffing component are researched, as well 
as the experience of such work in the branch 
leader, namely PJSC “Arcelor Mittal Kryviy Rih” 
is presented. On the basis of the conducted 
researches it is proved necessary to carry out 
measures on optimization of personnel policy 
and innovative potential of iron ore enterprise.

Key words: innovation potential, personnel inno-
vation, iron ore enterprise, personnel policy, cor-
porate university.

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Постановка проблеми. В сучасних умовах 
глобалізації та інтенсифікації, а також з урахуван-
ням сучасних кризових явищ в більшості галузей 
вітчизняної економіки, зокрема в залізорудній 
галузі, особливої актуальності набувають кадрові 
трансформаційні процеси, що, як правило, є нега-
тивними, та розробка стратегії діяльності під-
приємства з метою підвищення їх інноваційного 
потенціалу, що є неможливим без оцінювання 
впливу кадрового фактору.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематика інновацій, інноваційного розвитку 
підприємств, оцінювання впливу кадрового фак-
тору, його регулювання та управління ним посі-
дають важливе місце в роботах вітчизняних та 
зарубіжних вчених. Серед сучасних вітчизняних 
наукових робіт за темою цього дослідження виді-
ляються роботи таких науковців, як Є.В. Афана-
сьєв [1], В.Я. Нусінов [1], Л.М. Варава [2], В.М. Гри-
ньова [3], Н.І. Іляш [4], М.В. Кирику [5], А.А. Орлова 
[6], М.М. Радєва [7], А.М. Турило [8], О.А. Зінченко 
[8], А.А. Турило [8], К.Д. Хорольський [9].

Постановка завдання. Однак за значного 
інтересу до цієї проблематики відсутні чітко визна-
чені теоретико-методологічні підходи до оціню-

вання впливу кадрового фактору на рівень інно-
ваційного потенціалу підприємств залізорудної 
галузі України. Тому ключовою метою статті є 
акцентування уваги на впливі кадрового фактору 
на рівень інноваційного потенціалу підприємств 
залізорудної галузі України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Інноваційний потенціал будь-якого підприємства, 
зокрема залізорудного, є складною динамічною 
системою генерування, накопичення та трансфор-
мування наукових, управлінських ідей, науково-
технічних, маркетингових та інших результатів 
в інноваційні продукти на основі здійснення без-
перервного процесу управління підприємством. 
Існують декілька типів інноваційного потенціалу, 
на який здійснюють суттєвий вплив інноваційний 
клімат та інноваційна культура. Тобто для успіш-
ного управління діяльністю підприємства, зокрема 
інноваційною діяльністю, керівництво кожного 
суб’єкта господарювання має систематично від-
стежувати зміни інноваційного клімату та постійно 
вживати комплексних заходів формування іннова-
ційної культури серед своїх робітників.

Отже, необхідно виявити вплив людського фак-
тору на рівень інноваційного потенціалу залізоруд-
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ного підприємства та загалом на рівень ефектив-
ності його діяльності.

В цьому ракурсі слід зауважити, що, згідно з 
низкою наукових розробок [1; 2; 5; 9; 10], іннова-
ційний потенціал має такі складові:

– матеріально-технічна складова;
– фінансова складова;
– організаційна складова;
– кадрова складова.
У дослідженні ми більшу увагу приділяли саме 

кадровій складовій інноваційного потенціалу, що 
обумовлене низкою сучасних проблем та склад-
ностей під час роботи з персоналом. Під кадровою 
складовою інноваційного потенціалу нами пропо-
нується розуміти сукупність кваліфікованих кадрів, 
які мають здібності, навики та, що особливо важ-
ливо, достатнє мотивування щодо генерування 
нових ідей, наукових розробок, удосконалень та їх 
впровадження.

Узагальнюючи наявні відповідні наукові підходи 
[10], можемо зауважити, що персонал підприєм-
ства з точки зору кадрової складової характеризу-
ється такими параметрами:

– рівень освіти та професійної підготовки;
– здатність та готовність до навчання і підви-

щення кваліфікації кадрів;
– інноваційність персоналу.
Інноваційністю персоналу підприємства є його 

здатність до створення нових інноваційних, науко-
вих ідей та система комплексних заходів щодо їх 
ефективного впровадження.

Інноваційний рівень підприємства суттєво 
залежить від здатності працівників до навчання 
та підвищення кваліфікації. Така здатність сут-
тєво залежить від відповідної стратегії діяльності 
керівництва підприємства, тобто від заходів щодо 
забезпечення умов навчання та перенавчання 
працівників, а також системи їх мотивації.

Лідери залізорудної галузі України (наприклад, 
ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг») сьогодні вкла-
дають значні кошти в розвиток персоналу, зокрема 
в навчання та перенавчання працівників. Так, на 
базі ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» створено 
корпоративний університет, що вирішує низку 
кадрових проблемних питань та здійснює позитив-
ний вплив на рівень інноваційного розвитку під-
приємства.

Університет «Арселор Міттал в Україні» – це 
навчальний центр ПАТ «Арселор Міттал Кривий 
Ріг», де працівники підприємства мають мож-
ливість отримувати нові знання, розвиватися 
та обмінюватися професійним досвідом. Зага-
лом в компанії «Арселор Міттал» функціонують 
п’ять навчальних центрів, а саме в Україні, Іспа-
нії, Канаді, Південній Африці та Чехії. Головна 
штаб-квартира корпоративного університету зна-
ходиться в Люксембурзі, а також є основним цен-
тром розробки та впровадження навчальних про-
грам і курсів для робітників компанії. Програма 
корпоративного університету розділена на різні 
функціональні напрями, в корпорації їх називають 
академіями (охорона праці, металургія, гірнича 
справа, фінанси, управління ризиками, управ-
ління персоналом, внутрішній аудит, інформаційні 
технології, постачання, дослідження та розробки, 
продажі та маркетинг, юриспруденція). Крім того, 
навчальні центри «Арселор Міттал» пропонують 
адаптаційні програми, курси з кар’єрного розвитку 
та формування управлінських навиків [11].

На базі власного начального центру ПАТ 
«Арселор Міттал Кривий Ріг» проводить декілька 
значних програм щодо залучення перспективних 
молодих випускників ВНЗ тощо. Постійно прово-
дяться психологічні тренінги, лідерські програми, 
навчання з правил техніки безпеки та охорони 
праці, програми підвищення кваліфікації та відпо-
відної сертифікації фахівців, продукції та процесів 
за міжнародними стандартами ISO. Також приді-
ляється значна увага вивченню англійської мови 
для користувачів різних рівнів володіння нею.

За допомогою цього комплексу освітніх про-
грам підприємство готує кадровий резерв на від-
повідальні та важливі напрями діяльності, а також 
суттєво розширює можливості для підвищення 
свого інноваційного потенціалу.

Інноваційний потенціал підприємства, як пра-
вило, характеризується такими показниками, як 
загальна кількість працівників, зайнятих в НДДКР, 
питома вага витрат на НДДКР, реалізація інно-
ваційно-інвестиційних проектів в загальній сумі 
витрат на підприємстві.

Окремої уваги заслуговує взаємозв’язок іннова-
ційного потенціалу та одного з найбільш значних 
параметрів, що характеризує кадрову політику, 

Таблиця 1
Вихідні дані для аналізу по ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг»

№ Рік
Реалізація  

інноваційно-інвестиційних 
проектів, тис. грн.

Витрати на НДДКР, 
тис. грн.

Рентабельність 
діяльності, %

Продуктивність 
праці, тис. грн./ос.

1 2012 1 462 558 77 728 -4,98 888,05
2 2013 1 259 013 59 707 -0,06 931,64
3 2014 2 918 184 43 905 8,35 1 283,51
4 2015 5 167 385 264 867 2,48 1 684,62
5 2016 4 752 447 216 681 10,51 2 124,84
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а саме продуктивність праці. В табл. 1 наведено 
дані по ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг», за 
допомогою яких можна проаналізувати вплив та 
взаємозв’язок основних показників інноваційного 
стану та кадрової політики.

Для більшої наочності побудовано графічну 
інтерпретацію вищенаведених даних (рис. 1).

Як видно з наведених розрахунків, існує певна 
залежність між продуктивністю праці та витратами 
на інноваційні заходи, яку математично можна 
охарактеризувати за допомогою використання 
двохфакторної виробничої функції, що характери-
зує взаємозв’язок середніх темпів приросту про-
дуктивності праці (g) та його витрат на реалізацію 
інноваційно-інвестиційних проектів (f) [13, с. 19]:

g = λf + γ,                              (1)
де λ – коефіцієнт середньої еластич-

ності продуктивності праці за витрат на 
реалізацію інноваційно-інвестиційних 
проектів;

γ – темп приросту ефективності.
Проведемо розрахунок темпів росту 

продуктивності праці та сум реалізації 
інноваційно-інвестиційних проектів на 
одного робітника на початок та на кінець 
звітного періоду, результати яких наве-
дено в табл. 2.

Наведені розрахунки дають змогу 
провести оцінювання рівня інтенсифіка-
ції інноваційного розвитку залізорудного 
підприємства (табл. 3).

З наведених даних випливає, що 
фінансування заходів кадрової полі-
тики та процес інтенсивного індукування 

технічного прогресу мають позитивну тенденцію 
до збільшення, а також позитивно впливають на 
активізацію інноваційного розвитку ПАТ «Арселор 
Міттал Кривий Ріг» під час впровадження іннова-
ційно-інвестиційних проектів.

Таким чином, можна зробити висновок, що 
умови виробничо-господарської діяльності ПАТ 
«Арселор Міттал Кривий Ріг» створюють реальну 
основу для вжиття інноваційних заходів, які 
можуть бути спрямовані на забезпечення необхід-
ного рівня інноваційних проектів та фінансування 
заходів щодо підвищення освіченості та інновацій-
ності персоналу, що є запорукою успішного роз-
витку залізорудного підприємства та необхідною 
умовою для підвищення його інноваційного потен-
ціалу.

 

Рис. 1. Взаємозв’язок продуктивності праці та витрат 
на інновації по ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг»

Таблиця 2
Розрахунок темпів росту продуктивності праці та сум реалізації інноваційно-інвестиційних 

проектів на одного робітника ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг»

Періоди

На початок періоду На кінець періоду

Реалізація інноваційно-
інвестиційних проектів 

на одного робітника, 
тис. грн./ос.

Продуктивність 
праці,  

тис. грн./ос.

Реалізація 
інноваційно-

інвестиційних 
проектів на одного 

робітника, тис. грн./ос.

Продуктивність 
праці,  

тис. грн./ос.

1 2013–2014 41 518,70 931,645 101 945,293 1 283,515
2 2014–2015 101 945,29 1 283,515 188 171,771 1 684,618
3 2015–2016 188 171,77 1 684,618 190 669,890 2 124,845

Таблиця 3
Оцінювання рівня інтенсифікації інноваційного розвитку ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг»

Темп приросту  
реалізації продукції

Темпи росту, частка од.
витрат на реалізацію  

інноваційно-інвестиційних проектів (f)
продуктивності  

праці (g)
1,300 2,455 1,378 0,425
1,259 1,846 1,313 0,564
1,145 1,013 1,261 0,545
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Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, можна зробити висновок, що для ефектив-
ного та результативного інноваційного розвитку 
залізорудного підприємства необхідно впроваджу-
вати якісну та комплексну кадрову політику, спря-
мовану на підвищення інноваційності персоналу 
та, як наслідок, на оптимізацію його інноваційного 
потенціалу.
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У статті обґрунтовано важливість про-
цесу планування в маркетинговій діяльності 
щодо виведення інноваційного продукту на 
ринок, проаналізовано основні етапи процесу 
створення нового продукту, розкрито осно-
вні методи активізації творчого пошуку.
Ключові слова: маркетинг інновацій, інно-
ваційний товар, інноваційний продукт, пла-
нування нового товару, інновація.

В статье обоснована важность процесса 
планирования в маркетинговой деятель-
ности по выводу инновационного продукта 
на рынок, проанализированы основные 
этапы процесса создания нового продукта, 

раскрыты основные методы активизации 
творческого поиска.
Ключевые слова: маркетинг инноваций, инно- 
вационный товар, инновационный продукт, 
планирование нового товара, инновация.

The article proves the importance of the planning 
process in marketing activities for the imposition 
of an innovative product on the market, analyzes 
the main stages of the process of creating a new 
product, the basic methods of activation of cre-
ative search.
Key words: marketing innovation, innovative 
item, innovative product, new product planning, 
innovation.

Постановка проблеми. Головним спонукаль-
ним чинником усіх інноваційних процесів є ринкова 
конкуренція (прагнення зберегти завойовані пози-
ції, зміцнити їх чи випередити інших), яка порушує 
співвідношення попиту та пропозиції, змінюючи 
диспозиції її учасників та змушуючи їх відшукувати 
нові можливості. Ринкова конкуренція є рушієм до 
створення чи вдосконалення нових продуктів або 
технологій, тобто інновацій. У зв’язку з цим мар-
кетинг інновацій у сучасному суспільстві посідає 
чільне місце у системі управління підприємством, 
що прагне удосконалюватися та розвиватися у 
тривалій перспективі, а отже, виникає потреба 
розкриття сутності маркетингу саме інновацій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням проблем маркетингу та забезпе-
чення інноваційного розвитку підприємств при-
свячені праці таких вітчизняних науковців, як 
О.А. Біловодська, А.В. Войчак, М.А. Дем’янчук, 
І.А. Дяченко, Н.С. Ілляшенко, С.М. Ілляшенко, 
Т.І. Ломаченко, Є.І. Нагорний, А.Ф. Павленко, 
О.В. Татарников, Н.О. Чухрай, О.М. Шканова, а 
також таких зарубіжних вчених, як М.М. Вольф, 
К.Дж. Кленсі, П.С. Крейг, Р.Г. Купер, Ж.-Ж. Ламбен, 
Р. Фатхутдінов, К. Фрімен, Й. Шумпетер.

Недостатньо висвітленим залишається питання 
забезпечення належного маркетингу інновацій на 
підприємстві (ефективність якого залежить від 
правильного планування та організації створення 
нового продукту), що впроваджує інновації задля 
забезпечення конкурентоспроможного та стабіль-
ного існування у довгостроковій перспективі.

Постановка завдання. Метою статті є обґрун-
тування важливості процесу планування в марке-
тинговій діяльності щодо виведення інноваційного 
продукту на ринок, аналіз основних етапів процесу 
створення нового продукту та основних методів 
активізації творчого пошуку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для досягнення стійкого комерційного успіху підпри-
ємствам необхідно створити товари чи послуги, які 
можуть привернути увагу споживачів, незважаючи 
на існування на ринку їх аналогів. Завдяки продук-
товим інноваціям (тобто виведенню на ринок нового 
продукту, здатного задовольняти потреби спожива-
чів краще, ніж наявні товари) можна наростити свій 
підприємницький дохід.

Нова продукція, яку виводять на ринок, може 
бути трьох видів:

– нова (раніше не існувала (компакт-диски));
– удосконалена (раніше її виготовляли, але її кон-

струкцію було суттєво змінено (ноутбук замість ста-
ціонарного комп’ютера));

– псевдоінновація (має незначні технічні або 
зовнішні зміни за незмінного конструкторського 
виконання або лише новий дизайн (ліки у вигляді 
аерозолю); ця система є засобом підтримки тимча-
сової життєдіяльності підприємств та їх продукції за 
допомогою імітації ознак прогресу).

З огляду на це під інноваційним товаром здебіль-
шого розуміють оригінальні вироби, поліпшені варі-
анти або модифікації наявних товарів, а також нові 
марки, що є результатом НДДКР фірми-продуцента. 
Інноваційний товар – продукт науково-технічної та 
інноваційної діяльності, що пропонує новий засіб чи 
спосіб (технологію) виробництва товарів та послуг, 
а також відкриває для споживача нові сфери задо-
волення своїх потреб.

Оригінальний продукт – принципово новий про-
дукт, конструктивне виконання та склад споживчих 
властивостей якого не були відомі раніше. Як пра-
вило, оригінальність виробу підтверджується вида-
ним на нього патентом або авторським свідоцтвом.

Не кожне підприємство має достатній фінансо-
вий та інтелектуальний потенціал для створення 
оригінальних продуктів самостійно. Абсолютно 
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нових (піонерних) товарів небагато. За всю історію 
людства їх налічується лише кількасот. Тому біль-
шість підприємств випускає на ринок модернізовані, 
модифіковані або вдосконалені вироби. Внаслідок 
внесення поліпшуючих змін у вихідну конструкцію 
вони можуть набувати кращих або додаткових спо-
живчих властивостей, що розширює зону їх викорис-
тання. Поява таких виробів стає можливою завдяки 
освоєнню новітніх технологій, матеріалів з необхід-
ними властивостями.

Інноваційний продукт може мати не тільки мате-
ріально-речову форму. Це може бути нова техно-
логія доведення товару від виробника до кінцевого 
споживача (маркетингові, інформаційні технології), 
новий вид послуг, що ґрунтується на вивченні влас-
тивостей основного товару та доповненні їх супут-
німи тощо. Наприклад, технічні досягнення в галузі 
обробки інформації уможливили розробку кредитних 
карток, а розвиток ідеї самообслуговування сприяв 
створенню систем оптичного зчитування інформації 
(штрихове кодування) та розвитку мережі торговель-
них автоматів.

Інновації можуть стосуватися не лише виробни-
чих чи торговельних підприємств, але й організацій 
інших галузей, зокрема медичної, освітньої, фінан-
сових та страхових послуг, якщо вони ґрунтуються 
на нових технологіях, новій якості, що приваблює 
споживача.

Яку б матеріально-речову форму новий продукт 
не мав, процес його створення передбачає здій-
снення інноваційної діяльності в кілька етапів: гене-
рування ідей, оцінювання та відбір перспективних 
ідей, розробка концепції товару, розробка та ство-
рення дослідного зразка, пробний маркетинг [5].

1) Генерування ідей. Задум нових товарів вини-
кає або як наслідок процесу цілеспрямованого 
пошуку, або випадково. Джерелами можуть бути 
інтерв’ю; спостереження на виставках чи ярмарках; 
звіти та пропозиції торгових агентів; дослідження 
недоліків продукції, що виробляється; вивчення тен-
денцій у розробленні нових виробів конкуруючих 
фірм; аналіз патентної інформації; з’ясування думок 
експертів щодо техніки та технології; оцінювання 
власних переваг і слабких сторін.

Підприємство може постійно займатися пошу-
ком ідей, однак лише певні обставини інтенсифі-
кують цю діяльність. Інколи ідея, до якої набли-
жав увесь попередній розвиток якогось різновиду 
товару, з’являється раптово. Ще частіше створення 
нового продукту зумовлюється розвитком техноло-
гії (комп’ютери четвертого, п’ятого поколінь). Зміни 
також можливі внаслідок варіювання вимог ринку 
(мода, дизайн автомобілів). Крім того, дослідницькі 
підрозділи фірми, які діють у різних напрямах, також 
здатні до розроблення ідей нових продуктів, що 
породжуватимуть новий попит. Наприклад, найбіль-
ший попит буде забезпечений продуктам тієї фірми, 
яка створить пластмаси з традиційними споживчими 

властивостями, але які швидко розкладатимуться 
без негативного впливу на довкілля.

На етапі генерування ідей істотна роль належить 
використанню методів активізації творчого пошуку, 
які прискорюють та інтегрують мислення, знання, 
ерудицію, фантазію людини, даючи змогу їй про-
дукувати нові, нестандартні ідеї. До них відносять 
методи інверсії, ідеалізації, ключових запитань, ана-
логій, фокальних об’єктів, синектики тощо.

Метод інверсії (зворотного руху) передбачає 
використання протилежних наявному поглядів щодо 
вирішення нової проблеми, таких як розгляд функції 
об’єкта з іншого боку (пилосос може бути і розпилю-
вачем рідини); застосування замість дій, які перед-
бачає наявна технологія, протилежних (охолоджу-
вати замість нагрівати – спосіб консервування овочів 
та фруктів); перетворення рухомої частини об’єкта 
(чи зовнішнього середовища) на нерухому, а нерухо-
мої – рухому (складальний конвеєр); перевертання 
об’єкта «догори ногами» (з метою привернення 
уваги таким способом часто подають рекламу).

Метод інверсії широко застосовують на практиці. 
Наприклад, поєднання дешевизни та недовговіч-
ності може бути привабливішим для покупця, ніж 
довговічності, але дороговизни (на цьому ґрунту-
ється товарна політика багатьох китайських фірм).

Метод ідеалізації ґрунтується на уявленні про 
ідеальний спосіб задоволення певних потреб спо-
живача (тобто без витрат). Звідси випливають ідеї 
щодо інструментів, які самі наточуються під час їх 
використання; ідеї щодо розширення асортименту 
послуг, які можуть супроводжувати користування 
товаром (наприклад, будинок, виготовлений зі стан-
дартних блоків, компонуючи які, можна постійно 
перебудовувати та добудовувати власне житло про-
тягом усього життя, витрачаючи на це значно менше 
коштів, ніж під час покупки іншого будинку, щоразу, 
коли виникає потреба розширення житлової площі).

Метод ключових запитань доцільно застосову-
вати для накопичення додаткової інформації щодо 
ринкової ситуації, зокрема під час просування нового 
товару на ринок. Прикладами ключових запитань 
можуть бути такі: на якому сегменті ринку слід скон-
центрувати зусилля; чи повинен товар мати різні 
модифікації для різних ринкових сегментів; чому 
споживачі надаватимуть перевагу саме нашому 
товару; якою має бути якість товару; якою має бути 
цінова політика на товар; яка інформація потрібна 
для організації рекламної кампанії; чи може товар 
бути запропонований на інших ринках; які вигоди це 
принесе фірмі; який можливий ризик тощо.

Метод аналогій використовується найчастіше 
спонтанно, коли якийсь факт, предмет чи явище 
у навколишньому середовищі підказує нове кон-
структивне чи дизайнерське рішення нового товару. 
Наприклад, Останкінська телевізійна башта побу-
дована за принципом колоска. Подібно до того, як 
стійкість колоска обумовлена наявними у його стін-
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ках рослинними волокнами, стійкість башти забезпе-
чена натягнутими у її бетонних конструкціях сталь-
ними тросами.

Метод фокальних об’єктів заснований на пере-
тинанні ознак випадково вибраних об’єктів та 
об’єкта, що розробляється, а також перебуває ніби 
у фокусі переносу. Цей об’єкт є фокальним. Засто-
сування методу фокальних об’єктів передбачає 
таку послідовність дій: вибір фокальних об’єктів 
(продукту, який потребує вдосконалення чи моди-
фікації); вибір трьох і більше випадкових об’єктів 
навмання зі словника, каталогу, книги тощо; скла-
дання списку ознак випадкових об’єктів; генеру-
вання ідеї шляхом приєднання до фокального 
об’єкта ознак випадкових об’єктів; вибудовування 
випадкових сполучень шляхом вільних асоціацій; 
оцінювання отриманих ідей та відбір корисних 
рішень. Останній етап роботи доцільно доручити 
експерту чи групі експертів, а на основі їх висновків 
приймати рішення.

Синектика – це своєрідна розумова атака дослі-
джуваної проблеми (наприклад, способу модифікації 
товару чи надання йому нових властивостей) спеці-
алізованими групами фахівців, інженерів, консуль-
тантів, експертів тощо з використанням ними різних 
аналогій та асоціацій. Здійснюється в кілька етапів, 
таких як ознайомлення з проблемою; дослідження 
проблеми з нового погляду, щоби перебороти пси-
хологічну інерцію. Для цього використовують прямі 
аналогії (новий продукт порівнюють з більш-менш 
схожими продуктами) та особистісні аналогії (роз-
робник моделює образ нового продукту, намагаю-
чись з’ясувати, які особисті відчуття чи почуття вини-
катимуть у покупця цього нового продукту).

Ці та інші методи активізації творчого пошуку 
сприяють появі багатьох ідей щодо створення 
нового продукту та несподіваного дизайнерського 
чи конструктивного рішення.

2) Оцінювання та відбір перспективних ідей. 
Цей етап передбачає оцінювання ідей щодо нового 
товару чи послуги з точки зору їх сприйняття спожи-
вачем, а також здійснюється на основі детального 
вивчення ринкових потреб:

– з’ясовують, хто готовий платити гроші для задо-
волення нової потреби, якими є головні чинники сег-
ментування майбутнього ринку;

– вивчають перспективи потреби та альтерна-
тиви її задоволення;

– аналізують наявність чи відсутність в ідеї соці-
ально негативних чинників, які можуть зашкодити 
збуту;

– вивчають готовність ринку до ідеї нового товару, 
а також можливості проникнення майбутнього 
виробу в нові сфери використання;

– вивчають відповідність ідеї товару загальним 
галузевим тенденціям (ефективність буде тим вище, 
чим більше цей відбір спиратиметься на об’єктивні 
закони технічного розвитку).

Оцінювання перспективності ідей нових товарів 
має здійснювати група експертів (маркетологи, еко-
номісти та керівники головних підрозділів фірми). 
Переваги віддають ідеям:

– що мають альтернативні варіанти;
– з перспективою багаторазового використання;
– що впливають на кінцеві результати господар-

ської діяльності;
– щодо яких є достатня кількість інформації для 

вибору раціонального (оптимального) варіанта 
рішення;

– трудомісткість, терміни виконання та вартість 
матеріальних носіїв яких не перевищують встанов-
лених обмежень.

За результатами оцінювання всі ідеї нових това-
рів поділяють на безперспективні, віддаленої пер-
спективи, перспективні. Останню групу включають 
у перелік перспективних ідей, щодо яких розробля-
ються товарні концепції.

3) Розробка концепції нових товарів (послуг). 
Вдала концепція нового товару значно підвищує 
шанси його комерційного успіху. Вона дає змогу 
сформувати систему орієнтирів персоналу фірми 
стосовно того, яким хочуть бачити товар спожи-
вачі і як цього досягти. Розробка концепції нового 
товару базується на комплексному оцінюванні 
таких чинників:

– сфера можливого застосування товару, коло 
його потенційних споживачів та їхньої кількості;

– відповідність якісних параметрів товару вимо-
гам визначеного ринкового сегменту;

– головні переваги нового товару над можливими 
товарами-конкурентами;

– можливості суміщення нового товару за техно-
логією та методами реалізації з товарами, що осво-
єні виробництвом;

– передбачувані зміни розвитку в системі збуту 
нового товару;

– ймовірні строки виведення нового товару на 
ринок;

– можливі негативні наслідки виробництва, збуту 
та використання товару (екологічні, соціальні тощо);

– зміни у виробництві та збуті, які пов’язані з пере-
ходом до випуску нового товару, а також величини 
відповідних витрат;

– можливі ризики, зокрема ймовірність конкуру-
вання нового товару з тими, що давно виготовля-
ються фірмою («товарний канібалізм»);

– прогнозовані ціни, доходи та прибутки.
Отже, концепція нового товару поєднує елементи 

універсального алгоритму оцінювання ринку нового 
продукту та показники його конкурентоспромож-
ності. Таке оцінювання ідеї товару допомагає зро-
зуміти, як він буде сприйнятий ринком, чи достатній 
потенціал техніко-технологічної бази підприємства 
для його промислового освоєння. Товари, концеп-
ції яких визнані найперспективнішими з комерційної 
точки зору, починають фінансувати та створювати.
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4) Розробка та створення дослідного зразка. На 
цьому етапі здійснюють проектування товару, його 
параметрів, дизайну, упаковки, визначають назву 
або марку товару, виготовляють дослідні зразки, 
вирішують питання технічного рівня виробу, мож-
ливостей його якісного виготовлення, майбутнього 
ефективного використання. Тобто під час проекту-
вання товару закладають кількісні показники якості, 
а саме технічні показники, що відображають ступінь 
придатності виробу до використання за прямим при-
значенням (надійність, ергономічність (оптималь-
ність) тощо); економічні показники, які відображають 
безпосередньо або опосередковано рівень мате-
ріальних, трудових та фінансових витрат на ство-
рення товару. Саме ці витрати здебільшого визна-
чають нижню межу ціни нового продукту.

Серед технічних показників головну роль віді-
грають показники технологічності конструкції нової 
продукції. З ними пов’язані властивості конструкції 
виробу, що виявляються в оптимізації витрат праці, 
засобів, матеріалів та часу для технічної підготовки 
виробництва, виготовлення та експлуатації товару.

Щодо технічно складних товарів, то вже на ста-
дії проектування намагаються досягти технологічної 
раціональності конструкції. Саме вона характери-
зує можливість найефективнішого способу виготов-
лення нового виробу (або серії виробів) з викорис-
танням тих матеріальних та трудових ресурсів, які 
має фірма. У процесі проектування виробу важливо 
забезпечити оптимальне співвідношення між зна-
чущістю для споживача окремих його функцій та 
витратами на їх здійснення.

Не всі властивості товару є однаково корисними 
для споживача. Тому дослідний зразок нової про-
дукції аналізують щодо ранжирування його функцій 
для споживача, а саме виділяють основні, допоміжні 
та зайві функції. Кошти слід витрачати переважно 
на головні функції та певною мірою на другорядні. 
Витрат на отримання надлишкових функцій слід 
уникати. Виключення надлишкових функцій сприяє 
зменшенню витрат на виробництво продукції за 
одночасного збереження чи навіть підвищення її 
якості.

З цією метою можна застосувати метод функціо-
нально-вартісного аналізу (ФВА). Метод ФВА – метод 
комплексного техніко-економічного дослідження 
об’єкта з метою розвитку його корисних функцій за 
оптимального співвідношення їх значущості для 
споживача та витрат на їх здійснення. На аналітич-
ному етапі ФВА вивчають витрати на забезпечення 
функцій виробу з метою визначення можливості 
їх скорочення. Оцінювання проводять за такими 
аспектами: як впливає конкретна деталь на вартість 
виробу загалом; чи співвимірні витрати на деталь з 
її корисністю; чи потрібні цій деталі всі її характерис-
тики; чи не можна цю деталь виготовити дешевшим 
способом; чи можна аналогічну деталь придбати за 
нижчою ціною тощо. Пропонуються різні варіанти 

розв’язання питання, вибирається оптимальний з 
них за співвідношенням корисності та вартості.

Проектування продукції передбачає створення 
відповідних конструкторських документів для виго-
товлення та випробування дослідного зразка (партії) 
виробу. Тільки після випробування зразка готують 
робочу конструкторську документацію для серійного 
(масового) виробництва. Випробування здійснюють 
спершу на стендах виробника, а вже потім в реаль-
них умовах.

Як правило, з випробуваннями ототожнюють екс-
периментальне визначення (оцінювання, контроль) 
кількісних та якісних характеристик властивостей 
об’єкта внаслідок впливу на нього різних експлуа-
таційних чинників. Головними складовими процесу 
випробувань є об’єкт дослідження (дослідний зра-
зок); умови випробувань; режим функціонування 
об’єкта; засоби випробувань; програма та методика 
випробувань; накопичення, оброблення, оцінювання 
точності даних випробувань; вірогідність повторення 
та відтворення результатів випробувань.

Під час випробування дослідного зразка важливо 
порівняти його основні параметри (ті, що форму-
ють його конкурентоспроможність) із параметрами 
товару-аналога, який на час створення новації вва-
жається кращим на ринку. Для цього розраховують 
співвідношення величин кожного з порівнюваних 
параметрів нового продукту й аналога. Якщо нова 
продукція має параметр, значення якого переви-
щує потреби споживача, обумовлені характером 
використання цієї продукції, соціальними умовами, 
традиціями, фізіологічними особливостями тощо, це 
перевищення не буде оцінюватись як перевага.

Отриманий показник характеризує ступінь відпо-
відності товару наявній потребі за всіма технічними 
параметрами. Чим він вище, тим повніше задо-
вольняються запити споживача. Якщо хоча б один 
з одиничних показників дорівнює 0 (тобто продукція 
за якимось показником не відповідає обов’язковій 
нормі), то груповий показник теж дорівнює 0, що 
свідчить про неспроможність цієї продукції конкуру-
вати на вибраному ринку.

З метою скорочення термінів упровадження 
новації на ринок виробники все частіше вдаються 
до прискорених випробувань надійності складної 
техніки. Це забезпечує отримання необхідної інфор-
мації щодо безвідмовності та довговічності продукції 
в більш стислі строки. На основі випробувань удо-
сконалюють товар.

5) Пробний маркетинг. Здійснюється перед 
початком повномасштабного виробництва та реалі-
зації продукції. Має на меті вивчення реакції спожива-
чів на новий товар. Незважаючи на впевненість роз-
робників у привабливості новинки, важливо знати, як 
її сприйме ринок, чи будуть і як часто будуть її купу-
вати, чи не відмовляться від неї, не розгледівши у 
ній нових переваг. Для цього виготовляють пробну 
партію товарів, тестування якої в умовах ринку дає 
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змогу виявити властивості нового товару в процесі 
дослідного споживання, а також оцінити комерційні 
перспективи його випуску. Якщо результати про-
бного маркетингу позитивні, приймають рішення про 
запуск нового товару у виробництво.

Ефективність пробного маркетингу залежить від 
правильного вибору часу та місця його проведення, 
особливостей нового товару, рівня конкуренції на 
відповідному сегменті ринку, загального стану еко-
номіки країни. Під час розроблення програми про-
бного маркетингу насамперед визначають його мету. 
Одні фірми пробний маркетинг використовують для 
визначення необхідних змін у продукції та планах 
маркетингу, інші розглядають його як можливість здо-
буття визнання споживачів і як перший етап реаліза-
ції в масштабах всієї країни, треті хочуть остаточно 
визначитися зі своєю новинкою, а саме розпочати 
серійне виробництво чи припинити виробництво 
взагалі, оскільки новинка не виправдовує очікувань 
фірми. У кожному окремому випадку потрібні марке-
тингова інформація та її цільове використання.

В будь-якому разі витрати на пробний марке-
тинг будуть несуттєвими порівняно зі збитками, які 
може понести фірма, відразу масштабно виходячи 
на ринок.

Однак пробний маркетинг має недоліки, зокрема 
витрати на нього, затримка масштабного впрова-
дження, надання інформації конкурентам, неспро-
можність побачити результати в межах всієї країни 
на основі кількох міст, що використовують як пробні 
ринки. Часто пробний маркетинг дає змогу конку-
рентам, які не проводили дослідження, наздогнати 
інноваційну фірму, що може мати негативні наслідки 
для інноватора.

Приймаючи рішення щодо пробного маркетингу, 
слід брати до уваги той факт, що він:

– обов’язковий (під час просування на ринок 
нового товару);

– повинен бути обмеженим у часі (під час вдоско-
налення наявного товару);

– непотрібний (під час освоєння товару, який вже 
є на ринку).

Впровадження нового чи інноваційного товару 
(послуги) відбувається одночасно з виробництвом 
старих товарів (послуг).

Сучасна асортиментна політика підприємства 
передбачає наявність у портфелі замовлень продук-
ції, що перебуває на різних стадіях життєвого циклу, 
а також певного співвідношення між ними. Практика 
свідчить про те, що основна продукція, яка забез-
печує найвищий прибуток підприємству, повинна 
становити 75–85% загального обсягу виробництва. 
Решту складає продукція, виробництво якої згорта-
ється (застаріла) та починається (нова чи іннова-
ційна).

Процес оновлення асортименту продукції під-
приємства здійснюють на основі аналізу зовніш-
нього середовища господарювання (визначення 
тенденцій зміни попиту на товари, що випускаються 
фірмою, оцінювання переваг та вподобань спожи-
вачів цільових сегментів ринків тощо) та внутріш-
нього (рентабельність товару, стадія його життєвого 
циклу). Зі структури асортименту виводять нерен-
табельні товари, товари з низьким попитом, товари, 
життєвий цикл яких завершується. Натомість до неї 
включають товари, що можуть давати вищі прибутки 
у перспективі. Таким чином, формується конкурен-
тоспроможний асортиментний ряд продукції підпри-
ємства [5].

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, механізм мобілізації інновацій до комерцій-
ного застосування передбачає систематичну та 
постійну роботу, спрямовану на моніторинг ринкової 
кон’юнктури, дослідження джерел інноваційних мож-
ливостей, виявлення перспективних інновацій, при-
датних для практичного використання, прийняття 
рішень щодо їх реалізації на підприємстві та органі-
зації впровадження шляхом внесення змін в асорти-
мент продукції, яку випускає підприємство.
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У статті розглянуто сучасні тенденції та 
динаміку ефективності підприємств тор-
гівлі України. В торговельній галузі України 
задіяна половина всіх підприємств, проте ця 
галузь генерує лише 20% доданої вартості, 
що свідчить про низьку ефективність 
діяльності підприємств торгівлі. Суттєве 
падіння доходів населення призвело до зни-
ження купівельної спроможності і, як наслі-
док, зниження обсягів реального товароо-
бігу у 2014–2015 рр. В цей же період валютні 
коливання призвели до суттєвого зрос-
тання витрат підприємств торгівлі. Всі ці 
фактори призвели до суттєвого скорочення 
оборотності запасів на підприємствах тор-
гівлі, знизивши їхню ефективність.
Ключові слова: ефективність, торгівля, 
підприємство торгівлі, ефективність під-
приємства торгівлі, ефективність підпри-
ємства роздрібної торгівлі.

В статье рассмотрены современные 
тенденции и динамика эффективности 
предприятий торговли Украины. В тор-
говой отрасли Украины задействована 
половина всех предприятий, однако эта 
отрасль генерирует лишь 20% добавлен-
ной стоимости, что свидетельствует 
о низкой эффективности деятельности 
предприятий торговли. Существенное 
падение доходов населения привело к сни-

жению покупательной способности и, как 
следствие, снижению объемов реального 
товарооборота в 2014–2015 гг. В этот 
же период валютные колебания привели к 
существенному росту расходов предприя-
тий торговли. Все эти факторы привели к 
существенному сокращению оборотности 
запасов на предприятиях торговли, снизив 
их эффективность.
Ключевые слова: эффективность, тор-
говля, предприятие торговли, эффектив-
ность предприятия торговли, эффектив-
ность предприятия розничной торговли.

The article deals with current trends and the 
dynamics of the efficiency of Ukrainian trade 
enterprises. In the Ukrainian trade sector, half of 
all enterprises are involved, but this sector gener-
ates only 20% of value added, which indicates 
the poor performance of the enterprises of trade. 
A significant drop in household incomes has led 
to a decline in purchasing power and, conse-
quently, a decline in the volume of real trade in 
2014–2015. In the same period, currency fluc-
tuations have led to a significant increase in the 
costs of trade enterprises. All these factors led to 
a significant reduction in the turnover of stocks at 
trade enterprises, reducing their efficiency.
Key words: efficiency, trade, trade enterprise, 
efficiency of the trade enterprise, efficiency of the 
retail enterprise.

Постановка проблеми. Революційні зміни в Укра-
їні не могли не вплинути на економічне становище 
підприємств торгівлі. Рекордні валютні коливання (як 
наслідок, зменшення купівельної спроможності насе-
лення), територіальні зміни та навіть зміна ідеологіч-
ного настрою в країні змушують підприємства торгівлі 
працювати в мінливому та майже непрогнозованому 
середовищі. Все це не може не впливати на рівень 
ефективності діяльності підприємств торгівлі України, 
що в результаті може бути вирішальним для купівель-
ної спроможності населення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питаннями продуктивності торговельної діяльності 
займаються такі вітчизняні науковці, як Л. Веретін, 
І. Брітченко. Л. Омлянович, В. Апопій, А. Саво-
щенко, які у своїх працях обґрунтували та узагаль-
нили чинники, що впливають на розвиток торго-
вельної галузі. Н. Верхоглядова розглядає роль та 
значення торгівлі для розвитку національного гос-
подарства. О. Маслеников, В. Радаєва, І. Крючкова, 
С. Лагутін, А. Мазаракі [3], Н. Гончарук [4], Л. Дідків-
ська [5], Л. Лігоненко [6], В. Соболєв [7], О. Азарян 
[8], І. Лошенюк, та інші науковці розглядають про-
блеми та перспективи розвитку роздрібної торгівлі.

Постановка завдання. Метою статті є висвіт-
лення питань сучасного стану ефективності діяль-
ності підприємств торговельної галузі України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Нині провідною галуззю економічної діяльності в 
Україні є торгівля. Це положення засвідчує дослі-
дження структури підприємств України (табл. 1).

Як видно з табл. 1, підприємства торгівлі в 
Україні складають половину від загальної кількості 
підприємств. Відповідно, торгівлю можна вважати 
однією з провідних галузей у формуванні ВВП, 
доданої вартості тощо.

Натомість сфера торгівлі формує лише 20% 
загальної доданої вартості в економіці країни що з 
урахуванням значної частки підприємств торгівлі у 
загальному обсязі свідчить про недостатній рівень 
ефективності діяльності підприємств.

З огляду на таке важливе місце торгівлі в струк-
турі економіки України її ефективне функціону-
вання визначає ефективність економічного розви-
тку країни.

Незважаючи на номінальне зростання обсягу 
доходів, реальні доходи населення та підприємств 
скорочуються через різке знецінення національної 
валюти. Найбільше падіння реальних доходів під-
приємств припадає на 2014 р. та продовжується 
протягом 2015 р. В результаті лише після стабі-
лізації валютного курсу обсяги реального доходу 
підприємств торгівлі знову почали зростати, що 
показано у табл. 3.
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Таблиця 1
Структура суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності в Україні 

у відсотках до загальної кількості

Вид економічної діяльності Роки
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Сільське, лісове та рибне господарство 3,7 3,6 4,3 4,1 3,9 4,0 4,0
Промисловість 7,0 7,2 7,1 7,0 6,8 6,8 6,8
Будівництво 3,4 3,5 3,2 3,1 2,7 2,8 2,7
Оптова та роздрібна торгівля,  
ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 54,8 54,2 52,7 51,7 51,2 50,1 48,8

Транспорт, складське господарство,  
поштова та кур’єрська діяльність 6,7 5,9 5,5 5,4 5,8 6,0 5,9

Тимчасове розміщування й організація харчування 2,3 2,5 2,8 3,0 3,0 3,0 3,1
Інформація та телекомунікації 2,6 3,2 4,2 5,0 5,9 5,9 7,0
Фінансова та страхова діяльність 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Операції з нерухомим майном 2,3 2,8 5,1 0,5 5,1 4,8 4,9
Професійна, наукова та технічна діяльність 5,5 5,5 5,5 5,6 6,0 6,6 6,7
Діяльність у сфері адміністративного  
та допоміжного обслуговування 3,3 3,3 2,4 2,3 2,3 2,4 2,5

Освіта 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 0,8 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,7
Надання інших видів послуг 5,9 5,7 4,7 4,5 4,5 4,6 4,6
Усього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Джерело: складено за джерелом [2]

Таблиця 2
Структура доданої вартості суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності 

в Україні у відсотках до загальної кількості

Вид економічної діяльності Роки
2013 2014 2015 2016

Сільське, лісове та рибне господарство 6,9 9,9 13,3 10,5
Промисловість 36,9 36,4 35,4 36,6
Будівництво 4,1 4,0 2,7 2,8
Оптова та роздрібна торгівля, ремонт  
автотранспортних засобів і мотоциклів 21,3 25,3 23,1 20,4

Транспорт, складське господарство,  
поштова та кур’єрська діяльність 10,5 8,8 10,8 10,8

Тимчасове розміщування й організація харчування 0,7 0,4 0,5 0,6
Інформація та телекомунікації 4,4 3,9 4,1 4,3
Фінансова та страхова діяльність 2,3 1,4 0,9 0,7
Операції з нерухомим майном 3,5 3,1 1,9 3,3
Професійна, наукова та технічна діяльність 4,9 3,0 4,3 6,8
Діяльність у сфері адміністративного  
 та допоміжного обслуговування 2,2 1,7 1,6 1,9

Освіта 0,1 0,1 0,1 0,1
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 0,5 0,4 0,5 0,5
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 1,3 1,2 0,5 0,4
Надання інших видів послуг 0,3 0,2 0,2 0,2
Усього 100,0 100,0 100,0 100,0

Джерело: складено за джерелом [2]

Такі різкі зміни в економіці країни не могли не 
вплинути на структуру підприємств. Малі підприєм-
ства роздрібної торгівлі, не маючи достатніх фінансо-
вих та матеріальних запасів для компенсації збитків, 
через валютні коливання втратили значну частку в 
загальній структурі товарообігу, поступившись вели-

ким підприємствам (табл. 4). Натомість підприєм-
ства оптової торгівлі та торгівлі автотранспортними 
засобами практично не змінили структуру доходів, 
оскільки їхні доходи не так сильно залежать від дохо-
дів населення і, як наслідок, валютних коливань, які 
критичні для підприємств роздрібної торгівлі.
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Таблиця 3
Темпи приросту чистого доходу підприємств торгівлі у зіставних цінах 

за 2010–2016 рр. з розподілом на великі, середні та малі (відсотки до попереднього року)

Вид економічної діяльності Розмір Роки
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Оптова та роздрібна торгівля 
автотранспортними засобами  
та мотоциклами, їх ремонт

великі 9,3 -2,7 28,7 -61,7 -2,6 41,5
середні 37,4 14,6 -9,2 -30,6 -14,1 26,3

малі 17,6 12,2 3,5 -22,8 -12,5 28,7

Оптова торгівля, крім торгівлі  
автотранспортними засобами  
та мотоциклами

великі 10,4 -10,1 -9,0 -4,0 -30,3 8,9
середні 5,8 5,7 -1,4 -15,5 -13,3 3,7

малі -7,9 -2,4 -3,1 -2,1 -16,5 8,2

Роздрібна торгівля, крім торгівлі  
автотранспортними засобами  
та мотоциклами

великі 7,2 17,0 22,3 -3,9 -26,3 6,2
середні -1,2 -6,6 4,1 3,0 -24,2 9,2

малі 1,2 6,4 -4,5 -16,8 -23,1 10,6

Всього
великі 9,4 -1,7 3,2 -5,4 -27,6 7,2

середні 7,0 5,0 -1,6 -14,8 -14,8 6,0
малі -5,8 -0,7 -2,7 -5,1 -16,8 9,8

Джерело: складено за джерелом [2]

Таблиця 4
Структура доходів підприємств роздрібної торгівлі за 2010–2016 рр. з розподілом на великі, 

середні та малі (відсотки до загального показника відповідного виду діяльності)

Вид економічної діяльності Розмір Роки
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Оптова та роздрібна торгівля  
автотранспортними засобами  
та мотоциклами, їх ремонт

великі 11,7 9,9 8,6 11,4 6,4 7,2 7,9
середні 61,3 65,4 66,8 62,4 63,8 62,9 62,0

малі 27,0 24,6 24,6 26,2 29,8 30,0 30,1

Оптова торгівля, крім торгівлі  
автотранспортними засобами  
та мотоциклами

великі 25,1 26,9 24,3 23,0 24,4 20,8 21,3
середні 47,1 48,3 51,3 52,5 49,1 52,1 51,0

малі 27,8 24,8 24,4 24,5 26,6 27,1 27,7

Роздрібна торгівля, крім торгівлі  
автотранспортними засобами  
та мотоциклами

великі 53,8 55,7 60,3 64,6 64,3 63,5 62,8
середні 34,4 32,8 28,3 25,8 27,5 28,0 28,5

малі 11,8 11,6 11,4 9,5 8,2 8,5 8,7

Джерело: складено за джерелом [2]

Таблиця 5
Темпи приросту витрат підприємств торгівлі  

у зіставних цінах за 2013–2016 рр.  
(відсотки до попереднього року)

Витрати Роки
2013 2014 2015 2016

Собівартість  
реалізованої продукції -0,7 -21,8 -22,5 9,9

Операційні витрати -0,8 -0,8 -22,1 1,2
Інші витрати -28,7 7,7 -24,9 -46,5

Джерело: складено за джерелом [1]

Таблиця 6
Коефіцієнти оборотності підприємств 

роздрібної торгівлі України за 2012–2016 рр.

Показник Роки
2012 2013 2014 2015 2016

Кредиторська  
заборгованість 3,3 3,3 2,5 2,5 2,7

Дебіторська  
заборгованість 6,0 6,1 6,7 7,2 7,2

Запаси 9,1 8,8 7,1 6,1 6,2

Джерело: складено за джерелом [1]

Витрати підприємства торгівлі тісно пов’язані з 
його доходами. Валютні коливання та падіння купі-
вельної спроможності населення привели не лише 
до падіння доходів, але й до падіння витрат. Най-
більше знизилися витрати на собівартість реалізо-
ваної продукції, оскільки через суттєве зниження 
попиту підприємства були вимушені скоротити 
обсяги закупівлі товарів для реалізації (табл. 5). 
Відновлення зростання витрат відбулося лише 
після стабілізації умов господарювання у 2016 р.

Одними з основних показників ефективності 
торговельних підприємств є показники оборот-
ності. Найбільші показники оборотності тради-
ційно притаманні роздрібній торгівлі, оскільки ці 
підприємства працюють безпосередньо з кінцевим 
споживачем, а отже, мають менші обсяги обігу та 
швидший термін реалізації товарів. Проте кризові 
явища в економіці 2014–2015 рр. привели до зрос-
тання у півтори рази термінів реалізації товарів 
(табл. 6).
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усіх підприємств припадають на 2014 р. Роздрібна 
торгівля показує найнижчі загальні показники рен-
табельності. Найменшими показниками рента-
бельності характеризуються середні підприємства 
роздрібної торгівлі. Натомість великі підприємства 
роздрібної торгівлі мають досить високі показники 
рентабельності порівняно зі своєю групою.

Кореляційний аналіз показав, що найбільший 
вплив на результат від операційної діяльності під-
приємств торгівлі має обсяг реалізації (табл. 12), 
що свідчить про неможливість ефективної роботи 
та розвитку підприємств за умов тотального зни-
ження купівельної спроможності кінцевих спо-
живачів, оскільки саме вона є єдиним джерелом 
формування товарообігу підприємства.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, на відміну від оптової торгівлі та торгівлі 
автотранспортними засобами, в роздрібній тор-
гівлі саме великі підприємства генерують більшу 
частину доходів. Від 65% до 75% усіх торговель-
них підприємств є прибутковими, а з часом ця про-
порція практично не змінюється, що добре з ура-
хуванням мінливості умов, в яких їм доводиться 
працювати. Порівняно низька рентабельність 
підприємств роздрібної торгівлі компенсується 
найвищими коефіцієнтами оборотності, що дає 
змогу отримати більшу номінальну суму прибутку 
без залучення надлишкових коштів. Проте голов-
ною умовою зростання доходів та ефективності 
роботи торговельних підприємств був і залиша-
ється обсяг доходів населення та його зростання, 
без якого неможлива подальша ефективна робота 
підприємств торгівлі.

Це привело до зростання середньої тривалості 
операційного циклу з 99,6 до 108,1 днів. Натомість 
зростання обсягів кредиторської заборгованості 
дало змогу скоротити тривалість фінансового 
циклу підприємств торгівлі (табл. 7).

Незважаючи на суттєве падіння реального 
доходу, підприємства торгівлі змогли зберегти від-
носно стабільний рівень фондовіддачі. Найбільші 
коливання показали підприємства торгівлі авто-
транспортними засобами у зв’язку з найбільшою 
чутливістю доходу до валютних коливань (табл. 8).

Зниження купівельної спроможності та, як 
наслідок, падіння доходів призвели до вимуше-
ного скорочення основних фондів підприємств, 
що негативно відобразилось на фондоозброє-
ності праці на підприємствах торгівлі автотран-
спортними засобами (табл. 9). Натомість фондо-
озброєність оптових та роздрібних торговельних 
підприємств суттєво зросла, проте перш за все 
внаслідок масових скорочень працівників, а не 
розвитку самих підприємств (табл. 9).

Проте скорочення торговельного персоналу не 
змогли компенсувати ефект від падіння доходів. 
В результаті в кризові 2014–2015 рр. можна спо-
стерігати значне скорочення продуктивності праці 
(табл. 10). Більше всього постраждали підприєм-
ства торгівлі транспортними засобами. Підприєм-
ства роздрібної торгівлі підвищили продуктивність 
праці, проте на самих доходах це не відобрази-
лося.

Головним показником ефективності є рента-
бельність операційної діяльності. Як видно з табл. 
11, найгірші показники рентабельності практично 

Таблиця 8
Фондовіддача підприємств торгівлі з розподілом на великі, середні та малі, грн.

Вид економічної діяльності Розмір Роки
2013 2014 2015 2016

Оптова та роздрібна торгівля  
автотранспортними засобами  
та мотоциклами, їх ремонт

великі 4,5 9,9 13,1 15,4
середні 10,3 21,0 22,6 22,7

малі 8,4 10,6 9,3 8,6

Оптова торгівля, крім торгівлі  
автотранспортними засобами  
та мотоциклами

великі 14,1 14,4 13,3 6,2
середні 34,1 45,4 37,7 32,7

малі 15,6 15,7 13,0 9,7

Роздрібна торгівля, крім торгівлі  
автотранспортними засобами  
та мотоциклами

великі 8,0 9,0 10,8 11,8
середні 16,2 18,7 16,7 13,7

малі 7,5 9,5 9,8 8,2

Джерело: складено за джерелом [1]

Таблиця 7
Тривалість операційного та фінансового циклів 

на підприємствах роздрібної торгівлі України за 2012–2016 рр. у днях

Показник Роки
2012 2013 2014 2015 2016

Операційний цикл 99,6 99,9 104,2 109,5 108,1
Фінансовий цикл -8,1 -10,7 -37,7 -36,1 -27,0

Джерело: складено за джерелом [1]
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Таблиця 9
Фондоозброєність праці на підприємствах торгівлі 

з розподілом на великі, середні та малі, тис грн. на одного працівника

Вид економічної діяльності Розмір
Роки

2013 2014 2015 2016
Оптова та роздрібна торгівля  
автотранспортними засобами  
та мотоциклами, їх ремонт

великі 345,0 258,4 205,0 225,3
середні 153,5 137,5 121,8 149,8

малі 51,6 49,1 83,7 92,9

Оптова торгівля, крім торгівлі  
автотранспортними засобами  
та мотоциклами

великі 295,3 331,2 386,7 746,9
середні 79,1 74,1 104,8 119,3

малі 62,3 71,6 92,2 126,4

Роздрібна торгівля, крім торгівлі  
автотранспортними засобами  
та мотоциклами

великі 66,1 79,2 72,6 92,1
середні 34,5 32,7 32,5 44,1

малі 32,9 38,0 44,1 47,7

Джерело: складено за джерелом [1]

Таблиця 10
Продуктивність праці на підприємствах торгівлі 

з розподілом на великі, середні та малі, тис грн. на одного працівника

Вид економічної діяльності Розмір Роки
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Оптова та роздрібна торгівля 
автотранспортними засобами  
та мотоциклами, їх ремонт

великі 1 340,1 1 337,0 1 662,7 2 139,1 1 133,7 985,0 1 692,4
середні 1 357,4 1 917,5 2 314,8 2 258,9 1 934,3 1 512,6 2369,8

малі 436,4 497,6 548,9 591,0 430,5 499,3 638,9

Оптова торгівля, крім торгівлі 
автотранспортними засобами  
та мотоциклами

великі 3 537,0 4 480,8 3 812,3 3 754,1 3 471,3 2 884,8 3 113,9
середні 2 370,0 2 509,0 2 824,4 2 973,3 2 742,8 2 627,3 2 736,4

малі 861,1 781,0 831,5 845,6 963,4 871,9 1 002,2

Роздрібна торгівля, крім торгівлі 
автотранспортними засобами  
та мотоциклами

великі 724,9 688,2 721,7 806,5 911,5 641,4 756,9
середні 456,5 461,3 490,9 536,6 565,7 400,9 475,8

малі 187,7 202,7 238,1 253,9 283,1 242,2 256,6

Джерело: складено за джерелом [1]

Таблиця 11
Рентабельність операційної діяльності торговельних підприємств України 

з розподілом за видами торговельної діяльності та розмірами, %

Вид економічної діяльності Розмір Роки
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Оптова та роздрібна торгівля  
автотранспортними засобами  
та мотоциклами, їх ремонт

великі 8,6 12,2 23,7 19,9 24,8 49,4 78,8
середні 20,8 30,4 28,3 18 1,6 22,0 44,5

малі 1,1 16,5 7,6 6 -43,8 -16,5 12,3
всього 12,9 25,3 22,5 15,1 -13,3 6,2 35,3

Оптова торгівля, крім торгівлі  
автотранспортними засобами  
та мотоциклами

великі 7,4 12 12,5 21,8 -1 -1,8 16,7
середні 14,2 20 15 10,2 -12,9 92,7 17,5

малі 6,7 12,8 9,2 7,6 -30,5 -8,1 10,2
всього 10,3 16,1 13,1 11,8 -14,6 -3,9 15,1

Роздрібна торгівля, крім торгівлі  
автотранспортними засобами  
та мотоциклами

великі 14,2 12,5 9,9 8,6 -1,6 11,0 16,6
середні 1,7 0,5 2,3 1,5 -14 -1,1 12,5

малі -4,2 2,7 3,6 -5 -11,9 -4,2 -0,4
всього 6,7 7,3 7,3 5,5 -5,9 9,5 13,9

Джерело: складено за джерелом [2]

Таблиця 12
Кореляційний аналіз залежності прибутку до оподаткування підприємств торгівлі 

від обсягів реалізації, ВВП, доходів населення та витрат населення

Показник Обсяг реалізації 
в торгівлі ВВП Доходи 

населення
Витрати 

населення
Результат від операційної діяльності 0,292 0,099 0,067 0,036

Джерело: складено за джерелом [1]
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Стаття присвячена аналізу ролі інвестицій 
в інновації для розвитку середнього та кор-
поративного бізнесу на прикладі ПАТ «Ново-
павлівський гранітний кар’єр». Обґрунтовано 
роль та значення інвестицій для ефективного 
розвитку середнього бізнесу. Проаналізовано 
інноваційну діяльність підприємств України та 
джерела фінансування за 2014–2016 рр. Роз-
глянуто ефективність інноваційного розви-
тку досліджуваного підприємства та чинники, 
котрі стримують інноваційний процес. Вияв-
лено залежність інноваційної діяльності та 
трудових ресурсів підприємства. Запропоно-
вано проект, обґрунтовано вигоди створення 
інноваційного відділу на ПАТ «Новопавлівський 
гранітний кар’єр».
Ключові слова: інноваційний розвиток, інно-
ваційна діяльність, інвестиції, стратегія, 
науково-дослідні роботи, трудові ресурси.

Статья посвящена анализу роли инвести-
ций в инновации для развития среднего и 
корпоративного бизнеса на примере ПАО 
«Новопавловский гранитный карьер». Обо-
снованы роль и значение инвестиций для 
эффективного развития среднего бизнеса. 
Проанализированы инновационная деятель-
ность предприятий Украины и источники 
финансирования за 2014–2016 гг. Рассмо-
трены эффективность инновационного 
развития исследуемого предприятия и 

факторы, которые сдерживают иннова-
ционный процесс. Выявлена зависимость 
инновационной деятельности и трудовых 
ресурсов предприятия. Предложен проект, 
обоснованы выгоды создания инновацион-
ного отдела на ПАО «Новопавловский гра-
нитный карьер».
Ключевые слова: инновационное развитие, 
инновационная деятельность, инвестиции, 
стратегия, научно-исследовательские 
работы, трудовые ресурсы.

The article is devoted to the analysis of the role 
of investment in innovation for the development 
of medium and corporate business on the exam-
ple of PAT “Novopavlivskyi granite quarry”. The 
role and importance of investments for effective 
development of middle business is substanti-
ated. The article analyzes the innovative activity 
of Ukrainian enterprises and sources of financ-
ing for 2014–2016. The effectiveness of innova-
tion development of the investigated enterprise 
and factors that restrain the innovation process 
are considered. The dependence of innovation 
activity and labor resources of the enterprise is 
revealed. The project proposes and justifies the 
benefits of creating an innovation department at 
PAT “Novopavlivskyi granite quarry”.
Key words: innovative development, innovation 
activity, investments, strategy, research work, 
labor resources.

Постановка проблеми. Нині підвищення кон-
курентоспроможності середнього та корпоратив-
ного бізнесу неможливо забезпечити без здій-
снення інноваційної діяльності, для якої необхідні 
інвестиції. Головна частка підприємств Укра-
їни належить середньому та корпоративному  
бізнесу.

Ця тема є актуальною, адже в жорстокій постій-
ній конкурентній боротьбі за споживача та ринок 
збуту підприємствам необхідно весь час впрова-
джувати інновації, займатись удосконаленням 
та розробленням нових виробів, впровадженням 
прогресивних технологій. Саме це дасть змогу 
середньому бізнесу втриматися на ринку та вийти 
на новий рівень розвитку.

В ринкових умовах господарювання фінансу-
вання інноваційної діяльності набуває великого 
значення. Саме такий підхід забезпечить еконо-
мічне процвітання середнього та корпоративного 
бізнесу, підприємництва та країни загалом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичним і практичним аспектам ролі інвести-
цій в інноваційну діяльність присвячені праці зару-
біжних та українських вчених, таких як М. Кейнс, 
І. Фішер, О. Алімов, В. Александрова, Ю. Бажал, 
М. Коденська, А. Череп, Н. Краснокутська, П. Дру-
кер, С. Ілляшенко, Г. Яловий, С. Ямпольський.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження ролі інвестицій в інновації для розвитку 
середнього та корпоративного бізнесу, аналіз 
інноваційно-інвестиційної діяльності середнього 
промислового підприємства та розробка рекомен-
дацій щодо інноваційного розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Інноваційна діяльність є посередником між нау-
ково-технічним прогресом та споживачем. Без 
інноваційної діяльності всі нові розробки та техно-
логії залишаться на кресленнях і в макетах, ніколи 
не отримають своєї реалізації у вигляді конкрет-
ного товару.

Інновації визначають майбутній розвиток ком-
панії та припускають часом досить значні зміни 
у виробництві, маркетингу, управлінні фірми. 
Компанії підходять до інновацій в найширшому 
сенсі, використовуючи як нові технології, так і нові 
методи роботи, освоюючи нові методи досягнення 
конкурентоспроможності або знаходячи кращі спо-
соби конкурентної боротьби під час використання 
старих способів.

Вперше поняття «інновація» використав 
Й. Шумпетер, котрий визначав її як «будь-яку 
можливу зміну, що відбувається внаслідок вико-
ристання нових або вдосконалених рішень техніч-
ного, технологічного, організаційного характеру в 
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процесах виробництва, постачання, збуту продук-
ції, післяпродажного обслуговування». Це стало 
базисом для подальшого дослідження цього еко-
номічного явища для інших науковців. Визначення 
інноваційного розвитку підприємства дослідни-
ками є неоднорідними, тому порівняємо поняття 
в табл. 1.

З урахуванням неоднозначності вищероз-
глянутого поняття запропоновано розглядати 
інноваційний розвиток для середнього та кор-
поративного бізнесу як наукові розробки та про-
цес перетворення ідеї в товар, в якому беруть 
участь структурні підрозділи підприємства 
(маркетинг, виробництво, збут), що забезпечить 
конкурентоспроможність, прибутковість та рен-
табельність.

Інноваційна діяльність тісно пов’язана з діяль-
ністю інвестиційною, оскільки впровадження 
нових технологій та техніки вимагає фінансових 
ресурсів.

Розглянемо трактування поняття «інвестиції» 
(табл. 2).

Інвестиції є капітальними витратами в об’єкти 
підприємницької діяльності для отримання доходу 
в короткостроковому або довгостроковому пері-
оді. Відповідно до вищенаведеного матеріалу 
дамо власне визначення інвестиційного розвитку 
середнього та корпоративного бізнесу. Інвестицій-
ний розвиток – це діяльність підприємства щодо 
покращення власної інвестиційної привабливості, 
створення проектів та стартапів, а також заохо-
чення інвесторів для вкладання коштів в розвиток 
діяльності бізнесу.

Середній та корпоративний бізнес є фунда-
ментом для сучасної держави. Адже саме він 
підвищує ефективність економіки, забезпечує 
зайнятість населення та соціальну стабільність 
(табл. 3).

Відповідно до табл. 3 зробимо такі висновки: 
найбільшу частку суб’єктів господарювання займа-
ють малі підприємства та ФОП, також спостеріга-
ється збільшення в динаміці; найбільша кількість 
зайнятих працівників припадає на середні підпри-
ємства, а у 2016 р. малі підприємства перевищили 
великі за цим показником; щодо обсягу реалізова-
ної продукції, то значну частку займають середні 
підприємства, малі підприємства та ФОП нарощу-
ють свої об’єми.

Взаємозв’язок інновацій та інвестицій поро-
джує головну проблему впровадження резуль-
татів науково-технічного прогресу. Як правило, в 
країнах, що розвиваються, і країнах з перехідною 
економікою мають місце проблеми, вирішення 
яких є невід’ємною частиною розвитку новітнього 
виробництва. Насамперед це відсутність фінансо-
вих ресурсів, які можна інвестувати в інноваційну 
діяльність, а ті фінансові інститути, які мають у 
своєму розпорядженні ресурси, займають пози-
цію вичікування через нестабільну політичну та 
економічну ситуації і, як правило, здійснюють 
інвестиції в сприятливі економічні зони, тобто має 
місце вивезення капіталу за кордон. Ця проблема 
відома і в Україні.

Розглянемо джерела фінансуванні інноваційної 
діяльності підприємств в Україні за 2014–2016 рр. 
(табл. 4).

Таблиця 1
Трактування терміна «інноваційний розвиток»

Джерело або дослідник Зміст терміна
Закон України  
«Про інноваційну  
діяльність»

Діяльність, що спрямована на використання та комерціалізацію результатів 
наукових досліджень та розробок, а також зумовлює випуск на ринок нових 
конкурентоздатних товарів та послуг.

О. Адаменко
Діяльність підприємства, що акцентує увагу на постійному пошуку нових методів 
та засобів, які задовольнять споживацькі потреби та підвищать ефективність 
господарювання.

Х. Гумба Розвиток інноваційного потенціалу, а саме сукупності факторів та умов, які 
необхідні для здійснення інноваційного процесу.

А. Кібіткін, М. Чечуріна Процес розвитку інноваційного процесу, а саме впровадження нововведень 
(частіше за все технічного, технологічного характеру).

О. Мороз

Пошук та створення нового виду продукції та процесу на основі використання 
сукупності всіх наявних засобів та можливостей підприємства, що веде до якісних 
змін (підвищує конкурентоспроможність, збільшує стійкість в мінливих зовнішніх 
умовах, формує нові ринки збуту).

Т. Пілявоз

Цілеспрямований, послідовний рух організації до збалансованого інноваційного 
стану за умови синергетичної дії факторів ринкового середовища, що впливає 
на організацію бізнесу в умовах ринкової економіки, інтенсивність та швидкість 
інноваційних процесів на підприємстві.

А. Череп

Є економічною категорією, яка впливає на розвиток підприємств як на макро-,  
так і на макрорівнях та охоплює керуючу і керовану системи управління ним,  
є одним з головних засобів розширеного відтворення виробництва згідно  
з вимогами змінного зовнішнього середовища.

Джерело: складено авторами на основі джерел [10, c. 108–113; 11, c. 32–37]
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Таблиця 3
Розвиток підприємств України з розподілом за їх розмірами

Показник Розмір 
підприємства

2014 р. 2015 р. 2016 р.

усього питома 
вага (%) Усього питома 

вага (%) усього питома 
вага (%)

Кількість суб’єктів 
господарювання, од.

великі 497 0,02 423 0,02 383 0,02
середні 15 906 0,82 15 203 0,77 14 832 0,80

малі 324 598 16,80 327 814 16,60 291 154 15,60
ФОП 1 591 160 82,36 1 630 878 82,61 1 559 161 83,58

усього 1 932 161 100 1 974 318 100 1 865 530 100

Кількість зайнятих 
працівників, тис. осіб

великі 1 951,1 22,18 1 708,6 20,89 1 586,6 19,57
середні 2 696,5 30,64 2 604,7 31,60 2 622,8 32,35

малі 1 686,9 19,18 1 576,4 19,51 1 591,7 19,63
ФОП 2 498,2 28,00 2 290,3 28,00 2 307,2 28,45

усього 8 796,7 100 8 180,0 100 8 108,3 100

Обсяг реалізованої 
продукції (робіт, послуг), 

млн. грн.

великі 1 742 507 39,07 2 053 189 36,95 2 391 454 35,55
середні 1 723 151 38,64 2 168 764 39,03 2 668 695 39,67

малі 705 000 15,81 937 112 16,87 1 177 385 17,50
ФОП 289 042 6,48 397 473 7,15 489 204 7,28

усього 4 459 702 100 5 556 540 100 6 726 739 100

Джерело: складено авторами на основі джерела [8]

Таблиця 2
Трактування поняття «інвестиції»

Джерело або дослідник Зміст терміна
Закон України  
«Про інвестиційну  
діяльність»

Всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти 
підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток 
(доход).

У. Шарп Вкладення грошових коштів сьогодні для того, щоб одержати  
більшу їх суму в майбутньому.

Л. Гітман, М. Джанком Спосіб розміщення капіталу, що повинен забезпечити збереження або збільшення 
суми капіталу, зростання його вартості та (або) дати повний розмір доходу.

І. Бланк, В. Федоренко,  
Е. Долан, Д. Ліндсей

Вкладення капіталу в грошовій, матеріальній та нематеріальній формах  
в об’єкти підприємницької діяльності з метою отримання поточного доходу  
або забезпечення підвищення його вартості в майбутньому періоді.

С. Фішер, Р. Дорнбуш,  
Р. Шмалензі

Витрати на створення нових потужностей з виробництва машин, фінансування 
житлового, промислового або сільськогосподарського будівництва, а також запасів.

С. Панчишин Сукупність рішень та відповідних дій, скерованих на перетворення  
заощаджень на інвестиції.

В. Федоренко Комплекс дій фізичних та юридичних осіб, які вкладають  
власні кошти з метою отримання прибутку.

Є. Стефанович

Комплекс заходів держави, фізичних та юридичних осіб, спрямований на 
ефективне розміщення ресурсів з метою отримання очікуваного ефекту.  
Ефектом може бути не лише прибуток, але й, наприклад, розбудова 
інфраструктури, покращення умов життя населення.

А. Череп, І. Рурка

Не просто вкладання наявних ресурсів з метою отримання прибутку, а складова 
міжнародного руху капіталу, яка здатна забезпечити міграцію капіталу з однієї 
країни в іншу, а також прискорювати цю міграцію в одних сферах світового 
господарства та уповільнювати в інших.

Джерело: складено авторами на основі джерел [11, с. 22; 12, с. 22]

Таблиця 4
Джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств в Україні за 2014–2016 рр.

Рік
Загальна 

сума витрат

Зокрема, за рахунок коштів

власних державного 
бюджету

іноземних 
інвесторів інших джерел

млн. грн.
2014 7 695,9 6 540,3 344,1 138,7 672,8
2015 13 813,7 13 427,0 55,1 58,6 273,0
2016 23 229,5 22 036,0 179,0 23,4 991,1

Джерело: складено авторами на основі джерела [4]
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Відповідно до табл. 4 фінансування з боку іно-
земних інвесторів невпинно скорочується, що 
негативно позначається на економічному розвитку 
України та розвитку підприємництва. Ця тенденція 
цілком зрозуміла, адже коливання курсу, неста-
більна економічна та політична ситуації, військові 
дії на сході країни, зниження платоспроможності 
населення, інфляція є факторами, що знижують 
інвестиційну привабливість України. Підвищення 
суми загальних витрат від інноваційної діяльності 
вказує на збільшення частки інноваційних проце-
сів, хоча не варто забувати про інфляцію. Кількість 
підприємств, котрі займались інноваційною діяль-
ністю у 2015 р., становить 824, а у 2016 р., – 834.

Загалом інноваційною діяльністю займаються 
великі підприємства, у котрих є спеціально від-

окремлений відділ для розроблення інноваційних 
проектів. Малі та середні підприємства приділя-
ють незначну увагу інноваційному розвитку, саме 
тому, на нашу думку, середньому бізнесу досить 
важко втриматися на ринку у складних умовах.

Розглянемо промислове підприємство, котре 
відноситься до середнього бізнесу, а саме ПАТ 
«Новопавлівський гранітний кар’єр». Дослі-
джуване підприємство займається видобутком 
щебеню. Кількість працівників становить близько 
250 осіб. За роки свого існування ПАТ «Ново-
павлівський гранітний кар’єр» не займалось 
інноваційною діяльністю, до 2011 р. підприєм-
ство було прибутковим та рентабельним, про-
дукція була відома не тільки на вітчизняному 
ринку, але й у країнах СНД, зокрема російським  

Таблиця 5
Чинники, котрі стримують інноваційний процес на ПАТ «Новопавлівський гранітний кар’єр»

Екзогенні чинники Ендогенні чинники
Відсутність зовнішніх джерел фінансування Слабкість матеріально-технічної та наукової бази

Ускладнення науково-дослідницьких розробок Недостатня орієнтація організаційних структур  
на інноваційну діяльність

Низький науково-інноваційний потенціал держави Опір змінам, під час впровадження інновацій та нововведень
Недостатність міжнародного  
науково-технічного співробітництва

Орієнтація на усталені ринки,  
на короткострокову окупність

Недосконалість законодавчої бази  
з питань інноваційної та інвестиційної діяльності

Відсутність матеріальних стимулів  
та умов творчої праці

Відплив наукових кадрів Домінування інтересів наявного виробництва
Відсутність повноцінної інформаційної бази  
щодо інноваційних проектів

Низький рівень аналітично-інформаційної  
бази підприємства

Джерело: сформовано авторами на основі джерела [6, с. 90–93]

Таблиця 6
Трудові ресурси ПАТ «Новопавлівський гранітний кар’єр» за 2014–2016 рр.

Показник 2014 р. 2015 р. 2016 р.

Абсолютна зміна, 
тис. грн. Відносна зміна, %

2015 р. до 
2014 р.

2016 р. до 
2015 р.

2015 р. до 
2014 р.

2016 р. до 
2015 р.

Середньоспискова кількість 
персоналу, ос. 288 302 253 14 -49 4,86 -16,23

Середній розряд основних робочих 4 4 4 – – – –
Кількість висококваліфікованих та 
кваліфікованих працівників, ос. 124 110 63 -14 -47 -11,29 -42,73

Кількість основних робочих, ос. 150 147 171 -3 24 -2 16,33
Кількість допоміжних робочих 103 119 47 16 -72 15,53 -60,50
Кількість робочих, зайнятих 
безпосередньо у виробництві, ос. 253 266 168 13 -98 5,14 -36,84

Кількість працівників апарата 
управління, ос. 35 36 35 1 -1 2,86 -2,78

Плинність кадрів, частка од. 0,25 0,22 0,41 -0,03 0,19 -12 86,36
Відповідність кваліфікації робочих 
ступеню складності виконуваних 
робіт, частка од.

1 1 1 – – – –

Співвідношення кваліфікованих  
і висококваліфікованих робітників, 
частка од.

0,43 0,36 0,23 -0,07 -0,13 -16,28 -36,11

Джерело: розраховано авторами на основі джерела [8]
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споживачам. З 2012 р. бізнес ПАТ «Новопавлів-
ський гранітний кар’єр» є збитковим, 2016 р. під-
приємство закінчило зі збитком у сумі 5 402 тис. грн.  
Варто відзначити, що ПАТ «Новопавлівський 
гранітний кар’єр» слід негайно вжити належних 
заходів, які покращать фінансово-економічну 
ситуацію. На нашу думку, вирішальними для 
забезпечення прибуткової діяльності є розробка 
інноваційних проектів та залучення інвестицій у 
розвиток бізнесу.

Вважаємо доцільним розглянути чинники, котрі 
стримують інноваційний процес на ПАТ «Новопав-
лівський гранітний кар’єр» (табл. 5).

Відповідно до табл. 5 серед стримуючих чинни-
ків інноваційного розвитку ПАТ «Новопавлівський 
гранітний кар’єр» слід назвати низький науково-
інноваційний потенціал та відсутність спеціально 
навчених кадрів, котрі б сприяли розвитку та впро-
вадженню інноваційних процесів, а також недо-
статню кількість та різноманітність джерел фінан-
сування.

Проаналізувавши діяльність підприємства, 
можемо відзначити, що приділяється недостатньо 
уваги інноваційному розвитку маркетингу, що при-
зводить до зниження темпів розвитку самого під-
приємства.

За наявності кадрових проблем необхідно про-
аналізувати трудові ресурси ПАТ «Новопавлів-
ський гранітний кар’єр» (табл. 6).

На досліджуваному підприємств плинність 
кадрів за 2014 р. та 2015 р. незначна, а також 
має позитивне зменшення в динаміці, а у 2016 р. 
помічається різке збільшення до 41%. Природна 
плинність (3–5% на рік) сприяє своєчасному онов-
ленню колективу та не вимагає особливих заходів 
з боку керівництва та кадрової служби. З огляду 
на зазначене вище вирішення проблем іннова-
ційної діяльності досліджуваного підприємства 
варто розпочати з управлінських перетворень. 
Вважаємо, що доцільним є створення відповід-
ного підрозділу чи групи, котра би безпосередньо 
займалась інноваційним розвитком. Створення 
власного інноваційного підрозділу в організації 
буде перевагою, адже поєднає науковий пошук з 
потенціалом виробництва та потребами конкрет-
них споживачів.

Для початку існування інноваційного відділу 
достатньо залучити двох висококваліфікованих та 
досвідчених осіб, а саме керівника інноваційними 
проектами та спеціаліста з інноваційно-інвестицій-
ної діяльності.

Щоби забезпечити ефективну роботу відділу 
інноваційного розвитку на ПАТ «Новопавлівський 
гранітний кар’єр», слід сформувати матеріально-
технічну базу, яка передбачає певні фінансові 
витрати.

Включимо до складу витрат відділу капітальні 
(одноразові) витрати та поточні витрати (табл. 7).

Таблиця 7
Кошторис витрат на створення та утримання 

відділу інноваційного розвитку

Стаття витрат Загальна сума 
витрат, грн.

Комп’ютер (2 шт.) 12 000,00
Принтер 4 000,00
Фахова та наукова література 2 000,00
Заробітна плата працівникам 
відділу за рік 96 000

Разом 114 000

Джерело: розраховано авторами

Відповідно до табл. 7 витрати ПАТ «Новопав-
лівський гранітний кар’єр» на інноваційний відділ 
за перший рік складуть 114 000 грн.

До співробітників інноваційного відділу слід 
висунути планові вимоги, а саме щороку необхідно 
розробляти близько 10 раціоналізаторських пропо-
зицій, які повинні дати середній економічний ефект 
від економії витрат близько 70 000 грн. на рік.

За ефективної роботи інноваційного відділу 
ПАТ «Новопавлівський гранітний кар’єр» з другого 
року запровадження відділу спостерігатимемо 
прибутковий економічний ефект. Отже, викорис-
тання запропонованої зміни в організаційній струк-
турі ПАТ «Новопавлівський гранітний кар’єр» вдо-
сконалить інноваційну діяльності, що підвищить 
зацікавленість інвесторів та забезпечить прибут-
ковість діяльності.

Висновки з проведеного дослідження. Інно-
ваційна діяльність тісно пов’язана з діяльністю 
інвестиційною, оскільки впровадження нових тех-
нологій та техніки вимагає фінансових ресурсів. 
Взаємозв’язок інновацій та інвестицій породжує 
головну проблему впровадження результатів НТП.

Особливе місце в інноваційній діяльності під-
приємств належить його працівникам. Від того, як 
працівники підприємства сприймають нову інфор-
мацію, підвищують свій професійний рівень, вису-
вають нові конкурентоспроможні ідеї, знаходять 
вирішення нестандартних завдань та нові способи 
вирішення стандартних завдань, залежить рівень 
інноваційної активності підприємства. Залучення 
в комунікаційний процес управління організацією 
працівників, що володіють високим інноваційним 
потенціалом, підвищує рівень ефективності управ-
ління. Успіх діяльності організації залежить від 
наявності в ній новаторів, які є носіями науково-
технічного та комерційного розвитку організації.
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У статті розглянуто питання значущості 
та необхідності мотивації для успішної 
діяльності компанії. Звернено увагу на 
необхідність нематеріальної складової, 
а саме використання ігрових механізмів 
у неігрових сферах. Стаття доносить 
максимальну ефективність впровадження 
цього чинника на практиці з розглядом 
його переваг.
Ключові слова: гейміфікація, персонал, 
управління персоналом, мотивація, ігрове 
стимулювання.

В статье рассмотрены вопросы значи-
мости и необходимости мотивации для 
успешной деятельности компании. Обра-
щено внимание на необходимость нема-
териальной составляющей, а именно 
использование игровых механизмов в 

неигровых сферах. Статья доносит мак-
симальную эффективность внедрения 
этого фактора на практике с рассмотре-
нием его преимуществ.
Ключевые слова: геймификация, персо-
нал, управление персоналом, мотивация, 
игровое стимулирование.

In the article issues of significance and neces-
sity of motivation for successful business of 
the company were considered. Attention to 
the need for an intangible component, that is, 
the use of gaming mechanisms in non-gaming 
spheres. The article reports the maximum 
effectiveness of implementing this factor in 
practice, considering its advantages.
Key words: gameplay, personnel, HR, motiva-
tion, game promotion.

Постановка проблеми. Проведений аналіз 
наукових праць доводить значущість гейміфікації, 
яка підвищує мотивацію до ефективної діяльності 
підлеглих. Ігрова форма має низку елементів, на 
які слід звернути увагу, такі як конкуренція серед 
змагальників, отримання призів, які стимулюють, 
активація логічного ланцюгу подолання можливих 
перешкод. Завдяки грі між підлеглими налагоджу-
ється рівень комунікативних відносин, спостеріга-
ються лідерські здібності певних членів колективу, 
знижується рівень конфліктності та непорозуміння 
у команді, налагоджується робочий клімат, підви-
щується загальній рівень праці тощо. Гейміфікація 
пробуджує у підлеглих інтерес до того, що відбу-
вається, та діє як комплекс мотивуючих управлін-
ських технік.

З курсу теорії менеджменту відомо, що осно-
вними функціями в менеджменті є планування, 
організація, мотивація, контроль, а для того, щоб 
діяльність підприємства була успішна, необхідно 
не тільки виконувати їх, але й враховувати їх осо-
бливості.

Будь-яке підприємство, організація, фірма, 
компанія – це люди, які виконують роботу для 
досягнення основних цілей своєї організації. Але 
не секрет, що для того, щоб змусити людей вико-
нувати роботу справді якісно, їх необхідно стиму-
лювати та мотивувати різними способами.

Мотивація – це одна з основних функцій 
менеджменту, спрямована на спонукання людей 
до ефективної діяльності. Так, мотивація пер-
соналу стає однією з найважливіших складових 
завдань організації, яка націлена на досягнення 
своїх корпоративних цілей.

В теорії існує безліч способів та методів мотива-
ції персоналу, які ґрунтуються на змістовій та про-
цесуальній теоріях мотивації. У сучасному світі виді-
ляють 2 види мотивації персоналу [1, с. 45], такі як 
матеріальна мотивація, нематеріальна мотивація.

Кожен вид мотивації відіграє певну роль в сис-
темі мотивації, і тільки поєднання цих видів зро-
бить систему мотивації найбільш ефективною 
[2, с. 13].

Однак багато компаній роблять величезну 
помилку, не звертаючи увагу на нематеріальну 
мотивацію персоналу. І це справді фатальна 
помилка керівників, які вважають, що спонукати 
людей до праці можна тільки грошовими заохо-
ченнями. Однак, на думку багатьох кадрових екс-
пертів, науковців та психологів, заохочення сучас-
ної людини не має обмежуватися тільки окладами 
та преміями. Сучасне покоління людей у віці від 
20 до 30 років цінує не тільки грошові винагороді, 
але й можливість кар’єрного зростання, самореа-
лізації, свободи особистого часу, творчість під час 
вирішення різних завдань.

Таким чином, щоб задовольнити ці потреби 
персоналу, необхідно поєднувати матеріальну 
та нематеріальну мотивацію. Якщо виходити з 
потреб персоналу, описаних вище, то найбільш 
ефективним інструментом, на нашу думку, є  
гейміфікація. Так, у ХХІ столітті – столітті висо-
ких технологій, коли люди стали менше приділяти 
уваги живим бесідам та контактам зі співробітни-
ками, – ігрові форми мотивації на підприємствах 
дадуть змогу співробітникам більше пізнати один 
одного, побачити себе та інших з іншого боку, 
налагодити контакт та робочий клімат у колективі.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Незважаючи на те, що сфера гейміфікації досить 
молода, їй значно бракує структурованих дослі-
джень, за малий час її розвитку існує значна кіль-
кість досліджень і публікацій із зазначеної про-
блематики, серед яких слід назвати праці Майкла 
Барбера, Джейн Макгонігел, Дональда Кларка, Лі 
Шелдон, Кевіна Вербаха, Мачей Ласковські.

Сучасне управління персоналом з елемен-
тами гри та соціальних мереж у «серці компанії» 
є досить ефективним та потужним інструментом, 
сприяючим підвищенню мотивації до роботи, 
якості її виконання (за рахунок суперницького 
духу), зміцненню команди (за участю керівника 
у грі), стимулюванню творчості колективу (зму-
шує мислити неординарно, відкриваючи нові 
простори), виявленню нових талантів (гра рівняє 
людей, їх можливості та дає змогу вийти за рамки 
звичної роботи).

Постановка завдання. Метою статті є аналіз 
сутності гейміфікації, ознайомлення із зарубіжним 
досвідом застосування ігрових практик у мотивації 
персоналу та розробленими рекомендаціями щодо 
їх використання в професійній освіті персоналу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Гейміфікація – новітній спосіб мотивації персо-
налу, який полягає в перетворенні рутинної роботи 
на особливий ігровий процес [3]. Вона підвищує 
залучення персоналу, клієнтів та всіх тих, кому 
доводиться працювати з нею, тому сфери засто-
сування безмежні. Якщо звернути увагу та пильно 
придивитися, то можна помітити, що гейміфікація 
зустрічається нам на кожному кроці. Наприклад, 
володарі накопичувальних бонусних карток в 
супермаркетах, «збирателі» кришечок від пляшок 
з напоїв, аби стати володарем автомобілю, або ж 
просто «чекінитися», щоб отримати в кафе безко-
штовну каву, теж є залученими за допомогою тієї 
ж гейміфікаційної техніки. Всюди, де зустрічається 
ігровий чи змагальний елемент, використовується 
гейміфікація.

Основний принцип гейміфікації полягає в 
забезпеченні отримання постійного, вимірного 
зворотного зв’язку від користувача, що забезпе-
чує можливість динамічного коригування користу-
вальницької поведінки, як наслідок, швидке осво-
єння всіх функціональних можливостей програми 
та поетапне занурення користувача в більш тонкі 
моменти. Ще одним методом гейміфікації є ство-
рення легенди, історії, забезпеченої драматич-
ними прийомами, які супроводжуються процесом 
використання програми.

Цей спосіб ґрунтується на залученні співробіт-
ників в бізнес-процеси; творчості співробітників у 
вирішенні задач і досягненні цілей компанії; вирі-
шенні завдань в рамках ігрового процесу.

Для реалізації мотивації на практиці викорис-
товуються такі прийоми, як віртуальні бейджи, 

статуси, повідомлення, загальні рейтинги співро-
бітників, конкурси, квести. Найбільше гейміфіка-
цію використовують для підвищення лояльності та 
мотивації співробітників компанії, вигадують різні 
ігри одночасно і для навчання, і для утримання за 
допомогою емоційних та часом екстремальних ігор.

Ігрофікація робить роботу менш рутинною та 
нецікавою, перетворюючи її на більш приємну 
та захоплюючу, адже у грі зосереджено безліч 
точок мотивації, а саме змагальність, призові сти-
мули, логіка подолання перешкод. Інакше кажучи, 
робота не стає грою, але працівник починає тепер 
працювати так, немов грає. Цей спосіб викорис-
товується передовими американськими та євро-
пейськими компаніями. Менеджмент вдається до 
гейміфікації як способу розвинути та системати-
зувати свою мотиваційну політику. Наприклад, у 
Департаменті праці й пенсій Великобританії ство-
рена інноваційна гра з назвою «Ідея вулиці» (“Idea 
Street”) для децентралізації інновації та генерації 
ідей за участі всіх працівників організації (понад 
100 тис.). «Ідея вулиці» є соціальною платформою 
для спільної діяльності з домішкою ігрової меха-
ніки [3, c. 65].

Які завдання дасть змогу вирішити викорис-
тання ігрових механік, а саме гейміфікація бізнес-
процесів? Ігрофікація дає можливість досить легко 
та без примусу вирішити такі завдання, як під-
вищення загального рівня продуктивності праці; 
виявлення лідерів у тій чи іншій галузі; визначення 
вектору розвитку кожного конкретного співробіт-
ника та команди загалом, а також стимулювання 
їх розвиватися в цьому напрямі; забезпечення всіх 
співробітників оперативним зворотнім зв’язком за 
результатами діяльності; підвищення видимості 
результатів роботи кожного співробітника; поліп-
шення якості комунікації в команді; зниження 
кількості конфліктів; об’єднання співробітників 
загальною ідеєю, залучення до командної роботи; 
прищеплення співробітникам цінності компанії, 
формування розуміння HR-бренда на рівнів вже 
працюючих співробітників.

Гейміфікація справді є чудовим способом моти-
вації персоналу, застосування якого, безсумнівно, 
принесе свої плоди. У зв’язку з цим існують такі 
основні форми гейміфакції, як змагальна, пере-
можна, естетична.

Змагальна гейміфікація заснована на мотива-
ції співробітників шляхом різних змагань, тематика 
яких тісно пов’язана з проблемами або завдан-
нями компанії. Ця форма передбачає створення 
різних конкурсів, змагань, в рамках яких будуть 
вирішені першочергові завдання компанії [3, c. 37].

Переможна гейміфікація заснована на зацікав-
леності співробітників в ігровому процесі, в рамках 
якого будуть виконані завдання компанії. Відмін-
ність цієї форми полягає в тому, що після закін-
чення ігрового процесу всі співробітники будуть 
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переможцями. При цьому клімат і атмосфера в 
компанії будуть завжди позитивними, а співробіт-
ники зможуть згуртуватися.

Естетична гейміфікація ґрунтується на дове-
денні головних цілей та завдань для співробітни-
ків, при цьому цілі та завдання повинні збігатися з 
інтересами та бажаннями співробітників компанії. 
Як приклад можна навести ситуацію, коли за пере-
виконання плану продажів співробітник буде отри-
мувати медаль, грамоту або незначний подарунок.

Працівники, перебуваючи в грі та використову-
ючи змагальну механіку, спрямовану на виявлення 
лідера, переможця, підвищують якість роботи 
загалом, адже лідером стане тільки один, а праг-
нути до цього будуть всі (або досить значуща час-
тина колективу).

Введення ігрових елементів не є панацеєю від 
усіх проблем в управлінні персоналом, Слід наго-
лосити на тому, що в компаніях, де не приділяють 
уваги своїй корпоративній культурі, це буде лише 
марною тратою часу та бюджету. Загалом прак-
тика застосування ігор в управлінні персоналом 
вже зарекомендувала себе як ефективний інстру-
мент, адже під час навчання у формі гри засвою-
ється більший обсяг інформації, вона довше утри-
мується в пам’яті тощо.

Ми говоримо про гру як спосіб створення 
викликів, які мотивують персонал долати труд-
нощі. Адже саме в цьому полягає сутність гри та 
ігрової свідомості.

Якщо соціальна мережа – це платформа для 
спілкування, то гейміфікація – інфраструктура для 
впливу. Гейміфікація не передбачає того, що учас-
ники повинні грати в ігри або з іграшками (звичай-
ними або цифровими). Це також не означає, що 
викладач повинен вигадувати складну систему з оку-
лярами, фішками, значками, здійснювати залучення 
ігрових технік і механік у діяльність, не пов’язану з 
грою, з метою формування специфічної поведінки.

Коли це слід використовувати? Передусім для 
формування певних навичок або поведінки; для 
більшої візуалізації та підкреслення таких дій і 
навичок, які важко продемонструвати за допомо-
гою традиційних методик; щоб захопити учасників, 
створити своєрідне змагання між ними; щоб учас-
ники самі могли спостерігати за своїм прогресом.

Головною зброєю ігрової техніки є симуляція. 
Йдеться, зокрема, про симулятори їзди на авто-
мобілі або польоту на літаку. Такою віртуальною 
практикою, до речі, не гребують як ті, хто тільки 
осягає премудрість водіння, так і досвідчені 
пілоти, які через тривалу відсутність за штурвалом 
воліють спочатку набрати форму за допомогою 
ігрового симулятора. Звичайно ж, важливим попу-
лярним інструментом ігрового навчання є складні 
ігри-стратегії на кшталт “Civilization V”.

Таким чином, під час впровадження цього спо-
собц мотивації персоналу можна застосовувати 

як всі форми гейміфікації, так і одну. Однак, як 
показує закордонна практика передових компаній, 
поєднання всіх трьох форм гейміфікації дає змогу 
домогтися максимального ефекту.

Розглянувши гейміфікацію як новітній спосіб 
мотивації персоналу, а також заглибившись в його 
форми, можемо виділити її переваги та недоліки 
(табл. 1).

Таблиця 1
Переваги та недоліки гейміфікації

Переваги Недоліки
– Заміна рутинної роботи 
ігровим процесом;
– залучення всіх співро-
бітників в бізнес-процеси 
для вирішення завдань;
– розвиток творчого та 
неординарного мислення 
у співробітників;
– можливість самореалі-
зації співробітників;
– зацікавленість співробіт-
ників у виконанні завдань 
компанії;
– підвищення згуртова-
ності колективу під час 
спільного вирішення 
завдань;
– візуалізація досягнень і 
прогресу співробітників.

– Поверховість;
– не врахування концеп-
цією гейміфікації того, 
що застосування цього 
способу має приносити 
людині задоволення;
– короткостроковий 
ефект;
– розвиток конкуренції між 
співробітниками, що може 
привести не до досяг-
нення цілей компанії,  
а до низького корпоратив-
ного духу.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, можемо сказати, що гейміфікація 
справді є новітнім методом мотивації персоналу, 
який може дати бажаний результат для керівни-
ків компанії. Застосування цього способу багато 
в чому залежить від вікової структури персоналу, 
а також його потреб. Тільки глибоке знання своїх 
співробітників може визначити можливість і необ-
хідність впровадження цього способу в систему 
мотивації [1]. Гейміфікація – це техніка, яка без-
посередньо використовує гру як інструмент. Геймі-
фікація не навчає, на відміну від конкретної гри, а 
тільки підвищує інтерес, заохочує персонал. При 
цьому обидві методики відмінно допоможуть в 
робочому процесі, якщо, звичайно ж, будуть про-
думаними та доречними. Однак з огляду на досвід 
американських та європейських передових компа-
ній, а також тенденцій до омолодження персоналу 
компаній варто сказати, що гейміфікація та різно-
вид її форм неодмінно підвищать ефективність 
роботи не тільки всіх співробітників, але й компанії 
загалом.
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У статті розглянуто структуру та 
динаміку ринку дитячого харчування, які 
змінюються залежно від впливу низки 
факторів, а саме доходів населення, наро-
джуваності, наявності внутрішнього 
виробництва, достатньої кількості без-
печної сировини.
Ключові слова: дитяче харчування, ринок, 
виробництво, сировина, сегментний ринок, 
якість.

В статье рассмотрены структура и дина-
мика рынка детского питания, которые 
изменяется в зависимости от влияния ряда 
факторов, а именно доходов населения, 

рождаемости, наличии внутреннего про-
изводства, достаточного количества без-
опасного сырья.
Ключевые слова: детское питание, рынок, 
производство, сырье, сегментный рынок, 
качество.

The article deals with the structure and dynam-
ics of the market for baby food, which varies 
depending on the influence of a number of fac-
tors, namely, household incomes, fertility, the 
availability of domestic production, as well as a 
sufficient amount of safe raw materials.
Key words: baby food, market, production, raw 
materials, segment market, quality.

Постановка проблеми. Одним з основних 
чинників у формуванні є раціональне харчування, 
яке впливає на здоров’я дитини та функціону-
вання людини протягом усього життя. Безумовно, 
саме продукти, які отримує дитина з моменту 
народження, відіграють у цьому первісну роль. Ці 
продукти за класифікаційними ознаками у всьому 
світі визнані дитячим харчуванням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням ринку продуктів дитячого харчу-
вання в Україні присвячені праці таких вчених, 
як В.Д. Малигіна, І.А. Оносова, О.В. Булгакова, 
К.Р. Приходько, А.-Н.Я. Фіталієва, В.А. Дроздова, 
О.І. Марченко.

Постановка завдання. Мета маркетингового 
дослідження ринку продуктів дитячого харчування 
в Україні полягає у визначенні основних тенденцій 
розвитку, можливостей внутрішнього та зовніш-
нього середовища ринку, поліпшенні якості про-
дуктів дитячого харчування.

Завдання дослідження полягають у комплек-
сному вивченні питань стану розвитку галузі, 
виявленні проблем та особливостей форму-
вання ринку продукції дитячого харчування в 
Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Харчова та переробна промисловість сьогодні зна-
чною мірою визначає розвиток економіки України 
та посідає перше місце в структурі промислового 
виробництва країни. Однією з її ефективних підга-
лузей є індустрія виробництва продуктів дитячого 
харчування, а його ринок в нашій державі пере-
буває на зростаючій стадії розвитку, причому зі 
значним потенціалом зростання. Серед категорій 
дитячого харчування виділяють (рис. 1) [2]:

– рідке харчування на молочній основі (молоко 
рідке, сир, сирні вироби та інші кисломолочні про-
дукти для дитячого харчування), на яке у 2016 році 
припадали 49% загальних продажів;

– суміші на молочній та безмолочній основі, які 
становили 19% ринку;

– дитячі соки (зокрема, нектари, морси), частка 
яких займала 11% продажів дитячого харчування;

– пюре (фруктове, овочеве, м’ясне, рибне та на 
молочній основі), частка якого становила 9%;

– каші для дитячого харчування (на молоч-
ній або безмолочній основі), що становили 7%  
продажів;

– вода для дітей з часткою 2%;
– чай спеціального призначення, що займав  

1% ринку;
– інші категорії дитячого харчування, пере-

важно імпортного виробництва, на які припадали 
2% продажів.

Безумовно, такі значні темпи зростання мають 
цілу низку чинників, основним з яких, що впливає 
на формування та функціонування ринку продук-
тів дитячого харчування в Україні, є кількість дітей.

Аналіз динаміки демографічних показників дає 
змогу констатувати, що кількість дітей в Україні 
постійно зменшується. В Україні кількість дітей віком 
від народження до 14 років у 2016 році порівняно з 
1990 роком зменшилась із 11 084,2 до 5 407,5 тис. 
осіб, тобто на 48,8%. Розрахункові дані щодо частки 
дітей у загальній кількості населення України (рис. 
2) дають змогу стверджувати, що для України харак-
терною є тенденція зниження не тільки загальної 
кількості дітей віком до 14 років, але й її частки у 
загальній кількості населення країни [3].

Негативною тенденцією сучасності, згідно з 
наявними статистичними даними, є зростання 
кількості домогосподарств без дітей. Станом на 
2016 рік кількості домогосподарств без дітей ста-
новить 9 321,9 тис., зокрема число домогоспо-
дарств без дітей у працездатному віці складає 
38,2%, у непрацездатному віці – 61,8% [3; 7].

Наведені показники прямо свідчать про вплив 
означених проблем на ємність ринку щодо його 
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2007–2017 років щорічно зростали [3], а це є ваго-
мим чинником зростання ємності ринку продуктів 
дитячого харчування.

Серед факторів, що впливають на форму-
вання ринку продуктів дитячого харчування, осо-
бливої уваги заслуговує рівень захворюваності 
дітей в Україні. Захворюваність на 1тис. дітей 
0–17 років у 2003 році складала 11 75,46 випадків, 
а у 2015 році – 1 742,3 випадків (рис. 4). Пошире-
ність захворюваності спостерігається за рахунок її 
збільшення у таких показниках, як новоутворення, 
хвороби ендокринної системи, хвороби ока та при-
даткового апарату, хвороби вуха, хвороби системи 
кровообігу, хвороби органів дихання, хвороби 
органів травлення.

Згідно з даними МОЗ України рівень захворю-
ваності серед дітей 0–17 років значно більший у 
міських дітей (1 501,9 на 1 000), ніж у сільських 
(1 037,34 на 1 000 дітей) [2; 3; 4].

Наведені дані свідчать про необхідність забезпе-
чення продуктами дитячого харчування лікувально-
профілактичного призначення, а також необхідність 
формування сегменту персоніфікованого харчу-
вання. Саме тому останнім часом в Україні почали 
займати вільні сегменти ринку продуктів дитячого 
харчування міжнародні фармацевтичні компанії зі 
своєю профілактичною та лікувальною продукцією, 
а швидкому завоюванню цього сегменту сприяє 
відсутність конкуренції. Таким чином, ринок продук-
тів дитячого харчування має значні обсяги та стійку 
тенденцію до зростання, що робить його привабли-
вим для міжнародно-відомих компаній-виробників.

Систематичне здійснення контр-
олю якості та безпечності продук-
тів дитячого харчування вимагає 
від виробника наявності власної 
науково-дослідної бази (науково-
дослідні центри та лабораторії), що 
забезпечує підприємству певні конку-
рентні переваги, які полягають перш 
за все у можливості постійно вдоско-
налювати асортимент своєї продукції 
та піддавати її численним перевір-
кам, систематичному внутрішньому 
контролю.

Однією з умов гідного виробництва 
є наявність власної сировинної бази 
підприємств-виробників дитячого 
харчування, що дає змогу, по-перше, 
бути незалежними від постачальників 
сировини; по-друге, бути впевненими 
в тому, що продукція вироблена з якіс-
ної сировини; по-третє, мати можли-
вість контролювати якість своєї про-
дукції (використання різноманітних 
добавок та штучних добрив). За умов 
наявності перелічених особливостей 
замкнутого циклу виробництва є впев-

Рис. 1. Категорії споживання продуктів дитячого 
харчування в Україні у 2016 році

Рис. 2. Частка дітей у загальній кількості  
населення України за 1990–2016 роки

Рис. 3. Середньомісячний дохід у розрахунку  
на одну особу за 2007–2017 роки, грн.

Рис. 4. Захворюваність та поширеність хвороб  
серед дітей 0–17 років включно в Україні за 2011–2015 роки 

(на 1 тис. відповідного населення)

 

 

 

 

зменшення. А до чинників, що сприяють зрос-
танню аналізованого ринку, можна віднести зміну 
рівня доходів та потреб населення, фемінізацію 
суспільства [8].

Проведений аналіз (рис. 3) показує, що 
реальні доходи населення України протягом 
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неність у повному контролю якості та безпечності 
продуктів дитячого харчування [5].

Дослідження виробників продуктів дитячого 
харчування за науковою та сировинною базами 
показало, що:

– всі виробники мають чітко сформульовану 
місію, яка відображає сутність діяльності вироб-
ника на ринку продуктів для харчування дітей, але 
місія провідних виробників вирізняється спрямо-
ваністю на захист не тільки здоров’я дитини, але й 
навколишнього середовища через створення еко-
логічно сприятливої системи споживання;

– провідні виробники мають чітко побудовану 
систему харчування дітей з урахуванням різних 
чинників (так, «Нестле» має програму харчування 
«Сходинки», “Нірр»” – біо-програму харчування, 
«Нутриція» – трофологічну систему харчування; 
українські виробники, які функціонують на дер-
жавному ринку, спрямовують свої зусилля на ліку-
вальне та профілактичне харчування; українські 
виробники мають за місію насичення ринку достат-
ньою кількістю продуктів дитячого харчування з 
використанням національної сировинної бази);

– кожен з виробників має лабораторії, але їх 
діяльність спрямовується на різні об’єкти (так, про-
відні виробники спрямовують діяльність лаборато-
рій на розробку та вдосконалення асортименту та 
якості спеціальних продуктів; водночас вітчизняні 
виробники спроможні забезпечувати лише систе-
матичний контроль за якістю та безпекою таких 
продуктів, але наукові розробки не проводяться, 
тому про самостійне суттєве вдосконалення асор-
тименту та якості не йдеться).

Український ринок дитячого харчування прива-
бливий малим числом конкурентів, сегментарний 
ринок представлений такими виробниками:

1) сухі суміші та каші: Хорольський завод 
дитячих продуктів харчування («Нутрітек», марки 
«Малиш», «Малютка», «Малишка»), Дніпропе-
тровська торгова компанія «ВАЙЗ» (ТМ «НЯМ-
НЯМ»), Південний консервний завод (Асоціація 
дитячого харчування, ТМ «Карапуз»);

2) рідкі та пастоподібні молочні продукти: 
«Вімм-Білль-Данн Україна» (ТМ «Агуша»), «Яго-
тинське для дітей» («Молочний альянс», ТМ «Яго-
тинське для дітей»), комбінат «Придніпровський» 
(ТМ «Злагода»), «Данон Дніпро» (ТМ «Тьома»), 
Фірма «Фавор» (ТМ «АМО»);

3) плодово-овочеві соки та пюре: Одеський 
КЗДХ («Вітмарк-Україна», ТМ «Чудо-Чадо»), Пів-
денний консервний завод (Асоціація дитячого хар-
чування, ТМ «Карапуз»);

4) вода для дітей: підприємство з іноземним 
інвестиціями «Еконія» (ТМ «Малятко», «Аквуля»), 
Фірма «Хіпп-Ужгород» (ТМ “Bebi Vita”), Хороль-
ський завод дитячих продуктів харчування 
(«Нутрітек», ТМ «Малиш»), Миргородський ЗМВ  
(ТМ «Аква Няня»);

5) чай спеціального призначення: Фірма «Хіпп-
Ужгород» (ТМ “Bebi Vita”) [2].

За 2016 рік обсяги виробництва продуктів дитя-
чого харчування в Україні, згідно з інформацією 
Держстату, загалом збільшились на 15,9%, а саме 
до 38,2 тисяч тонн, зокрема дитяче харчування 
на молочній основі (рідке) – на 31,1%. Переважно 
це сталося завдяки відкриттю в лютому 2016 року 
нового спеціалізованого виробництва дитячої 
молочної продукції торговельної марки «Тьома» 
на Кременчуцькому молочному заводі. Потужність 
виробництва складає 700 тонн на місяць, а це 
понад 5 млн. упаковок готового дитячого молоч-
ного харчування. Запуск підприємства став мож-
ливим завдяки інвестиції міжнародної групи ком-
паній «Данон» [3].

Проте ситуація з виробництвом сухих молоч-
них сумішей (замінників грудного молока), які 
в Україні виробляє єдине підприємство, а саме 
Хорольський завод дитячого харчування, менш 
оптимістична: лише 96,4% до показників минулого 
року (за інформацією за 1 півріччя).

Зменшилось на 1,8% також виробництво соків 
дитячих. Але цей показник краще, ніж показники 
на соковому ринку загалом, оскільки виробництво 
соків і сокових сумішей все ще падає, хоча темпи 
скорочення значно нижчі за торішні.

Дослідження народжуваності в Україні засвід-
чує негативну динаміку, адже сумарний коефіцієнт 
народжуваності становив у 2016 році 1,466, що 
значно менше показника 1990 року, що дає змогу 
зробити висновок стосовно того, що жінки в Україні 
стали народжувати дітей на 20% менше, ніж раніше. 
При цьому значно змінилось співвідношення віко-
вих сегментів матерів. Так, у 1990 році найбільший 
коефіцієнт народжуваності, який дорівнював 161,7, 
мали жінки віком 20–24 роки, найнижчий – 0,1 (мали 
жінки віком 45–49 років. У 2016 році найбільший 
коефіцієнт мав сегмент матерів 25–29 років (90,1), 
найнижчий – 45–49 років (0,5) [3; 6].

Доречно відзначити, що загальною тенденцією 
останніх років є збільшення віку матері при наро-
дженні дитини, що свідчить про підвищення рівня 
свідомості жінки, а отже, збільшення вимог до про-
дуктів дитячого харчування. Крім того, все частіше 
спостерігається ситуація, коли народжена дитина 
є однією у родині, тому більше уваги та доходу від-
дається саме їй.

Зокрема, велике значення має аналіз конкурен-
тоспроможності представленості продукції. Зде-
більшого більш широкий асортимент у конкурента 
приводить до його переваги в майбутньому. Таким 
чином, важливо відстежувати продукцію дитячого 
харчування, яка користується попитом, а також ана-
лізувати її присутність в асортименті конкурента.

Зростаюча тенденція до ведення здорового 
способу життя змушує виробників дитячого хар-
чування розвивати інноваційну діяльності в галузі 
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технології, що спонукає до збільшення на ринку 
кількості спеціальних продуктів в асортименті. 
Сучасний ринок дитячого харчування відрізня-
ється великою кількістю представлених асорти-
ментних позицій продуктів дитячого харчування, 
а саме від 584 для неспеціалізованих до 749 для 
спеціалізованих підприємств торгівлі [2; 5].

Асортиментна лінійка дитячого харчування 
сьогодні досить широка, адже у роздробі пред-
ставлені близько 70 брендів вітчизняних та зару-
біжних виробників, причому українською продук-
цією заповнені дві третини ринку.

Варто відзначити, що ринок вітчизняного дитя-
чого харчування останніми роками розвивається 
дуже активно. Якщо у 2012 році внутрішнє вироб-
ництво на 22% перевищило показники 2011 року, 
то у 2013 році воно зросло ще майже на 50%. 
У 2014–2016 роках динаміка зростання збере-
глась [2; 6].

У 2016 році у структурі внутрішнього ринку 
продуктів дитячого харчування частка власного 
виробництва (без урахування експорту) до фак-
тичного споживання займає 82,6%, зокрема [2]:

– молоко та кисломолочні продукти – 99,85% (у 
2015 році – 96,7%);

– соки та фруктово-овочеві пюре – 81,7% (у 
2015 році – 75,6%).

Частка молочних сумішей та каш дещо змен-
шилась, склавши 45,9% (у 2015 році – 50,3%).

Нестача окремих видів продукції дитячого хар-
чування власного виробництва компенсується за 
рахунок імпортних відомих марок, асортиментна 
лінійка яких покриває фактично усі ніші (від води 
до спеціальних сухих сумішей медичного при-
значення). У структурі імпорту 90% припадають 
на чотири категорії, а саме сухі або пастоподібні 
суміші, що зайняли 37%, соки, що охопили чверть 
поставок, пюре, на яке припало 16% імпорту, сухі 
каші, частка яких склала 12%.

Серед країн-постачальників дитячого хар-
чування на український ринок можна виділити 
Австрію, Білорусь, Нідерланди, Німеччину, а також 
Великобританію, Іспанію, Польщу, Словенію, 
Чехію та інші держави, частка яких в загальному 
обсязі імпорту не перевищувала 5%.

Традиційними постачальниками молокопро-
дуктів в Україну є країни Євросоюзу (Німеччина, 
Польща, Франція, Фінляндія).

Експортні поставки складаються переважно 
з дитячих сухих сумішей. 92% загального обсягу 
експорту припали на країни ближнього зарубіжжя, 
зокрема Киргизстан (40%), Азербайджан (38%), 
Молдову (10%), Туркменістан (5%). Крім цього, в 
незначних обсягах українське дитяче харчування 
експортується до Польщі, Грузії, Вірменії, Білорусі 
та інших держав [2; 5].

Позитивна динаміка розвитку вітчизняного 
виробництва дитячого харчування свідчить про те, 

що сьогодні насичення внутрішнього споживчого 
ринку власною продукцією є реальною перспек-
тивою, тому що галузь продовжує активно розви-
ватися та залишається інвестиційно привабливою.

Найбільшу проблему для виробництва стано-
вить наявність якісної сировини, яка має відпо-
відати вимогам чинного законодавства. Аналіз 
виробництва в Україні за останнє десятиріччя 
сировини овочевої, плодово-ягідної та виноград-
ної дає змогу зробити такі висновки [3].

1) За 2007–2014 роки скорочення площ наса-
джень по овочах становить майже 3%, плодово-
ягідних – 23%, винограду – майже 52%. У 2017 році 
порівняно з 2007 роком відбулося ще більше 
падіння використання землі під виробництво ово-
чів (1%), плодово-ягідних (27%) та виноградних 
культур (57%).

2) Збільшилась виготовлювана продукція за 
2007–2017 роки по овочах майже на 36%, пло-
дово-ягідних культур на близько 39%, винограду 
майже на 12%, що дивує з огляду на значне скоро-
чення площ насаджень.

3) Значно збільшилась родючість за період з 
2007 року по 2017 рік, а саме по овочах – на 37%, 
по плодово-ягідних культурах – на 63%, по вино-
граду – на 158%. Таке збільшення трохи непокоїть, 
бо невідома його причина: чи то сталося внаслідок 
зміни кліматичних умов, чи за рахунок зміни сор-
тів на більш родючі та такі, що менше хворіють, 
чи завдяки активному використанню стимуляторів 
росту та агрохімікатів, що шкідливо для споживачів.

Незважаючи на наявність достатньої кількості 
сировини у держави, для виробництва дитячого 
харчування потрібна особлива сировина, що похо-
дить переважно зі спеціальних сировинних зон, 
що є, як показало дослідження, досить великим 
дефіцитом.

Висновки з проведеного дослідження. 
Ринок дитячого харчування є складним та вод-
ночас вкрай важливим, бо від якості та безпеч-
ності представленої на ньому продукції залежить 
гармонічність розвитку дитини, здоров’я людини, 
майбутнє нації. Однак на шляху його розвитку, 
незважаючи на пріоритетність і важливість цього 
ринку для країни, існують перешкоди, які залежать 
від політики держави (вона неоднозначна по від-
ношенню до акумуляції підприємствами цієї галузі 
податку на прибуток, адже хоча їх прибуток не опо-
датковується, проте ускладнюється можливість 
користуватися вільними коштами; проблемою 
стає необхідність зниження ціни вартості продукції 
та збільшення виробництва).
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УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВ 
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Проблема вдосконалення управління підпри-
ємствами є однією з найактуальніших у сис-
темі економічних відносин суб’єктів госпо-
дарювання та набуває яскраво вираженого 
загострення зазвичай на стадії перехідних 
економік, у цьому разі переходу України до 
ринкової економіки. Серед таких підпри-
ємств особливе місце посідають підприєм-
ства залізничного транспорту, які забез-
печують комунікацію між усіма учасниками 
виробничих і невиробничих сфер країни. У 
статті розглянуто принципи розробки сис-
теми ключових показників для підприємств 
залізничного транспорту, проведено аналіз 
бізнес-процесів і специфіки діяльності під-
приємств залізничної галузі, запропоновано 
узагальнений концептуальний механізм роз-
робки та вживання КПЕ для підприємств 
залізничної галузі.
Ключові слова: управління, трудові ресурси, 
система ключових показників, залізничний 
транспорт, кадри підприємства.

Проблема совершенствования управления 
предприятиями является одной из самых 
актуальных в системе экономических отно-
шений субъектов хозяйствования и при-
обретает ярко выраженное обострение 
обычно на стадии переходных экономик, в 
данном случае перехода Украины к рыночной 
экономике.. Среди таких предприятий осо-
бое место занимают предприятия желез-
нодорожного транспорта, обеспечивающие 
коммуникацию между всеми участниками 

производственных и непроизводственных 
сфер страны. В статье рассмотрены 
принципы разработки системы ключевых 
показателей для предприятий железнодо-
рожного транспорта, проведен анализ биз-
нес-процессов и специфики деятельности 
предприятий железнодорожной отрасли, 
предложен обобщенный концептуальный 
механизм разработки и применения КПЭ для 
предприятий железнодорожной отрасли.
Ключевые слова: управление, трудовые 
ресурсы, система ключевых показателей, 
железнодорожный транспорт, кадры пред-
приятия.

The problem of improving the management of 
enterprises is one of the most relevant in the 
system of economic relations of business entities 
and acquires a pronounced exacerbation, usu-
ally at the stage of transition economies, in this 
case the transition of Ukraine to a market econ-
omy. Among such enterprises, railway transport 
enterprises that provide communication between 
all participants of industrial and non-productive 
spheres of the country. The article discusses the 
principles of developing a system of key indica-
tors for railway transport enterprises, analyzes 
business processes and the specifics of the 
activities of railway enterprises, proposed a gen-
eral conceptual mechanism for the development 
and application of KPIs for railway enterprises.
Key words: management, labor resources, key 
indicators system, railway transport, personnel of 
the enterprise.

Постановка проблеми. Залізничний тран-
спорт є однією з найважливіших складових про-
мислового комплексу України. Передові технології 
та гостра конкуренція на ринку приводять до необ-
хідності реформування галузі, що безпосередньо 
пов’язане із забезпеченням високої конкуренто-
спроможності вітчизняних підприємств залізнич-
ної галузі. У зв’язку з цим в практику управління 
вітчизняними підприємствами залізничного тран-
спорту повинні впроваджуватися нові підходи 
менеджменту, одним з яких є застосування сис-
теми ключових показників ефективності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми створення ключових показників ефек-
тивності розглядалися в низці робіт як зарубіжних 
вчених (Р. Каплан, Д. Нортон [1]), так і вітчизняних 
фахівців у сфері управління виробничим потенці-
алом працівників (В. Дикань [2], І. Токмакова [3], 
В. Компанієць [4], В. Зубенко [5], Г. Ейтутіс [6], 
Б. Тішков [7], О. Зіць).

Постановка завдання. Метою статті є визна-
чення теоретичних засад управління трудовими 
ресурсами підприємств залізничного транспорту 

на підставі використання збалансованої системи 
показників.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Постановка цілей та контроль за їх досягненням 
лягли в основу окремої концепції, яка стала важ-
ливим елементом сучасного менеджменту. Управ-
ління за цілями – метод управлінської діяльності, 
що передбачає бачення можливих результатів 
діяльності та планування шляхів їх досягнення. 
Основоположником та розробником «Управління 
за цілям» був Пітер Друкер, який розробив сис-
тему оцінки ефективності досягнення результатів. 
Як зазначав П. Друкер, менеджери повинні уни-
кати «пасток часу», коли вони залучені в процес 
вирішення поточних щоденних завдань, оскільки 
це приводить до того, що вони починають забувати 
виконувати завдання, спрямовані на досягнення 
результатів (цілей та стратегій компанії) [3]. Вод-
ночас застосування системи ключових показників 
та вивчення їх специфіки стосовно діяльності під-
приємств залізничної галузі України є недостатньо 
розробленим напрямом як в теоретичному, так і 
в практичному аспектах. У зв’язку з цим питання 
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розробки та використання системи ключових 
показників ефективності на підприємствах заліз-
ничної галузі є актуальними.

Система ключових показників ефективності 
(КПЕ, або KPI (Key Performance Indexes)) розро-
блена досить недавно і разом із системою збалансо-
ваних показників BSC (Balance Scorecard) є важли-
вим інструментом для оцінювання ефективності та 
вдосконалення керування бізнес-процесами вели-
ких підприємств або організацій. Останнім часом 
елементи KPI і BSC активно використовуються на 
російських та українських підприємствах завдяки 
сучасним автоматизованим системам, які дають 
змогу проводити оперативний моніторинг діяльності 
підприємства на різних рівнях та за різні періоди 
часу, виконувати аналітичні розрахунки та обробку 
інформації, візуально представляти для керівників 
панелі індикаторів, «мапу пошуку робітників», необ-
хідних для швидкого реагування на ситуації, що 
склались у сфері прийняття управлінських рішень.

ПАТ «Укрзалізниця» на тлі останніх реформа-
ційних перетворень почало модернізувати прин-
ципи та напрями роботи підрозділів залізниць. 
Сьогодні одними з ключових завдань є підготовка 
відомчих нормативних документів та створення 
ефективного процесу пошуку й підбору персо-
налу, а також впровадження статистичного обліку 
плинності кадрів серед новоприйнятого персо-
налу та моніторинг показників роботи фахівців з 
найму. Нововведення в кадровій політиці дадуть 
змогу приймати правильні управлінські рішення 
щодо підбору персоналу щодо використання дже-
рел пошуку для залучення в компанію необхідних 
робітників і фахівців, а побудова системи адап-
тації новоприйнятого персоналу дасть змогу зни-
зити відтік спеціалістів із галузі, а отже, зменшити 
витрати на пошук та навчання новачків.

На нинішньому етапі вибудовується вертикаль 
фахівців, які займатимуться пошуком та підбором 
персоналу. Для покращення роботи кадрових під-
розділів необхідно освоїти сучасні методи пошуку 
та найму необхідних для структурних підрозді-
лів спеціалістів. Також треба підкреслити, що це 
досить непросте завдання, адже на ринку праці 
доводиться конкурувати як із вітчизняними комер-
ційними компаніями, так і з зарубіжними. Ці заходи 
повинні включати основи нової для залізничних 
кадровиків спеціальності, такої як фахівець з під-
бору персоналу, його ролі під час підбору персо-
налу, його основних завдань, а також констатації, 
що представники цієї професії є обличчям ком-
панії на ринку праці. Іншими словами, від уміння 
фахівця з найму грамотно побудувати спілкування 
у потенційних співробітників складатимуться 
перше враження та думка про залізничну компа-
нію й великий колектив ПАТ «Укрзалізниця».

Тому необхідно зробити акцент на основних 
нормах етики, а також якостях, які повинен мати 

ідеальний фахівець з підбору персоналу. Вияви-
лося, що для ефективного рекрутингу нових пред-
ставників різних професій (бухгалтер, економіст, 
інженер, черговий по станції, електромеханік) 
фахівцю з найму треба розібратися в кожній з них. 
Наприклад, фахівцям з найму персоналу необ-
хідно планувати роботу з підбору персоналу, роз-
раховувати витрати на найм одного співробітника, 
визначати особисту ефективність (КРІ), складати 
нову звітність. Крім того, для швидкого досягнення 
завдання по підбору персоналу кадровим спеці-
алістам необхідні знання щодо побудови «мапи 
пошуку» потенційного співробітника та того, що 
таке пасивний та активний пошук.

Особливу увагу необхідно приділити такій про-
блемі, як істотний відтік співробітників. Звільня-
ються як представники робочих спеціальностей 
(монтери колії, складачі поїздів, токарі, слюсарі), 
так і управлінці (начальники структурних підроз-
ділів). Кваліфіковані фахівці виїжджають на заро-
бітки (в ближнє зарубіжжя), а знайти їм заміну 
непросто. Причому така тенденція простежується 
по всіх транспортних галузях, а також у промисло-
вому секторі.

Основною причиною є те, що рівень оплати 
праці не відповідає потребам людей. Однак це не 
означає, що вирішити проблему не можна, адже є 
безліч аргументів, якими можна зацікавити спеці-
аліста якісно працювати або працевлаштуватися 
в залізничну компанію. Йдеться як про соціаль-
ний пакет (премії, надбавки за вислугу років, без-
коштовне медичне обслуговування, можливість 
відпочити у відомчих оздоровчих закладах тощо), 
так і про відносини в колективі та ставлення керів-
ника до підлеглого. Тому необхідно робити наго-
лос на максимальному використанні фахівцями з 
найму (під час залучення на роботу й утримання 
персоналу в залізничних лавах) цих мотиваторів. 
Іншими словами, HR-менеджери повинні змінити 
пріоритети та перейти до активного спілкування з 
персоналом, а також їхнім керівництвом.

Розглянемо більш докладно сутність системи 
ключових показників ефективності. Сьогодні 
плинність часу та розвиток науково-технічного 
процесу вимагає розроблення та впровадження 
системи ключових показників на тлі вимог керів-
ників різних рівнів у підрозділах залізничного тран-
спорту до забезпечення вимірності та прозорості 
у сфері надання транспортних послуг, можливості 
вироблення оптимальних управлінських рішень, 
покрашення трудового потенціалу та забезпече-
ності безперебійного процесу роботи залізниць 
на основі упорядкованих показників відповідно до 
видів діяльності та структурних підрозділів підпри-
ємств (організацій) [7].

Система ключових показників повинна бути роз-
роблена відповідно до стратегії залізничної компа-
нії, а самі ключові показники ефективності повинні 
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бути збалансовані, тобто слід визначити їх перелік 
відповідно до основних бізнес-процесів підприєм-
ства та оптимальні значення KПЕ, які повинні бути 
погоджені з цілями підрозділів та організації зага-
лом. У табл. 1 наведено завдання системи КПЕ та 
очікувані результати впровадження цієї системи 
на підприємствах залізничного транспорту [9].

Передусім необхідно врахувати те, що система 
винагород працівників залізничного транспорту 
України повинна відповідати певним умовам [6]:

– система оплати праці та соціальні програми 
повинні відповідати жорстким законодавчим вимо-
гам, тому що ПАТ «Українська залізниця» є дер-
жавною монополією;

– система повинна забезпечити єдиний підхід 
до винагороди в різних регіонах «Рівна оплата 
за рівну працю», що має бути реалізовано шля-
хом використання єдиної структури оплати та її 
інструментів у всіх регіонах (система винагороди 
повинна бути регламентована таким чином, щоб 
її можна було легко транслювати на підприємства 
та регіони);

– система винагороди в розгалуженій «Укрза-
лізниці» повинна бути керованою, а також забез-
печувати достатню точність під час планування 
нарахувань ФОП;

– система винагород повинна сприяти розвитку 
«Укрзалізниці» та збільшенню привабливості для 
потенційних працівників.

Виділяють такі основні етапи розробки та впро-
вадження системи КПЕ для покращення роботи 
підприємств залізничного транспорту.

1) Визначення стратегії ПАТ «Укрзалізниці» 
(опис цілей та результатів залізничних підпри-
ємств на середньостроковий і довгостроковий 
періоди). Цей етап включає чітко сформульовану 
стратегію та описує основні кроки, які слід зро-
бити для досягнення поставленої цілі та бажаних 

результатів. Стратегію необхідно розподілити на 
конкретні стратегічні ініціативи, в рамках яких слід 
виділити задачі для окремих структурних підроз-
ділів. Найважливішими критеріями цього етапу є 
визначення пріоритетів стратегічних ініціатив та 
координація між підрозділами в розподілі осно-
вних стратегічних цілей. Це дасть змогу значно 
зекономити засоби та час на виконання завдань.

2) Виділення найбільш важливих факторів 
успіху в результаті впливу низки факторів зовніш-
нього та внутрішнього середовища, які значною 
мірою можуть впливати на реалізацію стратегії. 
Визначення найважливіших кінцевих результатів. 
На цьому етапі визначаються найважливіші чин-
ники успіху, тобто параметри у веденні господар-
ського та економічного розвитку діяльності орга-
нізації, які є життєво важливими для реалізації її 
стратегії.

3) Визначення ключових показників ефектив-
ності, тобто основних кількісних показників, що 
визначають заходи щодо реалізації стратегії. Цей 
етап включає пошук та обґрунтування заходів з 
реалізації стратегії. Інструментарієм визначення 
чинників успіху є ключові показники ефективності, 
які можуть бути виражені в цифровому вигляді. 
Свою увагу необхідно концентрувати лише на 
найістотніших з них, відсікаючи всі другорядні, 
скорочуючи їх кількість до так званих ключових. 
При цьому кількість КПЕ повинна бути обмеже-
ною (для уможливлення їх використання та якості 
моніторингу). Крім того, вибрані КПЕ повинні сти-
мулювати працівників для досягнення поставле-
них цілей та стратегічних орієнтирів.

Основні вимоги, які висуваються до КПЕ [7]:
– обмежена кількість;
– єдність для всієї організації;
– вимірність, можливість дати показник в циф-

ровому вираженні;

Таблиця 1
Перелік основних завдань та очікуваних ефектів системи КПЕ

Завдання КПЕ Очікуваний ефект
1. Оцінка й аналіз стану структурних підрозділів підприємства  
та його бізнес-процесів на основі розробленої системи показників.

1. Зниження суб’єктивності в оцінюванні 
виконуваної роботи діяльності структурних 
підрозділів залізниць.

2. Моніторинг діяльності підрозділів та бізнес-процесів, що 
забезпечує ефективне поточне управління планами та бюджетами.

2. Скорочення часу на проведення 
оцінювання результативності діяльності 
підрозділів залізниць і виконавців.

3. Формування бази даних для досліджень та узагальнень, нако-
пичення статистичних даних, виявлення закономірностей в роботі 
структурних підрозділів залізниць і взаємозв’язків між бізнес-проце-
сами для вдосконалення управлінських рішень.

3. Візуалізація та швидка підготовка 
інформативних звітів для керівників різних 
рівнів залізниць.

4. Розробка й обґрунтування прийнятих управлінських рішень з 
урахуванням використовуваних КПЕ для оцінювання всіх структур-
них підрозділів залізниць та бізнес-процесів підприємств партнерів 
(інвесторів).

4. Спостереження за бізнес-процесами, 
що впливають на транспорт і діяльність 
структурних підрозділів.

5. Використання КПЕ в системі мотивації  
та стимулювання персоналу, рекрутингу.

5. Забезпечення узгодженості показників зі 
стратегічними цілями «Укрзалізниці»  
та розвитком трудового потенціалу.
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– прямий зв’язок з найважливішими індикато-
рами успіху;

– підконтрольність, тобто можливість впливати 
на чинники;

– стимул для працівника.
Структура системи КПЕ залежить від сфери 

діяльності організації та від завдань, які встанов-
люють для структурного підрозділу.

4) Розробка й оцінка збалансованих показників, 
що відображають результати фінансової та вироб-
ничої діяльності підрозділів або залізничної компа-
нії. Цей крок включає розробку вимірників для кож-
ної мети з огляду на третій етап. Вимірники повинні 
містити методику розрахунку для досягнення цілей. 
Визначимо такі вимірники цілей для підприємств 
залізничного транспорту:

– фінанси (зниження затрат праці на оди-
ницю продукції (наданих послуг) через механізацію 
виробничих процесів);

– споживач (контроль за якістю наданих послуг 
з перевезення з урахуванням найкращих логістич-
них схем на підприємствах ЗТ);

– внутрішні бізнес-процеси (структурна 
реформа залізниць України);

– навчання та зростання (кількість працівників 
на підприємстві з вищою освітою; забезпеченість 
підприємства кваліфікованими фахівцями);

– персонал (прямі витрати на оплату праці, 
премії, надбавки, доплати).

5) Вибір технічного або інноваційного рішення 
у вигляді спеціалізованої автоматизованої системи 
та запровадження його на залізничному транспорті. 
На цьому етапі відбувається визначення джерела 
використаних даних для інформаційного наповне-
ння показників, що задовольняє умови точності, 
об’єктивності, своєчасності та надійності.

6) Формування планових дій на певний період. 
Цей етап містить інформацію щодо конкретних 
управлінських рішень, які повинні бути прийняті 
залежно від рівня показника ефективності. Відпо-
відно, цей етап є найбільш складним з точки зору 
пошуку певних альтернатив управлінських рішень 
щодо безлічі можливих варіантів та шляху виходу з 
них.

7) Контроль за реалізацією та адаптація сис-
теми КРІ під час внесення змін до стратегічних 
цілей транспортної компанії. Як кожна методика 
для досяжності поставлених перед нею цілей, вона 
потребує ретельного, об’єктивного, реалістичного, 
а найголовніше, своєчасного контролю, що й реа-
лізується на цьому етапі. Цей етап забезпечує не 
лише контроль досягнення сформованих стратегій 
підприємств залізничного транспорту, але й вне-
сення змін та редагування всіх етапів за зміни будь-
яких складових стратегії, цілей, факторів успіху і, 
звісно, зовнішніх факторів впливу на компанію.

Ключовими індикаторами успішної реалізації 
системи KПЕ є:

– попередня розробка стратегії, яка є визначаль-
ним чинником успіху; система ключових показників 
ефективності – це лише інструмент інформаційного 
забезпечення процесу прийняття управлінського 
рішення;

– визначення мети компанії з урахуванням того, 
наскільки досягнення поставленої мети збільшує 
фінансові витрати компанії;

– наявність інформаційної системи, що є джере-
лом даних і базою для визначення ключових показ-
ників ефективності;

– підтримка керівництва, зміна стилю корпора-
тивного управління та системи стимулювання пер-
соналу; під час оцінювання ефективності роботи 
відбувається перегляд принципів стимулювання 
(преміювання) співпрацівників, оскільки система 
оцінки ключових показників ефективності виходить 
на оцінку діяльності конкретного співробітника;

– постійне використання системи, введення її як 
необхідного інструмента діяльності керівництва.

Позитивний результат упровадження системи 
КПЕ обумовлений підвищенням загальної ефек-
тивності діяльності організації, оскільки за дієвості 
системи кожен співробітник організації усвідомлює 
зв’язок між своїми конкретними обов’язками та 
стратегічними цілями організації. Керівники, воло-
діючи механізмом підтримки прийнятого рішення, 
мають нагоду визначити ефективність роботи кож-
ного підрозділу та можуть впливати на процес реа-
лізації стратегії організації [3].

Як було зазначено раніше, розробка системи 
ключових показників ефективності безпосередньо 
пов’язана з описом бізнес-процесів підприємств 
залізничного транспорту та визначається його спе-
цифікою. Для підприємств залізничної галузі специ-
фіка бізнес-процесів обумовлена наявними техно-
логіями надання послуг з перевезення пасажирів, 
транспортування вантажів, зберігання та поста-
чання кінцевим споживачам послуг перевезення.

Виділення й опис бізнес-процесів на підприєм-
ствах залізничної галузі – досить складний і трудо-
місткий етап аналізу, що пропонує не тільки надання 
та обробку необхідного величезного масиву доку-
ментів підрозділів, інструкцій і положень, але й 
залучення чималої кількості експертів та менедже-
рів для формалізованого та схематичного опису 
етапів і процесів діяльності структурних підрозділів 
підприємства. Визначення їх взаємозв’язку, пере-
ліку робіт і аналіз показників їх виконання відпо-
відно до технологічних нормативів та інструкцій, 
оперативних планів та звітів, стратегії розвитку 
підприємства є досить тривалим процесом. На 
підприємствах залізничної галузі розроблені авто-
матизовані інформаційні системи, що дають змогу 
бачити функціональну структуру підприємства. На 
деяких підприємствах впроваджені автоматизовані 
системи управління підприємствами, засновані не 
на функціональному аспекті, а на процесах.
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Система ключових показників ефективності є 
потужним інструментом оцінки діяльності всієї ком-
панії.

Основними критеріями оцінки, найбільш 
поширеними KPI для вітчизняних компаній є 
виконання бюджету на персонал (використову-
ють 84,5% компаній), плинність кадрів (83,3%), 
кількісна та якісна укомплектованість кадрового 
складу, дотримання вимог до ведення кадрового 
документообігу (86,9%). Можна виділити низку 
інших показників, що описують різні сторони 
функції управління персоналом. Тоді під час фор-
мування системи ключових показників ефектив-
ності для конкретної компанії може бути розробка 
певної стратегії управління людськими ресур-
сами. А допоміжним матеріалом стане загальна 
система KPI для кадрової служби, яка встанов-
лює зв’язок між конкретними діями щодо управ-
ління персоналом та об’єктивними показниками 
ефективності.

Висновки з проведеного дослідження. Під-
биваючи підсумок, можемо сказати, що розробка 
системи ключових показників ефективності для 
підприємств залізничної галузі є складним та тру-
домістким процесом, заснованим на ретельному 
вивченні специфіки бізнес-процесів та виробничо-
технологічних особливостей підприємства. Необ-
хідною вимогою для впровадження системи клю-
чових показників ефективності на підприємствах 
залізничної галузі є наявність сучасних автомати-
зованих систем, заснованих на процесах сучасних 
НР-систем. Запропоновано узагальнений механізм 
розробки та застосування системи ключових показ-
ників, що може бути покладено в основу концепції 
на підприємствах залізничної галузі, що сприятиме 
більш об’єктивним оцінкам результатів надання 
транспортних послуг.
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У статті розглянуто тенденції розвитку 
підприємства «Рошен». Розглянуто діяль-
ність підприємства в сегменті виробни-
цтва бісквітної продукції. Зроблено аналіз 
випуску бісквітної продукції підприємствами 
кондитерської галузі. Запропоновано шляхи 
вирішення ситуації, що склалася. Про-
аналізовані можливі варіанти подальшого  
розвитку.
Ключові слова: бісквітна продукція, Борис-
пільська фабрика, громадський простір, 
борошняні вироби, печиво, крекер.

В статье рассмотрены тенденции разви-
тия предприятия «Рошен». Рассмотрена 
деятельность предприятия в сегменте 
производства бисквитной продукции. Сде-
лан анализ выпуска бисквитной продукции 
предприятиями кондитерской отрасли. 

Предложены пути решения сложившейся 
ситуации. Проанализированы возможные 
варианты дальнейшего развития.
Ключевые слова: бисквитная продукция, 
Бориспольская фабрика, общественное 
пространство, мучные изделия, печенье, 
крекер.

In the article the tendencies of development of 
the enterprise "Roshen" are considered. The 
activity of the enterprise in the segment of pro-
duction of biscuit products is considered. An 
analysis was carried out on the production of 
biscuit products among the enterprises of the 
confectionery industry. The ways of solving the 
current situation are proposed. An option for fur-
ther development is analyzed.
Key words: biscuit products, Boryspil factory, 
public space, flour products, cookies, crackers.

Постановка проблеми. Ні для кого не є секре-
том, що «Рошен» є одним із лідерів кондитерського 
ринку України із широким асортиментом продукції. 
Проте, щоб зберігати лідируючі позиції, підприєм-
ству необхідно постійно розширювати асортимент 
продукції, що випускається.  

Аналіз останніх досліджень. Аналізом роз-
витку кондитерської галузі займалися такі нау-
ковці, як І.В. Тюха, Н.В. Кравчук, О.В. Шестак, 
Д.О. Стрельникова та ін. Питанням сутності кон-
курентоспроможності, конкурентних стратегій та їх 
удосконалення в умовах кризи присвячено праці 
А.П. Градова, Г.Б. Клейнера, І. Ансоффа, Г. Мінц-
берга, А.А. Томпсона і Дж. Стрікленда.

Постановка завдання. Мета статті – у зв’язку з 
ростом конкуренції на кондитерському ринку Укра-
їни надати пропозиції щодо розв’язання проблем, 
пов’язаних зі збільшенням прибутку.

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи 
кондитерський ринок України, можна зі впевне-
ністю сказати, що панівне місце займає конди-
терська корпорація «Рошен». Розмаїття випуску 
продукції велике і сягає 239 одиниць товару [4]. 
Переглядаючи весь перелік продукції, що випус-
кається, бачимо, що найбільше продукції припа-
дає на цукерки та шоколад. Саме через ці види 
продукції «Рошен» займає панівне місце на кон-
дитерському ринку України. Порівнюючи асорти-
мент бісквітної та карамельної продукції київської 
кондитерської фабрики «Рошен», можна сказати, 
що випуск першої незначний та становить всього 
18 одиниць [5]. 

Аналізуючи кондитерський ринок України 
щодо випуску бісквітної продукції, можна ствер-
джувати, що головні позиції займає корпорація 
«Бісквіт-шоколад» та ПАТ «Харківська бісквітна 

фабрика». Крім цього, є інформація, що прямий 
конкурент корпорації «Рошен» – ПАТ «АВК» – у 
місті Дніпро побудував бісквітну фабрику. Новий 
комплекс обійшовся майже в 120 млн грн. У ком-
панії відзначили, що відкриття додаткових ліній, 
виробнича потужність яких становить 10 тис. т на 
рік, дасть змогу компанії вдвічі збільшити обсяги 
виробництва злакових продуктів, таких як Kresko, 
«Мажор», «Бам-Бук» тощо.

Передбачається, що із запуском нового комп-
лексу загальний обсяг виробництва бісквітної 
продукції «АВК» протягом першого місяця ста-
новитиме понад 1,8 тис. т. Вироби цієї категорії 
виготовляються винятково з української сировини 
і мають маркування «екопродукт».

Також наголошується, що за підсумками мину-
лого року експортні продажі злакової продукції 
компанії виросли в 1,7 раза. Компанія очікує, що 
продукція цієї категорії стане флагмаом в експорті 
«АВК» і у 2018 році. Серед найбільш зацікавле-
них – ринки арабських країн і Китаю [1]. 

На базі Roshen в Україні функціонує 3 фабрики 
та 1 молочний завод. Натепер на Кременчуцькій 
кондитерській фабриці Roshen працює близько 
500 осіб, а її виробничі потужності можуть дося-
гати 300 т на добу. Корпорація Roshen встановила 
на фабриці високоякісне німецьке, голландське та 
чеське обладнання, яке не має аналогів в Укра-
їні. Виробництво Roshen у Кременчузі орієнтоване 
на випуск карамельної продукції – льодяникової, 
молочної, із різними начинками. Фабрика є єди-
ним українським виробником льодяникової кара-
мелі з порошковою шипучою начинкою. Аналогів 
в Україні немає й у молочної льодяникової кара-
мелі «Lazy Cow». Останньою новинкою фабрики 
(березень 2016 г.) стала льодяникова карамель 
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на паличці «LolliPops». Усього в асортименті під-
приємства налічується понад 35 найменувань. 
Вироби фабрики відрізняє неперевершений смак 
і оригінальна упаковка. Вони неодноразово удо-
стоювалися престижних нагород на різних про-
дуктових виставках. Ці надзвичайні досягнення та 
успіхи фабрики зумовлені поєднанням найсучас-
ніших технологій, цікавих рецептів та натуральних 
інгредієнтів, що дозволяє створювати дивовижні 
ласощі.

Сьогодні Вінницька кондитерська фабрика 
ROSHEN – один із лідерів серед кондитерських 
підприємств України. На фабриці працює понад 
1500 осіб. На сучасному високопродуктивному 
обладнанні (німецьких, італійських та чеських 
виробників) випускається близько 200 наймену-
вань кондитерських виробів, загальний обсяг яких 
становить понад 100 тис т. на рік.

Вінницька кондитерська фабрика ROSHEN орі-
єнтована на випуск широкого асортименту: шоко-
ладу, борошняних виробів, цукерок. Також тут 
випускається понад 50 видів сувенірних наборів 
і понад 40 видів новорічних подарунків, що скла-
даються з продукції з усіх підприємств корпорації. 
Асортимент шоколадної продукції включає в себе 
повний спектр усіх сортів класичного шоколаду (з 
включеннями та без), три сорти пористого шоко-
ладу, міні-плитки з різними смаками та включен-
нями, понад 20 видів порожніх шоколадних фігур і 
шоколад із начинкою.

Борошнисті вироби фабрики представлені 
різними сортами цукрового та здобного печива, 
бісквітними рулетами, глазурованими і неглазуро-
ваними вафлями, вафельними трубочками.

У широкому асортименті виробляється й 
цукеркова продукція. На фабриці застосовується 
технологія виливки багатошарових цукерок мето-
дом one shot і triple shot. Фабрика вперше для 
українського ринку випустила «м'який» ірис з різ-
ними начинками та без. Також одне з досягнень – 
випуск безаналогових для України неглазурованих 
цукерок типу фадж, що випускаються під назвою 
«Fudgenta». Вінницька фабрика ROSHEN осво-
їла унікальну для України технологію виробни-
цтва желейних цукерок. Завдяки цьому з'явилися 
«Шалена бджілка» та «Сонячний жук». Осо-
бливою гордістю фабрики є коробкові цукерки 
«Стріла Подільська» та «Пташине молоко», які 
вона випускає вже багато десятиліть і які користу-
ються незмінним успіхом у покупців.

Щорічно десятки тисяч школярів і студентів 
мають можливість побачити магію виробництва, 
відвідавши екскурсію на Вінницьку фабрику.

Сьогодні на Київській кондитерській фабриці 
ROSHEN працює близько 800 чоловік, а її продук-
тивність може досягати 100 т продукції на добу. На 
фабриці встановлено високоякісне обладнання як 
зарубіжних, так і вітчизняних виробників.

Виробництво орієнтоване на виготовлення тор-
тів, тістечок, кексів, мармеладу, пастили, зефіру, 
печива та крекерів, а також коробкових цукерок 
«Київ Вечірній». Лінійка тортів, що випускаються 
фабрикою, – це не тільки добре відомі й улю-
блені всіма «Київський» і «Празький», а й новинки 
виробництва – «Наполеон Рошен», «Медовик 
Рошен» та інші.

Продукція, що випускається фабрикою, – це 
неповторний смак і якісна оригінальна упаковка. 
Торт «Київський» і цукерки «Київ Вечірній» стали 
візитівкою не тільки Київської кондитерської 
фабрики ROSHEN, а й усього міста. Це саме те, 
що забирають із собою гості столиці, і те, що купу-
ють «на подарунок» кияни, які їдуть у гості. Попу-
лярність і впізнаваність продукції Київської конди-
терської фабрики ROSHEN – це результат роботи 
професійного колективу, використання сучасного 
обладнання та високоякісної сировини.

На 2010 рік  відбувся перший етап інвести-
цій ROSHEN у кондитерську фабрику Клайпеди 
обсягом 3,2 млн. євро. Загальна сума інвестицій 
8 млн. євро використана для закупівлі і установки 
нових потужних ліній для випуску карамельної 
продукції, а також на збільшення ефективності 
енергетичного господарства фабрики.

Увійшовши до складу ROSHEN, Клайпедська 
кондитерська фабрика стала першим виробничим 
майданчиком корпорації на території ЄС. Зараз на 
фабриці працює 120 співробітників.

З 1 квітня 2015р ROSHEN розширила геогра-
фію своєї освітньої програми і запустила проект 
у Литві. У межах цієї програми діти знайомляться 
з історією Клайпедської фабрики, яка виробляє 
кондитерські вироби вже понад століття, з її спе-
ціалізацією, дізнаються про професії кондитера й 
інші спеціальності галузі, отримують знання про 
історію та технології кондитерського виробництва. 
Унікальність проекту полягає в тому, що крім від-
відування виробництва, під час карамельного 
майстер-класу діти можуть спробувати себе в ролі 
карамельє і власними руками виготовити льодя-
ник. По завершенні екскурсії та майстер-класу 
діти традиційно отримують солодкий подарунок 
від компанії ROSHEN.

Литовська асоціація торгівлі неодноразово від-
значає Клайпедську кондитерську фабрику наго-
родами:

–  «Найпопулярніша карамель 2013 року Sweet 
Drops» (2013);

–  «Найпопулярніші желейні цукерки 2015 року 
Jelly» (2015);

–  «Найбільш соціально відповідальний поста-
чальник» (2015).

З 2015 року компанія належить соціально від-
повідальній організації бізнесу LAVA. Клайпед-
ська фабрика раціонально використовує енер-
гетичні ресурси: контролює споживання, веде  



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

150 Випуск 28-1. 2018

спостереження за факторами тепла, що виділя-
ються в навколишнє середовище. Велику увагу 
приділяють сортуванню і переробці відходів. 
З 2017 року компанія використовує екологічно 
чисту електроенергію.

2012 року компанія ROSHEN укладає угоду 
з Bonbonetti Group з метою зміцнити бренд 
Bonbonetti та сприяти просуванню на європей-
ський ринок.

Сьогодні Bonbonetti Choco Kft. – це один із про-
відних кондитерських виробників та одна з найбіль-
ших фабрик із виробництва шоколаду в Угорщині. 
Найвідоміший бренд фабрики – Tibi. Під брендом 
виготовляють темний і молочний шоколад з різ-
номанітними кремовими і желейними начинками, 
загалом понад десяток традиційних смаків та 
нових поєднань, а також чотири різновиди цуке-
рок у коробках. Не менш впізнаваними є пралінові 
цукерки «Cherry Queen» – унікальне поєднання 
темного шоколаду, вишні та лікеру. В період зимо-
вих свят Bonbonetti готує фантастичні різдвяні 
набори Bonbonetti Christmas. Популярні драже 
«Francia Dragee» та «Dunakavics» представлені у 
різних смаках і бувають на основі арахісу, родзи-
нок, желе та какао. Крім того, фабрика розробляє 
нові серії шоколаду під ТМ Bonbonetti.

150 років на ниві кондитерської справи не про-
йшли даремно, адже завдяки величезному досвіду, 
а також впровадженню технічних інновацій та заді-
яності висококласних фахівців фабрика по праву 
може пишатись бездоганними властивостями та 
вишуканим смаком своєї продукції. Фабрика віді-
грає важливу роль у підтримці угорської економіки, 
надаючи 600 робочих місць. З моменту угоди про 
стратегічне партнерство з ROSHEN було залучено 
багато інвестицій. Завдяки цій співпраці, окрім зміц-
нення позицій Bonbonetti на батьківщині, бренд 
завойовує європейські ринки. Продукція фабрики 
залишається незмінно високої якості, що підтвер-
джують численні нагороди і відзнаки. Кондитери 
фабрики добре знають, що очікують від них спо-
живачі, і вміють швидко реагувати на нові запити 
ринку, тому поруч з добре знаними продуктами 
Bonbonetti регулярно готує солодкі новинки [2].

Провівши огляд діяльності фабрик «Roshen», 
можна сказати, що кожна фабрика має свою 
спеціалізацію. Кременчуцька фабрика спеціалі-
зується на виробництві різного виду карамелі, 
Вінницька спеціалізується на виробництві шоко-
ладних, бісквітних рулетів, борошняних виробів, 
цукерок, сувенірних наборів та новорічних пода-
рунків, Київська, спеціалізується на виробництві 
тортів, тістечок, кексів, мармеладу та коробкових 
цукерок, Клайпедська в Литві виробляє карамель, 
а фабрика в Угорщині займається випуском шоко-
ладом та цукерки.

Продукція «Рошен» в бісквітному сегменті 
ринку солодощів України дуже слабо представ-

лена. Кременчуцька фабрика повністю орієнто-
вана на виробництво карамельних та шоколадних 
цукерок. Київська фабрика з кожним роком знижує 
кількість випущеної продукції. Вінницька орієнто-
вана на випуск вафель та різного роду цукерок, в 
тому числі і шоколаду, проте ще є лінія по випуску 
печива та крекерів. Випуск бісквітної продук-
ції відбувається лише на Вінницькій та Київській 
фабриках в загальній сумі 35 тис. т за рік. Була 
можливість реорганізувати Київську кондитер-
ську фабрику «Рошен», яка є найстарішою з усіх 
фабрик КК «Рошен». Споруда, в якій розташову-
вались лінії з виробництва солодощів, є старою, 
двоповерховою. На фабриці виготовляли в осно-
вному торти, коробкові цукерки, ще були лінії з 
виготовлення печива та зефіру. Технологія вироб-
ництва бісквітної продукції вимагає, щоб будівля 
була одноповерховою, через специфіку печей, які 
є широкими та громіздкими, в яких відбувається 
безпосередньо виробництво готової продукції, і 
ця умова не допускає будівлю з другим поверхом. 
Тому, як бачимо, Київська кондитерська фабрика 
не підходить для запровадження повноцінної лінії 
випуску продукції. 

Кондитерська корпорація «Рошен» є соціально 
відповідальною, тому не є секретом, що на Клай-
педській кондитерській фабриці в Литві кожен 
може побачити технологію виробництва кара-
мелі, а також там влаштовують майстер-класи для 
дітей, де маленькі карамельє можуть власноруч 
створити цукерки. В Україні діють лише екскурсії, 
на які потрібно записуватись.

Для збільшення номенклатури та обсягів 
випуску бісквітної продукції було вирішено побу-
дувати бісквіту фабрику в Борисполі. Для цього в 
оренду було взято близько 20 га землі. Оскільки 
місце, де має знаходитися нова фабрика, не 
обладнане енергетичною підстанцією та газовою 
підстанцією, постала потреба в необхідності їх 
підключення. Будівництво поділене на 2 етапи. На 
першому етапі будуть зроблені будівельні роботи 
та встановлено і запущено першу лінію з виготов-
лення крекерів. На перший етап було виділено 
1,5 млрд грн, з них на будівельні частини необ-
хідно 1,2 млрд гривень. В подальшому на наступ-
ний рік заплановано встановлення ще 2 ліній.

Крім всього іншого можна сказати, що будівни-
цтво бісквітної фабрики вирішить одразу 2 про-
блеми – це збільшення випуску і номеклатури 
бісквітної продукції та встановлення оновленого 
та енергоефективного обладнання, а також облад-
нання енергоефективних виробничих цехів.

На Київській кондитерській фабриці буде знято 
частину виробничих ліній. На фабриці залишиться 
лінія з виробництва «Київського торту». Через те, 
що частину виробничих ліній буде знято, половина 
всієї площі кондитерської фабрики буде пустувати. 
У зв’язку з цим поступила пропозиція переробити 
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незадіяну частину фабрики під громадський про-
стір. На території фабрики поступили пропозиції зі 
створення магазину де можна буде купити готову 
продукцію, крім цього, можна буде побачити безпо-
середньо сам процес виробництва шоколаду. Такі 
заходи впровадження були використані на Клай-
педській кондитерській фабриці, на якій кожен 
може побачити технологію виробництва карамелі. 
Крім цього, є пропозиція щодо створення техніч-
ного музею, де будуть розташовані експонати та 
можна буде створити певні деталі; ще одна про-
позиція – створення безкоштовного катка. Проте, 
крім запропонованих пропозицій, через те, що 
велика частина фабрики буде пустувати, в один 
із корпусів буде перенесено офіс керівництва. 
На фабриці можуть організувати каток, який буде 
функціонувати цілий рік. Остаточно ще не вирі-
шено, що саме буде організовано на Київській кон-
дитерській фабриці, проте, як бачимо, пропозиції 
та ідеї уже є.

Бориспільська бісквітна фабрика є єдиною в 
своєму роді в компанії «Рошен». Планується, що 
ця фабрика забере на себе виробництво всієї про-
дукції, пов’язаної з борошном.

Оглянемо обсяги виробництва основних видів 
продукції  за 2014–2016 роки (табл. 1).

Таблиця 1
Обсяги виробництва основних видів продукції 
«Київської кондитерської фабрики  «Рошен» [3]

№ 
з/п

Основний вид 
продукції 2014 р. 2015 р. 2016 р.

1

15.81.0 
Виробництво хлiба 
та хлiбобулочних 
виробiв

6291 т. 5152 т. 5502 т.

2

15.82.0 Виробництво 
сухарiв, печива, 
пирогiв i тiстечок 
тривалого зберiгання

19916 т. 16871 т. 19556,9 т.

3

15.84.0 Виробництво 
какао, шоколаду 
та цукристих 
кондитерських виробiв

10679 т. 2743 т. 1233,4 т.

Як бачимо, підприємство скоротило обсяги 
виробництво усіх основних видів, зокрема, вироб-
ництво хлiба та хлiбобулочних виробiв в 2016 році 
порівняно з 2014-м скоротилося на 789 т, вироб-
ництво сухарiв, печива, пирогiв i тiстечок трива-
лого зберiгання скоротилось на 360 т, виробни-

цтво какао, шоколаду та цукристих кондитерських 
виробiв зменшилося на 9445,6 т.

Виробництво шоколаду та цукристих кондитер-
ських виробів переберуть на себе Вінницька та 
Кременчуцька фабрики, а виробництво борошня-
ної продукції буде зосереджено на Бориспільській 
фабриці.

Повна потужність Бориспільської бісквітної 
фабрики становить 20 тис. т на місяць, за рік це 
становитиме 120 тис. т продукції. Крім цього, на 
Вінницькій фабриці в рік виробляється 13 285,7 т. 
продукції з борошна. Тобто виходить, що за місяць 
роботи Бориспільська фабрика практично виро-
бить річну кількість продукції Київської фабрики.

Значна частина буде йти на експорт до Ближнього 
Сходу (Ірак, Саудівська Аравія, Йордан), до Східної 
Європи (Литва, Румунія, Болгарія) та країн СНД.

Висновки з проведеного дослідження. 
Випуск бісквітної продукції є різноманітним та 
представленим багатьма компаніями, серед яких 
і «Рошен». Було проаналізовано, що з випуску 
саме цього виду продукції «Рошен» не має ліди-
руючих позицій, оскільки більшість продукції зосе-
реджено на різного виду цукерках та шоколаді. 
Тому постала проблема, пов’язана зі збільшенням 
номенклатури та обсягу випуску бісквітної продук-
ції. Першим рішенням було реорганізувати Київ-
ську кондитерську фабрику, проте це неможливо 
через особливості печі, в якій готується бісквітна 
продукція. Вирішенням цієї проблеми стало будів-
ництво Бориспільської кондитерської фабрики. Ця 
бісквітна фабрика дозволить наростити потужності 
до 20 тис. т в місяць, що становить 60% від усієї 
продукції що випускають підприємства «Рошен» 
за рік. За рахунок цього можна розширити номен-
клатуру випускної продукції та збільшити імпорт в 
інші країни.
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У статті розглянуто поняття «енерго-
ефективна компетентність» кадрового 
забезпечення підприємства. Досліджено 
умови та фактори, що впливають на фор-
мування та розвиток кадрового забезпе-
чення підприємства. Виділено основні склад-
ники кадрового забезпечення для підвищення 
енергоефективності підприємства.
Ключові слова: енергоефективність, 
кадрове забезпечення, енергоефективна 
компетентність, підприємство.

В статье рассмотрено понятие «энерго-
эффективная компетентность» кадрового 
обеспечения предприятия. Исследованы 
условия и факторы, влияющие на форми-
рование и развитие кадрового обеспечения 

предприятия. Выделены основные состав-
ляющие кадрового обеспечения для повыше-
ния энергоэффективности предприятия.
Ключевые слова: энергоэффективность, 
кадровое обеспечение, энергоэффективная 
компетентность, предприятие.

The article discusses the concept of «energy-
efficient competence» of enterprise personnel 
provision. The conditions and factors that influ-
ence on formation and development of enter-
prise personnel provision are investigated. The 
main components of personnel provision for 
improving the energy efficiency of enterprise 
are selected.
Key words: energy efficiency, personnel provi-
sion, energy-efficient competence, enterprise.

Постановка проблеми. В умовах глобальних 
екологічних змін, підвищеного попиту на енергоно-
сії питання енергоефективності є пріоритетними. 
За останні роки енергоємність вітчизняної еконо-
міки зросла, крім того, зростають витрати енерге-
тичних ресурсів під час виробництва і транспор-
тування електричної і теплової енергії. Наслідком 
цього є завищені тарифи, що приводить до збіль-
шення частки енергетичних витрат у структурі 
собівартості продукції промислових підприємств. 
Отже, виникає потреба у дослідженні умов підви-
щення енергоефективності підприємства, однією 
з яких є наявність кадрового забезпечення 
зі сформованою енергоефективною компе-
тентністю. Необхідним є виділення та ана-
ліз факторів, що впливають на формування 
та розвиток енергоефективної компетент-
ності кадрів, дослідження її складників. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблемам підвищення енергоефек-
тивності діяльності підприємств приділено 
багато праць учених. Роль кадрів в підви-
щенні енергоефективності досліджували 
такі автори, як Н. Кулалаєва [1], В. Бабич, 
С. Синицін [12], А. Андріжиєвський [13] та 
інші.

Постановка завдання. Метою статті 
є виявлення умов, виділення та аналіз 
факторів, що впливають на формування 
та розвиток енергоефективної компетент-
ності кадрового забезпечення підприєм-
ства, пошук ключових складників кадрового 
забезпечення для підвищення енергоефек-
тивності підприємства.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Відомо, що підвищення енерго-
ефективності допомагає країнам долати 

тиск, який на них чинить залежність від енергоре-
сурсів, вирішувати питання ненадійності енерго-
постачання, нерівності, високих цін і рахунків за 
енергоресурси, а також екологічної шкоди і збит-
ків здоров'ю. Власники підприємств і менеджери 
також розуміють, що енергоефективність – це 
ключ до конкурентоспроможності підприємства на 
відкритому ринку. Під енергоефективністю будемо 
розуміти ефективне (раціональне) використання 
енергетичних ресурсів, використання меншої кіль-
кості енергії для досягнення того ж рівня енер-
гетичного забезпечення підприємства. Умовами 

Рис. 1. Складники енергоефективної компетентності [1]
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підвищення енергоефективності підприємства є 
наявність кадрів зі сформованою енергоефектив-
ною компетентністю. Енергоефективна компетент-
ність – це обізнаність людини щодо енергозберіга-
ючої діяльності, спираючись на яку, вона реалізує 
професійні компетенції, інтегровані у кваліфікацію 
за фахом і досвід роботи [1]. Складники енергое-
фективної компетентності подано на рис. 1.

Для того щоб гарантувати, що персонал під-
приємства володіє енергоефективною компетент-
ністю, керівництво підприємства повинно роз-
робити і підтримувати план розвитку персоналу і 
пов'язані з цим процеси.

Національний стандарт України ДСТУ  
ISO 10015-2007 «Системи управління якістю. 
Настанови щодо програм якості» [2] пропонує 
низку заходів для формування компетентності 
персоналу підприємства, що також може бути 
застосовано для формування енергоефективної 
компетентності.

Отже, дії щодо формування енергоефективної 
компетентності кадрів на підприємстві включають:

– визначення професійних і особистих ком-
петентностей, які могли б бути необхідні підпри-

ємству в короткостроковій і довгостроковій пер-
спективі, відповідно до місії, бачення, стратегії, 
політики і цілей підприємства задля підвищення 
енергоефективності;

– визначення поточного рівня енергоефектив-
ної компетентності на підприємстві та невідповід-
ності між тим, що є, і тим, що необхідно і могло б 
знадобитися в майбутньому;

– виконання дій, спрямованих на поліпшення 
або отримання необхідної енергоефективної ком-
петентності з тим, щоб усунути невідповідність;

– аналіз і оцінка результативності виконаних 
дій з тим, щоб гарантувати, що необхідна енергое-
фективна компетентність забезпечена;

– підтримка досягнутого рівня енергоефек-
тивної компетентності.

Найважливіші умови, які необхідно врахову-
вати у кадровому забезпеченні задля підвищення 
енергоефективності діяльності підприємства:

1) сприяння реалізації цілей, завдань та стра-
тегії енергоефективності підприємства; 

2) взаємодія процесу кадрового забезпечення з 
соціально-економічними, організаційно-виробни-
чими, техніко-технологічними та інформаційними 
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3. інтеграція процесу кадрового забезпечення, кадрової політики та 

системи управління кадрами підприємства; 

4. розгляд кадрів в єдності соціального, економічного, демографічного, 

технологічного, організаційного, інформаційного аспектів 

енергоефективності – як мети і як засобу цієї енергоефективності. Алгоритм 

формування енергоефективної компетентності кадрів на підприємстві 
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процесами, що відбуваються на підприємстві та 
за його межами;

3) інтеграція процесу кадрового забезпечення, 
кадрової політики та системи управління кадрами 
підприємства;

4) розгляд кадрів у єдності соціального, еконо-
мічного, демографічного, технологічного, організа-
ційного, інформаційного аспектів енергоефектив-
ності – як мети і як засобу цієї енергоефективності. 
Алгоритм формування енергоефективної компе-
тентності кадрів на підприємстві поданий на рис. 2.

Розглянемо більш детально етапи цього алго-
ритму.

Першим етапом формування енергоефективної 
компетентності кадрів на підприємстві є проведення 
енергоаудиту. Згідно із Законом України «Про енер-
гозбереження» енергетичний аудит (енергетичне 
обстеження) – визначення ефективності викорис-
тання паливно-енергетичних ресурсів та розро-
блення рекомендацій щодо її поліпшення [3].

Енергоаудит можливий за двома напрямами: 
підприємство залучає власних фахівців (служба 
енергетичного менеджменту) або підприємство 
залучає професійних енергоаудиторів.

У другому випадку енергетичне обстеження 
підприємств проводиться спеціалізованими орга-
нізаціями, які атестовані Державним агентством 
Держенергоефективності, на основі двосторонніх 
договорів із замовниками-суб'єктами господар-
ської діяльності (незалежно від підпорядкування 
та форми власності). 

Здійснення енергетичного обстеження поклада-
ється на фахівців (енергоаудиторів), що мають від-
повідну кваліфікацію. Енергоаудитором може бути 
особа, яка має вищу технічну освіту за фаховим 
напрямом МОН України «Енергетика, електротех-
ніка та електромеханіка», а саме: інженер-елек-
трик, інженер-електромеханік, інженер-теплотехнік, 
інженер-енергетик, а також інженер з автоматизації 
(за галузями народного господарства).

Правовою основою діяльності енергоаудиторів 
є Закон України «Про енергозбереження», «Тим-
часове положення про порядок проведення енер-
гетичного обстеження та атестації спеціалізованих 
організацій на право його проведення», затвер-
джене наказом № 49 від 12 травня 1997 року зі 
змінами, внесеними згідно наказу НАЕР №92 від 
15.06.2007 та «Положення про порядок організації 
енергетичних обстежень», затверджене наказом 
№ 27 від 9 квітня 1999 року зі змінами, внесеними 
наказом НАЕР № 92 від 15.06.2007 р. 

Енергоаудитор повинен дотримуватися правил 
професійної етики, а саме:

– бути об'єктивним і не піддаватися тиску заін-
тересованих осіб;

– дотримуватися конфіденційності інформа-
ції, що стала доступною йому у зв'язку із прове-
денням енергетичного обстеження;

– утримуватися від роботи, якщо він не впев-
нений у достатності рівня своєї компетентності; 
згода енергоаудитора на надання професійних 
послуг означає, що він має належний рівень ком-
петентності, знань і досвіду;

– робота енергоаудитора має відповідати тех-
нічним і професійним нормам ведення енергетич-
ного обстеження;

– виконувати всі вимоги договору на прове-
дення енергетичного обстеження.

Після аналізу стану енергозбереження на під-
приємстві встановлюються цілі та завдання, які 
бажає досягнути у реалізації цього процесу.

Наступним кроком є формування енергостра-
тегії розвитку підприємства для досягнення намі-
чених цілей. 

Важливим елементом енергостратегії розви-
тку підприємства є саме формування необхідного 
рівня енергоефективної компетентності кадрового 
забезпечення підприємства. 

Формування стратегії для досягнення необ-
хідного рівня енергоефективної компетентності 
кадрів підприємства починається з аналізу зовніш-
ніх та внутрішніх джерел залучення кадрів для 
здійснення енергоефективної стратегії. Аналіз 
зовнішніх та внутрішніх джерел є базою як для 
визначення місії та цілей підприємства, так і для 
розроблення енергостратегії поведінки у навко-
лишньому конкурентному середовищі, що дозво-
ляє здійснити місію й досягти цілі. 

Важливим для досягнення намічених цілей під-
приємства є здійснення внутрішнього енергоау-
диту кадрів, бо це впливає на створення організа-
ційної культури на підприємстві, створення систем 
мотивування й організації праці, створення певної 
гнучкості на підприємстві. 

На етапі кадрового підбору підприємство вжи-
ває низку дій щодо залучення кандидатів, які 
володіють необхідними якостями для роботи на 
цьому підприємстві. Як вважають автори [4, 5, 6], 
ця робота повинна проводитися за всіма спеціаль-
ностями, а необхідна кількість працівників визна-
чається різницею між наявними кадрами та май-
бутньою потребою в них. При цьому враховуються 
такі фактори, як вихід на пенсію, плинність кадрів, 
звільнення у зв’язку із закінченням терміну дого-
вору найму, розширення сфери діяльності підпри-
ємства. Підприємство використовує як внутрішні 
джерела залучення кадрів – використання кадрів, 
якими володіє підприємство, так і зовнішні дже-
рела – наймання нових працівників.

Після відбору необхідних працівників із зовніш-
ніх та внутрішніх джерел підприємство розміщує 
кадри та здійснює їх використання. Використання 
кадрів на промисловому підприємстві в основному 
здійснюється за допомогою розроблення плану 
штатних посад, який поряд з урахуванням квалі-
фікаційних ознак під час визначення місця роботи 
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враховує психічні та фізіологічні навантаження на 
людину та можливості претендента в цій сфері.

Також важливою для підвищення енергоефек-
тивності підприємства є професійна орієнтація та 
адаптація кадрів. Професійна орієнтація дозволяє 
людині об’єктивно визначити свої професійні зді-
бності та обрати саме ту сферу діяльності, в якій 
максимально реалізується її потенціал. Профо-
рієнтація має економічне й соціальне значення. 
Економічне значення полягає в економії коштів 
на професійну підготовку, зменшенні плинності 
кадрів, покращенні якості робочої сили. Соці-
альне значення полягає в задоволення потреб 
молодих людей в одержанні професії, яка відпо-
відає бажанням і здібностям, тим самим роблячи 
людину конкурентоспроможною на ринку праці [7]. 
Основна мета профорієнтації – подолання дис-
балансу потреб у професійній праці між працівни-
ками та підприємством.

Основними формами профорієнтаційної 
роботи є :

– професійна освіта – початкова професійна 
підготовка школярів, що здійснюється через спеці-
альні уроки з основ енергозбереження;

– професійна інформація – система постій-
ного й планомірного інформування молоді, що 
навчається, та людей, які шукають роботу, про 
потреби суспільства в кадрах різних професій 
та кваліфікацій, що розуміються на енергозбере-
женні, про особисті якості людини, істотні для про-
фесійного самовизначення;

– професійна консультація – надання допо-
моги зацікавленій людині щодо енергозбереження 
та енергоефективності як у професійних, так і в 
інших сферах життя людини;

– професійний відбір – визначення міри  
професійної здатності людини до конкретної про-
фесії.

Людина, що влаштовується на роботу, активно 
включається в систему професійних і соціально-
психологічних відносин конкретного підприєм-
ства, тобто реалізується процес трудової адап-
тації – соціальний процес освоєння особистістю 
нової трудової ситуації, в якої особистість і тру-
дове середовище активно впливають одне на 
одного [8]. Адаптація являє собою єдність про-
фесійної, психофізіологічної, соціально-психоло-
гічної, організаційно-адміністративної, економіч-
ної, санітарно-гігієнічної, енергетичної адаптацій. 
Основне завдання адаптації – забезпечити якісне 
освоєння набутої професії в умовах нового трудо-
вого колективу в якомога коротший час. 

Формування енергоефективної компетент-
ності залежить від розуміння її потреб, мотива-
ційних установ. Системи матеріальних стимулів 
та нематеріальної мотивації працівників повинні 
ґрунтуватися на всебічному моніторингу поведінки 
працівників, тобто на мотиваційному моніторингу. 

Мотиваційний моніторинг – це система постійного 
спостереження і контролю стану мотивації трудо-
вої діяльності з метою його оперативної діагнос-
тики й оцінки в динаміці, прийняття кваліфікова-
них управлінських рішень в інтересах підвищення 
енергетичної ефективності виробництва [9]. 

Мотиваційний моніторинг на підприємстві спря-
мований на:

– вивчення потреб, що постійно змінюються, 
інтересів, ціннісних орієнтацій та мотивів праців-
ників у сфері праці;

– визначення мотиваційного потенціалу та 
міри його використання в трудовому процесі;

– виявлення змін у структурі мотивів, прогно-
зування їх розвитку та впливу на результати діяль-
ності.

Отже, запровадження мотиваційного моніто-
рингу на підприємствах дозволяє мати повну й 
достовірну інформацію про об’єкт управління, 
стан і динаміку мотиваційної спрямованості кадрів, 
а також ретельно стежити за соціально-економіч-
ними наслідками управлінських рішень та вміти їх 
прогнозувати. 

Ступінь успішної організації системи мотивації 
та стимулювання в енергозбереженні, як і органі-
зації кадрового забезпечення підвищення енер-
гоефективності діяльності підприємства, виявля-
ється після проведення комплексної оцінки кадрів 
підприємства. 

Комплексна оцінка кадрів виявляє ступінь 
відповідності енергоефективної компетентності 
кадрів певним параметрам, вимогам. Комплексна 
оцінка показує грамотність організації кадрового 
забезпечення, ефективність трудової діяльності 
кадрів та ступінь використання їх трудового потен-
ціалу.

За результатами проведення комплексної 
оцінки виявляється результативність формування 
енергоефективної компетентності кадрового 
забезпечення на підприємстві, а також здійсню-
ється вирішення таких управлінських проблем, як:

– підбір і розстановка нових працівників;
– визначення ступеню відповідності займаної 

посади, прогнозування просування працівників по 
службі і планування кар'єри;

– раціоналізація та удосконалення засобів і 
методів роботи, управлінських процедур;

– удосконалення організації праці;
– побудова ефективної системи мотивації тру-

дової діяльності;
– оцінка ефективності навчання працівників, 

удосконалення планів, програм підвищення квалі-
фікації кадрів;

– оцінка ефективності роботи трудових колек-
тивів і окремих працівників.

Для формування енергоефективної компетент-
ності кадрового забезпечення та для підвищення 
енергоефективності підприємству слід створити 
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систему енергетичного менеджменту. Створення 
системи енергетичного менеджменту відбува-
ється відповідно до національного стандарту 
України ISO 50001:2011 «Системи енергетичного 
менеджменту. Вимоги та настанова щодо вико-
ристання» (ISO 50001:2011 «Energy management 
systems – Requirements with guidance for use») 
[10]. Стандарт ISO 50001 забезпечує будь-яке 
підприємство, незалежно від його розміру, тери-
торіального або географічного положення, повно-
цінною стратегією дій в управлінській та технічній 
областях з метою підвищення ефективності енер-
госистеми підприємства.

Сертифікація відповідно до стандарту ISO 
50001 передбачає [10]:

– прозорість та об'єктивність оцінки ефектив-
ності енергоспоживання;

– скорочення витрат;
– можливість участі в тендерах; 
– наявність обов'язкового, на багатьох міжна-

родних ринках, сертифікату;
– зміцнення іміджу і репутації підприємства;
– підвищення конкурентоспроможності під-

приємства; 
– придбання маркетингового інструменту для 

залучення більшої кількості споживачів і партнерів;
– зниження забруднення навколишнього 

середовища і збереження природних ресурсів.
Стандарт установлює вимоги до системи енер-

гетичного менеджменту підприємства:
– розроблення політики більш результатив-

ного використання енергії;
– коригування мети і завдання відповідно до 

політики;
– використання даних для більш повного 

розуміння того, як краще використовувати енер-
гію, і для прийняття відповідних рішень;

– вимір результатів;
– аналіз того, наскільки добре працює полі-

тика;
– постійне поліпшення енергетичного мене- 

джменту.
Також стандарт може бути скориговано так, 

щоб узгоджуватися з вимогами підприємства, 
беручи до уваги особливості його системи, ступінь 
керування документацією і ресурсами, та бути 
застосовним до будь-якої діяльності, що є під-
контрольною цьому підприємству.

Стандарт ISO 50001 ґрунтується на методоло-
гії, відомій як цикл постійного поліпшення «Пла-
нуй – Виконуй – Перевіряй – Дій» («Plan – Do – 
Check – Act» (PDCA), і запроваджує енергетичний 
менеджмент у повсякденну діяльність (практику) 
підприємства.

Підхід на основі циклу PDCA може бути опи-
сано так:

– планування – аналіз енергопараметрів та 
визначення базового рівня енергетичних харак-

теристик, індикаторів енергоефективності (ІЕЕ); 
встановлення цілей, завдань та розроблення пла-
нів заходів, необхідних для досягнення результа-
тів, які поліпшать енергетичні характеристики від-
повідно до енергетичної політики підприємства;

– виконання – впровадження планів заходів у 
сфері енергетичного менеджменту;

– перевірка – здійснення моніторингу і вимі-
рювання ключових характеристик діяльності, що 
визначають енергетичні характеристики щодо 
енергетичної політики, цілей і задокументованих 
результатів;

– дія – вживання заходів щодо постійного 
поліпшування енергетичних характеристик і показ-
ників системи енергетичного менеджменту.

Ключовим елементом системи енергетичного 
менеджменту є служба енергетичного менедж-
менту, яка буде самостійно впроваджувати енер-
гозберігаючі заходи. 

Основними функціями служби енергетичного 
менеджменту на підприємстві є:

– взаємодія з енергоспоживачами підприєм-
ства і взаємодія з енергопостачальними організа-
ціями;

– моніторинг та надання інформації про енер-
госпоживання за окремими структурними підрозді-
лами (виробництвами, цехами, ділянками);

– підготовка пропозицій з енергозбереження;
– запуск енергозберігаючих проектів і управ-

ління ними;
– проведення роз'яснювально-виховної 

роботи з усіма працівниками про важливість і 
необхідність енергозбереження;

– створення системи мотивації персоналу 
щодо підвищення енергоефективності та енергоз-
береження.

Складники професійної компетентності 
фахівця з енергетичного менеджменту на підпри-
ємстві подано в табл. 1.

Підвищення енергоефективності на підприєм-
стві підвищує доходи підприємства і разом із тим 
приносить такі результати: 

– заощадження коштів, що забезпечує зрос-
тання конкурентоспроможності підприємства, осо-
бливо при зростанні цін на енергоносії; 

– збільшення продуктивності через удоскона-
лення виробничих процесів, що пов’язані із спосо-
бом використання енергії;

– встановлення квот на викиди, що дозволяє 
знизити залежність від цін на енергоносії, змен-
шити ризики підприємства, що, в свою чергу, під-
вищує вартість підприємства;

– скорочення викидів у навколишнє серед-
овище, через що покращується екологічний стан, 
а з ним – імідж підприємства [14].

Фактори, що впливають на енергоефективність 
підприємства, можна умовно розбити на дві групи: 
прямі і непрямі [15]. Прямі фактори: зацікавленість 
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Таблиця 1
Складники професійної компетентності фахівця з енергетичного менеджменту на підприємстві*

Складові професійної 
компетентності Знання Уміння

Комунікація, 
Автономність та 
відповідальність

Здатність до розробки, 
впровадження, підтримки 
постійного вдосконалення

системи енергетичного 
менеджменту з урахуван-
ням нормативних вимог

Розуміти основні енер-
гетичні принципи і знати 

основи енергетичної науки, 
енергоспоживання і енер-
гетичного менеджменту

Знати основи організацій-
ного управління;

Знати принципи системи  
енергоменеджменту, в 
тому числі енергетичне 

планування;
Знати основні структурні 
форми організації, моделі 

менеджменту, процеси 
прийняття рішень, а також 
їх вплив на системи енер-

гоменеджменту;
Знати вимоги ISO 50001 та 

пов’язаних стандартів;
Знати технологію енерге-

тичного менеджменту

Вміти застосовувати  
принцип PDCA;

Вміти застосовувати відповідні 
правила і стандарти енергетич-
ного менеджменту (особливо 

ISO 50001);
Вміти розробляти та інтерпре-

тувати вимоги, а також реалізу-
вати їх відповідним для конкрет-

ного підприємства способом;
Вміти аналізувати вимоги від-
повідних правил і стандартів 
(зокрема, бути здатним пра-
цювати із загальним змістом 

або спільними елементами всіх 
стандартів на системи менедж-
менту, що мають відношення до 

підприємства, а також вимо-
гами, які є специфічними для 
набору правил чи стандартів) Приймати та 

забезпечувати 
виконання рішень;

Думати і діяти 
цілісно, відповідним 
чином залежно від 

ситуації;
Розпізнавати 
і інформувати 
значимість і 

цінність фактів, 
що впливають на 

енергоефективність;
Належним чином 
урегульовувати 

конфлікти;
Здійснювати 

зворотний зв'язок;
Працювати в команді 

та спілкуватися 
відповідним чином, 

приділяючи особливу 
увагу цільовій групі

Здатність до визначення 
критеріїв та методів, необ-

хідних для ефективного 
функціонування і управ-

ління системою енергетич-
ного менеджменту 

Знати методи і техно-
логії для підвищення та 

покращення енергетичної 
ефективності

Вміти застосовувати методи 
і технології для підвищення 

та покращення енергетичного 
менеджменту;

Вміти інтегрувати методи 
підвищення енергетичної 
ефективності в процеси і 

вжити відповідних заходів для 
забезпечення ефективності 

системи менеджменту

Здатність планувати діяль-
ність та базові показники 

у сфері енергетичного 
менеджменту

Знати принципи розра-
хунку потреби в енергії/
використанні об’єктів, 
обладнання, систем, 

процесів і персоналу, що 
працює в інтересах або від 

імені підприємства;
Знати показники енергое-
фективності, результатив-
ності використання енергії

Вміти обчислити базові показ-
ники енергоспоживання та 

енергоефективності;
Вміти визначати і представляти 

енергетичні потоки;
Вміти моделювати процеси 

для поліпшення енергетичної 
ефективності

Здатність до управління 
проектами з енергоефек-

тивності

Знати методи і технології 
управління проектами

Вміти застосовувати процеси та 
методи управління проектами

Здатність до розробки,  
здійснення, оцінки й 

удосконалення програми 
енергоаудиту підприємства

Знати методику оцінки 
енергетичного менедж-
менту на підприємстві

Вміти створювати, застосову-
вати, аналізувати, переглядати, 
удосконалювати програми енер-

гоаудиту підприємства

Здатність до консультацій 
всіх рівнів підприємства

Знати принципи організації 
членів команди, проектів і 

програм, специфічні техніки 
модерації під час зустрічей 

різних цільових груп

Вміти підготовлювати, прово-
дити/  модерувати і стежити за 
подіями, а також бути в змозі 

оцінити їх;
Вміти координувати і спрямову-
вати діяльність з енергетичного 
менеджменту на підприємстві;

Вміти пояснити складні питання,  
відповідним чином різним 

цільовим групам, особливо для 
значних споживачів енергії;

Вміти надати тренінги, заохо-
чення і поради для різних цільо-

вих груп
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власника підприємства в економії ресурсів; харак-
тер діяльності підприємства, що визначає залеж-
ність виробництва від постачальників ресурсів, 
персонал підприємства, споживачі продукції. 

Непрямі фактори: навколишнє середовище, в 
тому числі рівень конкуренції заданому продукту, 
рівень розвитку інфраструктури зберігання і тран-
спортування продукції; економічна стратегія дер-
жави щодо розвитку відповідної галузі, юридичне 
і правове середовище, політичний стан серед-
овища, соціальна сфера.

Автори Р.В. Севастьянов, Я.Ю. Калітіна [17], 
проаналізувавши різні підходи до визначення 
основних факторів, що впливають на енергоефек-
тивність підприємства, пропонують систематизу-
вати фактори, поділивши їх на 2 групи: інноваційні 
та традиційні. Їх класифікацію наведено у табл. 2.

Таблиця 2
Фактори, що впливають на 

енергоефективність промислового 
підприємства

Інноваційні фактори Традиційні фактори
Питома вага інноваційних 
впроваджень на підприємстві 
в області енергоефективності

Фінансова стійкість 
підприємства

Участь підприємства у дер-
жавних і позадержавних про-
грамах з енергозбереження

Стимулювання 
персоналу в економії 
енергоресурсів

Питома вага коштів, що виді-
ляються підприємством на 
впровадження нових енергоз-
берігаючих технологій

Питома вага 
енерговитрат у 
собівартості продукції

Застосування енергозберігаю-
чих технологій і обладнання

Енергоаудит

Ступінь використання 
вторинних паливно-
енергетичних ресурсів

Кваліфікація 
персоналу у сфері 
енергозбереження

Вироблення енергетичних 
ресурсів власними  
джерелами енергії

Безперервний і 
точний контроль 
використання 
енергоресурсів на 
підприємстві

Усвідомлення важливості питань підвищення 
енергоефективності та енергозбереження відбува-
ється не тільки на рівні підприємства, а також і на 
рівні держави, що підтверджують заходи щодо під-
вищення громадсько-освітнього рівня у цій сфері 
та прийняті в державі програми освіти населення 
та підготовки кадрів (Закон України «Про енергоз-
береження» від 01.07.94 (із змінами та доповне-
ннями); Накази Міносвіти та Державного комітету 
України з енергозбереження про заходи щодо 
підвищення громадсько-освітнього рівня у сфері 
енергозбереження, про затвердження Програми 
освіти населення України з енергозбереження). 
Окрім цього в Україні створено Державне агент-
ство з енергоефективності та енергозбереження 
України, однією з основних задач якого є [18]: впро-

вадження механізму стимулювання енергозбере-
ження, ефективного використання паливно-енер-
гетичних ресурсів, відновлюваних джерел енергії 
та альтернативних видів палива і здійснення моні-
торингу їх застосування; організація навчання та 
підготовка пропозицій щодо вдосконалення сис-
теми підготовки та перепідготовки фахівців у сфері 
ефективного використання паливно-енергетичних 
ресурсів, енергозбереження, відновлюваних дже-
рел енергії та альтернативних видів палива.

Висновки з проведеного дослідження. 
У цьому дослідженні розвинене поняття «енер-
гоефективна компетентність» кадрового забез-
печення підприємства. Систематизовано та 
проаналізовано фактори, що впливають на роз-
виток енергоефективної компетентності кадро-
вого забезпечення підприємства та запропоно-
ваний алгоритм формування енергоефективної 
компетентності кадрів на підприємстві. Дослі-
джено необхідність впровадження енергетичного 
менеджменту на підприємство задля підвищення 
його енергоефективності та запропоновано скла-
дові професійної компетентності фахівця з енер-
гетичного менеджменту на підприємстві. 

Перспективи подальших досліджень поляга-
ють у виявленні структурних елементів кадрового 
забезпечення у підвищенні енергоефективності 
діяльності підприємства та аналізі методів щодо 
оптимального кадрового забезпечення підприєм-
ства задля підвищення його енергоефективності.
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У статті розглянуто сутність інвести-
ційного ризику діяльності підприємства. 
Встановлено основні чинники, які зумов-
люють інвестиційний ризик промислових 
підприємств. Здійснено класифікацію видів 
інвестиційного ризику. Подано методич-
ний підхід до обґрунтування критерію при-
йняття оптимальних інвестиційних рішень 
в умовах невизначеності. Запропоновано 
формалізований вираз критерію вибору най-
кращого інвестиційного проекту з урахуван-
ням ризику.
Ключові слова: інвестиційний ризик; інвес-
тиційний проект; інвестор; мінімізація інвес-
тиційних ризиків.

В статье рассмотрена сущность инве-
стиционного риска деятельности пред-
приятия. Установлены основные факторы, 
которые обуславливают инвестиционный 
риск промышленных предприятий. Осу-
ществлена классификация видов инве-
стиционного риска. Подан методический 

подход к обоснованию критерия принятия 
оптимальных инвестиционных решений в 
условиях неопределенности. Предложено 
формализованное выражение критерия 
выбора лучшего инвестиционного проекта 
с учетом риска.
Ключевые слова: инвестиционный риск; 
инвестиционный проект; инвестор; мини-
мизация инвестиционных рисков.

In the article, the essence of the investment risk 
of the enterprise activity is considered. Defined 
the main factors, which determine the investment 
risk of industrial enterprises. Done the types clas-
sification of the investment risk. Given a methodi-
cal approach for the criteria grounding of mak-
ing optimal investment decisions in conditions of 
uncertainty. Proposed the formalized expression 
of the criteria of choosing the best investment 
project with risk-taking.
Key words: investment risk; investment project; 
an investor; minimize investment risks.

Постановка проблеми. Самі результати діяль-
ності будь-якого підприємства завжди характе-
ризуються тим чи іншим рівнем невизначеності. 
А дослідження інвестиційних ризиків є надзви-
чайно важливим, оскільки необхідно знаходити 
методи їх подолання або мінімізації для того, щоб 
інвестор був готовий вкласти кошти в проект.

Особливо великим рівнем невизначеності 
характеризується інвестиційна діяльність, для 
якої є притаманною значна тривалість реалізації 
інвестиційних проектів, наявність великої кількості 
чинників, які визначають кінцеві результати здій-
снення цих проектів, мінливість цих результатів у 
часі, часткова незворотність процесу інвестування 
тощо. Внаслідок цього більшість підприємств у 
своїй інвестиційній діяльності постійно стикаються 
з інвестиційним ризиком, який розглядається 
переважно як негативна, але іманентна власти-
вість цієї діяльності.

У процесі прийняття інвестиційних рішень та 
обґрунтування вибору найкращого інвестиційного 
рішення серед декількох альтернативних рішень 
розробники інвестиційних програм та проектів 
недостатньо враховують фактор ризику.

А більш повне врахування чинника ризику у 
процесі розроблення та ухвалення інвестиційних 
рішень на підприємствах потребує поглиблення 
уявлень про сутність інвестиційного ризику, фак-
тори, які його зумовлюють, а також про механізм 
його формування. Тоді, використовуючи методи 
економіко-математичного моделювання, можливо 
побудувати науково обґрунтовані критерії вибору 
найкращих варіантів подальшого розвитку інвес-

тиційної діяльності на підприємстві серед мно-
жини альтернативних варіантів такого розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз літературних джерел дає змогу визначити 
чотири загальні підходи до трактування поняття 
економічного ризику. Згідно з першим з них, який 
викладено, зокрема, у роботах  [1, с. 59], [2, с. 5] 
тощо, ризик ототожнюється з можливістю певної 
небезпеки, яка негативно відобразиться на резуль-
татах або умовах підприємницької діяльності. 
Другий підхід до тлумачення поняття економіч-
ного ризику передбачає не лише визначення цієї 
категорії, але й окреслення можливих шляхів його 
кількісного оцінювання. Так, у роботі [3, с.43] зазна-
чається, що «ризик – це, з одного боку, небезпека 
потенційно можливої втрати ресурсів або недо-
отримання доходів порівняно з розрахунковим 
варіантом; з іншого боку – це імовірність отримання 
додаткового обсягу прибутку, пов’язаного з ризи-
ком». Третій підхід до тлумачення поняття еконо-
мічного ризику, викладений, зокрема, у [4, с.11], 
передбачає його ототожнення з подією або чинни-
ками, які зумовили або можуть зумовити настання 
несприятливої для підприємства ситуації. Зре-
штою, четвертий підхід до трактування поняття еко-
номічного ризику, що є в літературі, робить наголос 
не на результатах чи джерелах виникнення ризику, 
а на процесі управління ним. Так, у роботі [5] зазна-
чається, що «ризик – це діяльність, пов’язана з 
подоланням невизначеності у ситуації неминучого 
вибору, у процесі якої є можливість кількісно та 
якісно оцінити імовірність досягнення сподіваного 
результату, невдачі та відхилення від мети» [5, с. 7].
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Часто ототожнюють два поняття, тобто ризик і 
невизначеність. Ризик – це ситуація, в якій є ймо-
вірність досягнення очікуваних результатів і відо-
мий розподіл ймовірностей відхилень цих показ-
ників від їх очікуваних значень. Інакше кажучи, 
ймовірність того, що можна виміряти. Невизна-
ченість – це ситуація, в якій розподіл вірогідності 
розходження результатів від їх очікуваних значень 
невідомий і його не можна оцінити. Іншими сло-
вами, цей ризик може виміряти невизначеність [6].

Значну кількість наукових праць приділено 
також питанням групування чинників, що визна-
чають рівень економічного ризику, та методичним 
засадам їх аналізування. Так, зокрема, у роботі 
[7, с. 15] її автори визначають три основні причини 
виникнення невизначеності, а саме: принципову 
індетермінованість більшості економічних проце-
сів, економічну неоптимальність повноти інфор-
мації та її асиметрію.

У роботі [6, с. 23] автори поділяють джерела 
економічного ризику на зовнішні, які формуються у 
зовнішньому середовищі системи і повністю уник-
нути яких неможливо, та внутрішні, що виникають 
усередині самої системи, а їх наявність і активність 
значно залежать від дій самого суб’єкта ризику. 
У праці [8, с. 44] її автори виділяють сім основних 
джерел ризику підприємств: конкуренцію, інвесто-
рів, глобалізацію, зростаюче регулювання еконо-
міки, фінансову нестабільність, політичні зміни та 
науково-технічну революцію.

Проблему аналізування та оцінювання чинни-
ків інвестиційного ризику докладно досліджено, 
зокрема, і у роботі [9]. Докладно описавши наявні 
натепер методи такого аналізування, автор роботи 
зауважує, що «оцінка інвестиційного ризику мен-
шою мірою, ніж інші етапи розроблення проекту, 
піддається формалізації і кількісному вираженню. 
Тому в цій сфері немає загальноприйнятих стан-
дартів» [9, с. 291].

Слід відзначити, що загальним критерієм при-
йняття оптимального інвестиційного рішення у 
фінансовому менеджменті вважається максимум 
ринкової вартості підприємства (або окремих його 
активів) [10, с. 626]. Внаслідок цього інвестор пови-
нен прагнути до максимізації різниці між вартістю 
майна, обчисленої за доходом від його експлуата-
ції, та вартістю його майна, розрахованої за витра-
тами на його створення [11, с. 19–20]. Водночас не 
досить повно формалізовано сам критерій, який 
потребує розроблення методичних засад ураху-
вання фактору ризику під час здійснення капіта-
лізації доходів від функціонування інвестиційних 
проектів.

Формування цілей статті. Метою статті є 
з’ясування сутності інвестиційного ризику та визна-
чення основних чинників, які зумовлюють інвести-
ційний ризик промислових підприємств; проведення 
класифікації видів інвестиційного ризику; встанов-

лення взаємозв’язків між показниками, що харак-
теризують інвестиційний проект; визначення осно-
вних чинників, що впливають на вартість майна, за 
доходом від його експлуатації, та з’ясування місця, 
яке займає серед них чинник ризику; розроблення 
обґрунтованої методики прийняття оптимальних 
інвестиційних рішень в умовах невизначеності, яка 
би базувалася на встановленні ринкової вартості 
майна з урахуванням фактору ризику його при-
дбання та експлуатації; побудова формалізованого 
виразу критерію вибору найкращого інвестиційного 
проекту з урахуванням чинника ризику.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Одним із факторів успішного існування та подаль-
шого розвитку підприємств в умовах реформу-
вання є можливість управління ризиком, тобто 
здатність із найменшими витратами передба-
чати фінансові витрати, необхідні та достатні 
для зменшення імовірності появи несприятливих 
результатів, а у разі їх настання – вміння локалі-
зувати негативні наслідки цих подій. Інвестиційні 
ризики – це ризики, пов’язані зі вкладенням капі-
талу. Оскільки різні суб’єкти інвестиційного ризику 
приймають різні види фінансово-інвестиційних 
рішень, то з’являється можливість здійснити гру-
пування видів інвестиційних ризиків не лише за їх 
суб’єктами, але і за видами цих рішень (табл. 1).

Якщо застосувати комплексний підхід до 
з’ясування механізму виникнення інвестиційного 
ризику, то слід відзначити наявність певної ієрархії 
невизначеностей, які його зумовлюють. 

На вищому щаблі цієї ієрархії буде знаходитися 
невизначеність узагальнюючих показників оцінки 
ефективності та доцільності реалізації інвестиційних 
проектів (чистої теперішньої вартості доходу за про-
ектом, внутрішньої норми доходності проекту тощо). 

Невизначеність цих показників зумовлюється 
невизначеністю показників нижчого рівня, до яких 
належать: фінансові результати (прибуток на чис-
тий грошовий потік) за періодами (роками) експлу-
атації проекту; ефективний термін експлуатації 
проекту; потрібні інвестиції у проект; ставка дис-
конту за проектом..

Вищеперераховані показники інвестиційних 
проектів, що визначають величину узагальнюючих 
показників ефективності та доцільності їх реаліза-
ції, знаходяться під впливом багатьох чинників, які 
прямо чи опосередковано визначають їх рівень. 

У зв’язку з цим невизначеність показників інвес-
тиційних проектів, які реалізує або планує реалізу-
вати підприємство, може бути зумовлена трьома 
причинами, а саме:

1) невизначеністю, яка зумовлена відсутністю 
інформації про повний перелік чинників, що впли-
вають на рівень показників інвестиційних проектів;

2) невизначеністю, яка зумовлена відсут-
ністю повної інформації про прогнозні значення  
показників, які характеризують чинники впливу;
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3) невизначеністю, зумовленою відсутністю 
інформації про кількісні залежності між чинниками 
впливу та показниками інвестиційних проектів.

Описаний механізм утворення інвестиційного 
ризику на підприємстві дає, серед іншого, мож-
ливість виокремити, окрім запропонованих вище, 
також і його види за джерелами невизначеності, що 
справляють переважний вплив на утворення інвес-
тиційного ризику на конкретному підприємстві.

Отже, можна запропонувати таке визначення 
поняття інвестиційного ризику проектів: це така 
їх характеристика, яка зумовлює принципову 
неможливість абсолютно точно оцінити зна-
чення узагальнюючих показників ефективності та 
доцільності реалізації цих інвестиційних проектів 
внаслідок невизначеності, пов’язаною із дією чин-
ників, що зумовлюють значення цих показників.

Під час розгляду можливостей реалізації пев-
ного інвестиційного проекту урахування фактору 
інвестиційного ризику повинно базуватися на 
таких методологічних принципах:

– необхідність враховувати попередній досвід 
як цього підприємства, так і інших підприємств 
стосовно реалізації інвестиційних проектів, поді-
бних до цього, стосовно чинників, які визначають 
рівень ризику їх здійснення;

– оцінювання ризику реалізації підприєм-
ством інвестиційного проекту відокремлено від 
оцінювання ризику купівлі цього підприємства як 
цілісного майнового комплексу або його частки; 

– урахування фактору часу реалізації інвес-
тиційного проекту шляхом зниження сподіваних 

фінансових результатів його здійснення на вели-
чину премії за ризик. 

При цьому інвестори, розглядаючи інвестиційні 
проекти, приймають рішення про доцільність реаліза-
ції цих проектів на підставі трьох основних показників:

– сподіваного прибутку (або чистого грошо-
вого потоку) від реалізації проекту (цим показ-
ником, зокрема, може бути його середньорічне 
прогнозне значення протягом періоду реалізації 
інвестиційного проекту);

– вартості реалізації проекту, тобто суми 
потрібних інвестицій у його здійснення;

– рівня ризику реалізації проекту (цим показ-
ником може бути, зокрема, коефіцієнт варіації за 
середньоквадратичним або середньолінійним від-
хиленням).

Між трьома вище перерахованими показни-
ками в умовах рівноваги на інвестиційному ринку 
повинен існувати певний взаємозв’язок, який задо-
вольняє таким основним вимогам:

1. У разі, якщо є декілька прийнятних інвести-
ційних проектів, що характеризуються однаковою 
вартістю та тривалістю експлуатації, із збільшен-
ням ризику реалізації проекту математичне спо-
дівання прибутку (чистого грошового потоку) за 
ними повинно збільшуватися.

2. У разі, якщо є декілька прийнятних інвести-
ційних проектів, за якими математичне сподівання 
прибутку (чистого грошового потоку) та тривалість 
їх реалізації є однаковими, із збільшенням ризику 
реалізації проекту його вартість повинна зменшу-
ватися.

Таблиця 1
Види інвестиційних ризиків підприємства за суб’єктами цих ризиків  

та фінансово-інвестиційними рішеннями, які ними ухвалюються
Види інвестиційних ризиків 
підприємства за фінансово-
інвестиційними рішеннями, 

які ухвалюються

Основні напрями ухвалення  
фінансово-інвестиційних рішень

Види інвестиційних ризиків 
підприємства за суб’єктами 

цих ризиків

1. Ризик вибору  
інвестиційних проектів

Вибір видів продукції, виробництво яких 
доцільно розширювати, та обґрунтування 
відповідних обсягів інвестицій

1. Ризик менеджерів  
підприємства

Вибір нових (покращених) видів продукції, 
виробництво яких доцільно здійснювати, та 
обґрунтування відповідних обсягів інвестицій
Вибір напрямів та форм оновлення основних 
засобів підприємства
Обґрунтування обсягів інвестицій у поповне-
ння оборотних коштів підприємства

2. Ризик прийняття стратегічних 
інвестиційних рішень

Вибір джерел фінансування та обсягів 
інвестицій з різних джерел фінансування 2. Ризик теперішніх власників 

підприємстваВибір інвестиційної стратегії підприємства
Вибір дивідендної політики підприємства

3. Ризик вибору напрямів 
вкладання коштів

Вибір підприємств, акції яких доцільно при-
дбати 3. Ризик майбутніх власників 

підприємства
Вибір складу та структури портфеля акцій
Вибір підприємств, які доцільно кредитувати 4. Ризик кредиторів  

підприємстваФормування кредитного портфеля



163

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

3. У разі наближення рівня ризику реалізації 
проекту до максимально можливого його зна-
чення вартість проекту за фіксованого сподіваного 
прибутку (чистого грошового потоку) та тривалості 
його здійснення наближається до нуля.

4. Вартість інвестиційного проекту за фіксо-
ваного сподіваного прибутку (чистого грошового 
потоку) та тривалості його здійснення зменшу-
ється пропорційно до зростання ризику реалізації 
проекту.

Враховуючи вищеперераховані залежності між 
показниками інвестиційного проекту, нами пропо-
нується формалізувати взаємозв’язок між ними у 
вигляді таких формул:

– у разі, якщо термін експлуатації проекту є 
необмеженим (наприклад, інвестиційний проект 
передбачає купівлю акцій підприємства):

x n x n f P n Q ni vi
j

k

ij j i+( ) = ( ) + ( ) + ( )
=

−

∑1
1

1

;                  (1)

– у разі, якщо термін експлуатації проекту є 
обмеженим:

;                 (2)

де ,  – вартість інвестиційного проекту від-
повідно у разі, коли тривалість його експлуатації 
є необмеженою та коли ця тривалість є обмеже-
ною; M – математичне сподівання річного доходу 
за проектом (у разі, коли тривалість експлуатації 
проекту є обмеженою, дохід за ним, окрім при-
бутку, повинен включати також і амортизаційні 
відрахування);  – річна безризикова ставка дис-
конту у частках одиниці;  – фактичне значення 
показника ризику реалізації проекту;  – мак-
симально можливе значення показника ризику 
реалізації проекту;  – ставка капіталізації дохо-
дів за проектом.

Якщо у формулі (1) поділити математичне спо-
дівання річного доходу за проектом  на вартість 
проекту , то отримаємо залежність між ризиком 
інвестування та середньою доходністю проекту:

,                  (3)

де   –середньорічна доходність проекту у 
частках одиниці.

Слід відзначити, що максимально можливе 
значення коефіцієнта варіації за показником 
середньоквадратичного відхилення може бути як 
завгодно великим (що обмежує можливості його 
застосування у цьому разі), а за показником серед-
ньолінійного відхилення становить 2. У зв’язку з 
цим під час використання цього показника вираз 
(2) набуває такого вигляду:

,                (4)

де  – значення коефіцієнта варіації доходу за 
проектом за середньолінійним відхиленням.

З вищевикладеного випливає, що реалізація 
певного інвестиційного проекту є доцільною, якщо 
виконується така нерівність:

,                      (5)

де  – фактична вартість реалізації інвести-
ційного проекту.

Відповідно у разі, якщо є декілька альтернатив-
них інвестиційних проектів, найкращий проект слід 
обирати за таким критерієм:

,                      (6)
де  – формалізований вираз критерію вибору 

найкращого інвестиційного проекту з урахуванням 
ризику його реалізації;  – розрахункова вартість 
і-го проекту, отримана за формулою (2), ; 

 – фактична вартість і-го проекту.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, 

інвестиційний ризик являє собою невід’ємний 
елемент підприємницької діяльності будь-якого 
суб’єкта господарювання. Якщо застосувати комп-
лексний підхід до з’ясування механізму виник-
нення інвестиційного ризику, то слід відзначити 
наявність певної ієрархії невизначеностей, які 
його зумовлюють. 

Сама невизначеність показників інвестиційних 
проектів може бути зумовлена певними трьома 
причинами. У процесі дослідження здійснено 
класифікацію видів інвестиційного ризику за його 
суб’єктами та за видами фінансово-інвестиційних 
рішень, що ухвалюються. 

Використання запропонованих класифікацій-
них ознак у практиці діяльності підприємств дасть 
змогу більш чітко зіставити джерела інвестицій-
ного ризику з особами, які можуть впливати на 
його рівень.

Використовуючи запропонований підхід до 
урахування фактору ризику під час оцінки ефек-
тивності та доцільності реалізації інвестиційних 
проектів, інвестор може здійснити обґрунтований 
вибір найкращого з цих проектів. 

Це дозволить підвищити ступінь обґрунтова-
ності прийняття інвестиційних рішень на підпри-
ємстві, зменшити імовірність погіршення фінансо-
вого стану підприємства-інвестора та покращити 
співвідношення між рівнем ризику та сподіваною 
доходністю реалізації інвестиційних проектів, які 
планує здійснити підприємство. 

Проведені дослідження показали також, що 
цей підхід може бути використано під час обґрун-
тування вибору джерела фінансування інвестицій-
ного проекту, а також під час формування інвести-
ційних портфелів підприємств.
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РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА 
НА ОСНОВІ МОДЕЛІ КОМПЕТЕНЦІЙ
DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISES BASED 
ON THE MODEL OF COMPETENCIES
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У статті розглянуто формування моделі 
компетенцій. Компетенції мають складну 
структуру, проте доцільно виділити чотири 
основні складники (аспекти): цінності (аксі-
ологічний), знання (когнітивний), навички, 
уміння (операційний), мотиви здійснення 
діяльності (мотиваційний). Формування ком-
петенцій необхідно забезпечити на кожному 
організаційному рівні. Послідовність фор-
мування інтегральної моделі компетенцій 
охоплює такі етапи: стратегічний, опера-
ційний, тактичний, критеріальний, моні-
торинговий. Ключові компетенції доцільно 
визначити через залучення до цього процесу 
персоналу підприємства. 
Ключові слова: компетенція, цінності, 
стратегія, модель компетенції, ключова 
компетенція.

В статье рассмотрено формирование 
модели компетенций. Компетенции имеют 
сложную структуру, однако целесообразно 
выделить четыре основные составляющие 
(аспекты): ценности (аксиологический), 
знание (когнитивный), навыки, умения (опе-
рационный), мотивы совершения деятель-
ности (мотивационный). Формирование 
компетенций необходимо обеспечить на 
каждом организационном уровне. Последо-

вательность формирования интегральной 
модели компетенций охватывает сле-
дующие этапы: стратегический, опера-
ционный, тактический, критериальный, 
мониторинговый. Ключевые компетенции 
целесообразно определить путем привле-
чения к этому процессу персонала предпри-
ятия.
Ключевые слова: компетенция, ценности, 
стратегия, модель компетенции, ключевая 
компетенция.

The article considers the formation of the com-
petences model. Competences have a complex 
structure, it is expedient to distinguish four main 
components (aspects): values (axiological), 
knowledge (cognitive), skills, skills (operational), 
motives for performing activities (motivational). It 
is advisable to form competencies at each orga-
nizational level. The sequence of formation of 
the integrated model of competences covers the 
following stages: strategic, operational, tactical, 
criterial, monitoring. It is expedient to determine 
key competencies by involving the personnel of 
the enterprise in this process.
Key words: competence, values, strategy, com-
petence model, key competence.

Постановка проблеми. Результати української 
економіки й основних її структурних елементів – 
підприємств показують відставання від економік 
провідних країн і компаній і вимагають пошуку 
нових, більш досконалих підходів до розвитку під-
приємств. Одним із таких підходів є компетент-
нісний підхід, загальна концепція якого полягає у 
формуванні бізнес-компетенцій, що стають осно-
вою процесу саморозвитку організації. На основі 
бізнес-компетенцій окреслюється стратегічна 
спрямованість підприємства, вимоги до всіх його 
елементів, в тому числі до персоналу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Базову основу для сучасного розуміння ключо-
вих бізнес-компетенцій сформували Прахалад і 
Хемел в основоположній праці «Ключова компе-
тенція корпорації» [1]. Термін «ключова компетен-
ція» (в їх розумінні) визначає набір умінь і техно-
логій, комплекс накопичених організацією знань і 
досвіду, який стає основою успішної конкуренції. 
Вони також сформували поняття стратегічної архі-
тектури – загального (генерального) плану розгор-
тання нових функціональностей, набуття нових 
компетенцій або переміщення наявних і нової 
конфігураціі системи взаємодії зі споживачами. 
Серед значущих необхідно відзначити роботи 
О.Б. Ідрісова [2] В.С. Єфремова та І.А. Ханикова 
[3]. О.Б. Ідрісов констатує, що успіх компанії в кон-

курентній боротьбі загалом залежить від трьох 
груп чинників [2]:

– внутрішніх компетенцій, до яких можна від-
нести ноу-хау, унікальні технології, бізнес-процеси 
(управління проектами, управління якістю, збут, 
маркетинг, планування, мотивація), кваліфікова-
ний персонал;

– зовнішніх компетенцій, до складу яких вхо-
дять стійкі зв'язки з постачальниками і спожива-
чами, можливість лобіювання інтересів, здатність 
забезпечити фінансування в необхідному обсязі в 
необхідні терміни за прийнятною ціною;

– динамічних можливостей: здатності швидко 
адаптуватися до змін на ринку й управляти зна-
ннями.

Отже, стратегія компанії повинна бути спрямо-
вана на створення і посилення своїх компетенцій, 
а також розвиток динамічних можливостей.

В.С. Єфремов та І.А. Хаников у праці «Клю-
чевая компетенция организации как объект стра-
тегического анализа» [3] приводять детальний 
ретроспективний аналіз концепцій стратегічного 
планування, визначають модель і властивості 
ключових компетенцій. Ключовою (за їх визна-
ченням) називається компетенція вищого порядку, 
що бере участь в створенні найбільшої спожив-
чої вартості, яка є колективним знанням, що дає 
змогу організовувати й управляти використанням 
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інших компетенцій і здібностей, тим самим ство-
рює додаткову споживчу вартість. У роботі також 
приведена схема аналізу ключових компетенцій, 
яка включає такі етапи, як: 1) аналіз ринку та вну-
трішніх умов бізнесу, 2) ранжування компетенцій 
і виявлення ключової компетенції і 3) складання 
стратегічного плану.

М.В. Кравченко, Е.А. Дружинін, А.В. Прохо-
ров у праці «Модель управления компетенциями 
при реализации стратегии диверсификации на 
промышленном предприятии» [4] приводять кон-
цепцію та модель управління компетенціями, яка 
враховує компетенції підприємства і її співробітни-
ків під час вибору напрямів стратегії диверсифіка-
ції підприємства.

Постановка завдання. Незважаючи на широ-
кий спектр досліджень, окремі питання формування 
ключових бізнес-компетенцій, персональних компе-
тенцій та їх взаємодії потребують додаткової деталі-
зації та узагальнень. Зокрема, доцільно деталізувати 
структуру компетенції, а під час формування моделі 
компетенції забезпечити зв’язки з цінностями і стра-
тегією підприємства. Метою дослідження є окрес-
лення структури, моделі компетенцій та можливих 
шляхів визначення ключових компетенцій розвитку 
компетенцій для сталого успіху підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Концепція ключових компетенцій, як уже відзна-
чено, ефективно використовується для диверсифі-
кованих підприємств. Ідентифікація компетенцій, 
які створюють найбільшу споживчу вартість серед 
широкого спектру компетенцій, дає змогу підпри-
ємству виокремити ключові продукти, бізнес-про-
цеси і кінцеву продукцію, а також вирішити, які 
сфери бізнесу краще залишити для аутсорсингу. 
Проте необхідно відзначити, що не всі підприєм-
ства є диверсифікованими, а для правильного 
вибору ключової компетенції необхідно виділити 
максимальну кількість компетенцій. При цьому 
ключова компетенція має здебільшого інтеграль-
ний характер і складна для копіювання для кон-
курентів. Ця складність, на думку автора, зумов-
лена різноманітністю персональних компетенцій 
та унікальністю організаційної культури. Водночас 
під час розроблення моделей персональних ком-
петенцій необхідно забезпечити ефективну реалі-
зацію бізнес-процесів і ключових компетенцій (за 
їх ідентифікації), цілей і місії компанії.

«Модель компетенцій» – термін для позна-
чення повного набору компетенцій (з рівнями або 
без них) та індикаторів поведінки [5].

Для окреслення сутності компетенції при-
ведемо логічні ланки ланцюга: компетенції –  
результат.

 Компетенції Поведінка Продукт Результат 

Рис. 1. Компетенції як основа результату діяльності

У праці [5] констатується, що деякі компанії кор-
поративні принципи і цінності включають у модель 
компетенцій. Багато підприємств на своїх сайтах при-
водять корпоративні цінності, в теорії менеджменту 
виділяють окремо ціннісний підхід в управлінні [6]. 
Цінності зажди впливають на вибір і рішення. Хоча 
цінності не завжди приводять до ефективності (напри-
клад. максимізація прибутку може бути не досягнута 
через неприйняття способів її досягнення), проте вони 
мають визначальний вплив на формування бачення, 
місії, стратегічних орієнтирів. Компетенції можуть 
бути сформовані у процесі навчання (передачі знань і 
умінь), навіть короткочасного, і можуть бути диферен-
ційовані (високий, середній, низький рівень). Цінності 
не можуть бути диференційовані (не можна визна-
чити рівень справедливості, чесності). Компетенції 
і цінності завжди повинні розглядатися разом, крім 
того, ціннісні орієнтації часто формують мотиви для 
поведінки, яка визначається також і компетенціями 
(рис. 1). Перефразовуючи Пітера Друкера, «цінності – 
це робити правильні речі, а компетенції – це робити ці 
речі правильно».

Якщо розглядати компетенцію в такому 
ракурсі, то це поняття об’єднує в собі 4 складники 
(аспекти): цінності (аксіологічний), знання (когні-
тивний), навички, уміння (операційний), мотиви 
здійснення діяльності (мотиваційний) (рис. 2).

 
Компетенція 

 
Цінності 

Мотивація 

Знання 

Навички  
й уміння 

Рис. 2. Структура компетенції

Приведена на рис. 2 структура компетенції, на 
переконання автора, актуальна для всіх типів (рів-
нів) компетенцій.

Доцільне формування компетенцій на кожному 
організаційному рівні (таких рівнів можна виділити 
щонайменше три), відповідно, можна виокремити 
такі типи компетенцій, які переважно є основою 
для формування моделей компетенцій:

1. Корпоративні (загальні, стратегічні) компе-
тенції – загальні для всіх співробітників компанії, 
застосовуються для всіх працівників, відобража-
ють цінності організації, підтримують бачення і 
місію.

2. Управлінські (тактичні) компетенції – засто-
совуються для менеджерів на всіх управлінських 
рівнях, поведінкові індикатори формуються на 
основі забезпечення результату й ефективності.

3. Спеціалізовані (операційні) – застосову-
ються для визначених груп посад різних підрозді-
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лів, поведінкові індикатори формуються на основі 
реалізації процесів, які забезпечує посада.

Для будь-якого типу (рівня) компетенцій пови-
нно бути поєднання всіх чотирьох складників ком-
петенцій:

– цінностей організації – готовності працювати 
в організації (цінності організації гармонують з 
особистими цінностями);

– мотивації до діяльності – готовності і бажання 
ефективно виконувати професійну діяльність;

– професійних знань – відповідності знань, 
одержаних у результаті попередньої роботи або 
навчання, а також можливість їх удосконалення;

– професійних навичок і вмінь, заснованих на 
індивідуальних особливостях.

Складно сказати, який складник є більш значу-
щим, у багатьох дослідженнях відзначається най-
більша значущість цінностей та знань.

Основні правила визначення корпоративних 
компетенцій можна сформувати таким чином. 
Корпоративні компетенції визначаються, виходячи 
з цінностей підприємства. Цінності можуть бути 
сформульовані (формалізовані) підприємством, а 
можуть і ні. При цьому вони визначають майбутнє 
(бачення) і цілі підприємства. Корпоративні ком-
петенції визначають якості працівників, критично 
важливі для успіху підприємства.

Всі компетенції [5] повинні бути описані у формі 
поведінкових індикаторів.

Кількість корпоративних компетенцій зазвичай 
не регламентується, проте їх оптимальна кількість 
становить 5–7 одиниць.

Компетенції зазвичай позначаються певною 
назвою, якій дається відповідне опис. Назва, як 
правило, – дуже короткий термін, який виділяє 
одну компетенцію з числа інших, будучи одночасно 
змістовним і таким, що легко запам'ятовується.

Можна привести такі типові назви корпоратив-
них компетенцій, як:

– лідерство;
– клієнтоорієнтованість;
– орієнтація на результат;
– прийняття рішень;
– робота в команді;
– навчання впродовж життя;
– творчість і новаторство;
– лояльність до компанії та інші.
Управлінські компетенції – визначаються для 

працівників, зайнятих управлінням, тобто тих, у 
кого є в підпорядкуванні інші співробітники. Най-
частіше управлінські компетенції стандартні для 
управління в усіх сферах діяльності (рівнях, під-
розділах). До них можна віднести:

– роботу з людьми;
– організацію діяльності;
– управлінську відповідальність;
– самостійність; 
– стратегічну орієнтацію та ін.

Звичайно, це не повний перелік, крім того, 
в кожній організації назви компетенцій можуть 
бути різними, і замість формальної – «робота з 
людьми» цілком може бути «формування ефек-
тивних зв’язків в колективі», «забезпечення умов 
для розвитку персоналу» тощо. Це залежить від 
цінностей конкретної організації, норм і правил, 
прийнятих у ній.

Спеціалізовані (професійні, операційні) компе-
тенції визначаються для певної групи посад різних 
підрозділів організації, наприклад, для фахівців 
виробничого, фінансового відділу або відділу про-
дажів, управління персоналом тощо. Професійні 
(операційні) компетенції застосовуються для кож-
ної посади, водночас для ідентичних посад різних 
підрозділів вони повинні тотожними.

Стів Уіддетт і Сара Холліфорд [5] визначають 
модель компетенцій як термін для позначення 
повного набору компетенцій (з рівнями або без них) 
та індикаторів поведінки. Моделі можуть містити 
детальний опис стандартів поведінки персоналу 
конкретного відділу або стандарти дій, що ведуть 
до досягнення спеціальних цілей, але можуть і 
включати основні стандарти поведінки, розроблені 
для повного опису ділової структури або діяльності, 
спрямованої на досягнення комплексу різноманіт-
них корпоративних цілей [5]. З приведеного визна-
чення практики застосування компетентнісного 
підходу можна виділити такі моделі компетенцій: 
операційного рівня – спеціалізовані (для конкрет-
ного для підрозділів або окремих посад), тактич-
ного рівня – спеціальні (наприклад управлінські) і 
стратегічного рівня – загальні (корпоративні).

Розроблення моделі компетенцій вимагає зна-
чних витрат ресурсів, зокрема часу і праці. Кожна 
організація самостійно визначає, яку модель ком-
петенцій впроваджувати. Організація може вико-
ристовувати еталонні моделі компетенцій, скла-
дені фахівцями, або пристосувати відомі моделі 
до конкретних обставин організації. Дуже часто 
моделі компетенцій розробляють для ключових 
підрозділів підприємства, результати діяльності 
яких критично важливі для успіху. Можна від-
значити , що єдиних підходів і стандартизованих 
моделей компетенцій немає, проте можна виді-
лити принципи розроблення моделей компетенцій.

У розділі 2 [5] встановлені три ключові прин-
ципи, які забезпечують високу якість моделі:

1. Включення в роботу людей, діяльність і пове-
дінка яких буде порівнюватися з моделлю.

2. Інформування учасників про те, що і чому 
відбувається.

3. Стандарти поведінки, описані в компетен-
ціях, повинні бути актуальними для всіх, кого вони 
стосуються, а також враховувати інтереси органі-
зації та умови використання на практиці.

Перший принцип находить відображення і в нор-
мативних документах, зокрема в національному 
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стандарті України ДСТУ ISO 10018:2015 «Управ-
ління якістю. Настанови щодо залучення персо-
налу та щодо його компетентності». У вступі до 
стандарту зазначено: «Загальна дієвість системи 
управління якістю та її процесів залежить від залу-
чення компетентного персоналу та від того, як його 
подано та інтегровано в організації. Залучення 
персоналу є важливим для того, щоб система 
управління якістю організації досягала результа-
тів, узгоджених з її стратегічними цілями, та від-
повідала її ціннностям» [7]. Доцільно привести і 
визначення термінів у приведеному стандарті.

Придбання компетентності – процес, який 
забезпечує одержання компетентності особою, 
групою або організацією.

Розвиток компетентності – процес, який забез-
печує підвищення компетентності особи, групи 
або організації.

Уже відзначено, що компетентнісний підхід 
знайшов ефективне використання в стратегічному 
управлінні. На рисунку 1 ДСТУ ISO 10018:2015 [7] 
відображено, що в основі процесу залучення пер-
соналу та його компетентності є цінності, стратегії 
і бізнес-плани.

Цінності і стратегія, бізнес-плани підприємства 
є фундаментом, на якому будується бізнес-діяль-
ність, основними будівельними елементами є 
компетенції організації, групи, працівника. Можна 
будувати (і це часто пробують) бізнес-діяльність 
без фундаменту, але вона, скоріше за все, швидко 
зруйнується.

Проблеми в реалізації стратегії, неможливість 
досягнення стратегічних цілей часто пояснюють 
недостатністю ресурсів, зміною факторів серед-
овища або появою нових негативних чинників, але 
в цих же умовах функціонують і розвиваються й 
успішні підприємства. Проблема насамперед у 
низькій стратегічній компетентності: низькій якості 
процесу розроблення стратегії, недостатній ком-
петентності під час реалізації стратегічних цілей.

Розроблення стратегії і пошук нових можли-
востей неможливі без наявності внутрішніх ком-
петенцій реалізовувати прийняті рішення або, 
в крайньому разі, ймовірності набуття таких. 
Можна стверджувати, що є тісний взаємозв’язок 
між стратегічними цілями підприємства і корпо-
ративними компетенціями, тобто розроблення 
стратегії і моделі корпоративних компетенцій – 
взаємопов’язані процеси. Також необхідно розгля-
дати у взаємозв’язку і взаємовпливах корпора-
тивні і персональні компетенції. Їх, за можливості, 
доцільно розглядати в єдиній (інтегральній) моделі 
компетенцій. Отже, формування корпоративних 
компетенцій передує розробленню моделей пер-
сональних компетенції, тобто під час розроблення 
моделей персональних компетенції враховуються 
корпоративні компетенції і стратегія компанії, а 
також процеси, які забезпечують її реалізацію.

Можна визначити послідовність формування 
інтегральної моделі компетенцій. Логічно виділити 
п’ять етапів:

1. Стратегічний – визначення корпоративних 
компетенцій відповідно до цінностей та стратегії, 
за необхідності коригування стратегії.

2. Операційний – формування моделей профе-
сійних компетенцій, індикаторів поведінки за гру-
пами посад або посадою.

3. Тактичний – визначення управлінських ком-
петенцій шляхом конкретизації корпоративних 
компетенцій для кожного управлінського рівня, 
створення механізму управління професійними 
компетенціями на відповідних рівнях і підрозділах. 

4. Критеріальний – визначення критеріїв оцінки 
рівня компетенцій, формування індикаторів 
(шкали) рівня компетенцій, насамперед професій-
них, для їх подальшої оцінки або самооцінки.

5. Моніторинговий – перевірка моделі компе-
тенції на відповідність стратегії і цінностям підпри-
ємства. За результатами діяльності підприємства 
доцільно визначити їх зв’язок із ключовими компе-
тенціями. Для цього можна використати методику, 
приведену В.С. Єфремовим та І.А. Ханиковим 
[7]. Також доцільне залучення до цього процесу 
персоналу підприємства: провести опитування, 
які компетенції, на їх думку, є ключовими та який 
їх зв’язок із продукцією і результатами діяльності 
підприємства, додатковим опитуванням можна 
провести ранжування компетенцій і виявлення 
ключових як найбільш рейтингових. Визначення 
і розвиток ключових компетенцій є одним із вирі-
шальних чинників розвитку підприємства.

Висновки з проведеного дослідження. Ком-
петенції визначають ефективність роботи кожного 
співробітника й організації загалом. Компетенції 
мають складну структуру, проте доцільно виді-
лити чотири основні складники (аспекти): цінності  
(аксіологічний), знання (когнітивний), навички, 
вміння (операційний), мотиви здійснення діяльності 
(мотиваційний). Формування компетенцій необ-
хідно забезпечити на кожному організаційному рівні 
(таких рівнів можна виділити щонайменше три), від-
повідно, можна виокремити такі типи компетенцій, 
які переважно є основою для формування моделей 
компетенцій, як корпоративні (загальні, стратегічні), 
управлінські (тактичні) та спеціалізовані (опера-
ційні) компетенції. Послідовність формування інте-
гральної моделі охоплює такі етапи: стратегічний, 
операційний, тактичний, критеріальний, моніто-
ринговий. Ключові компетенції доцільно визначити 
через залучення до цього процесу персоналу під-
приємства: провести опитування, які компетенції, 
на їх думку, є ключовими та який їх зв’язок із про-
дукцією і результатами діяльності підприємства; 
через проведення додаткового опитуванням можна 
провести ранжування компетенцій і виявлення клю-
чових як найбільш рейтингових.
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У статті обґрунтовано необхідність удо-
сконалення системи освіти як ключового 
напряму підвищення конкурентоспромож-
ності персоналу підприємства. Виявлено 
причини дисбалансу між підготовкою фахів-
ців та їх затребуваністю на ринку праці. 
Охарактеризовано проблеми, напрями і 
загрози удосконалення системи освіти в 
контексті Національної стратегії розвитку 
освіти в Україні до 2021 року. 
Ключові слова: конкуренція, конкуренто-
спроможність,  персонал, освіта, конкурен-
тоспроможність персоналу.

В статье обоснована необходимость 
совершенствования системы образования 
как ключевого направления повышения кон-
курентоспособности персонала предпри-
ятия. Выявлены причины дисбаланса между 
подготовкой специалистов и их востре-
бованностью на рынке труда. Охаракте-

ризованы проблемы, направления и угрозы 
совершенствования системы образования 
в контексте Национальной стратегии раз-
вития образования в Украине до 2021 года. 
Ключевые слова: конкуренция, конкуренто-
способность, персонал, образование, конку-
рентоспособность персонала.

The article substantiates the necessity of improv-
ing the education system as a key direction in 
increasing the competitiveness of the company's 
staff. The reasons of imbalance between train-
ing of specialists and their demand in the labor 
market are revealed. The problems, directions 
and threats of improvement of the education 
system in the context of the National strategy of 
development of education in Ukraine till 2021 are 
characterized. 
Key words: competition, competitiveness, per-
sonnel, education, staff competitiveness.

Постановка проблеми. У сучасних умовах 
досить високих вимог до якості трудового потенці-
алу особливо важливого значення набуває рівень 
освіти та професійної орієнтації як найбільш ваго-
мих факторів конкурентоспроможності персоналу 
підприємства та конкурентоспроможності країни 
загалом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням особливостей удосконалення сис-
теми освіти в Україні присвячена значна кількість 
праць як вітчизняних, так і зарубіжних учених. 
Широке коло наявних досліджень здебільшого сто-
сується соціально-педагогічних аспектів рефор-
мування освіти. Різнобічні аспекти підвищення 
конкурентоспроможності персоналу підприєм-
ства, проблем сучасного ринку праці та зайнятості 
населення досліджувались у роботах О.А. Грішно-
вої [3], Т. А. Заєць, Л. М. Ільїч [4], Е.М. Лібанової, 
Л. С.Лісогор, Ю. М. Маршавіна [6], М.В. Семикіної 
та інших.

Постановка завдання. Мета дослідження 
полягає у визначенні ролі системи освіти у форму-
ванні конкурентоспроможності персоналу підпри-
ємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналіз сучасної ситуації на ринку праці та ринку 
освітніх послуг свідчить про наявність між ними 
дисбалансу попри потребу їх взаємозв’язку та вза-
ємодії. Всупереч потребам сучасного ринку праці 
в Україні триває так званий «бум отримання вищої 
освіти». Масове отримання вищої освіти, з одного 
боку, свідчить про високий рівень освітньо-профе-
сійної активності молоді, але, з іншого боку, кіль-

кість не завжди забезпечує якість. Орієнтація ВНЗ 
не на реальні потреби економіки, а на ажіотажний 
попит молоді на популярні та престижні спеціаль-
ності створює проблеми молоді з працевлашту-
ванням та загрози залишитися за межами ринку 
праці.

Отримання вищої освіти в Україні не є запо-
рукою вдалого, а подекуди й будь-якого працев-
лаштування, змушуючи «шукати кращої долі» за 
межами батьківщини або працювати в неформаль-
ному секторі економіки. Причинами цього є нео-
бізнаність випускників шкіл, професійно-технічних 
закладів освіти, абітурієнтів про реальну ситуацію 
на ринку праці, затребуваність професій, попит та 
пропозицію на обрані спеціальності, перспективи 
працевлаштування після закінчення навчання.

Недарма одним із показників, що визначає гло-
бальний індекс конкурентоспроможності країни, 
що визначається Всесвітнім економічним фору-
мом з 1979 р., є вища освіта та професійна під-
готовка.  

Цей показник у системі показників оцінюється 
з огляду на загальну кількість зарахувань до 
загальноосвітніх шкіл та ВНЗ, а також з огляду на 
якість системи освіти, визначену суб’єктами біз-
нес-середовища. Розглянемо місце країн світу та 
показник вищої освіти і професійної підготовки в 
них за допомогою табл. 1.

Певні коригування системи освіти відповідно до 
сучасних реалій та вимог ринку праці здійснено, 
однак їх доволі важко назвати системними та 
такими, що кардинально змінюють її зміст. Дисба-
ланс ринку освітніх послуг та ринку праці проявля-
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ється переважно у одному з двох варіантів. У пер-
шому молодь, формально отримавши диплом про 
вищу освіту, може виконувати лише невідповідну 
отриманому освітньо-кваліфікаційному рівню 
роботу. У другому ж молодь просто не може знайти 
роботу за спеціальністю в результаті відсутності 
затребуваності таких спеціалістів. Тобто людський 
капітал, сформований сучасною системою освіти, 
виявляється недовикористаним або й зовсім нере-
алізованим на ринку праці країни.

Причини наявного дисбалансу між підготовкою 
фахівців та їх затребуваністю на ринку праці є 
досить відомими широкому загалу, проте потребу-
ють пояснень.

1. Попри сталий протягом останніх декількох 
років надлишок спеціалістів юридичного та еко-
номічного профілю на ринку праці та нестачу спе-
ціалістів технічного, інженерного та хімічного про-
філю, як державні, так і приватні ВНЗ продовжують 
підготовку фахівців так званих «модних» спеці-
альностей. Причому після закінчення навчання, 
за даними Державної служби зайнятості Укра-
їни, у 55% випускників, що здійснили підготовку 
за такими напрямами, як «Фінанси, банківська 
справа та страхування», «Облік і оподаткування», 
«Економіка підприємств», «Правознавство», 
виникають проблеми із працевлаштуванням. Сис-
тема вищої освіти, яка внаслідок тісної співпраці з 
ринком праці має бути підґрунтям високого рівня 
конкурентоспроможності молодих спеціалістів, 
зорієнтована лише на задоволення потреб у необ-
ґрунтованому попиті абітурієнтів та їх платоспро-
можності.

2. Навіть всупереч достатній поінформова-
ності про ситуацію на ринку праці молодь обирає 
професії зі «штампом престижності». Попри вну-
трішні схильності до однієї професії молодь часто 
обирає іншу, покладаючись на профорієнтацію 
родичів, близьких чи знайомих.

3. Рівень підготовки фахівців не відповідає 
вимогам сучасного ринку праці внаслідок від-
сутності узгодженості навчальних програм ВНЗ з 
вимогами роботодавців. Кількість вищих навчаль-
них закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації зростає 
прямо пропорційно охочим отримати диплом про 
вищу освіту, залишаючи питання її якості на друго-
рядному місці.

4. Відсутність інтеграції наукових досягнень у 
сферу вищої освіти знижує конкурентоспромож-
ність вищих навчальних закладів і, як результат, 
рівня конкурентоспроможності їх випускників. 
Завданням науково-педагогічних кадрів у сучас-
них умовах інноваційної економіки є не тільки 
володіння достатнім обсягом знань та навичок, а 
і здатність швидко та ефективно їх поповнювати 
та оновлювати. Попри все, деякі ВНЗ використо-
вують застарілу навчально-методичну літературу, 
яка давно втратила свою актуальність.

5. Низький рівень ефективності державного 
замовлення приводить до ситуації, коли держава 
витрачає кошти спершу на підготовку неконкурен-
тоспроможного фахівця, а згодом ще й на виплату 
йому соціальної допомоги або перенавчання.

6. Втрата престижності робітничих професій 
на фоні зниження чисельності випускників профе-
сійно-технічних закладів освіти ще більшою мірою 
збільшує попит на робітничі професії.

Однак, окрім внутрішніх чинників взаємозв’язку 
цих двох сфер – освіти та ринку праці, наявна про-
блематика відображена і через зовнішні. Нероз-
ривний зв’язок між рівнем освіти та очікуваним 
рівнем майбутнього доходу важко недооцінювати. 
Відсутність конкурентної оплати праці спонукає 
обдаровану молодь країни до еміграції та засто-
сування своїх знань, вмінь та навичок на теренах 
країн Західної Європи, США, Канади та країн Азії.

Необґрунтовано низький рівень оплати праці 
працівників певних професій попри державне 

Таблиця 1
Рейтинг країн за показником «Вища освіта та професійна підготовка» в Індексі глобальної 

конкурентоспроможності у 2017 р. за даними Всесвітнього економічного форуму [1]
Країна Рейтинг країни Показник Країна Рейтинг країни Показник

Сінгапур 1 6,27 Гонконг 14 5,70
Фінляндія 2 6,18 Німеччина 15 5,70

США 3 6,12 Австрія 16 5,68
Нідерланди 4 6,09 Тайвань 17 5,63
Швейцарія 5 6,07 Швеція 18 5,59

Данія 6 5,97 Естонія 19 5,52
Нова Зеландія 7 5,97 Великобританія 20 5,48

Норвегія 8 5,88 Мальта 30 5,16
Австралія 9 5,88 Російська Федерація 32 5,12
Ірландія 10 5,85 Україна 35 5,09
Бельгія 11 5,82 Люксембург 50 4,75
Ісландія 12 5,79 Єгипет 100 3,60
Канада 13 5,77 Мавританія 137 1,90
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замовлення та наявність попиту відзначається 
дефіцитом на ринку праці. Навчаючись за дер-
жавний кошт, майбутні випускники результатом 
навчання бачать не реалізацію за фахом, а лише 
формальність отримання диплому про вищу 
освіту.

У цих умовах беззаперечною необхідністю є 
розроблення та впровадження нової концепції 
змісту системи освіти та професійного навчання. 
Удосконалення системи освіти має бути реалізо-
ване таким чином, щоб випускники ВНЗ, вперше 
виходячи на ринок праці, були впевнені в затре-

Рис. 1. Удосконалення системи освіти в контексті 
Національної стратегії розвитку освіти в Україні до 2021 року [2]

 
 

– невідповідність освітньої системи вимогам ринку праці; 
– недосконалість структури та змісту навчальних планів у контексті 
сучасних потреб розвитку економіки; 
– недоступність отримання якісної освіти соціально-вразливих верств 
населення; 
– недостатній рівень матеріально-технічного, навчально-методичного та 
інформаційного забезпечення закладів освіти; 
– недосконалість системи оцінювання якості освіти; 
– наявність корупційних схем у навчальному процесі закладів освіти; 
– відсутність стимулювання розвитку інноваційної діяльності в 
навчальних закладах; 
– низький рівень ефективності методів управління системою освіти. 
 

– удосконалення нормативно-правового регулювання системи освіти; 
– удосконалення структури та модернізація змісту системи освіти у 
відповідності з європейськими стандартами; 
– впровадження сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій у 
навчальний процес; 
– підвищення рівня професійного кадрового потенціалу закладів системи 
освіти; 
– сприяння науковій та інноваційній діяльності в освітній сфері; 
– підвищення рівня матеріально-технічного та фінансового забезпечення 
системи освіти; 
– моніторинг якості освіти; 
– запровадження ефективних методів управління системою освіти; 
– міжнародне співробітництво в освітній сфері. 
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– нестабільність економічної ситуації в країні; 
– відсутність достатньої матеріальної бази для системної реалізації усіх 
напрямів стратегії; 
– несприятлива демографічна ситуація в країні; 
– відсутність узгодженості та недосягнення консенсусу між всіма 
суб’єктами запропонованої реформи; 
 – недостатня кількість кваліфікованих кадрів у системі управління 
освітою; 
– неготовність суб’єктів системи освіти до інноваційної діяльності. 
 

За
гр
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буваності набутих знань та вмінь, а також власній 
конкурентоспроможності на ринку праці.

Тобто метою удосконалення системи освіти є 
підвищення її якості та конкурентоспроможності 
відповідно до сучасних вимог розвитку персоналу 
підприємства  та економіки загалом.

У ХХІ столітті більшість високорозвинених 
країн світу визначили реформи в освітній сфері 
пріоритетними. Не винятком є й Україна. 25 червня 
2013 р. Указом Президента України була ухвалена 
Національна стратегія розвитку освіти в Укра-
їні на період до 2021 року, в якій чітко визначені 
проблеми, ризики, основні завдання, напрями, а 
також механізми її реалізації (рис.1).

У контексті цієї Національної стратегії розвитку 
освіти спробуємо визначити напрями удоскона-
лення системи освіти в Україні: 

1. Удосконалення нормативно-правового 
регулювання системи освіти.

 Необхідність створення правового поля, яке 
адаптоване до вимог сучасного інноваційного 
шляху розвитку економіки та суспільства, є однією 
з умов побудови конкурентоспроможної націо-
нальної системи освіти. Її удосконалення перед-
бачає як ухвалення нових нормативно-правових 
актів, так і внесення змін у вже наявні (чинні). 

2. Удосконалення структури та модернізація 
змісту системи освіти у відповідності з європей-
ськими стандартами.

Система освіти у сучасних умовах потребує 
створення такої концепції розвитку, яка виходить 
за межі традиційного її сприйняття. Основним 
завданням модернізації змісту системи освіти є 
забезпечення зростання її загальнодержавної 
значущості на фоні зменшення її відставання від 
реальних потреб економіки.

3. Впровадження сучасних інформаційно-
комп’ютерних технологій у навчальний процес.

У сучасних умовах розвитку інформаційних тех-
нологій особливого значення набуває їх упрова-
дження у навчальний процес, що сприяє удоскона-
ленню навчально-виховного процесу, формуванню 
високого рівня інформаційної культури персоналу 
та його підготовці до безпроблемного існування в 
сучасному інформаційному суспільстві. 

4. Підвищення рівня професійного кадрового 
потенціалу закладів системи освіти.

Сучасний рівень конкурентоспроможності нада-
них освітніх послуг перебуває в прямій залежності 
з рівнем професійної підготовки науково-педа-
гогічних кадрів закладів освіти. При цьому про-
блемним питанням є не використання молодими 
науково-педагогічними кадрами новітніх інфор-
маційно-комунікаційних та Інтернет-технологій, а 
сформовані за часів відсутності засобів інформа-
тизації, педагогічних кадрів з відповідним науково-
освітнім статусом, схильних до традиційних засо-
бів організації своєї професійної діяльності. 

5. Сприяння науковій та інноваційній діяль-
ності в освітній сфері.

Модернізація системи освіти у відповідності з 
вимогами європейського та міжнародного співто-
вариства вимагає більш раціональних, оновлених 
та ефективних заходів з організації наукової та 
інноваційної діяльності. 

6. Підвищення рівня матеріально-технічного 
та фінансового забезпечення системи освіти.

Важливою передумовою отримання високоя-
кісної освіти в Україні, підвищення рівня фахівців, 
що її здобувають, а також її відповідність сучасним 
вимогам інноваційної економіки є високий рівень 
фінансового та матеріально-технічного забезпе-
чення системи освіти.

7. Моніторинг якості освіти.
Прагнення України відповідати вимогам єди-

ного Європейського освітнього простору вимагає 
від неї забезпечення високого рівня якості освіти 
на всіх етапах та рівнях. Згідно з критеріями ООН, 
якість освіти є одним із визначальних складників 
якості життя. Якість освіти у цьому контексті – це 
ступінь відповідності рівня набутих знань випус-
кників навчальних закладів вимогам і потребам 
особистості, роботодавців, суспільства, держави, 
міжнародного співтовариства.

8. Запровадження ефективних методів управ-
ління системою освіти.

Система освіти, що перейшла у спадок неза-
лежній Україні з радянських часів, вирізнялася 
вузькою спеціалізацією, централізованістю та уні-
фікованістю. Навчальні заклади у Радянському 
Союзі створювалися під вимоги певних мініс-
терств, відомств і навіть підприємств, що зумов-
лювало збільшення витрат у рази, при цьому 
звужуючи спеціальності і, як наслідок, знижуючи 
ефективність системи освіти. Проте навіть в умо-
вах центрального планування освітня система 
виявилася неефективною та не здатною до умов 
розвитку ринкової економіки. Інтеграція України 
в європейський та міжнародний освітній простір 
вимагає від нашої країни урахування досвіду зару-
біжних країн у сфері управління освітою.

9. Міжнародне співробітництво в освітній 
сфері. 

З метою побудови конкурентоспроможної наці-
ональної системи освіти та її подальшу інтеграцію 
у міжнародний освітній простір перед Україною 
постає завдання укріплення та розвитку взаємови-
гідних міжнародних відносин у сфері освіти. Дер-
жава як основний суб’єкт у галузі міжнародного 
співробітництва в освітній сфері повинна стати 
ініціатором та каталізатором як двосторонніх, так 
і багатосторонніх договорів та угод між освітніми 
закладами України та іноземних держав, міжнарод-
ними установами, організаціями, фондами тощо. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
нагальної необхідності на шляху підвищення  
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конкурентоспроможності персоналу підприємства 
набуває питання удосконалення національної 
системи освіти та приведення вітчизняної системи 
освіти до стандартів та критеріїв європейського 
освітнього простору. Єдиний шлях розвитку укра-
їнської системи освіти в цьому напрямі – іннова-
ційний, який передбачає перехід від локальних 
періодичних нововведень, в яких відсутнє чітке 
бачення системи освіти після реформування, 
до системних нововведень як єдиного можли-
вого та актуального способу існування системи 
освіти. Цей шлях розвитку національної системи 
освіти можливий лише за умови концентрації та 
об’єднання зусиль усіх суб’єктів освітньої системи. 
Стрімкий перебіг сучасних управлінських процесів 
ставить перед Україною нові виклики та завдання, 
яких донині наша країна ще не знала.
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У статті розглянуто особливості екскур-
сійного обслуговування у загальній струк-
турі туристичного продукту; обгрунто-
вано визначальні поняття, які базуються на 
структурному комплексі, що об’єднується 
у туристичний продукт;  визначено основні 
завдання програми екскурсійного обслуго-
вування; виділено ряд етапів розробки інно-
ваційного екскурсійного продукту; виділено 
чинники подальшого розвитку екскурсійної 
діяльності.
Ключові слова: екскурсійне обслуговування, 
туристичний продукт, програма екскурсій-
ного обслуговування, інноваційний екскурсій-
ний продукт, екскурсійна діяльність.

В статье рассмотрены особенности экс-
курсионного обслуживания в общей струк-
туре туристского продукта; обоснованно 
определяющие понятия, основанные на 
структурном комплексе, которые объеди-
няются в туристический продукт; опреде-
лены основные задачи программы экскурси-

онного обслуживания; выделен ряд этапов 
разработки инновационного экскурсионного 
продукта; выделены факторы дальнейшего 
развития экскурсионной деятельности.
Ключевые слова: экскурсионное обслужи-
вание, туристический продукт, программа 
экскурсионного обслуживания, инновацион-
ный экскурсионный продукт, экскурсионная 
деятельность.

The article deals with the features of excursion 
service in the overall structure of the tourist prod-
uct; substantiated definitions that are based on 
the structural complex, which is integrated into 
the tourism product; the main tasks of the excur-
sion service program are determined; There are 
a number of stages of development of innovative 
excursion product; the factors of further develop-
ment of excursion activities are highlighted.
Key words: excursion service, tourist product, 
excursion service program, innovative excursion 
product, excursion activity.

Постановка проблеми. Сучасний ринок турис-
тичних послуг включає великий спектр культурно-
розважальних послуг, причому одним з найбільш 
поширених видів послуг як в українському, так 
і зарубіжному туризмі є екскурсійне обслугову-
вання.

Однією з умов модернізації суспільства висту-
пає збереження культурно-історичної спадщини 
країни як основи інноваційних процесів в еконо-
міці, промисловості, науці і, в тому числі, у вітчиз-
няній культурі. Культура регіонів, виступаючи в 
якості національного надбання і духовно-мораль-
ної основи спрямована на самозбереження і роз-
виток сучасного українського суспільства.

Однією з основних цілей розвитку туризму 
України є розробка і реалізація заходів щодо роз-
витку екскурсійного туризму. При цьому пильну 
увагу необхідно приділяти розробці нових турист-
сько-екскурсійних маршрутів, що відображають 
красу і велич України. 

Екскурсійна діяльність є однією з основних 
складових туристичного продукту. Сучасний 
туристський ринок вимагає нового підходу до орга-
нізації екскурсійної діяльності, із  застосуванням 
інноваційних технологій. 

Екскурсійна діяльність, продуктивно розкрива-
ючи культурний ресурс різноманітних екскурсій-
них об’єктів, забезпечує самореалізацію людини, 
сприяє розвитку соціально-активної, культурно-
освіченої, морально здорової особистості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Підстави методології у галузі теорії та практики 

організації екскурсійної діяльності закладено у 
працях вітчизняних і зарубіжних дослідників, які 
покладено в основу цього дослідження. Серед них 
виділимо доробки В. Бабарицької, Б. Ємельянова, 
Г. Лєскової, В. Квартальнова, А. Ковальчука та 
інших.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
узагальнення особливостей екскурсійного обслу-
говування у структурі  туристичного продукту.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Екскурсійна діяльність – це діяльність з орга-
нізації ознайомлення екскурсантів з екскурсій-
ними об’єктами без надання послуг розміщення 
(ночівлі). Організована екскурсійна діяльність 
повинна здійснюватися кваліфікованими праців-
никами, котрі знають вимоги, що висуваються до 
технології створення екскурсійних послуг і обслу-
говування екскурсантів, й охоплювати широкі вер-
стви населення [1]. 

Організована екскурсійна діяльність – це про-
позиція стандартизованої екскурсійної програми 
чи окремих екскурсій як різновиду туристських 
послуг фірмами, які комбінують послуги безпосе-
редніх виробників (музеї, транспортні, видовищні 
та інші організації), а також є туроператорами, 
тобто самі створюють і надають туристично-
екcкурсійні послуги [2].  

Основні поняття екскурсійної діяльності юри-
дично закріплені в законодавчих і виконавчих 
актах. Зокрема, у Державній програмі розвитку 
туризму в Україні, екскурсію визначено як «... від-
відання (прогулянка) з метою візуального пізнання 
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навколишнього світу на обраному туристичному 
маршруті на термін менше 24 годин», а екскурсійну 
діяльність – як складову туристської діяльності, 
«організаційні дії з науковою, навчальною  або 
культурно-освітянською метою, результатом яких 
є пізнання визначних об’єктів місцевостей» [4].

Відомий теоретик і організатор екскурсійної 
справи Б. В. Ємельянов під суттю екскурсії розуміє 
«наочний процес пізнання оточуючого нас світу», 
пов’язаний з наперед підібраними об’єктами, які 
вивчають на місці їх розташування. І далі: «Екс-
курсія – це цілеспрямований процес сприйняття 
оточуючої нас дійсності, побудований на злитті 
зорових і смислових вражень» [3].

Кожній екскурсії властиві певні ознаки, за 
відсутності яких її не можна вважати такою.  
Б. В. Ємельянов виділив шість обов’язкових ознак 
екскурсії [3]:

а) протяжність в часі, зазвичай від академічної 
години до одного дня; 

б) наявність екскурсійної групи (від 15 до 
30 осіб); 

в) наявність кваліфікованого фахівця (екскур-
совода); 

г) огляд екскурсійних об’єктів, первинна роль 
зорових вражень; 

д) ознайомлення з об’єктами в русі і на зупин-
ках, зокрема з виходом з автобуса; 

е) чітко визначена тема, що є стрижнем цього 
перегляду, диктує його напрям.

Сьогодні в екскурсійній практиці до виділення 
основних ознак екскурсії відносяться вільніше. 
Екскурсійна група може складатися всього лише 
з декількох чоловік, від чого екскурсія не пере-
стає нею бути; для ознайомлення з об’єктами на 
зупинках не обов’язковий вихід з автобуса, якщо 
їх добре видно.

До властивих екскурсії ознак слід ще додати 
неодмінну наявність у неї мети і задач, які дикту-
ють вибір екскурсійних об’єктів, розробку марш-
руту, підбір літературних джерел, ілюстрацій, і так 
званий портфель екскурсовода, загального емо-
ційного настрою екскурсії і всього іншого, з чого 
вона полягає.

Але головною ознакою екскурсії є обов’язкове 
використання при її проведенні екскурсійного 
методу, тобто єдність показу і розповіді, при пер-
винній і визначаючій ролі показу.

Класифікація екскурсій має велике значення 
для практичної діяльності. Вона забезпечує умови 
для кращої організації роботи екскурсоводів, 
полегшує їх спеціалізацію з урахуванням знань і 
особистих схильностей екскурсоводів. Викорис-
тання закономірностей проведення екскурсій кон-
кретної групи сприяє тому, щоб кожна екскурсія 
ставала ефективнішою.

У Законі України «Про туризм» від 15 вересня 
1995 р. в редакції Закону України від 18.11.2003 р. 

(зі змінами від 16.04.2009, 08.07.2010, 19.10.2010, 
08.07.2011, 09.02.2012) не міститься визначення 
екскурсійної діяльності, проте вказано що екс-
курсанти є «учасниками відносин, що виникають 
при здійсненні туристичної діяльності» – поряд із 
суб’єктами підприємницької діяльності що нада-
ють екскурсійні послуги, а також гіди-перекладачі, 
екскурсоводи [5] .

Екскурсія як процес пізнання навколишнього 
світу нерозривно пов’язана з туризмом. 

Згідно із Законом України «Про туризм», 
туристський продукт – це «попередньо розробле-
ний комплекс туристичних послуг, що поєднує не 
менше ніж дві такі послуги, що реалізується або 
пропонується для реалізації за певною ціною, 
до складу якого входять послуги перевезення, 
послуги розміщення та інші туристичні послуги, не 
пов’язані з перевезенням і розміщенням (послуги 
з організації відвідувань об’єктів культури відпо-
чинку й розваг, реалізації сувенірної продукції й 
т.п.)» [5].

Ефективність екскурсії як форми мережевої 
взаємодії в культурних комунікаціях визначається 
її важливим психолого-педагогічним змістом, що 
репрезентує «загальне поле» діяльності особис-
тісно-орієнтованих освітніх установ. 

Екскурсійні підприємства комбінують послуги 
безпосередніх виробників (музейних, транспорт-
них організацій) на свій розсуд і за бажанням 
споживачів, а також самі створюють і надають 
туристично-екскурсійні послуги, тобто є туропера-
торами.

На практиці спостерігаються різні варіанти 
поєднання вищевказаних функцій в рамках 
однієї екскурсійної фірми. Початківці фірми, що 
займаються в основному пасивним туризмом, з 
часом розробляють свої екскурсійні послуги і вза-
ємодіють з фірмою партнером на взаємовигідних  
умовах.

Екскурсійне підприємство одночасно є тураген-
том, залучаючи до цієї діяльності екскурсоводів, 
керівників туристсько-екскурсійних груп, виклада-
чів, учителів шкіл, працівників профспілок і дору-
чаючи їм роль турагента.

 Воно може виступати і в ролі продавця екскур-
сійних послуг, розроблених іншим туроператором, 
і може створювати свій пакет туристсько-екскур-
сійних послуг, якщо виявить на ринку необхідний 
для нього попит.

Екскурсійні підприємства або бюро зазвичай 
організовують екскурсійне обслуговування турис-
тів в місцях їх тимчасового перебування. 

Слід зазначити, що екскурсійна програма 
обслуговування – це план екскурсійних заходів, 
реалізованих для задоволення конкретних або 
спеціалізованих пізнавальних запитів і інтересів 
місцевого населення, туристів або екскурсантів в 
залежності від цілей їх перебування. 
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Комплекс послуг, що входять до складу  
програми, є продуктом екскурсійного підпри-
ємства (або екскурсійного відділу туристської  
фірми).

Основним завданням програми екскурсійного 
обслуговування є досягнення цілей, а саме:

– пізнавальних (історичні, архітектурно-місто-
будівні, літературні, мистецтвознавчі, природничі 
тематики);

– розважальних (відпочинок, спорт);
– професійних (ділові, бізнес-тури, участь у 

виставках, ярмарках і ін.);
–  іншими (паломництво, хобі, навчання, підви-

щення кваліфікації та ін.).
За змістом програми бувають ознайомчими і 

тематичними. Ознайомча екскурсійна програма 
включає оглядову екскурсію, що дає уявлення про 
місто (країну), його історію, особливості і звичаї 
населення, про архітектурні пам’ятники і сучасне 
життя. 

Мета тематичної програми обслуговування – 
розширення пізнання екскурсантів з певної тема-
тики (особливо в пізнавальних турах), а також 
організація та надання інших послуг.

Виділяють ряд етапів розробки інноваційного 
екскурсійного продукту:

– визначення цілей і завдань екскурсії;
– вибір теми;
– підбір літератури і складання бібліографії;
– знайомство з експозиціями та фондами 

музеїв по темі;
– відбір і вивчення екскурсійних об’єктів;
– складання маршруту екскурсії;
– об’їзд або обхід екскурсії;
–  підготовка контрольного тексту екскурсії;
–  комплектування «портфеля екскурсовода»;
– вибір методичних прийомів проведення  

екскурсії;
–  визначення техніки проведення екскурсії;
– складання методичної розробки;
– підготовка індивідуального тексту;
– прийом (здача) екскурсії.
Екскурсійна діяльність в сучасній туристичній 

галузі є складною і проблемною. Екскурсійний 
туризм характеризується такими особливостями:

– яскраво виражена сезонність; 
– дефіцит кваліфікованих екскурсоводів та 

гідів-перекладачів, здатних забезпечити високу 
якість екскурсії; 

– ріст числа «підпільних» екскурсоводів. 
З іншого боку, зростання обсягу організованого 

туризму на сучасному етапі  висуває нові вимоги 
до якості туристично-екскурсійного обслугову-
вання з урахуванням застосування  інноваційних 
технологій . 

Відповідальні за проведення екскурсій підпри-
ємства повинні мати в своєму штаті спеціально під-
готовлених фахівців (гідів). 

Відсутність гіда-перекладача або його непрофе-
сіоналізм можуть зіпсувати враження туриста від 
екскурсії. Вимоги, що висуваються до гіда-перекла-
дача різні, але основними з них є такі:

– знання фактичного матеріалу;
– уміння застосовувати методичні прийми відпо-

відно до особливостей контингенту екскурсантів, їх 
віку та складу;

– вдосконалювати професійні знання і вміння, 
володіти іноземними мовами, дотримуватися вста-
новлених норм і правил поведінки з екскурсантами.

Принципово новим рішенням в організації екс-
курсії на сучасному етапі є віртуальні 3D-тури, які 
дуже поширені в Європі, розроблені в провідних 
музеях і галереях світу. Будь-який бажаючий у 
зручний для нього час, не виходячи з дому, може 
зробити віртуальну екскурсію в один з найцікавіших 
музеїв світу. Все, що для цього потрібно, зайти на 
сайт віртуальних екскурсій.

Для віртуальних екскурсантів завжди у відкри-
тому доступі всі зали і території музеїв, і це без-
умовна перевага такої екскурсії.

Така екскурсія відкриває закриті для екскурсан-
тів об’єкти, дозволяє розглянути кожен предмет 
інтер’єру, зароджує інтерес і бажання до збагачення 
культури величезної аудиторії відвідувачів.

Технічно 3D-тур являє собою віртуальний світ, 
створений з групи сферичних панорам. Відмінною 
особливістю віртуального туру є можливість пере-
міщення від панорами до панорами. Таким чином, 
створюється справжня цифрова реальність, що 
дозволяє з легкістю зробити по ній віртуальну екс-
курсію. 

За таких умов,  до вимог часу модифікуються 
її сутність, завдання, як наслідок, її зміст. Екскур-
сія залишається тією частиною нашого життя, 
яка дозволяє відволіктися від буденної, рутинної 
повсякденності, наповнюючи її яскравими різнома-
нітними враженнями.

Проте, на сучасному етапі існує низка факторів, 
що стримують розвиток туристсько-екскурсійної 
діяльності, а саме:

 – недостатня підтримка підприємництва турис-
тично-екскурсійної галузі;

– незначні обсяги інвестицій у розвиток означе-
ної галузі; 

– туристична інфраструктура не відповідає сві-
товим стандартам.

Для підприємств туристсько-екскурсійної діяль-
ності необхідно: професійно вести конкурентну 
боротьбу на ринку з наявністю значної кількості 
пропозицій конкуруючих продуктів, здійснювати 
ефективну рекламу, надійний і професійний 
менеджмент.

Для посилення позиції фірм на ринку екскурсій-
них послуг необхідно розробити чітку стратегію роз-
витку підприємств і основних пропозицій, розвитку 
корпоративної місії та культури, підвищити фаховий 
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рівень працівників шляхом отримання професійної 
кваліфікації та набуття досвіду роботи, залучення 
висококваліфікованих спеціалістів, подальша 
робота над сегментацією ринку екскурсійних послуг 
та організацією каналів збуту, активна фандрайзин-
гова діяльність з метою пошуку джерел фінансових 
ресурсів для розвитку фірм, розробка й просування 
фірмового стилю, зокрема марки на місцевому й 
загальнодержавному ринку. 

Посилити свою позицію зі збільшенням абсо-
лютної і відносної частки на ринку екскурсійних 
послуг регіонів України туристичні фірми можуть 
за рахунок обслуговування додаткових груп спожи-
вачів, виходу на нові географічні сегменти, розши-
рення спектру екскурсійних пропозицій. 

Джерелом зростання може бути активна сег-
ментна політика в цільових аудиторіях з метою 
заохочення клієнтів до спеціалізованих програм, 
як-от сакрально-релігійний туризм чи ностальгійні 
екскурсійні програми.

Оферта екскурсій туристичних агентств України 
подібна до пропозицій інших туроператорів. На сьо-
годні відсутні унікальні маршрути – як з географіч-
ної, так і тематичної точок зору. 

З метою розширення спектру пропозицій екскур-
сійних маршрутів пропонуємо включити до переліку 
об’єктів архітектурні й сакральні пам’ятки, пов’язані 
спільною історією сусідніх країн.

Важливим чинником, який може бути використа-
ний для розвитку підприємств, є перманентне зни-
ження прикордонних бар’єрів між Україною та інших 
країн (зокрема, на шляху руху туристів з сусідніх 
держав) внаслідок розвитку євроінтеграційних про-
цесів і, як наслідок, – посилення зацікавленості міс-
цевими об’єктми культурно-історичної спадщини. 

Заохочення закордонних клієнтів до участі в 
екскурсійних турах сприятиме збільшенню обороту 
підприємств, посиленню його конкурентних пози-
цій, а також позитивно  вплине на ситуацію зі збе-
реженням екскурсійних об’єктів. 

Також турагентства можуть розвивати концепцію 
власного позиціонування як регіональних туропера-
торів що пропонують тури територією історичних міст, 
експлуатуючи іміджеві ресурси регіональних брендів.

У зв’язку із загостренням конкуренції на вну-
трішньому ринку екскурсій пропонуємо зацікавити 
місцевими маршрутами гостей з-за кордону, насам-
перед з Республіки Польща. Ця країна, особливо 
за останні роки посилення агресії України з Росією 
активно пропагує зацікавленість пам’ятками епохи 
пізнього середньовіччя й ренесансу, а також більш 
сучасних періодів.

Важливою складовою культурологічного туризму 
є сентиментальні подорожі, мета яких полягає у від-
віданні етнічних місцевостей: пам’ятних, сакраль-
них, історичних і культурологічних об’єктів, що 
пов’язані з історією й родинними традиціями різних 
національних і релігійних груп. 

Завдяки ініціативам міжнародної спільноти, 
чимало об’єктів сентиментального туризму в 
Україні доведено до належного стану, врятовано 
пам’ятки й інші культурні цінності, проте більшість 
таких об’єктів потрібно забезпечити рекламно-про-
моційною кампанією й відповідною інфраструкту-
рою послуг, створити єдину програму їх викорис-
тання. Чимало пам’яток надалі вимагає коштів на 
реконструкцію та адаптацію для цілей сентимен-
тального туризму.

Як приклад пропонуємо розробку екскурсійних 
маршрутів польськими замками і резиденціями – 
на зразок аналогічних за змістом й рентабельних 
маршрутів, що експлуатуються за кордоном.

Вирішальну роль у роботі компаній виконує 
маркетинг, оскільки, за рахунок побудови роботи 
за принципами маркетингу, робота приносить свої 
дивіденди у вигляді прибутку, збільшення числа 
постійних клієнтів. 

Висновки з проведеного дослідження. Екс-
курсійна діяльність – важливий напрям роботи 
туристичних підприємств. Багато організацій поєд-
нують дві або три функціональні ролі із організації 
обслуговування екскурсантів. 

В основі успіху турфірм лежить правильна орга-
нізація управління, або менеджмент. Окрім того, 
правильно розроблена і реалізована схема мар-
кетингової роботи дозволить фірмам домагатися 
хороших результатів у своїй діяльності, отримання 
прибутку на основі найбільш повного задоволення 
різних груп екскурсантів у туристично-екскурсійних 
послугах високої якості і з мінімальними витратами. 

Створення екскурсії – складний процес, що 
вимагає від організатора екскурсійної справи вели-
ких творчих зусиль.
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У статті розглянуто сутність категорії 
управління інноваційним підприємством. На 
основі семантичного аналізу управління інно-
ваційним підприємством (управління іннова-
ціями, управління інноваційною діяльністю, 
управління інноваційним потенціалом, управ-
ління інноваційним процесом, управління 
інноваційним розвитком, управління іннова-
ційними проектами) запропоновано інте-
грування об’єктів управління інноваційним 
підприємством.
Ключові слова: інноваційне підприємство, 
управління інноваційним підприємством, 
інноваційна діяльність, інноваційний процес, 
інноваційний розвиток, інноваційний проект.

В статье рассмотрена сущность катего-
рии управления инновационным предпри-
ятием. На основе семантического анализа 
управления инновационным предприятием 
(управление инновациями, управление инно-
вационной деятельностью, управление 
инновационным потенциалом, управление 
инновационным процессом, управление 

инновационным развитием, управление 
инновационными проектами) предложено 
интегрирование объектов управления инно-
вационным предприятием.
Ключевые слова: инновационное пред-
приятие, управление инновационным пред-
приятием, инновационная деятельность, 
инновационный процесс, инновационное раз-
витие, инновационный проект.

The article considers the essence of the man-
agement category of the innovative enterprise. 
On the basis of semantic analysis of innovation 
enterprise management (innovation manage-
ment, innovative activity management, innova-
tive potential management, innovation process 
management, innovation management, inno-
vation projects management), integration of 
innovative enterprise management objects is 
proposed.
Key words: innovative enterprise, innovation 
enterprise management, innovation activity, inno-
vation process, innovation development, innova-
tive project.

Постановка проблеми. Прогресивний досвід 
розвинених країн свідчить, що процес існування 
і розвитку підприємств на внутрішньому та 
зовнішньому ринках неможливий без інновацій-
ної діяльності, тобто альтернативи інноваційному 
розвитку сьогодні немає. Інноваційна діяльність, 
як і будь-яка інша операційна діяльність, вимагає 
ефективного управління. Тому в межах інновацій-
ного простору є необхідність у застосуванні ефек-
тивного управління інноваційним підприємством 
як важливої умови саморозвитку. Ефективне 
управління інноваційним підприємством – це 
складний і багатоаспектний процес, тому семан-
тичний аналіз має дати можливість сформувати 
загальне розуміння і векторальні особливості його  
реалізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У загальному розумінні управління – це система 
управлінських дій, які забезпечують досягнення 
поставлених цілей шляхом перетворення ресурсів 
на «вході» у продукцію на «виході» [24]. 

Семантичний аналіз терміна «управління інно-
ваційним підприємством» слід почати з питання 
управління інноваційними категоріями. Окремі 
автори приділяли увагу управлінню інноваціями 
(Т.В. Пархоменко, В.В. Красношапка [18]; В.І. Карюк 
[8]; О.М. Лозовський, Н.В. Глухова [17]), управ-
лінню інноваційною діяльністю (Н.О. Колінко [11]; 
В.О. Козловський, І.В. Причепа [10]; П.Н. Завлин 
[6]; Л.А. Пономаренко, В.А. Паламарчук [20]; 
І.Б. Лебедєва, Л.П. Касянова, О.В. Новак [14]; 
Є.О. Романенко, І. В. Чаплай [23]; О.М. Лозовський, 

Н.В. Глухова [17]; О.В. Зернюк, В.М. Мельникова 
[7]; І.В. Левицька, В.В. Постова [15]; І.Ю. Єпіфа-
нова [5]), управлінню інноваційним потенціа-
лом (К.Б. Герасимов [4]; О.І. Вікарчук [3]), управ-
лінню інноваційним процесом (В.А. Андрєєва [1]; 
С.А. Рахимова [22], В.Е. Пятецький [21]), управ-
лінню інноваційним розвитком (Л.Й. Кобрин [9]; 
Н.О. Кондратенко [12]; Т.В. Пархоменко, В.В. Крас-
ношапка [19]; О.В. Христенко, К.З. Кавтарадзе 
[27]; М.М. Кошлата [13]), управлінню інновацій-
ними проектами (С.Н. Сачук [25]; Ф.О. Ярошенка 
[28]), управлінню інноваційним підприємством 
(А. Ліманські [16]; J. Bogdanienko, М. Haffer, 
W. Popławski [29]). Впорядкування та узагаль-
нення думок запропонованих авторів щодо управ-
ління інноваційним підприємством є невирішеною 
проблемою, яка буде розглядатися в статті.

Постановка завдання. Мета дослідження – на 
основі визначення напрямів управління інновацій-
ним підприємством запропонувати інтегрування 
цих напрямів як об’єктів управління інноваційним 
підприємством.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Інноваційні підприємства – це нова категорія під-
приємств, для яких інновації становлять предмет 
основної діяльності, що спричиняє підсилення 
їх конкурентної позиції [16]. Інноваційне підпри-
ємство потребує ефективного управління, яке 
забезпечує управління інноваціями, управління 
інноваційною діяльністю, управління інноваційним 
потенціалом, управління інноваційним процесом, 
управління інноваційним розвитком, управління 
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інноваційними проектами. Зупинимося на цьому 
спектрі об’єктів управління.

Управління інноваціями розглядається авто-
рами як сукупність засобів, методів і форм управ-
ління інноваційною діяльністю [17], або як комп-
лекс функцій, дій та процесу управління [2], або 
як реалізація завдань відносно управління ресур-
сами та проектами [27] з метою оптимізації еконо-
мічних результатів, тобто управління інноваціями 
розглядається як інтегрована система, яка перед-
бачає комплекс дій щодо забезпечення отримання 
результатів від інновацій. 

Близьке за значенням є тлумачення поняття 
управління інноваційною діяльністю. Так, 
Н.О. Колінко [11] акцентує увагу на тому, що управ-
ління інноваційною діяльністю – це діяльність, яка 
передбачає реалізацію управлінських функцій щодо 
інноваційних ресурсів з метою отримання ефекту. 
О.М. Лозовський, Н.В. Глухова [17] розглядають 
ефективне управління інноваційною діяльністю як 
здійснення кроків визначення та впливу на іннова-
ції, інноваційні проекти тощо. П.Н. Завлін [6] визна-
чає управління інноваційною діяльністю як вплив 
на інновації задля отримання поставлених цілей. 
Л.А. Пономаренко, В.А. Паламарчук [20] характе-
ризують управління інноваційною діяльністю як 
складник інноваційного менеджменту. І.Б. Лебе-
дєва, Л.П. Касянова, О.В. Новак [14] пропонують 
визначення управління інноваційною діяльністю 
як сукупність управлінських функцій, які мають 
бути застосовані до інновацій з метою отримання 
ринкового результату. Є.О. Романенко, І.В. Чаплай 
[23] пропонують розглядати управління інновацій-
ною діяльністю як формування стратегії, цілей та 
методів залежно від специфіки інноваційного про-
цесу. На думку О.В. Зернюк, В.М. Мельникової [7], 
управління інноваційною діяльністю передбачає 
перехід на новий, досконаліший спосіб організації 
цієї діяльності. Є.О. Романенко, І.В. Чаплай [23] 
пропонують у межах ефективного управління інно-
ваційною діяльністю застосовувати сучасні еврис-
тичні ітераційно-адаптивні підходи, методи та алго-
ритми, дослідження та узагальнення міжнародного 
досвіду підприємств задля успіху українських під-
приємств. Як видно із запропонованих тлумачень, 
більшість авторів розглядають поняття управління 
інноваційною діяльністю як послідовність управ-
лінських функцій, що пристосовані до інноваційної 
діяльності, хоча автори І.В. Левицька, В.В. Постова 
[15] розглядають це поняття з погляду системного 
підходу, як система розглядається зовнішнє серед-
овище, і тоді завдання управління інноваційною 
діяльністю зводиться до забезпечення стійкої пози-
ції підприємства у цьому середовищі за допомогою 
інновацій.

Категорію управління інноваційним потенці-
алом К.Б. Герасимов [4] визначає як взаємодію 
об'єкта управління (інноваційний потенціал) і 

суб'єкта управління (органи управління), який при-
ймає рішення стосовно об’єкта. Він концентрує 
увагу під час характеристики управління інно-
ваційним потенціалом на інноваційних страте-
гіях, які забезпечують розвиток цього потенціалу. 
Ф.О. Ярошенко [28] пропонує розглядати управ-
ління інноваційним потенціалом як платформу 
для впровадження інновацій. Отже, визначення 
категорії «управління інноваційним потенціалом» 
мають різноманітні характеристики з боку різних 
авторів, але усі вони не суперечать, а доповнюють 
один одного.

Під час визначення управління інноваційним 
процесом В.А. Андреєва [1] зосереджує увагу на 
управлінні інвестуванням інноваційного процесу. 
Л.М. Березіна [2] розглядає управління інновацій-
ними процесами на основі розподілу та коопера-
ції праці. С.А. Рахимова [22] пропонує розглядати 
управління інноваційними процесами з погляду 
комплексного підходу, який ґрунтується на вико-
ристанні усіх функцій управління відносно іннова-
ційної системи. Автор В.Е. Пятецький [21] характе-
ризує управління інноваційним процесом з погляду 
окремих етапів інноваційного процесу і визначає 
ринкову спрямованість управління інноваційним 
процесом. Отже, управління інноваційними про-
цесами є категорією, яка конкретизує управління 
інноваційною діяльністю за окремими функціями, 
етапами та напрямами інноваційного процесу.

Якщо розглядати поняття управління інновацій-
ними проектами, то слід відзначити, що І.Б. Лебе-
дєва, Л.П. Касянова, О.В. Новак [14] визначають 
управління інноваційними проектами як інтегро-
вану систему управління різними проектами і про-
грамами, тоді як С.Н. Сачук [25] відзначає сутність 
цього поняття як складний і взаємопов'язаний 
комплекс у різних областях компетенцій щодо 
управління процесами. Професор Ф.О. Ярошенко 
[28] визначає основними аспектами управління 
інноваційними проектами управлінську команду, 
методи та результати. Отже, управління іннова-
ційними проектами базується на управлінських 
компетенціях, методах, діях, які спрямовані на 
інноваційні проекти з метою отримання бажаного 
результату.

Питанню управління інноваційним розвитком у 
літературі приділяється досить велика увага. Так, 
Н.О. Кондратенко [12] вважає, що управління інно-
ваційним розвитком враховує етап, масштаб та 
цільову орієнтацію інноваційного процесу і спрямо-
ване на цілі та пріоритети реалізації інноваційного 
процесу. Схожої думки дотримується і Т.О. Пожу-
єва [19], вказуючи на те, що управління інновацій-
ним розвитком має бути орієнтоване на досягнення 
поставлених цілей в умовах конкурентного серед-
овища. О.В. Христенко, К.З. Кавтарадзе [27] під час 
визначення управління інноваційним розвитком 
пов’язують цю категорію з управлінням інноваційним 
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потенціалом та управлінням інноваціями. М.М. Кош-
лата [13] розглядає управління інноваційним розви-
тком з погляду системного підходу, визначаючи при 
цьому головну особливість системи управління інно-
ваційним розвитком підприємства як ринкову орієн-
тацію з метою максимізації доходів. Л.Й. Кобрин [9] 
також відзначає, що призначення управління інно-
ваційним розвитком полягає у підвищенні ефектив-
ності діяльності підприємства. 

Характеристика поняття «управління іннова-
ційним підприємством» знайшла відображення у 
працях польських вчених. Так, А. Ліманські А. [16] 
приділяє увагу стратегічному управлінню на інно-
ваційному підприємстві. Ю. Богданієнко, М. Хаф-
фер, В. Поплавський [29] визначають фундамен-

тальні інструменти, які підтримують і спонукають 
до інноваційних змін на підприємстві. Вітчизняні 
автори здебільшого розглядають питання управ-
ління інноваційним підприємством з погляду їх 
галузевої належності. 

Ми вважаємо, що категорія «управління інно-
ваційним підприємством» є недостатньо вивче-
ною і потребує уточнення та чіткого визначення. 
Автентичність управління інноваційним підприєм-
ством проявляється в управлінських інструментах, 
рішеннях, діях, результатах, які виникають від-
носно різних інноваційних об’єктів. На основі отри-
маного аналізу пропонуємо власне бачення дефі-
ніції «управління інноваційним підприємством».

Управління інноваційним підприємством – інте-
грована система дій, яка характеризується засто-
суванням управлінського інструментарію щодо 
управління інноваціями (продуктовими, техноло-
гічними, ринковими тощо); управління інновацій-
ним потенціалом (науково-технічним, фінансо-
вим, кадровим, тощо); управління інноваційною 
діяльністю (послідовністю дій щодо розроблення, 
впровадження та реалізації інновацій); управління 
інноваційним процесом (організація в просторі і в 
часі інноваційної діяльності); управління інновацій-
ними проектами як похідної і кінцевого результату 
інноваційного процесу; управління інноваційним 
розвитком (активізація та прискорення інновацій-
них перетворень) з метою отримання технічного, 
економічного, соціального результату.

Як видно із запропонованого визначення, усі 
об’єкти управління інноваціями, інноваційною 
діяльністю, інноваційним потенціалом, інновацій-
ним процесом, інноваційним проектом та іннова-
ційним розвитком мають місце в управлінні інно-
ваційним підприємством, тому ми бачимо місце 
управління інноваційним підприємством як обо-
лонку, яка інтегрує усі вищеперераховані об’єкти 
управління на підприємстві (рис. 1).

Висновки з проведеного дослідження. 
Семантичний аналіз управління інноваційним під-
приємством має враховувати такі категорії, як: 
управління інноваціями, управління інноваційною 
діяльністю, управління інноваційним потенціалом, 
управління інноваційним процесом, управління 
інноваційним розвитком, управління інновацій-
ними проектами. На основі семантичного аналізу 
категорій управління інноваційним підприємством 
можливо забезпечити інтегрування об’єктів управ-
ління інноваційним підприємства.
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Рис. 1. Інтегрування об’єктів управління 
інноваційним підприємства
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ДАУНСАЙЗИНГ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ 
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Обидєннова Т.С.
к.е.н., доцент кафедри менеджменту
Українська інженерно-педагогічна 
академія

У статті розглянуто питання застосу-
вання даунсайзингу в системі менеджменту 
персоналу підприємств. Автор досліджує 
особливості інтерпретації поняття «даун-
сайзинг» різними авторами. Окреслено 
особливості його використання в системі 
менеджменту персоналу. Виявлено умови 
застосування системи заходів з оптиміза-
ції якісного та кількісного складу персоналу 
підприємства. З’ясовано результати прове-
дення даунсайзингу в системі менеджменту 
персоналу на підприємствах.
Ключові слова: даунсайзинг, система 
менеджменту персоналу, антикризове 
управління, оптимізація, якісний склад пер-
соналу, конкурентоспроможність. 

В статье рассмотрены вопросы примене-
ния даунсайзинга в системе менеджмента 
персонала предприятий. Изучены вопросы 
особенностей интерпретации понятия 
«даунсайзинг» разными авторами. Опре-
делены особенности его использования в 
системе управления персоналом. Выявлены 
условия применения системы мероприятий  
по оптимизации качественного и количе-

ственного состава персонала предпри-
ятия. Определены результаты проведения 
даунсайзинга в системе менеджмента пер-
сонала на предприятиях.
Ключевые слова: даунсайзинг, система 
менеджмента персонала, антикризисное 
управление, оптимизация, качественный 
состав персонала, конкурентоспособность.

In the article questions of application of down-
sizing in the personnel management system of 
enterprises are considered. The author studies 
the issues of peculiarities of the interpretation of 
the concept of «downsizing» by different authors. 
Specific features of its use in the personnel man-
agement system are determined. The conditions 
for using the system of measures to optimize the 
qualitative and quantitative composition of the 
personnel of the enterprise are identified. The 
results of downsizing in the personnel manage-
ment system at enterprises have been deter-
mined.
Key words: downsizing, personnel manage-
ment system, anti-crisis management, optimiza-
tion, qualitative staff composition, competitive-
ness.

Постановка проблеми. Відповідно до реалій 
сучасної економіки функціонування підприємств 
на українському ринку є досить нестабільним. 
Є велика кількість змінних факторів зовнішнього 
середовища, дії та наслідків яких майже немож-
ливо уникнути. Водночас є комплекс змінних фак-
торів внутрішнього середовища підприємств, дія 
яких багато у чому залежить від дій керівництва 
підприємств. Динамічні умови функціонування 
вимагають від менеджменту підприємств застосу-
вання методів управління, що будуть актуальними 
та досяжними. Особливої уваги заслуговують 
антикризові методи управління сучасними підпри-
ємствами, особливо ті, використання яких у най-
коротші терміни може сприяти ефективній роботі 
всього підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженнями питань антикризового управ-
ління займалося багато науковців: Я. Лапай 
[1], В. Маховка [2], Н. Левкин [3], М. Дейнека та 
І. Силадій [4], В. Шатун.[5], О. Коваленко та С. Галь 
[6] та інші. Проте майже усі науковці розглядають 
антикризові заходи загалом, загострюючи увагу 
на загальних вимогах та рекомендаціях до засто-
сування. Особливої уваги заслуговують антикри-
зові заходи, які можливо застосовувати в системі 
управління персоналом.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
узагальнення теоретичних аспектів застосування 
даунсайзингу саме в системі менеджменту персо-
налу на підприємствах України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Під час розроблення заходів з покращення функці-
онування підприємств можливо використовувати 
велику кількість як стратегічних (ліквідація, ство-
рення нових підприємств, регуляризація, модер-
нізація, злиття, реструктуризація, реінжиніринг), 
так і тактичних методів (санація, даунсайзинг, бан-
крутство) [1]. Сьогодні більшість управлінців на 
підприємствах України не мають часу на впрова-
дження стратегічних заходів із поліпшення фінан-
сового стану підприємства, результати яких мати-
муть місце в майбутньому. Більшості керівників 
наслідки прийнятих рішень необхідні в найкоротші 
терміни. Тому більшість менеджерів розглядає 
такий тактичний метод антикризового управління, 
застосування якого спрямоване на швидке покра-
щення фінансових показників підприємства 
[7, с. 68]. Таким методом є даунсайзинг. 

У сучасній економічній літературі багато тракту-
вань поняття «даунсайзинг». Так, В. Маховка роз-
глядає даунсайзинг як «зменшення виробничих 
потужностей і чисельності виробничого й управ-
лінського персоналу підприємства відповідно до 
потреб і ринкових можливостей» [2, с. 222].

Н. Левкин тлумачить даунсайзинг як «комплекс 
заходів (стратегію), пов’язаних з оптимізацією роз-
мірів організації за рахунок проведення ефективні-
шої HR-діяльності, перетворення структури фірми, 
зміни ключових цілей і робочих процесів» [3].

М. Дейнека та І. Силадій розглядають даун-
сайзинг у значно вужчому значенні – «тільки як  
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ліквідацію «надлишкових» робочих місць, причому 
не тимчасову (з відновленням минулої чисельності 
співробітників після покращення фінансового ста-
новища), а довгострокову» [4, с. 71].

В. Шатун ввжає, що даунсайзинг – «зменшення 
виробничих потужностей та чисельності виробни-
чого та управлінського персоналу підприємства 
відповідно до реального попиту та ринкових мож-
ливостей, що приводить до значного скорочення 
постійних витрат, зменшення собівартості продук-
ції»[5, с. 122].

О. Коваленко та С. Галь стверджують, що даун-
сайзинг є «методом, що дає можливість швидко 
покращити показники діяльності підприємства, 
який характеризує можливості підприємства адап-

туватися до умов внутрішнього та зовнішнього 
середовища шляхом зменшення виробничих 
потужностей та чисельності персоналу підприєм-
ства відповідно до реального попиту та ринкових 
можливостей» [6, с. 112].

Таким чином, незважаючи на деякі відмін-
ності між визначеннями різних авторів, можна 
дійти висновку, що саме об’єднує усі ці інтерпре-
тації. Отже, даунсайзинг – це сукупність заходів, 
що пов’язані між собою та спрямовані на змен-
шення розмірів підприємства в усіх його сферах 
відповідно до вимог зовнішнього середовища, 
наслідками чого буде зниження витрат та отри-
мання «вільних» фінансових ресурсів, які мож-
ливо застосувати на термінові заходи із запо-

Рис. 1. Процес проведення даунсайзингу на підприємствах
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бігання кризам та утримання позицій на ринку 
(рис. 1).

У межах системи управління персоналом 
даунсайзинг можливо розглядати як заходи зі 
зменшення чисельності управлінського, промис-
лово-виробничого та обслуговуючого персоналу 
шляхом оптимізації робочих місць і виробничих 
операцій відповідно до попиту продукції на ринку 
та вимог зовнішнього середовища. Цей процес 
можливий лише за умови проведення комплексної 
та об’єктивної оцінки персоналу, його кваліфіка-
ційних характеристик.

Одним із заходів застосування даунсайзингу в 
системі менеджменту персоналу є переведення 
на іншу роботу в межах одного підприємства. 
Цьому сприяють такі умови:

– отримання нової спеціальності, що є необхід-
ною в цих умовах господарювання;

– отримання нової кваліфікації внаслідок про-
ходження підвищення кваліфікації;

– удосконалення  організації виробництва і 
праці;

– у зв’язку з обмеженням спільної роботи роди-
чів, якщо цього вимагають умови трудового дого-
вору;

– у зв’язку з підвищенням( більш висока 
посада).

У межах проведення даунсайзингу в системі 
менеджменту персоналу можливі такі заходи:

– переведення персоналу на інші робочі місця; 
– оптимізація операцій на одному робочому 

місці;
– оптимізація кількості робочих місць, 
– проведення аудиту виконуваних функцій та їх 

оптимізація,
– переведення персоналу із філій до головного 

офісу;
– розподіл роботи між працівниками за умови 

пропорційного скорочення робочого часу;
– звільнення працівників з можливістю роботи 

на підприємствах-партнерах;
– звільнення персоналу пенсійного віку за 

умови залучення фахівців і професіоналів до 
роботи як тимчасових консультантів;

– звільнення працівників і занесення їх даних 
до кадрового резерву;

– звільнення працівників, кваліфікація яких не 
відповідає встановленим вимогам.

Застосування даунсайзингу як комплексної 
антикризової програми в системі менеджменту 
персоналу має низку негативних дій з боку пер-
соналу підприємства, що супроводжують про-
цес:

– неприйняття персоналом змін у системі 
управління підприємством та в його структурі;

– зниження корпоративного духу, загальне від-
чуття «знервованості» в колективі, погіршення 
соціально-психологічного клімату у колективі;

– висока ймовірність конфліктних ситуацій та 
неприйняття до виконання розпоряджень керівни-
цтва;

– можливість виникнення трудових суперечок, 
судових позовів;

 тимчасове зниження продуктивності праці та 
велика вірогідність появи браку продукції внаслі-
док  відсутності мотивації до праці;

– виникнення великої кількості чуток, що пере-
шкоджають надходженню достовірної інформації 
та впровадженню процесу подолання опору май-
бутнім змінам;

– неконтрольована паніка серед персоналу, що 
негативно впливає на загальний імідж підприєм-
ства;

– вірогідність передачі корпоративних правил, 
звичок та стратегічної інформації «третім» особам 
як елемент помсти працівників, що підпали під 
скорочення штату.

Усі ці негативні фактори застосування даун-
сайзингу в системі менеджменту персоналу необ-
хідно мати на увазі під час планування антикри-
зових заходів. Також слід пам’ятати про елементи 
суб’єктивізму в системі показників оцінки персо-
налу; загрози втрати висококваліфікованих робіт-
ників через систему оцінки персоналу; збільшення 
навантаження на фахівців та зниження якості 
роботи; неможливість відшкодування коштів у 
повному обсязі робітникам (що підпали під ско-
рочення) через їх брак тощо. Тому особливо слід 
звернути увагу на роботу з подолання опору змі-
нам з боку персоналу. Необхідно зробити про-
ведення системи таких заходів максимально 
прозорим та об’єктивним шляхом проведення 
усебічного аналізу якісного складу працівників. За 
можливості слід долучати до цього процесу неза-
лежних фахівців з метою усунення суб’єктивізму.

Результатами проведення даунсайзингу в сис-
темі менеджменту персоналу будуть: 

– мінімізація витрат; 
– покращення фінансово-економічного стану 

підприємства, 
– підвищення ефективності оперативності 

виконання завдань, 
– скорочення рівнів управління, 
– раціональне використання персоналу підпри-

ємства,
– підвищення конкурентоспроможності підпри-

ємства. 
Щоб максимально упередити негативні 

наслідки використання даунсайзингу в системі 
менеджменту персоналу, необхідно використо-
вувати усю різноманітність прийомів та методів в 
системі управління персоналом, що можливо роз-
глядати за такими складниками, як:

а) техніко-технологічний складник – відображає 
рівень розвитку виробництва, розвиток технологій, 
виробничі умови тощо;
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техніко-
технологічна 

організаційно-
економічна 

складова 

правова 
складова 

соціальна 
складова 

психологічна 
складова 

педагогічна 
складова 

переведення персоналу на інші робочі місця

оптимізація операцій на одному робочому місці

оптимізація кількості робочих місць

проведення аудиту виконуваних функцій і їх 
оптимізація

переведення персоналу із філій до головного 
офісу

розподіл роботи між працівниками за  умови 
пропорційного скорочення робочого часу

З
А
Х
О
Д
И

Д
А
У
Н
С
А
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И
Н
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У

звільнення працівників, кваліфікація яких не 
відповідає встановленим вимогам

звільнення працівників і занесення їх даних до 
кадрового резерву 

звільнення працівників з можливістю роботи на 
підприємствах –партнерах

РЕЗУЛЬТАТИ ДАУНСАЙЗИНГУ В СИТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ

Розробка та впровадження заходів з подолання негативних дій зі стороні персоналу 
підприємства 

неприйняття персоналом змін в системі управління підприємством та його структури
висока ймовірність конфліктних ситуацій та неприйняття до виконання розпоряджень 

керівництва
тимчасове зниження продуктивності праці та велика вірогідність появи браку 

продукції внаслідок  відсутності мотивації до праці
зниження корпоративного духу, загальне відчуття «знервованості» в колективі 

погіршення соціально-психологічного клімату у колективі

можливість виникнення трудових суперечок, судових позовів

виникнення великої кількості чуток, що перешкоджають надходженню достовірної 
інформації та впровадженню процесу подолання опору майбутнім змінам

неконтрольована паніка серед персоналу, що негативно впливає на загальний імідж 
підприємства

вірогідність передачі корпоративних правил, звичок та стратегічної інформацію 
«третім» особам як елемент помсти працівників, що підпали під скорочення штатів

покращення фінансово-економічного стану підприємства
підвищення ефективності оперативності виконання завдань мінімізація витрат

раціональне використання персоналу підприємства

оптимізація рівнів управління

підвищення конкурентоспроможності підприємства

звільнення персоналу пенсійного віку, за умови 
залучення фахівців і професіоналів до роботи у 

якості тимчасових консультантів

 
Рис. 2. Даунсайзинг у системі менеджменту персоналу підприємств
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б) організаційно-економічний складник – відо-
бражає відомості щодо чисельності та складу 
працюючих за різними ознаками (стать, вік, освіта 
тощо), аспекти системи мотивації на підприємстві 
та організацією обліку і використання персоналу 
тощо;

в) правовий складник – відображає дотри-
мання вимог чинного законодавства, що відобра-
жає права та обов’язки як працівників, так і робо-
тодавця;

г) соціальний складник – приділяє увагу соці-
альним аспектам управління персоналом та впро-
вадженню заходів із підвищення моральної заці-
кавленості не тільки в результатах роботи, а і в 
самому процесі праці;

д) психологічний складник – відображає 
питання психологічного забезпечення управління 
кадрами, впровадження сучасних прогресивних 
методів у роботу з персоналом, що спрямовані 
саме на психологічні аспекти;

є) педагогічний складник – охоплює питання 
навчання та розвитку персоналу, розвиток зацікав-
леності в навчанні та самоосвіті.

Під час планування проведення даунсайзингу в 
системі менеджменту персоналу необхідно врахо-
вувати такі особливості діяльності підприємства, 
як: життєва стадія розвитку, стратегічні орієнтири, 
місія, попит на продукцію та бажані конкурентні 
переваги. З огляду на все вищенаведене, можливо 
подати даунсайзинг у системі менеджменту пер-
соналу не як скорочення та звільнення персоналу, 
а як оптимізацію якісного і кількісного складу пер-
соналу підприємства шляхом проведення захо-
дів з удосконалення роботи з персоналом (рис. 
2). Звільнення у цьому разі виступає як останній 
захід, без якого неможливо досягти поставле-
ної мети. Використання цього методу приводить 
до значного скорочення постійних витрат і змен-
шення собівартості продукції [8].

Крім того, процес звільнення під час прове-
дення даунсайзингу повинен проводитися шляхом 
підготовки персоналу до таких заходів: співбесід із 
психологом, зустрічей зі спеціалістами, яки допо-
можуть максимально швидко знайти нову роботу. 

Крім цього, процес даунсайзингу на підприєм-
ствам повинен мотивувати працівників та кадри 
управління до самоосвіти та постійного розвитку. 
Саме той персонал, який максимально швидко 
вміє навчатися усьому новому та пристосовува-
тися до вимог зовнішнього середовища, є для 
підприємства життєво необхідним фактором ста-
більно розвитку та ефективного функціонування.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, керівництву вітчизняних підпри-
ємств необхідно передбачити усі позитивні та 

негативні наслідки використання даунсайзингу в 
системі менеджменту персоналу як методу анти-
кризового управління. Саме виважене викорис-
тання цього методу у розрізі виробничих можли-
востей підприємства, його фінансового стану та 
становища на ринку дасть можливість прийняти 
результативні управлінські рішення стосовно 
використання даунсайзингу в системі менедж-
менту персоналу на українських підприємствах та 
оптимізації результатів його використання з метою 
мінімізації використання фінансових, матеріаль-
них, організаційних ресурсів, що дасть змогу отри-
мати позитивні результати діяльності підприємств 
у найкоротший час.
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У статі узагальнено існуючі в економічній 
літературі схеми моделювання проблем-
ної ситуації на основі когнітивного підходу. 
Послідовність аналізу і моделювання забез-
печення економічної безпеки країни включає 
п’ять етапів: оцінка ситуації та виявлення 
проблемних аспектів забезпечення безпеки 
національної економіки; побудова когнітив-
ної карти; побудова когнітивної моделі (зва-
женого орграфа) забезпечення економічної 
безпеки країни; сценарне моделювання роз-
витку ситуації з забезпеченням економічної 
безпеки країни; вибір заходів і напрямів по 
реалізації обраного сценарію забезпечення 
економічної безпеки країни. Складено когні-
тивну карту впливу факторів на економічну 
безпеку України. Проведено структурний 
аналіз когнітивної карти, що полягає в дослі-
дженні структурних властивостей ситу-
ації, аналізі цілей на несуперечність, оцінці 
впливу управляючих факторів на цільові. 
Запропоновано здійснювати когнітивне 
моделювання впливу факторів на економічну 
безпеку України із використанням сценар-
ного підходу.  
Ключові слова: безпека національної еконо-
міки, когнітивна карта, етапи моделювання, 
фактори.

В статье обобщены существующие в эко-
номической литературе схемы модели-
рования проблемной ситуации на основе 
когнитивного подхода. Последователь-
ность анализа и моделирования обеспече-
ния экономической безопасности страны 
включает пять этапов: оценка ситуации и 
выявление проблемных аспектов обеспече-
ния безопасности национальной экономики; 
построение когнитивной карты; постро-
ение когнитивной модели (взвешенного 
орграфа) обеспечение экономической без-
опасности страны; сценарное моделирова-
ние развития ситуации с обеспечением эко-
номической безопасности страны; выбор 
мероприятий и направлений по реализации 
выбранного сценария обеспечения экономи-
ческой безопасности страны. Представ-
лена когнитивная карта влияния факторов 
на экономическую безопасность Украины. 
Проведен структурный анализ когнитив-
ной карты, который включает исследова-
ние структурных свойств ситуации, анализ 
целей на непротиворечивость, оценку вли-

яния управляющих факторов на целевые. 
Предложено осуществлять когнитивное 
моделирование влияния факторов на эконо-
мическую безопасность Украины с использо-
ванием сценарного подхода. 
Ключевые слова: безопасность националь-
ной экономики, когнитивная карта, этапы 
моделирования, факторы.

It is difficult to assess the impact of individual 
factors on the country's economic security. To 
solve this problem, the article proposes to use 
a cognitive approach to modeling, which allows 
to determine the main factors and assess their 
impact on the security of the Ukrainian economy 
and provides an increase in the adequacy of the 
conclusions from the analysis of the investigated 
process. The sequence of analysis and model-
ing of ensuring economic security of the country 
includes five stages: assessment of the situation 
and identifying the problematic aspects of ensur-
ing the security of the national economy; building 
a cognitive map (when constructing a cognitive 
map there are: factors characterizing the situ-
ation - the main and control, target factors and 
their grouping, directions of influence and the 
relationship between factors); construction of a 
cognitive model (weighed digraph) for securing 
the national economy of the country (construc-
tion of a cognitive model involves: determining 
the force of communication between factors, 
constructing a matrix of coherence between fac-
tors of a cognitive model, estimating the model 
for adequacy and stability); scenario modeling 
of the situation with the security of the national 
economy of the country (determining the limits of 
possible changes in factors and building scenar-
ios for the development of the situation); selec-
tion of measures and directions for realization of 
the chosen scenario of development of ensuring 
the security of the national economy of the coun-
try. The cognitive map of the influence of factors 
on economic security of Ukraine is presented. 
The structural analysis of the cognitive map is 
conducted, which consists in studying the struc-
tural properties of the situation, the analysis of the 
goals of noncontradiction, and the evaluation of 
the influence of control factors on the target. It is 
proposed to carry out cognitive modeling of fac-
tors' influence on economic security of Ukraine 
using scenario approach. 
Key words: national economy security, cognitive 
map, stages of modeling, factors.

Постановка проблеми. В умовах економічної 
і політичної нестабільності, військової агресії на 
Сході країни, посилення інтеграційних процесів, 
важливого значення набуває проблема забезпе-
чення економічної безпеки України. 

Оцінити вплив окремих чинників на економічну 
безпеку країни досить складно, але наглядно 
уявити собі систему взаємопов’язаних факторів 
та їх вплив на економічну безпеку країни можливо 
за допомогою когнітивної карти. Когнітивний підхід 

до моделювання економічних процесів орієнтова-
ний на те, щоб активізувати інтелектуальні про-
цеси суб’єкта і допомогти йому зафіксувати своє 
уявлення проблемної ситуації у вигляді формаль-
ної моделі [1].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Теоретико-методологічним засадам вивчення еко-
номічної безпеки країни присвячено багато праць 
вітчизняних і зарубіжних учених, зокрема: Я. Бази-
люка, А. Бесчастного, З. Варналія, О. Власюка, 
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В. Гейця, В. Горбуліна, І. Губарєвої, А. Гуменюка, 
М. Єрмошенка, Я. Жаліла, Дж. Кенана, М. Кизима, 
А. Мокія, Х. Моргентау, В. Мунтіяна, С. Окіта, В. Три-
тяка, М. Флейчук та ін. Незважаючи на достатньо 
велику кількість досліджень з даної проблематики 
та фундаментальних доробків вчених економістів, 
не достатньо дослідженими залишились питання 
моделювання впливу факторів на економічну без-
пеку країни. 

Постановка завдання. Метою дослідження є 
розробка методичного підходу до моделювання 
забезпечення економічної безпеки України із вико-
ристанням когнітивного підходу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Когнітивний підхід до моделювання і управління 

слабостуктурованими системами передбачає роз-
робку формальних методів і моделей, які містять 
або враховують когнітивні можливості (розуміння, 
сприйняття, пояснення уявлення), підтримуючи 
інтелектуальний процес при вирішенні завдань 
управлінського характеру. У рамках когнітивної 
моделі інформацію про систему представляють 
у вигляді набору понять (факторів) і зв'язують їх 
причинно-наслідковою мережею, званою когні-
тивною картою. Карта відображає суб'єктивні уяв-
лення експерта про закони і закономірності, влас-
тивих модельованій системі [2]. 

У науковій літературі пропонуються різні схеми 
моделювання проблемної ситуації на основі когні-
тивного підходу (табл. 1). 

Таблиця 1
Етапи моделювання проблемної ситуації на основі когнітивного підходу

Автор Етапи представлені різними авторами Сфера застосування

В
. І

. М
ак

си
м

ов
,  

Є
. К

. К
ор

но
уш

ен
ко

 [3
] 1. Об’єкт дослідження (проблема, процес, система, ситуація)

2. Вивчення, дослідження  (проблеми, процес, системи, ситуації)
3.Знання про проблему, процес, систему, ситуацію
4.Побудова когнітивної карти ситуації
5. Когнітивна модель ситуації 
6. Вивчення моделі ситуації  (структурний аналіз)
7.Знання, щодо критеріїв та реальної можливості вирішення проблеми
8. Моделювання сценаріїв розвитку й рішення проблеми
9. Знання про можливі тенденції розвитку й важелі впливу на ситуацію.
10.Перевірка і застосування знань про можливі тенденції розвитку й важелі 
впливу на ситуацію. (Закінчення циклу на першому етапі).

Схема сценарного 
моделювання на 
основі когнітивного 
підходу

Д
. І
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ар
ен

ко
,  

Є
. Ю

. Х
ру

ст
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ьо
ва

 [4
] Етап 1. Когнітивна структуризація:

– структуризація інформації;
– побудова когнітивної карти ситуації
Етап 2. Структурний аналіз когнітивної карти:
– аналіз цілей на несуперечність;
– аналіз керуючих факторів на погодженість із цілями;
– оцінка інтегрального впливу керуючих факторів на цільові
Етап 3. Сценарне моделювання розвитку ситуації
Етап 4. Оцінка й інтерпретація результатів моделювання
Етап 5. Когнітивний моніторинг ситуації

Когнітивний аналіз 
і моделювання 
стратегічного 
розвитку оборонно-
промислового 
комплексу (ОПК)

Л
. Г

. Ш
ем

ає
ва

 
[5

]

Етап 1. Структуризація знань про соціально-економічний об’єкт (СЕО)  
і зовнішнє середовище
Етап 2. Побудова імітаційної моделі розвитку СЕО
Етап 3. Структурно-цільовий аналіз
Етап 4. Сценарне дослідження тенденцій розвитку СЕО
Етап5. Обґрунтування можливих сценаріїв розвитку й розробка рекомендацій

Моделювання 
стратегічного 
розвитку 
підприємства на 
основі когнітивного 
підходу 

В
.В

. П
ро

хо
ро

ва
  

[6
]

Етап 1. Когнітивна структуризація інформації про ситуацію і процеси 
(соціально-економічних, зовнішньо – і внутрішньополітичних і ін.),  
що чинять вплив на її розвиток.
Етап 2. Структурний аналіз когнітивної моделі
Етап 3. Сценарне моделювання розвитку ситуації. 
Етап 4. Оцінка і інтерпретація результатів моделювання. 
Етап 5. Когнітивний моніторинг ситуації. 

Моделювання 
управлінських 
впливів на розвиток 
підприємства

І.О
. Г

уб
ар

єв
а 

 
[1

]

Етап 1. Оцінка економічної безпеки в країні та виявлення проблем.  
Етап 2. Побудова когнітивної карти впливу деструктивних чинників: корупції та 
неефективного державного регулювання на економічну безпеку країни. 
Етап 3. Побудова когнітивної моделі впливу корупції та неефективного держав-
ного регулювання на економічну безпеку країни. 
Етап 4. Сценарне моделювання ситуації з економічною безпекою в країні. 
Етап 5. Вибір напрямків і заходів щодо реалізації обраного сценарію розвитку 
ситуації з корупцією та ефективністю державного управління, а також їх впливу 
на економічну безпеку. 

Когнітивний аналіз 
і моделювання 
впливу корупції 
та неефективного 
державного 
управління на 
економічну безпеку 
країни

Узагальнено авторами
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Ґрунтуючись на роботах провідних вчених, про-
понується аналіз і моделювання забезпечення 
економічної безпеки країни здійснювати у такій 
послідовності.

Етап 1. Оцінка ситуації та виявлення проблем-
них аспектів забезпечення безпеки національної 
економіки.

Етап 2. Побудова когнітивної карти. (При побу-
дові когнітивної карти виділяються: фактори, що 
характеризують ситуацію – основні та управляючі; 
цільові фактори і їх групування; напрями впливу і 
взаємозв’язку між факторами).

Етап 3. Побудова когнітивної моделі (зваженого 
орграфа) забезпечення безпеки національної еконо-
міки країни. (Побудова когнітивної моделі передба-
чає: визначення сили зв’язку між факторами, побу-
дову матриці узгодженості між факторами когнітивної 
моделі, оцінка моделі на адекватність та стійкість).

Етап 4. Сценарне моделювання розвитку ситу-
ації з забезпеченням безпеки національної еконо-
міки країни. (Визначення меж можливих змін фак-
торів і побудова сценаріїв розвитку ситуації).

Етап 5. Вибір заходів і напрямів по реалізації 
обраного сценарію розвитку забезпечення без-
пеки національної економіки країни. 

Розрізнюють п’ять видів когнітивних карт за 
типом використаних відносин: 1) оцінюють сфо-
кусовану увагу, асоціації та важливість понять 
(концептів); 2) показують розмірність категорій 
і когнітивних таксономій; 3) наводять вплив, 
причинність і системну динаміку (казуальні ког-
нітивні карти); 4) відображають структуру аргу-
ментів і висновків; 5) ілюструють фрейми і коди 
сприйняття. Практика застосування когнітивних 
карт показує, що для дослідження слабкостру-
кутрованих систем доцільно використовувати 
карти третього виду. Відповідно, основними 
елементами когнітивної карти являються базові 
фактори і причинно-наслідкові зв’язки між  
ними [7, 8].

Відбір факторів, що оказують вплив на еконо-
мічну безпеку України здійснено на основі теоре-
тичного узагальнення літературних джерел та екс-
пертного опитування (табл. 2).

Таблиця 2
Аналіз цільових факторів забезпечення економічної безпеки України

Основні фактори

Управляючі фактори
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ВВП (O1) ↓+ ↓+ ↓↑+ ↓+ ↓− ↓↑+ ↓− ↓− ↓−

Доходи населення (O2) ↓+ ↓+   ↓− ↓↑+ ↓−  ↓−

Витрати населення (O3) ↓+ ↓+   ↓− ↓↑+ ↓−  ↓−

Заощадження (O4) ↓- ↓-   ↓+ ↓↑+ ↓+ ↓− ↓+

Підприємства (O5)  ↓+ ↓+     ↓+  

Прибутковість (O6)  ↓+        

Інфляція (O7)  ↓-        

Транспорт (O8) ↓- ↓+   ↓+    ↓−

Кредитування (O9) ↓+ ↓+ ↓+ ↓+ ↓−  ↓−  ↓−

Вартість кредитів (O10)   ↓+       

Депозити (O11)   ↓+       

Експорт (O12)    ↓+      

Імпорт (O13)      ↓+  ↓−  

Тривалість життя (O14) ↓+ ↓+  ↓+ ↓− ↓↑+ ↓− ↓− ↓−

Смертність (O15) ↓- ↓-  ↓- ↓+ ↓↑- ↓+  ↓+

Народжуваність (O16)  ↓+  ↓+ ↓− ↓↑+ ↓−   
Демографічне наванта-
ження (O17)    ↓-  ↓↑-    

Податки (O18) ↓+    ↓− ↓+ ↓↑-  ↓+

Зайнятість (O19) ↑-    ↓+ ↓+  ↓− ↓−

Міграція (O20)          
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При використанні базового підходу когнітивну 
карту прийнято представляти у вигляді знакового 
(орієнтованого графа, вершинам, якого співстав-
ленні фактори, а ребрам знаки «+», або «-» ) або 
зваженого графа (в якому вершини співставленні 
факторами, а ребра – ваги в тій, чи іншій шкалі) 
над множиною факторів [8].

Залежно від інтерпретації вершин, ребер, ваги 
на ребрах, а також різноманітних функцій, які 
визначають вплив зв’язків на фактори, виокрем-
люють різні модифікації когнітивних карт і засоби 
їх дослідження. Вибір способу структурування 
слабоструктурованих систем пов’язаний з різно-
плановістю процесі і явищ слабо структурованої 
системи, їх тенденцій, які визначаються різною 
кількістю факторів, які впливають на іншу кількість 
факторів. Утворюються мережі причинних відно-
син між ними. [8]. 

Когнітивна карта може бути візуалізована у 
вигляді множини вершин, кожна з яких відпові-
дає одному фактору або елементу карти чи світу 
індивіда. Дуга, яка зв’язує вершини А та В, від-
повідає причинно-наслідковому зв’язку А→В, де 
А – причина, В – наслідок. Додатнім зв’язком А→В 
(знак «+») називається, якщо збільшення А веде 
до посилення (збільшення, зростання) В, а змен-

шення А веде до зменшення В при рівних умовах. 
Знак «–» над дугою А→В свідчить про наявність 
від’ємного зв’язку, тобто за рівних умов збіль-
шення А призводить до зменшення (послаблення, 
спаду) В і зменшення А веде до збільшення 
В. Контури в когнітивній карті відповідають кон-
турам оберненого зв’язку. Контур, який посилює 
відхилення, є контуром позитивного оберненого 
зв’язку, а контур, протидіючий відхиленню, – кон-
туром від’ємного оберненого зв’язку. Контур поси-
лює відхилення тоді і тільки тоді, коли він має 
парне число від’ємних дуг або не має їх зовсім, 
в протилежному випадку це контур, який протидіє 
відхиленню [9].

На рис. 1 представлено когнітивну карту впливу 
факторів на економічну  безпеку України. 

Структурний аналіз когнітивної карти полягає 
в дослідженні структурних властивостей ситуа-
ції, аналізі цілей на несуперечність, оцінці впливу 
управляючих факторів на цільові. Для проведення 
структурного аналізу когнітивної карти прийма-
ється гіпотеза цілеспрямованості, відповідно до 
якої особа, яка приймає рішення, може зазначити, 
який напрям зміни базисних факторів він розгля-
дає, як бажані. Очікуваний позитивний напрям 
зміни фактора визначається показником, що  

Рис. 1. Когнітивна карта впливу факторів 
на безпеку національної економіки України (Розроблено авторами)
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приймає значення «+1», (якщо бажане збільшення 
фактору), «–1», якщо бажане зменшення значення 
фактора й «0» – якщо складно зазначити бажану 
динаміку фактора.

Після побудови когнітивної карти, побудовано 
когнітивну модель впливу факторів на забезпе-
чення економічної безпеки України. 

Важливим етапом побудови когнітивної карти 
є перевірка її на стабільність. Для оцінки стабіль-
ності когнітивної карти Ф. С. Робертс пропонує 
використовувати метод, заснований на поданні 
когнітивної карти (орграфа) у вигляді узагальненої 
знакової «троянди», що зв’язує її стабільність зі 
структурою [10]. 

В. В. Борисов, І. А. Бичков стабільність когнітив-
ної карти пропонують визначати характером її зво-
ротних зв’язків [11]. При цьому можуть утворюватися 
як позитивні, так і негативні зворотні зв’язки. У циклі 
існує позитивний (негативний) зв’язок, якщо в ньому 
парне (непарне) число знаків «–» або коли їх взагалі 
немає. Позитивний зворотний зв’язок може істотно 
підсилити первісну зміну причинного концепту. До 
дестабілізації системи може привести декілька 
позитивних циклів. В свою чергу, негативні зворотні 
зв’язки можуть привести до стабілізації ситуації, або 
викликати незначні «коливання» в системі.

Сценарне моделювання розвитку ситуації з 
забезпеченням економічної безпеки України може 
проводитися за трьома основними напрямками:  
1) прогноз розвитку ситуації без впливу на про-
цес; 2) прогноз розвитку системи з обраним комп-
лексом заходів; 3) синтез комплексу заходів для 
досягнення необхідної зміни системи.

На наступному етапі здійснюється моделю-
вання різних сценаріїв розвитку ситуацій забезпе-
чення економічної безпеки України.  Для цієї мети 
використовують імпульсний підхід до моделю-
вання. Послідовно на кожен з управляючих факто-
рів будуть впливати імпульси, які визначаються як 
середні значення зміни показників, які оцінюються 
у цілому по країні.

Імпульс в імпульсному процесі на когнітивних 
картах при теоретичному дослідженні представ-
лено впорядкованою послідовністю значень хi(n), 
хi(n+1), ... в i вершинах без прив’язки до часу, яка 
може бути дана при інтерпретації результатів роз-
рахункового експерименту.

Моделювання імпульсних процесів визначають 
за формулою 1:

x n x n f P n Q ni vi
j

k

ij j i+( ) = ( ) + ( ) + ( )
=

−

∑1
1

1

          (1)

де хi(n) – величина імпульсу у вершині i в попе-
редній момент величина (такт моделювання);

(n), хi(n+1) – у зацікавлених дослідника  (n+1);
fij – коефіцієнт перетворення імпульсу, на 

початкових етапах моделювання полягають fij=1;
Pj(n) – значення імпульсу в вершинах, суміжних 

з вершиною i; 

Qi(n) – вектор збурень і управляючих впливів, 
що вносять в вершину i в момент n [9].

Відповідно до результатів сценарного моделю-
вання можна зробити висновок, що основним сце-
нарієм забезпечення економічної безпеки  України 
являється третій – синтез комплексу заходів для 
досягнення необхідної зміни системи.

Висновки з проведеного дослідження. Наве-
дено теоретичне підґрунтя  обґрунтування вибору 
когнітивного підходу для моделювання забезпе-
чення економічної безпеки України. Послідовність 
аналізу і моделювання забезпечення економічної 
безпеки країни включає п’ять етапів: оцінка ситу-
ації та виявлення проблемних аспектів забезпе-
чення безпеки національної економіки; побудова 
когнітивної карти, побудова когнітивної моделі 
(зваженого орграфа) забезпечення економічної 
безпеки країни, сценарне моделювання розвитку 
ситуації з забезпеченням економічної безпеки кра-
їни; вибір заходів і напрямів по реалізації обраного 
сценарію забезпечення економічної безпеки кра-
їни. Складено когнітивну карту впливу факторів 
на економічну безпеку України. Запропоновано 
будувати когнітивну модель впливу факторів на 
економічну безпеку України із використанням сце-
нарного підходу. Розроблений методичний підхід 
до моделювання впливу факторів на рівень еконо-
мічної безпеки держави, який  ґрунтується на ког-
нітивному підході в моделюванні, дає змогу визна-
чити пріоритети у формуванні програмних заходів. 
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Державна установа «Інститут економіки 
природокористування 
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Стаття присвячена дослідженню сучасних 
проблем методології та практики засто-
сування планового, програмно-цільового і 
проектного підходів у забезпеченні сталого 
розвитку. Обґрунтовано, що домінуючим у 
процесі стратегічного планування є плано-
вий підхід, який в сучасних умовах можливо 
реалізувати в контрактній або планово-
договірній формах. Розкрито особливості 
програмно-цільового підходу до стратегіч-
ного планування, який спрямований на виді-
лення цілей розвитку та підпорядкування 
наявних ресурсів їх досягненню. Сформульо-
вано основні риси проектного підходу, який в 
рамках стратегічного планування дозволяє 
забезпечити реалізацію ідей та розробок 
через окремі пілотні, національні проекти і 
мегапроекти. Показано, що застосування 
планового, програмно-цільового і проек-
тного підходів може сприяти досягненню 
Цілей сталого розвитку, визначених ООН.
Ключові слова: стратегічне планування, 
план, цільова програма, проект, сталий роз-
виток.

Статья посвящена исследованию совре-
менных проблем методологии и практики 
применения планового, программно-целе-
вого и проектного подходов в обеспечении 
устойчивого развития. Обосновано, что 
доминирующим в процессе стратегиче-
ского планирования является плановый 
подход, который в современных условиях 
возможно реализовать в контрактной или 
планово-договорной форме. Раскрыты осо-
бенности программно-целевого подхода к 
стратегическому планированию, который 
направлен на выделение целей развития и 

подчинения имеющихся ресурсов их дости-
жению. Сформулированы основные черты 
проектного подхода, в рамках стратеги-
ческого планирования позволяет обеспе-
чить реализацию идей и разработок через 
отдельные пилотные национальные про-
екты и мегапроекты. Показано, что при-
менение планового, программно-целевого и 
проектного подходов может способство-
вать достижению Целей устойчивого раз-
вития, определенных ООН.
Ключевые слова: стратегическое плани-
рование, план, целевая программа, проект, 
устойчивое развитие.

The article is devoted to the research of modern 
problems of methodology and practice of appli-
cation of planned, program-target and project 
approaches to promote sustainable develop-
ment. It is substantiate that dominant in the pro-
cess of strategic planning is a planned approach, 
which can be implemented in contract or plan-
contractual forms in modern terms. Features 
of the program-targeted approach to strategic 
planning, which is aimed at allocating develop-
ment goals and subordinating existing resources 
to their achievement are discovered. The main 
features of the project approach, which, in the 
framework of strategic planning, provides for 
the implementation of ideas and developments 
through individual pilot, national projects and 
megaprojects are formulated. It is shown that the 
application of planned, program-target and proj-
ect approaches can contribute to the achieve-
ment of the United Nations Sustainable Develop-
ment Goals.
Key words: strategic planning, plan, target pro-
gram, project, sustainable development.

Постановка проблеми. Перехід України до 
сталого типу розвитку потребує зміни підходів у 
формуванні та реалізації державної соціально-еко-
номічної політики. Ефективним інструментом дер-
жавного впливу на економічний розвиток є страте-
гічне планування, яке протягом останніх десятиліть 
суттєво розширило свою присутність в економічній 
сфері, розповсюджуючись з мікрорівня через галу-
зевий і територіальний рівні на макроекономічний 
горизонт. Розробляються стратегії реалізації Цілей 
сталого розвитку ООН, стратегічні документи для 
регіонального та секторального рівнів, стратегії 
розвитку міст і громад тощо. При цьому в стратегіч-
ному плануванні можна виділити три головних під-
ходи – плановий, програмно-цільовий і проектний. 
Розгляд сутності цих підходів є актуальним у світлі 
реалізації завдань переходу до сталого розвитку, 
визначених програмними документами та законо-
давством України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окре-
мим аспектам реалізації планового, програмно-

цільового та проектного підходів у соціально- 
економічній політиці держави присвячено публі-
кації таких вітчизняних і зарубіжних учених, як 
Р. Акофф, Ж. Біззард, А. В. Бузгалін, Ю. Вінслав, 
В. М. Геєць, В. М. Іванченко, Г. Б. Клейнер, Л. Клотц, 
Ф. Клоцвог, А. І. Колганов, Д. С. Львов, В. Л. Мака-
ров, П. Г. Олдак, С. М. Писаренко, Б. А. Райзберг, 
В. М. Степанов, Б. Флювбьєрг, Н. І. Хумарова, 
Р. І. Шніпер, а також розробки наукових установ 
НАН України, вищих закладів освіти тощо. Про-
блеми стратегічного планування та окремі з назва-
них підходів є предметом ряду всеукраїнських і 
міжнародних наукових конференцій.

Поряд із наявним чималим масивом наукових 
публікацій з проблематики стратегічного плану-
вання, а також окремих його підходів (планового, 
програмно-цільового, проектного), лише незначна 
частина яких наведена у бібліографічному списку, 
нерозв’язаними залишаються проблеми методо-
логічного забезпечення формування планових, 
програмно-цільових і проектних документів та 
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інструментів, а також можливості їх застосування 
для реалізації в Україні Цілей сталого розвитку, 
визначених ООН.

Постановка завдання. Завданням статті є 
дослідження сучасних проблем методології та 
практики застосування планового, програмно-
цільового і проектного підходів у забезпеченні ста-
лого розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Плановий підхід. Домінуючим у стратегічному 
плануванні є застосування суто планового під-
ходу, що, як правило, передбачає проведення 
передпланових досліджень, обов’язкову розробку 
і складання такого документа, як план, а також 
етап моніторингу його реалізації. Автори праці 
«Економічне планування та промислова політика 
в умовах глобалізації економіки: поняття, досвід 
та перспективи» зазначають, що «останнім часом 
з розвитком процесів глобалізації та загострен-
ням конкуренції різні типи планування знову ста-
ють популярними в різних країнах». Звертається 
увага на те, що «в цю нову епоху підходи до пла-
нування національної економіки відрізняються 
від попередніх – кількісних», «використовуються 
нові інструменти – такі, як стратегічне бачення і 
плани дій, оновлені методи планування інфра-
структури, промислова і кластерна політика» 
[1, с. 58]. При цьому слід поголитися з думкою 
Г. Б. Клейнера про те, що досі єдина методоло-
гічна і методична база реального стратегічного 
планування відсутня. Це створює труднощі не 
лише при розробці, а й при аналізі, порівнянні, 
узгодженні та агрегуванні стратегічних планів усіх 
рівнів економіки [2, с. 507].

Як пише Ю. Вінслав, сучасна методологія 
національно орієнтованого стратегічного пла-
нування потребує перспективного «бачення» 
стану конкретних соціально-економічних сфер 
і суспільства в цілому. Це «бачення» підлягає 
детальній проробці на макрорівні (із залученням 
системоутворюючих бізнес-структур та інститутів 
громадянського суспільства, висококваліфікова-
них незалежних експертів) і подальшому відобра-
женню в системі не лише якісних, а й кількісних 
індикаторів [3, с. 9–10].

Під час формування нової та дієвої системи 
стратегічного планування постає питання про дов-
гострокову мету цього процесу. Думка більшості 
представників економічної науки зводиться до 
того, що така мета повинна мати глибокий соці-
альний зміст, орієнтуватися на розв’язання ключо-
вих питань соціально-економічного розвитку сус-
пільства та держави.

Формулюючи сьогоднішнє розуміння мети пла-
нування, вважаємо за доцільне врахувати заува-
ження П. Г. Олдака про те, що суспільне виробни-
цтво повинно не просто створювати господарські 
блага, а виробляти їх за умови збереження стій-

кості тих природних систем, на які воно спира-
ється [4, с. 125].

На мікрорівні необхідність державного пла-
нування зазвичай обґрунтовується наступними 
обставинами: розвиток галузей крупних корпо-
рацій і регіонів не завжди збігається з цілями 
розвитку всієї країни; державний план дозволяє 
ув’язати структурну, інноваційну та інвестиційну 
політику держави з цілями регіональної, демо-
графічної, соціальної політики; державний план 
необхідний, щоб усі заходи щодо державного 
регулювання соціально-економічної системи про-
водилися системно і комплексно в рамках певної 
довгострокової соціально-економічної політики 
держави – стратегії розвитку [5, с. 34]. Удоскона-
лення планового керівництва економікою повинно 
бути спрямоване на поєднання сучасних форм 
централізованого планування з господарською 
самостійністю підприємств [6, с. 61].

Таким чином, план сьогодні повинен стати 
потужним і одним з найголовніших інструментом 
політики розвитку, формування нового типу еконо-
мічної системи. Така система повинна мати узго-
джений характер. На думку Д. С. Львова, можна 
говорити про контрактну економіку, тобто еконо-
міку, що функціонує на договірній основі [7, с. 217]. 
Ф. Н. Клоцвог визначає таку економічну систему 
як планово-договірну або планово-контрактну [8].

О. В. Бузгалін і А. І. Колганов пропонують сис-
тему відносин та інститутів, яку називають селек-
тивним (вибірковим і обмеженим за методами й 
сферами застосування) плануванням. Його сут-
ність – визначення суспільством і затвердження 
державою на певний період цілей та основних 
«правил гри» у сфері непрямого (для приватного 
сектору) і прямого (для суспільного сектору) регу-
лювання частини економіки, на яку воно розпо-
всюджується [9, с. 67].

Така система відносин селективного регулю-
вання економіки за допомогою непрямих впли-
вів, інтегрованих з державними замовленнями 
та інвестиціями в рамках коротко-, середньо- і 
довгострокових стратегій, націлених на зміну 
системи пропорцій (наприклад, забезпечення 
пріоритетного розвитку прогресивних галузей та/
або соціальної орієнтації виробництва) з початку  
ХХ ст. стала невід’ємною частиною економічного 
розвитку [10, с. 19].

Дослідники вважають, що в сучасних умовах 
в економіці будь-якої країни вплив держави на 
економічні процеси ефективніше здійснювати не 
в порядку разових безсистемних заходів, а в рам-
ках плану, що встановлює цілі розвитку і систему 
засобів їх реалізації. При цьому дерево цілей 
соціально-економічного розвитку в сучасних умо-
вах слід формувати свідомо, демократично, на 
основі широкого суспільного діалогу. А система 
заходів, що забезпечують реалізацію прийнятих 
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суспільством пріоритетів, може включати як прямі 
(державні закупівлі та інвестиції, соціальні, еко-
логічні та інші нормативи), так і непрямі (селек-
тивні, податкові, кредитні та ін. стимули і бар’єри) 
методи. Але й ті, й інші доцільно об’єднувати в 
рамках єдиного плану [11, с. 40].

Найскладніше при розвитку селективного 
планування – навіть не створення відповідних 
інститутів, що забезпечують формування засобів 
реалізації планів, а вироблення цілей, які дійсно 
відповідали б інтересам суспільства як конкретно-
всезагального цілого – так званим загальнона-
родним інтересам. Координатором цього процесу, 
рівно як і інститутом, що забезпечує реалізацію 
цілей, може стати особливий планувальний орган 
нового зразка [9, с. 72, 74]. Нами пропонується 
створення для цих цілей Ради стратегічного пла-
нування України як координаційного органу під 
керівництвом голови Уряду.

Реалізація цілей плану забезпечується за допо-
могою (1) активної промислової політики – селек-
тивного податкового, кредитного, фінансового, 
митного і т. п. (тобто не директивного, а непря-
мого) регулювання плюс (2) за допомогою пря-
мих планових дій держави – інвестицій, закупі-
вель і т. д. Конкретні ж засоби можуть включати 
непрямі регулятори, адресовані більшій частині 
економіки (масове виробництво, торгівля і комер-
ційні послуги, фінанси і т. п.), та комбінацію пря-
мих і непрямих методів для регулювання досить 
обмеженого (переважно сферами освіти, охорони 
здоров’я, фундаментальної науки, культури, інф-
раструктури) суспільного сектору [11, с. 38].

Програмно-цільовий підхід. Складовою про-
цесу стратегічного планування є програмно-цільо-
вий підхід, сутність якого, на думку С. М. Писа-
ренко, полягає в першочерговому виділенні 
цілей розвитку з подальшим підпорядкуванням 
розподілу ресурсів їх досягненню. Він визначає 
управління об’єктом як цілісною системою, вста-
новлення у ній зв’язків і залежностей, що забез-
печують найбільш ефективне досягнення цілей; 
визначає вироблення системи заходів, а не роз-
робку окремих з них [12, с. 15–16].

У широкому сенсі слова програмно-цільовий 
метод є способом вирішення крупних і складних 
проблем через вироблення і проведення системи 
програмних заходів, орієнтованих на цілі, досяг-
нення яких забезпечує вирішення виниклих про-
блем [13, с. 7].

Можна виділити декілька ознак, що відрізня-
ють цільову програму від плану в його найзагаль-
нішому уявленні, як бажаної намічуваної моделі 
майбутнього стану і шляхів, способів досягнення 
цього стану. Програма орієнтована на вирішення 
однієї, нехай навіть дуже крупної соціально-еконо-
мічної проблеми, тоді як план покликаний вирішу-
вати комплекс завдань економічного і соціального 

розвитку планованого об’єкта. План виражений 
переважно в термінах значень планових показ-
ників, які повинні бути досягнуті в кінці планового 
періоду або у визначені фіксовані моменти часу 
протягом планового періоду. Програма представ-
лена в основному набором заходів, послідов-
них дій, які повинні бути здійснені протягом про-
грамного періоду, з тим, щоб досягти потрібних 
цільових показників. План в основному виражає 
кінцевий підсумковий результат діяльності, а про-
грама – ще й детальне бачення способів і проце-
дур самої діяльності [13, с. 33–34].

На думку авторів колективної праці за ред. 
Р. І. Шніпера, в одних випадках відмічається орі-
єнтація програми на реалізацію однієї цілі чи 
одного аспекту на відміну від багатоцільового і 
багатоаспектного характеру плану, в інших про-
грама розуміється як плановий інструмент, що 
забезпечує досягнення декількох цілей, реалізація 
яких потребує істотних змін тенденцій і пропорцій 
ланок народного господарства і пов’язана зі змі-
ною існуючої організаційної структури управління. 
Інші автори визначають програму як ув’язаний за 
ресурсами, виконавцями та строками завершення 
комплекс плануючих заходів, здійснення яких 
забезпечує реалізацію цілі [14, с. 7].

Американський вчений Р. Акофф визначає про-
граму як упорядковану сукупність взаємозв’язаних 
дій, спрямовану на досягнення певної (як правило, 
довгострокової) мети, яка ставиться лише один 
раз [15, с. 59].

Як вважає ряд авторів, сучасною особливістю 
програмно-цільового підходу є те, що програми 
сьогодні повинні являти собою розгорнуті, багато-
сторонні контракти, узгоджені з усіма учасниками 
як за змістом завдань, так і за ціною їх виконання 
[16, с. 87–88].

Н. І. Хумаровою проаналізовано діючі в Укра-
їні екологічні цільові програми (ЕЦП). На її думку, 
у цій сфері, по-перше, характерним виявляється 
неефективне управління процесами формування, 
реалізації та внесення доповнень в ЕЦП. У біль-
шості випадків це відбувається через відсутність 
системного та програмно-цільового підходу до 
реалізації ЕЦП на всіх стадіях виконання, що при-
зводить до втрати комплексності програмних захо-
дів. Часто в процесі виконання ЕЦП відбувається 
несвоєчасне та необґрунтоване внесення змін або 
повна втрата зв’язку з виконавцями програмних 
завдань, яка призводить до того, що деякі профі-
нансовані та виконані заходи залишаються неза-
требуваними. По-друге, виконання більшості ЕЦП 
страждає через неефективне управління бюджет-
ними коштами. Причин, що зумовлюють таке стано-
вище, багато, але серед них головною є відсутність 
скоординованих дій відповідальних за виконання 
ЕЦП органів і невизначеність повноважень управ-
лінських органів. По-третє, при розгляді результатів 
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виконаних робіт по ЕЦП простежується ситуація, 
коли в програмах відсутнє системне бачення та 
комплексність запланованих заходів, відбувається 
«фрагментарність» виконання програмних заходів 
без визначення й урахування пріоритетів, ство-
рення умов послідовного досягнення поставленої 
мети. По-четверте, аналіз реалізації всіх ЕЦП свід-
чить про відсутність належного контролю безпосе-
редньо за виконанням програм у цілому, а також 
системного контролю за результативністю програм-
них заходів, упровадженням результатів розробок і 
проектів [17, с. 118–119].

Докладно проаналізувавши практику оцінки 
ефективності та результативності реалізації дер-
жавних програм, окремі автори пропонують кілька 
напрямів її вдосконалення, в тому числі, крім роз-
рахунку ступеня досягнення показників, доціль-
ність врахування їх динаміки за допомогою розра-
хунку індексу результативності державних програм 
і його співвіднесення з рівнем фінансування. При 
цьому механізм оцінки ефективності програм 
потребує більшої орієнтованості на врахування 
результативності реалізації програм, досягнення 
кінцевих результатів. Для цього необхідне як під-
вищення якості розробки державних програм 
(зокрема, забезпечення системного застосування 
вимог до формування показників результативності 
їх реалізації), так і коригування методичних підхо-
дів до проведення оцінки [18, с. 98].

Проектний підхід. Перехід до сталого розви-
тку висуває переважно комплексні проблеми, що 
потребують для свого розв’язання об’єднання 
зусиль спеціалістів різних наук. З урахуванням 
цього продуктивним є застосування проектного 
підходу – і на рівні соціального проектування, що 
включатиме в себе стратегічне планування, і на 
рівні реалізації конкретних проектів національ-
ного, галузевого та регіонального рівня. У вітчиз-
няній історії і світовій практиці багато значущих 
соціально-економічних рішень у масштабах дер-
жави або регіонів були реалізовані на основі про-
ектного підходу, найчастіше пов’язаного з про-
грамно-цільовим управлінням.

Говорячи про застосування проектного підходу 
на рівні соціального проектування, В. М. Геєць 
констатує відсутність наукового проектування 
реформ: вони проектуються здебільшого без 
необхідних наукових розробок або за наявності 
таких, що не використовуються з політичних мірку-
вань. У тих напрямах, щодо яких є такі розробки, 
створене наукою ігнорується внаслідок заангажо-
ваності істеблішменту та корпоративних інтересів 
[19, с. 84–85]. Тим часом, на його думку, іннова-
ційне відновлення розвитку економіки передбачає 
використання модернізаційного проекту, засно-
ваного на знаннях, який за змістом є соціально-
економічним, а не науково-технічним, як це часто 
розглядається [19, с. 814].

У збірнику праць міжнародного колективу авто-
рів «Оцінка програм: методологія і практика» 
проект визначається як обмежена за часом 
діяльність, спрямована на створення унікаль-
ного продукту чи послуги, будь-яка діяльність, що 
має чітко визначену відправну точку і цілі, досяг-
нення яких означає завершення діяльності. На 
практиці більшість проектів для досягнення цілей 
можуть використовувати лише обмежені ресурси 
[20, с. 10].

«Керівництво до зводу знань з управління 
проектом» американського Інституту управління 
проектами (Project Management Institute, PMI) 
визначає проект наступним чином: тимчасове 
прагнення, докладання зусиль, діяльність (справа, 
операція, ініціатива, починання), спрямована 
на створення унікального продукту, послуги або 
результату [21, с. 3].

В «Екологічній енциклопедії» проектування 
екологічне визначається як діяльність суспіль-
ства, спрямована на обґрунтування способів 
втручання господарства у природні системи без 
заподіювання або мінімізації шкоди процесам 
їх відтворення. Будь-яке проектне рішення має 
включати заходи щодо збереження та підтримання 
сприятливих екологічних умов у районі реалізації 
проекту і на суміжних територіях (до глобального 
рівня включно) [22, с. 159].

В. М. Степанов і К. В. Степанова, розглядаючи 
національний проект в якості інструменту еколо-
гізації посткризової економіки України, вважають, 
що національне проектування можна визначити, 
з одного боку, як процес створення прообразу 
(прототипу) значущого з точки зору національних 
інтересів об’єкта, явища чи процесу через побу-
дову моделей; з іншого боку, як спосіб вирішення 
державних (національних) проблем у тих випад-
ках, коли процеси ринкового саморегулювання не 
здатні розв’язувати виникаючі проблеми без втру-
чання держави [23, с. 26].

В. Л. Макаров говорить про таку перспективну 
парадигму, як проектна або проектно-контрак-
тна економіка, та перераховує основні характе-
ристики проекту. Це: чітко сформульована мета; 
мережевий графік з детальним наведенням усіх 
робіт, послідовності і строків їх виконання тощо 
[24, с. 10]. Проект не може бути прийнятий до здій-
снення, якщо він не перевірений на несуперечли-
вість по відношенню до інших проектів і загальної 
соціально-економічної стратегії. Тому в проектній 
економіці інститут стратегічного планування – це 
необхідна складова частина [24, с. 13].

Окремі дослідники виділяють мегапроекти, які 
характеризуються тим, що розповсюджуються на 
значну за масштабами територію – країну, групу 
регіонів, і націлені на забезпечення сталого та 
збалансованого розвитку соціогосподарської сис-
теми того чи іншого ієрархічного рівня. Зокрема,  
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територіальні мегапроекти забезпечують удоскона-
лення існуючих і формування нових територіальних 
пропорцій та ефективних інтеграційних міжрегіо-
нальних зв’язків [25, с. 23]. Необхідність у мегапро-
екті виникає за наявності комплексних проблем 
територіальної спільноти, коли традиційні методи 
галузевого і територіального управління виявля-
ються недостатніми, а сфера розповсюдження 
територіальних проблем не збігається з економіч-
ним і адміністративним районуванням [25, с. 33].

Ж. Біззард і Л. Клотц розглядають стале, загаль-
носистемне, «зелене» та інші види проектування. 
Стале, або природоохоронне, екологічно стале, 
екологічно свідоме проектування являє собою 
концептуальне осмислення фізичних об’єктів, 
навколишнього середовища і послуг відповідно 
до принципів економічної, соціальної й екологічної 
сталості [26, с. 139].

Б. Флювбьєрг під крупними інфраструктур-
ними проектами розуміє найбільш дороговартісні 
об’єкти інфраструктури, які будуються в різних кра-
їнах світу. Ці проекти і процес їх розробки, як пра-
вило, характеризуються такими ознаками: вони за 
визначенням є високоризиковими з-за довгостро-
кового горизонту планування і складної системи 
взаємодій; вони нерідко потребують нестандарт-
них технологій; у процесі прийняття рішень і пла-
нування зазвичай бере участь багато сторін, що 
мають суперечливі інтереси; у багатьох випадках 
масштаб проекту або його цілі з часом істотно змі-
нюються і, як показує статистика, такий незапла-
нований розвиток подій часто не враховується, в 
результаті чого передбачені кошторисом резерви 
на непередбачені витрати виявляються недостат-
німи; викривлення інформації про затрати, вигоди 
та ризики є нормою; у підсумку для більшості про-
ектів характерна перевитрата коштів і/або недо-
отримання вигод [27, с. 77–78].

На вітчизняних теренах часто вживається 
поняття пілотного проекту у різних значеннях. 
У Програмі LIFE Європейського Союзу пілотними 
є такі проекти, в яких застосовується технологія 
чи метод, що не застосовувався або випробувався 
раніше, чи в іншому місці, і який дає потенційні 
переваги в області навколишнього середовища 
або клімату порівняно з нинішньою передовою 
практикою, і який в подальшому можна застосо-
вувати в більшому масштабі в подібних ситуаціях 
[28, с. 44].

Висновки з проведеного дослідження. Дове-
дено, що цілісна система стратегічного планування 
сталого розвитку повинна базуватися на викорис-
танні переваг планового, програмно-цільового та 
проектного підходів. Сучасний плановий підхід 
реалізується в контрактній або планово-договір-
ній економіці, основними ознаками якої є зміна 
об’єкта управління – централізоване планування 
загальноекономічних, міжгалузевих і міжрегіо-

нальних пропорцій відтворювального процесу та 
договірне регулювання внутрішньогалузевих, вну-
трішньорегіональних і внутрішньовиробничих про-
порцій, а також зміна сутності відносин суб’єктів 
з підпорядкованості на рівноправність. Перевагою 
програмно-цільового підходу є першочергове виді-
лення цілей розвитку з подальшим підпорядку-
ванням розподілу ресурсів їх досягненню. Проек-
тний підхід дозволяє забезпечити реалізацію ідей 
та розробок через пілотні, національні проекти і 
мегапроекти.

Перспективи подальших досліджень у цьому 
напрямі полягають у розробці конкретних меха-
нізмів стратегічного планування на основі пла-
нового, програмно-цільового та проектного під-
ходів для досягнення адаптованих для України 
Цілей сталого розвитку, визначених Організацією 
Об’єднаних Націй.
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У статті доведено, що ефективне 
функціонування регіональної системи 
полягає у залучені механізмів формування та 
використання потенціалу кластеризації до 
стратегій розвитку регіонів. Відзначено, що 
не існує єдиної методики для ідентифікації 
кластерів, що унеможливлює оцінку 
потенціалу кластеризації та визначення 
пріоритетів кластерної політики. Автором 
запропоновано методичний підхід експрес-
діагностики потенціалу кластеризації з 
урахуванням новітніх трендів розвитку 
будівельного комплексу, що дозволяє визна-
чити пріоритети регіональної кластерної 
політики розвитку будівельного комплексу 
на основі картографічного відображення 
потенціалу кластеризації з урахуванням 
новітніх трендів розвитку будівельної 
сфери. Серед напрямів завдань кластерної 
політики регіонального розвитку визначено: 
організацію інформаційно-аналітичного 
супроводження регіональних кластерних 
ініціатив; інтеграцію принципів кластерної 
політики в діяльність окремих міністерств 
і відомств; підтримку бізнес-ініціатив; 
інституційне проектування та ефективну 
організацію бізнес-середовища для розвитку 
регіональних та міжрегіональних кластерів; 
розвиток людського капіталу; розвиток 
інфраструктури кластера.
Ключові слова: процеси кластеризації, 
кластеризація будівельного комплексу, прі-
оритети кластерної політики, діагносту-
вання, експрес-діагностика, потенціал клас-
теризації.

В статье доказано, что эффективное 
функционирование региональной системы 
заключается в привлечении механизмов 
формирования и использования потенци-
ала кластеризации к стратегиям развития 
регионов. Отмечено, что не существует 
единой методики для идентификации клас-
теров, что делает невозможным оценку 
потенциала кластеризации и определения 
приоритетов кластерной политики. Авто-
ром предложен методический подход 
экспресс-диагностики потенциала клас-
теризации с учетом новейших трендов 
развития строительного комплекса, позво-
ляющего определить приоритеты реги-
ональной кластерной политики развития 
строительного комплекса на основе кар-

тографического отображения потенциала 
кластеризации с учетом новейших трен-
дов развития строительной сферы. Среди 
направлений задач кластерной политики 
регионального развития определены: орга-
низация информационно-аналитического 
сопровождения региональных кластерных 
инициатив; интеграцию принципов 
кластерной политики в деятельность 
отдельных министерств и ведомств; 
поддержку бизнес-инициатив; институци-
ональное проектирование и эффективную 
организацию бизнес-среды для развития 
региональных и межрегиональных класте-
ров развитие человеческого капитала; раз-
витие инфраструктуры кластера.
Ключевые слова: процессы кластериза-
ции, кластеризация строительного ком-
плекса, приоритеты кластерной политики, 
диагностирования, экспресс-диагностика, 
потенциал кластеризации.

The article proves that the effective functioning 
of the regional system is to involve mechanisms 
for the formation and use of the potential of clus-
tering in regional development strategies. It was 
noted that there is no uniform methodology for 
identifying clusters, which makes it impossible 
to assess the potential of clustering and priori-
tization cluster policy. The author proposes a 
methodical approach to express diagnostics of 
the clustering potential, taking into account the 
latest trends in the development of the building 
complex, which allows determining the priorities 
of the regional cluster policy of the development 
of the building complex based on the carto-
graphic display of the clustering potential, taking 
into account the latest trends in the construction 
sector. Among the areas of tasks for the cluster 
policy of regional development are the following: 
the organization of information and analytical 
support for regional cluster initiatives; integration 
of the principles of cluster policy in the activities of 
individual ministries and departments; support for 
business initiatives; institutional design and effec-
tive organization of the business environment for 
the development of regional and interregional 
clusters, human capital development; cluster 
infrastructure development.
Key words: clustering processes, clustering of a 
building complex, priorities of cluster policy, diag-
nostics, express diagnostics, clustering potential.

Постановка проблеми. Однією з сучасних 
форм організації високотехнологічного вироб-
ництва в діяльності будівельного комплексу є 
будівельний кластер. У зв’язку з визначеними 
іноваційними та інтеграційними векторами руху 
національної економіки, ефективне функціону-
вання регіональної системи полягає у залучені 
механізмів формування та використання потен-
ціалу кластеризації будівельного комплексу до 
стратегій розвитку регіонів. На заваді цьому про-

цесу постають проблеми методичного характеру, 
що полягають у відсутності діагностичних підходів 
щодо оцінки потенціалу кластеризації. Особливо 
актуальними постають питання експрес-діагнос-
тування потенціалу кластеризації будівельного 
комплексу регіонів України, вирішення яких дозво-
лить виявити пріоритетні напрямки кластерної 
політики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Ґрунтовними дослідженнями кластерної теорії є 
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роботи зарубіжних класиків Т. Андерсона, Е. Берг-
мана, Р. Бошма, Е. Віссера П. Вольфгана, М. Пор-
тера, Є. Дж. Фезера. Значний внесок в адаптацію 
кластерного підходу до вітчизняних умов зробили 
українські вчені: О. Амоша, В. Геєць, Д.Гулак, 
М. Войнаренко, О.Коломийцева, О. Кудріна, 
Р.Манн, Л. Панкова, С. Соколенко, Д. Солоха, 
Л. Федулова, О. Фінагіна та ін. У сфері дослі-
дження проблематики визначеня методичних 
підходів здійснення діагностики конкурентоспро-
можності підприємств, соціально-економічного 
розвитку регіонів варто згадати вагомі розробки 
таких учених, як І. Ансоф, О. Виноградова, А. Вой-
чак, А. Воронкова, О. Гудзь, І. Коломоєць, Ф. Кот-
лер та інших.

Позитивно характеризуючи результати дослі-
джень вітчизняних та зарубіжних вчених, необ-
хідно зазначити, що в них не знайшли всебічного 
відображення і вимагають подальшої розробки 
методологічні підходи здійснення експрес-діа-
гностики потенціалу кластеризації з урахуванням 
новітніх трендів розвитку будівельного комплексу, 
що дозволить визначити пріоритети регіональної 
кластерної політики розвитку будівельної сфери.

Постановка завдання. Мета статті – визна-
чити методичний підхід експрес-діагностики регіо-
нів України за потенціалом кластеризації будівель-
ного комплексу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Масштабність завдань розвитку будівельного 
комплексу потребує урахування особливостей 
розвитку інноваційного середовища в процесах 
формування ефективної кластерної політики. 
Важливим етапом у визначенні пріоритетів клас-
терної політики розвитку будівельного комплексу 
регіонів України є оцінка потенціалу кластеризації 
з урахуванням новітніх трендів розвитку будівель-
ної сфери. Це можливо за допомогою експрес-
діагностичного дослідження на основі якісних 
індикаторів оцінки інноваційного середовища, яку 
доцільно проводити в чотири етапи (рис. 1). Екс-
прес-діагностика потенціалу кластеризації дозво-
ляє провести діагностичне дослідження інновацій-
ного середовища, що є базою для інтеграційних 
процесів з урахуванням новітніх трендів розвитку 
будівельного комплексу. Методика експрес-діа-
гностування проводиться у чотири етапи: 

І. Оцінка рівня якості інноваційної політики 
регіонів в будівельній сфері (табл. 1). Діагнос-
тичне дослідження якості інноваційної політики 
регіонів в будівельній сфері на основі експертних 
оцінок дозволило констатувати про недостатній 
рівень досвіду та знань з врегулювання проблем 
реалізації кластерних ініціатив в межах будівель-
ного комплексу, що обумовлено відсутністю: 

1. Спеціалізованого органу, що займається 
інноваційним розвитком в рамках кластеризації, 
здійснює державне управління та забезпечує реа-

лізацію державної політики у сфері інноваційної 
діяльності. 

2. Дієвих стратегій або концепцій інноваційного 
розвитку та комплексних програм регіонального 
розвитку будівельного комплексу. 

3. Документів, які сприяють комерціалізації 
інтелектуального продукту в підприємницьких 
структурах будівельного комплексу. Однак пози-
тивним моментом є те, що планом пріоритетних 
дій Уряду на 2017 рік передбачено розроблення 
проекту закону України щодо створення правових 
засад підтримки «стартапів» вищих навчальних 
закладів та наукових установ. Мета – підвищення 
рівня комерціалізації об’єктів інтелектуальної 
власності та вітчизняних науково-технічних роз-
робок, нарошення небюджетних джерел фінансу-
вання інноваційної діяльності [1, c.177].

4. Ефективного організаційного забезпечення 
інноваційної політики та кластерних процесів. 
В Україні діють окремі інститути регіонального 
розвитку, діяльність яких не синхронізовано від-
повідно пріоритетів інноваційної та кластерної 
політики розвитку будівельного комплексу. Пози-
тивним є поява Державного агентства з питань 
електронного урядування. Його діяльність спря-
мована на забезпечення високого рівня відкри-
тості, прозорості та ефективності роботи органів 
влади, за рахунок використання ІТ-технологій [2]. 
Це дозволить забезпечити прозорість та ефектив-
ність взаємодії владних структур та бізнес-серед-
овища в реалізації процесів кластеризації та інно-
ваційного розвитку будівельного комплексу.

Важливим питанням в цьому напрямку є фор-
мування Державного фонду регіонального розви-
тку, яке обговорювалося в Україні неодноразово, 
зокрема у проекті закону «Про засади державної 
регіональної політики». Проте механізми його 
формування не визначені до цього дня.

Слід також зазначити, що наявні позитивні тен-
денції в інноваційній політиці регіонів, що форму-
ють потенціал для розвитку будівельного комп-
лексу, серед яких:

1. Планом пріоритетних дій Уряду на 2017 рік 
передбачено розроблення проекту закону України 
щодо створення правових засад підтримки «стар-
тапів» вищих навчальних закладів та наукових 
установ [1, c. 177].

Зазначені дії надають можливість інтегрувати 
зацікавлені сторони та забезпечити створення 
синергії між регіональними підприємствами буді-
вельного комплексу в напрямку кластеризації 
(наприклад, загальний брендинг, тренінги для 
організацій потенційного кластера тощо).

2. Міністерство регіонального розвитку, будів-
ництва та житлово-комунального господарства 
планує видати оновлені ДБН «Планування і 
забудова територій», згідно яких відбувається 
виділення в схемі територіального планування 
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І. Рівень якості інноваційної політики регіонів:
Якість нормативно-правової бази інноваційної політики;
Якість організаційного забезпечення інноваційної політики;

ІІ. Потенціал інформаційного розвитку та захисту:
Наявність та кількість інформаційно-активних підприємств;
Наявність системи захисту інформації

ІІІ. Якісні параметри потенціалу зайнятості в 
інноваційному середовищі регіону:

з точки зору відстані від мінімальних державних стандартів; 
наявність доплат та надбавок за інноваційну працю.

ІV. Потенціал інноваційного розвитку будівельного 
комплексу регіонів відповідно новітніх трендів:

впровадження сучасних комп'ютерних систем та технологій в 
будівництві, архітектурі та житлових приміщеннях;
розробка та організації ландшафтного дизайну та 
архітектури;
розробки новітніх ресурсо- та енергоефективних будівельних 
матеріалів, технологій

ЕСПРЕС-ДІАГНОСТИКА ПОТЕНЦІАЛУ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ З УРАХУВАННЯМ НОВІТНІХ ТРЕНДІВ РОЗВИТКУ 

ЗЕО – змістовна експертна оцінка визначених 
показників (за шкалою від 0 до 3), на основі 
наявності / відсутності позитивних тенденцій за 
оцінкою експертів: 0 – неможливо визначити за 
наявної інформації; 1 – інноваційне середовище у 
стані стагнації не в змозі генерувати інновації, 
нововведення, що відповідають сучасним світовим 
трендам розвитку будівельної сфери; 2 – незначні 
тенденції щодо реалізації кластерних ініціатив, що 
відповідають світовим трендам розвитку 
будівельної галузі; 3 – інноваційне середовище 
відкриває перспективи регіональної кластеризації 
відповідно новітніх трендів розвитку будівельної 
сфери

ЗЕО1

ЯО1

ЗЕО2

ЯО 2

Критерії експрес-діагностування

ЗЕО3

ЯО 3

ЗЕО4

ЯО 4

ЯО – якісна оцінка групи показників (за шкалою 
від 0 до 2), на основі наявності/відсутності досвіду 
та знань з питань врегулювання проблем 
регіональних інтеграційних процесів підприємств 
будівельної сфери: 0 – неможливо визначити за 
наявної інформації; 1 – відсутність досвіду та 
знань з врегулювання проблем реалізації 
кластерних процесів; 2 – наявність досвіду та 
знань з врегулювання проблем реалізації 
кластерних ініціатив в межах будівельного 
комплексу (наявність координаційного центру)

ДІАГНОЗ -картографічне відображення потенціалу регіональної кластеризації з 
урахуванням новітніх трендів розвитку будівельного комплексу

Рис. 1. Методичний підхід експрес-діагностики потенціалу кластеризації  
з урахуванням новітніх трендів розвитку будівельного комплексу

Джерело: розроблено автором

зон розвитку інноваційної діяльності будівель-
ного комплексу. Важливою умовою їх розробки 
стало використання європейських стандартів 
і норм [3]. Серед основних нововведень, які 
впроваджуються – можливість розміщення у 
житлових будинках вбудованих дитсадків, вве-
дення нових термінів «Блакитна лінія» (обме-
ження висоти забудови на генеральному плані), 
«Зелена лінія» (обмеження забудови для збе-
реження зелених територій), вимоги до ство-
рення інклюзивного навчального простору та 
безбар’єрного простору, можливість відкритого 
навчального простору – різноманітні варіанти 
організації навчання тощо.

Оновлені ДБН «Планування і забудова тери-
торій» сформують нові пріоритети кластерної 
політики та відкриють значний потенціал класте-
ризації будівельного комплексу відповідно пріо-
ритетних трендів розвитку, що пов’язані з питан-
нями: розробки та організації ландшафтного 
дизайну; інфраструктурного забезпечення життє-
діяльності регіонів; розробки новітніх ресурсо- та 
енергоефективних будівельних матеріалів, техно-
логій; впровадженні в будівельну сферу новітніх 
ІТ-технологій тощо. 

Так, відкривається потенціал створення буді-
вельних кластерів, що спеціалізуються на впро-
вадженні ІТ-продуктів, ІТ- технологій в будівництві 
житлових, нежитлових приміщень та на виробни-
цтві будівельних матеріалів. 

За даними аналітики та інформаціних джерел 
[4; 5] найвищий рівень концентрації провідних 
ІТ-компаній, що здатні забезпечити впровадження 
сучасних комп’ютерних систем та технологій в 
будівництві, архітектурі та житлових приміщен-
нях спостерігається в Київському, Харківському, 
Одеському, Львівському, Дніпропетровському та 
Вінницькому регіоні. Оскільки основними акторами 
кластерних процесів виступає малий та середній 
бізнес, визначений регіональний розподіл провід-
них ІТ-компаній створює передумови для форму-
вання потенціалу кластеризації будівельного комп-
лексу за спеціалізацією сучасних світових трендів 
розвитку будівельної сфери, тому визначені регі-
они мають високий рівень потенціалу кластеризації 
будівельного комплексу по принципу впровадження 
ІТ-технологій у будівництво.

3. В Україні здійснюється державна підтримка 
інноваційної діяльності будівельних підприємств та 
регулюється згідно: Господарського кодексу України, 
зокрема: гл. 33 «Капітальне будівництво»; Цивіль-
ного кодексу України: глава 61 «Підряд», глава 
62 «Виконання науково-дослідних або дослідно-кон-
структорських та технологічних робіт»; Кодексу зако-
нів про адміністративні правопорушення, зокрема: 
гл. 8 – щодо відповідальності за адміністративні 
правопорушення у сфері будівництва; Земельного 
кодексу, зокрема положення щодо використання 
земельних ділянок під забудову та ін. [16]; ЗУ «Про 
охорону прав на винаходи та корисні моделі» від 
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Таблиця 1
Діагностика рівня якості інноваційної політики регіонів в будівельній сфері

І. Рівень якості інноваційної політики регіонів в будівельній сфері: Змістовна 
експертна 

оцінка (ЗЕО)Показники якісної оцінки Зміст якісної оцінки

1.1. Якість нормативно-правової бази інноваційної політики:
1.1.1. Наявність спеціалізованого 
органу, що займається інноваційним 
розвитком в рамках стратегічного роз-
витку процесів кластеризації;

 Відсутній спеціалізований орган, що займається інновацій-
ним розвитком в рамках стратегічного розвитку процесів 
кластеризації. Однак, Кабінет Міністрів України здійснює 
державне управління та забезпечує реалізацію державної 
політики у сфері інноваційної діяльності. 

1

1.1.2. Виділення в схемі територіаль-
ного планування зон пріоритетного 
розвитку інноваційної діяльності буді-
вельного комплексу;

Наявні позитивні тенденції, оскільки Міністерство регіо-
нального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства видало оновлені ДБН «Планування і забу-
дова територій», згідно яких відбувається виділення в 
схемі територіального планування зон розвитку інновацій-
ної діяльності будівельного комплексу.[3]

2

1.1.3. Наявність стратегії або концеп-
ції інноваційного розвитку та комплек-
сних програм регіонального розвитку 
будівельного комплексу; 

Наразі відсутні дієві стратегії або концепції інноваційного 
розвитку та комплексних програм регіонального розвитку 
будівельного комплексу. 1

1.1.4. Наявність законодавчої і нор-
мативно-правової бази, яка містить 
норми заходів та інструментів держав-
ної підтримки інноваційної діяльності 
будівельних підприємств;

Наявна Державна підтримка інноваційної діяльності буді-
вельних підприємств здійснюється згідно: Господарського 
кодексу України; Цивільного кодексу України; Кодексу 
законів про адміністративні правопорушення; Земельного 
кодексу та ін. . 

2

1.1.5. Наявність документів, які спри-
яють комерціалізації інтелектуального 
(інноваційного) продукту в підпри-
ємницьких структурах будівельного 
комплексу.

Наявні позитивні тенденції, що обумовлені Планом пріо-
ритетних дій Уряду на 2017 рік, згідно якого передбачено 
розроблення проекту закону України щодо створення 
правових засад підтримки «стартапів» вищих навчальних 
закладів та наукових установ [1, c.177].

1

1.2. Якість організаційного забезпечення інноваційної політики
1.2.1. кількість інститутів регіонального 
розвитку (фонди, агентства, корпора-
ції розвитку), які сприяють розвитку 
суб’єктів інноваційної діяльності, що 
реалізують інноваційні проекти і впро-
ваджують інновації в рамках реалізації 
кластерних ініціатив

Відсутність ефективного організаційного забезпечення 
інноваційної політики та кластерних процесів. В Україні 
діють окремі інститути регіонального розвитку, діяльність 
яких не синхронізовано відповідно пріоритетів інновацій-
ної та кластерної політики розвитку будівельного комп-
лексу [2].

1

Якісна оцінка інноваційної політики 
регіонів в будівельній сфері

Недостатній рівень інноваційої політики регіонів в буді-
вельній сфері, що уповільнює розвиток процесів класте-
ризації будівельної сфери відповідно світових трендів 

ЯО1=1

Примітка: визначено автором самостійно

15.12.1993 р. № 3687-ХІІ; ЗУ «Про охорону прав на 
промислові зразки» від 15.12.1993 р. № 3688-ХII; ЗУ 
«Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 
15.12.1993 р. № 3689-ХІІ. 

Не дивлячись на значний перелік законів та 
нормативних документів, що регулюють іннова-
ційну діяльність в будівельній сфері, значна їх 
частина повинна бути переглянута з урахуванням 
європейських стандартів.

Наступним етапом експрес-діагностування 
є оцінка рівня інформаційного розвитку та захисту 
(табл. 2). На даному етапі експрес-діагностування 
проводилось оцінювання наявності та кількість 
інформаційно-активних підприємств та системи 
захисту інформації. 

За результатами якісного оцінювання виявлено:
1. ІТ ринок представлений 50 ІТ компаніями. 

Що здатні забезпечити впровадження інформацій-
них технологій в будівельній сфері [4; 5]. 

2. В Україні діє Державний науково-дослідний 
інститут автоматизованих систем у будівництві 

(ДНДІАСБ). За час своєї діяльності інститутом 
створені десятки АС, серед яких всесвітньо відомі 
автоматизовані системи проектування ЛІРА, 
МОНОМАХ, перша вітчизняна САПР БудКАД, реє-
стри будівельних норм та державних стандартів у 
галузі будівництва, будівельних ліцензій, дозволів 
на будівництво, нерухомих пам’яток України наці-
онального та місцевого значення, класифікатор 
будівель та споруд (ДКБС) ДК-018:2000 та багато 
інших [6]. 

Інтеграція зусиль ІТ-компаній та Державного 
науково-дослідного інституту систем у будівни-
цтві (ДНДІАСБ) та будівельних підприємств має 
можливості активізувати потенціал кластериза-
ції з урахуванням новітніх трендів розвитку буді-
вельного комплексу через механізми синхроніза-
ції, автоматизації, інформатизації, технологізації 
спільної діяльності.

3. Цифрові технології впливають на процеси 
трансформації інноваційного розвитку кожної галузі 
економіки. Як великі, так і малі компанії відчувають 
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проникнення цифровізації в кожну сферу їх діяль-
ності та включені в усі етапи ланцюжка формування 
вартості продукту/послуги від НДДКР, комерціаліза-
ції об’єктів інтелектуальної власності та логістики 
до виробництва, маркетингу і продаж. В Україні 
вже зроблені перші кроки на державному рівні, а 
саме Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі 
питання визначення середньострокових пріори-
тетних напрямів інноваційної діяльності загально-
державного рівня на 2017 – 2021 роки» № 1056 від 
28 грудня 2016 р. Серед пріоритетних напрямів 
інноваційної діяльності визначені такі, як розвиток 
інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури, 
впровадження новітніх інформаційних технологій, 
зокрема, грід- та хмарних технологій, комп’ютерних 
навчальних систем, систем електронного бізнесу; 
розвиток систем інтелектуального моделювання 
для розв’язання задач у галузях економіки; робо-
тотехніки та складних техногенних систем тощо [7] 
Наведена Постанова формує потужний потенціал 
кластеризації з урахуванням новітнього тренду 
регіонального розвитку – впровадження систем 
Інтернету речей в будівельну сферу («розумний 
будинок»), перетворення міст України на «smart 
city» відповідно пріоритетів регіонального розвитку. 
Однак для реалізації кластерних процесів необ-
хідно вирішити безліч питань: правового визна-
чення «smart city»; організаційного, адміністратив-
ного, інфраструктурного забезпечення та інше.

Третій етап експрес-діагностування оцінює 
якісні параметри зайнятості в інноваційному 
середовищі регіону (табл. 3). Експерти зазнача-
ють, що рушійною силою у формуванні та розви-
тку інноваційних кластерів є інноваційна праця, 
що посіла фундаментальне місце у всіх сегментах 
діяльності кластера [8, с. 125]

Проте реаліями сьогодення є те, що категорію 
«інноваційна праця» законодавчо не визначено, 
відсутні методики її оцінки, тому рівень її ціни 
визначити складно. Результат – зарплата у «кон-
вертах», або недооцінені інноваційні зусилля..

Четвертий етап експрес-діагностування 
дозволяє отримати якісну оцінку потенціалу роз-
витку будівельного комплексу відповідно сучасних 
світових трендів (табл. 4). 

Регіональний розподіл провідних компаній, що 
займаються розробкою та організацією ландшаф-
тного дизайну та архітектури, формують потенціал 
регіональної кластеризації будівельного комп-
лексу за спеціалізацією, що відповідає новітньому 
тренду на ринку нерухомості – екологічність, що 
забезпечується за рахунок високоякісних буді-
вельних матеріалів (в т.ч. інноваційних), збере-
ження природного оточення житлових та нежитло-
вих забудов, ландшафтного дизайну з деревами, 
квітами, парками.

Аналіз інформаціних та статистичних джерел 
[5;8] дає можливість сегментувати регіони України 
за потенціалом створення будівельних кластерів, 
що спеціалізуються на впровадженні новітніх тех-
нологій ландшафтного дизайну та архітектури. 
Так, до регіонів з високим потенціалом слід від-
нести Вінницький, Дніпропетровський, Київський, 
Львівський, Одеський, Харківський. Реалізація 
визначеного потенціалу надасть можливість подо-
лати диспропорційність розвитку регіонального 
простору, архітектурну одноманітність пострадян-
ського простору, сформувати позитивний імідж 
регіонів відповідно культурної ідентичності та 
новітніх тенденцій територіального розвитку.

На думку Д. Яреми, «доволі перспективним 
трендом в будівництві є – будівлі, що повністю 

Таблиця 2 
Діагностика потенціалу інформаційного розвитку та захисту

ІІ. Потенціал інформаційного розвитку та захисту

Показники якісної оцінки Зміст якісної оцінки
Змістовна 
експертна 

оцінка (ЗЕО
2.1. Наявність та кількість 
інформаційно-активних 
підприємств;

ІТ ринок представлений 50 ІТ компаніями, що здатні забезпечити 
впровадження інформаційних технологій в будівельній сфері [4;5]. 3

2.2. Наявність системи 
захисту інформації.

Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання визначення 
середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності 
загальнодержавного рівня на 2017 – 2021 роки» № 1056 від  
28 грудня 2016 р. серед пріоритетних напрямів інноваційної діяль-
ності визначені впровадження новітніх технологій захисту інформації 
в інформаційних системах різного призначення; розвиток технологій 
довгострокового зберігання інформації та управління «великими 
даними» (big data); розвиток та впровадження систем Інтернету 
речей та ін. [7].

3

Якісна оцінка потенціалу 
інформаційного розвитку 
та захисту

Наявний потенціал інформаційного розвитку та захисту, що 
відкриває можливості активізувати інтеграцію спільної діяльності 
будівельного комплексу та ІТ-компаній через механізми 
синхронізації, автоматизації, інформатизації, технологізації 
виробничих процесів з урахуванням світових трендів

ЯО2=2
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забезпечують самі себе відновлюваною енергією, 
з сонячними панелями, вмонтованими вітровими 
турбінами, як COR у Майамі, використанням геотер-
мальної енергії. Зовнішній вигляд у таких будівель, 
відповідно, дуже футуристичний. При правильному 
підході, «Green Building Activity» – це необов’язково 
недосяжні суми на вітряки, вмонтовані у фасад. 
Це комплексне планування, ціла філософія, вона 
включає у себе правильне проектування з вико-
ристанням технологій, що дозволяють витрачати 
менше електроенергії і раціонально розпоряджа-
тися ресурсами, підбір еко-матеріалів» [11]. 

На думку автора, визначена експертна позиція 
відповідає сучасним потребам суспільства. Варто 
лише зазначити , що кластеризація будівельного 
комплексу на засадах впровадження «зелених» 
технологій в будівництві повинна орієнтуватися 
на комплексне планування та проектування з 

урахуванням сейсмічних, кліматичних, екологіч-
них особливостей кожного регіону. Регіональна 
кластеризація будівельного комплексу відповідно 
новітнього тренду «зелена енергетика» доцільна з 
урахуванням регіонального попиту й пропозиції та 
екологічної складової. 

Так, Д. Гулак [12] на основі експертних оцінок, 
надає комплексну управлінську рекомендацію 
стосовно розвитку альтернативної енергетики 
в Україні. З огляду на його дослідження, висо-
кий потенціал регіональної кластеризації буді-
вельного комплексу на засадах «Green Building 
Activity» («зеленого будівництва») мають регіони: 
Одеської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсон-
ської, Львівської, Тернопільської, Житомирської та 
Закарпатської областей.

Результатом комплексного експрес-діагностич-
ного дослідження є картографічне відображення 

Таблиця 3
Експрес-діагностика потенціалу зайнятості в інноваційному середовищі регіону

ІІІ. Якісні параметри зайнятості в інноваційному середовищі регіону

Показники якісної оцінки Зміст якісної оцінки
Змістовна 

експертна оцінка 
(ЗЕО)

3.1. Рівень ціни інноваційної праці
3.1.1. З точки зору відстані від 
мінімальних державних стандартів;

законодавчо не визначено категорію «інноваційна 
праця», тому рівень ціни інноваційної праці відсутній. 0

3.1.2. Наявність доплат та надбавок 
за інноваційну працю.

Інноваційна праця оплачується неофіційно  
«у конвертах» 0

3.2. Захищеність зайнятого населення
3.2.1. Умови паці , відповідно  
до санітарно-гігієнічних вимог;

Наявні законодавчо визначені нормативи щодо умов  
та санітарно-гігієнічних вимог праці 2

3.2.2. Рівень охоплення  
соціальним страхуванням

Наявний Закон України Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування [9] 1

Якісна оцінка зайнятості в 
інноваційному середовищі регіону

відсутність досвіду та знань з врегулювання проблем 
зайнятості в інноваційному середовищі регіону ЯО3=1

Таблиця 4
Експрес-діагностика потенціалу інноваційного розвитку  

будівельного комплексу регіонів відповідно новітніх трендів
ІV. Потенціал інноваційного розвитку будівельного комплексу регіонів відповідно новітніх трендів

Показники якісної оцінки Зміст якісної оцінки

Змістовна 
експертна 

оцінка 
(ЗЕО

Оцінка з точки зору локалізації підприємств суміжних галузей відповідно новітніх трендів будівництва:
4.1.1 Впровадження сучасних 
комп’ютерних систем та технологій 
в будівництві, архітектурі та 
житлових приміщеннях; 

В Україні наявний потенціал регіональної кластеризації  
будівельного комплексу України відповідно новітнього тренду – 
впровадження ІТ-технологій в будівельній сфері («розумний 
дім», «smart-city», Інтернет речей та ін.) [10]

3

4.1.2. Розробка та організації 
ландшафтного дизайну  
та архітектури

Наявний потенціал регіональної кластеризації будівельного 
комплексу України відповідно новітнього тренду на ринку  
нерухомості – ландшафтний дизайн [9]

2

4.1.3 розробки новітніх ресурсо-  
та енергоефективних будівельних 
матеріалів, технологій

Наявний потенціал регіональної кластеризації будівельного 
комплексу України відповідно новітнього тренду на ринку 
нерухомості – «Зелене будівництво» [11]

3

Якісна оцінка потенціалу інно-
ваційного розвитку будівельного 
комплексу регіонів відповідно 
новітніх трендів

В Україні високий потенціал інноваційного розвитку  
будівельного комплексу регіонів відповідно  
новітніх трендів ЯО4=2
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потенціалу регіональної кластеризації з урахуван-
ням новітніх трендів розвитку будівельного комп-
лексу (рис. 2)

Запропонований ескпрес-діагностичний під-
хід до визначення пріоритетів кластерної політики 
дозволив систематизувати цілі розвитку будівель-
ного комплексу відповідно новітніх потреб суспіль-
ства, інноваційної складової, оцінити потенціал 
регіональної кластеризації будівельного комп-
лексу та обрати методи його реалізації.

Висновки з проведеного дослідження. За 
результатами дослідження визначено, що не існує 
єдиної аналітичної системи та методчиних підхо-
дів діагностування процесів формування, розвитку 
та використання потенціалу кластеризації в регіо-
нальній системі. З метою виявлення пріоритетних 
та обгрунтованих напрямів кластерної політики, 
автором запропоновано методичний підхід екс-
прес-діагностування потенціалу кластеризації буді-
вельного комплексу регіонів України. За резуль-
татами визначено напрями завдань кластерної 
політики регіонального розвитку, серед яких: орга-
нізація інституцій та заходів з координації та інфор-
маційно-аналітичного супроводження регіональних 
кластерних ініціатив; інтеграція принципів клас-
терної політики в діяльність окремих міністерств і 

відомств; підтримка бізнес-ініціатив; інституційне 
проектування та ефективна організація бізнес-
середовища для розвитку регіональних та міжрегі-
ональних кластерів і забезпечення високого рівня 
їх конкурентоспроможності; розвиток людського 
капіталу, що передбачає заходи щодо підвищення 
якості освіти за профілем кластера, програми під-
вищення кваліфікації; розвиток інфраструктури 
кластера, що передбачає фінансування проектів 
з розвитку транспортної та інженерної інфраструк-
тури, зв’язку та телекомунікацій тощо.
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У статті розглядається сучасний стан 
світової аерокосмічної галузі, а також пер-
спективи її подальшого розвитку. Аерокос-
мічна галузь включає усі види діяльності, що 
стосуються розробки, виробництва, обслу-
говування та утримання повітряних та 
космічних літальних апаратів. Аерокосмічна 
галузь є однією з стратегічних в багатьох 
країнах світу. Серед лідерів у аерокосмічній 
галузі представлені майже усі країни Великої 
Сімки, крім Італії. Аерокосмічна галузь поді-
ляється на три основні складові – цивільна, 
військова та оборонна. В залежності від 
виду діяльності літаки та складові літаків, 
двигуни та складові двигунів, обслугову-
вання, ремонт та модернізація, тренувальні 
апарати і симулятори, космос та інше. 
Аерокосмічна галузь пов’язана з багатьма 
іншими галузями національного господар-
ства, які є допоміжними для неї або викорис-
товують нові технології, отримані в резуль-
таті досліджень у цій сфері. Усе більшої 
важливості набуває космічний сектор, який 
охоплює виробництво та запуск супутників, 
які на даний момент є ознакою певної еконо-
мічної незалежності країни.
Ключові слова: аерокосмічна галузь, кос-
мічна економіка, літакобудування, оборонна 
промисловість.

В статье рассматривается современ-
ное состояние мировой аэрокосмиче-
ской отрасли, а также перспективы ее 
дальнейшего развития. Аэрокосмическая 
отрасль включает все виды деятельности, 
касающиеся разработки, производства, 
обслуживания и содержания воздушных 
и космических летательных аппаратов. 
Аэрокосмическая отрасль является одной 
из стратегических во многих странах мира. 
Среди лидеров в аэрокосмической отрасли 
представлены почти все страны Большой 
Семерки, кроме Италии. Аэрокосмическая 
отрасль делится на три основные состав-
ляющие - гражданская, военная и оборон-
ная. В зависимости от вида деятельности 
выделяют такие сектора как самолеты 

и составляющие самолетов, двигатели и 
компоненты двигателей, обслуживание, 
ремонт и модернизация, тренировочные 
аппараты и симуляторы, космос и прочее. 
Аэрокосмическая отрасль связана со мно-
гими другими отраслями национального 
хозяйства, которые являются вспомога-
тельными для нее или используют новые 
технологии, полученные в результате 
исследований в этой сфере. Все большую 
важность приобретает космический сек-
тор, который охватывает производство 
и запуск спутников, которые на данный 
момент является признаком определенной 
экономической независимости страны.
Ключевые слова: аэрокосмическая 
отрасль, космическая экономика, самолето-
строение, оборонная промышленность.

The article discusses the current state of the world 
aerospace industry, as well as the prospects for 
its further development. The aerospace indus-
try includes all activities related to the design, 
manufacture, maintenance and repair of aircrafts 
and spacecraft. The aerospace industry is one 
of the strategic in many countries of the world. 
Among the leaders in the aerospace industry are 
almost all the G-7 member-states, except Italy. 
The aerospace industry is divided into three main 
sectors - civil, military and defense. Depending 
on the type of activity, there are following sec-
tors, such as airships and aircraft components, 
engines and engine parts, maintenance, repair 
and overhaul, training equipment and simula-
tors, space, and others. The aerospace indus-
try is connected with many other sectors of the 
national economy that are auxiliary to it or use 
new technologies derived from research in this 
field. The space sector, which covers the produc-
tion and launch of satellites, which at the moment 
is a sign of certain economic independence of 
the country, is gaining in importance.
Key words: aerospace industry, space econ-
omy, aircraft engineering, defense industry.

Постановка проблеми. Сучасний етап розви-
тку світової економіки передбачає, що лише кра-
їни, які беруть активну участь у науково-технічному 
прогресі, залишаються серед лідерів і підтриму-
ють стійкий розвиток національного господарства. 
Однією з галузей, що посідає одне з перших місць 
за технологічним рівнем, є аерокосмічна галузь. 
Стрімкий розвиток супутникового зв’язку та інтер-
нету речей робить країни, які не мають власної 
розвинутої аерокосмічної галузі, залежними від 
більш розвинутих країн, тож підтримка цього сек-
тору економіки стає питанням національної без-
пеки. З іншого боку, ця галузь є монополістичною, 
оскільки в ній на світовому ринку домінує декілька 
компаній, які фактично поділили ринок, і між якими 
точиться запекла конкурентна боротьба. Розви-
нуті країни переважно розглядають аерокосмічну 

галузь як стратегічну, тож в них існують програми 
підтримки розвитку цієї сфери економіки, які 
передбачають не лише державне фінансування, 
але й інші форми підтримки. Тому дуже важливо 
визначити, хто саме є лідерами, і яким чином ця 
галузь розвиватиметься у подальшому. 

Аналіз останніх  досліджень і публікацій. 
Незважаючи на те, що дослідження аерокосміч-
ної галузі окремих країн є дуже популярними, в 
науковій літературі майже відсутнє дослідження 
світової аерокосмічної галузі в цілому. Це можна 
пояснити тим, що галузь включає до себе багато 
напрямів, причому більшість країн приймає участь 
лише в окремих сегментах, тож аналізом галузі в 
цілому переважно займаються національні орга-
нізації (Aerospace Research Center, Aerospace 
Industries Association), великі аудиторські компа-
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нії (Deloitte, KPMG), а також компанії-лідери у цій 
галузі (Boeing, Airbus). Серед міжнародних органі-
зацій у цій сфері слід відмітити ОЕСР, що запро-
вадило поняття «космічна економіка» і проводить 
активні дослідження у цьому напрямі.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є аналіз сучасного стану світової аерокосмічної 
галузі та перспектив її подальшого розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Незважаючи на те, що аерокосмічна галузь 
вважається стратегічною в більшості розвину-
тих країн, у науковій літературі майже не існує 
її чіткого визначення. Це пов’язано з тим, що у 
країнах-лідерах цієї галузі розвинуті майже усі 
її напрями, тоді як в інших країнах можуть бути 
представлені лише окремі її сектори. Найбільш 
загальним є визначення, запропоноване компані-
ями AeroDynamic Advisory Tal Group, згідно якого 
аерокосмічна галузь включає усі види діяльності, 
що стосуються розробки, виробництва, обслуго-
вування та утримання повітряних та космічних 

літальних апаратів. Як правило, чітко виділяють 
цивільний аерокосмічний сектор та військовий 
аерокосмічний сектор, а також оборонну промис-
ловість (див. рис. 1) [1].

Що стосується видів діяльності, то тут, як пра-
вило, виділяють шість основних напрямів: літаки 
та складові літаків, двигуни та складові двигу-
нів, обслуговування, ремонт та модернізація,  

Рис. 1. Основні сектори аерокосмічної галузі

Джерело: побудовано автором за даними [1]

Рис. 2. Основні складові аерокосмічної галузі за видами діяльності  
і глобальним ланцюгом створення вартості

Джерело: побудовано автором на основі [1; 2]
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тренувальні апарати і симулятори, космос та інше. 
Якщо розглядати галузь з позиції глобального лан-
цюга створення вартості, то виділяють такі скла-
дові: виробництво літаків, виробництво космічних 
апаратів, ракет та безпілотних літальних апаратів, 
обладнання для ПВО, симуляторів та обладнання 
для наземної підтримки, обслуговування, ремонт 
та модернізація транспортних літаків, військових 
літаків, комерційної авіації, а також наукові дослі-
дження і розробки (див. рис. 2) [2].

Аерокосмічна галузь є дуже важливою для еко-
номічного розвитку країни. Це пов’язано з тим, що 
вона має декілька стратегічних елементів:

– Завдяки тому, що ця галузь поєднує провідні 
технології та високоякісні матеріали і компоненти, 
аерокосмічна промисловість тісно пов’язана з низ-
кою інших допоміжних галузей (виробництво дета-
лей, машинобудування, транспорт, інфраструк-
тура); більш того, технології, що виникають у цій 
галузі, швидко розповсюджуються на інші сфери 
національного господарства, тобто вигоду отри-
мує економіка в цілому.

– Поліпшення загального рівня і якості життя 
населення країни, завдяки тому, що забезпечу-
ється покращення транспортної інфраструктури 
(більш швидкі перевезення), вироблення систем 
попередження природних лих (через супутникове 
стеження тощо), а також подібні види діяльності.

– Аерокосмічна галузь є складовою забезпе-
чення національної безпеки, оскільки до цієї галузі 
відноситься також і оборонний сектор (в деяких 

країнах також і ВПК), зокрема, виробництво усіх 
систем ПВО.

Важливою складовою аерокосмічної галузі є 
космічний сектор, що дав початок такому поняттю, 
яке запровадила ОЕСР, як «космічна економіка», 
яка включає такі сектори як виробництво супутни-
ків та космічних літальних апаратів (включаючи їх 
запуск) (біля 33% у 2013 році), послуги операторів 
зв’язку через супутники (біля 9% у 2013 році) та 
споживчі послуги (біля 58% у 2013 році) [3]. 

Країни світу все більш активно приєднуються 
до «космічної економіки», у 2018 році вже 82 країни 
мали власні супутники (у 2008 році їх було лише 
50). Крім того, незважаючи на те, що до останнього 
часу космічний сектор фінансувався переважно 
за рахунок державних програм, до цього сектору 
починають долучатися приватні інвестори [4].

У 2017 році глобальна аерокосмічна галузь оці-
нювалася у 838 млрд. дол. США. Серед лідерів 
галузі були США, Франція, Великобританія, Китай, 
Німеччина, Японія, Канада, Росія, а також низка 
інших країн (Сінгапур, Австралія, Південна Корея, 
Малайзія, Індія, Туреччина, Італія, Ізраїль, Нідер-
ланди, Іспанія, Бразилія, Мексика) (див. рис. 3) [5].

Таким чином, безперечним світовим лідером у 
цій галузі є США, на частку яких припадає майже 
половина усієї галузі (49%), також до переліку ліде-
рів серед європейських країн традиційно входять 
Франція (8%), Великобританія (6%) та Німеччина 
(5%), серед інших регіонів – це Канада (3%), Япо-
нія (3%) та Китай (6%). На інші країни світу при-

Рис. 3. Географічна структура глобальної аерокосмічної галузі у 2017 році

Джерело: побудовано автором за даними [1; 5]
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падає лише 17% створеної у галузі вартості. Ми 
можемо побачити, що саме країни Великої Сімки 
є лідерами у аерокосмічній галузі, що дозволяє 
підтвердити наш висновок, що ця сфера є страте-
гічно важливою для розвитку національного госпо-
дарства.

При проведенні аналізу аерокосмічної галузі за 
сегментами виділяють такі сектори як цивільна, 
військова аерокосмічна галузь, та ВПК. До ВПК 
відносять виробництво ПВО та інших видів озбро-
єння, а до цивільної складової входять комер-
ційна, цивільна та транспортна авіація [6].

Беззаперечними лідерами галузі у сфері вели-
ких комерційних літальних апаратів є Boeing та 
Airbus, а у сфері невеликих літаків – Embraer та 
Bombardier. Boeing є найбільшою аерокосмічною 
компанією у світі зі штаб-квартирою у Чикаго. Ком-
панія виробляє продукцію для комерційної авіації, 
космічного сектору і оборонної промисловості,  а 
також надає супутні послуги. Найбільш відомою 
продукцією компанії є літаки серії 737, 747, 767, 
777, 787 та Business Jet. На даний момент у світі 
експлуатується більше 10000 літаків цієї марки, 
що складає майже половину усіх літаків у світі. 
Крім того, майже 90% вантажів перевозиться на 
вантажних літаках цієї фірми. У сфері ВПК, обо-
рони та космічної сфери компанія випускає обслу-
говуюче обладнання для літаків, гелікоптери, 
супутники, космічні кораблі.

Найбільшою аерокосмічною компанією в 
Європі є Airbus зі штаб-квартирою у Тулузі (Фран-
ція). Компанія виробляє продукцію для комерцій-
ної авіації, оборонної та космічної промисловості. 
Вона випускає літаки, гелікоптери, космічні кора-
блі та супутники [7; 8; 9].

Таблиця 1
Лідери аерокосмічної галузі за доходами,  

2016 рік

Назва компанії Країна 
походження

Доходи 
(млрд. дол. 

США)
Boeing США 95
Airbus Нідерланди 74

Lockheed Martin США 47
General Dynamics США 31

United Technologies США 29
BAE Systems Великобританія 26

Northrop Grumman США 25
Raytheon США 24

Rolls Royce Великобританія 20
Safran Франція 17

Джерело: складено автором за даними [2]

В цілому, галузь є дуже концентрованою. 
Так, за даними компанії Deloitte, у 2016 році на 
20 найбільших глобальних компаній в аерокосміч-
ній галузі припадало майже 73,7% доходів галузі 

(74,2% у 2015 році). Основними рушійними силами 
розвитку галузі є:

1. Постійний розвиток і поява нових технологій. 
Зростання споживчого попиту було викликано зна-
чними покращеннями операційної ефективності, 
новими досягненнями у літакобудуванні, новим 
дизайном салону і зниженням рівня шуму. Осно-
вна проблема полягає в тому, щоб інтегрувати ці 
технології у виробничий процес основних поста-
чальників. На даний момент активно розвиваються 
нові платформи Airbus A320 neo, Boeing 787, в ста-
дії розробки та доопрацювання – Boeing 737 MAX, 
777х, Airbus A330 neo і серія Bombardier C.

2. Збільшення попиту на літаки на заміну тим, 
що застаріли. Із появою нових моделей літаків, 
що є більш витрато ефективними, зростає попит 
на них, щоб замінити застарілі моделі. На тлі зни-
ження цін на нафту можливе зниження цього виду 
попиту, оскільки основна економія відбувається 
саме на витратах на пальне.

3. Низькі ціни на нафту впливають на попит і 
зростання. Завдяки зниженню цін на нафту почи-
наючи з 2014 року, прибутковість авіаліній зросла, 
однак, це становить певні загрози для виробни-
ків готових літаків, оскільки знижується потреба в 
енергоефективних моделях.

4. Активний процес злиття та поглинання у цій 
галузі. На даний момент основна активність спо-
стерігалася у секторі комерційної авіації, однак, 
компанія KPMG прогнозує, що у подальшому осно-
вна активність буде зосереджена в оборонному 
секторі. Зокрема, це викликано тим, що країни 
НАТО заохочують збільшити мінімальний рівень 
витрат на оборону [2].

Можна виділити такі основні напрями розвитку 
галузі:

1. Спостерігається тенденція до зростання 
обсягів виробництва комерційних літаків, щоб 
задовольнити попит, що вже нагромадився. 
Зокрема, наразі він складає 14000 літальних апа-
ратів, тоді як очікується, що у наступні 20 років 
у світі буде вироблено більше 38000 літаків. 
З іншого боку, у 2019 році експерти прогнозують 
певне скорочення попиту, оскільки вважається, 
що більшість авіаліній знаходяться в очікуванні 
нових моделей, тож вони будуть заміняти лише 
дійсно старі літаки. Зокрема, із появою на ринку 
двох нових моделей вузькофюзеляжних літаків 
737-8 та А321neo, авіалінії призупинили замов-
лення на широкофюзеляжні літаки в очікуванні 
нового покоління моделей. Також, зростання 
попиту викликає певні проблеми у ланцюгу ство-
рення вартості, а саме у постачальників деталей 
і комплектуючих. Проблема полягає в тому, щоб 
змусити цих постачальників переходити на більш 
ефективні технології виробництва, щоб збільшити 
обсяги продукції. Також, завдяки зростаючому 
попиту на ринок комерційних літаків намагаються  
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вийти Росія та Китай, однак на шляху цього зали-
шаються певні перешкоди. Основними з них є 
обслуговування та укладання довгострокових 
контрактів з авіалініями.

2. Із зростанням геополітичних ризиків у світі 
країни починають збільшувати витрати на ВПК 
та оборонну промисловість. Наприклад, із обран-
ням президентом США Д.Трампа, спостерігається 
постійне зростання витрат на ВПК і оборону цієї 
країни. До США приєдналися також країни НАТО, 
що побоюються загострення конфлікту з Росією та 
на Близькому Сході. Витрати на ВПК нарощують 
також Китай, Індія та Японія. Більш того, врахову-
ючи сучасні тенденції, переважна більшість дер-
жавних програм орієнтована на подолання загроз 
у кіберпросторі. Також, важливе місце у системі 
оборони починає займати космос, оскільки супут-
ники стають стратегічно важливими об’єктами для 
країн.

3. Активізація міжнародних торговельних війн 
може призвести до порушення глобальних лан-
цюгів створення вартості та зростанню витрат 
виробництва. Для аерокосмічної галузі дуже важ-
ливою є вільна торгівля, оскільки для більшості 
країн вона є основною рушійною силою зрос-
тання експорту. Наприклад, запровадження мита 
на сталь та алюміній значно підвищить витрати 
виробництва галузі, тож прибутковість компаній 
сильно впаде [10].

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, аерокосмічна галузь є однією з стра-
тегічних в багатьох країнах світу. Серед лідерів у 
аерокосмічній галузі представлені майже усі кра-
їни Великої Сімки, крім Італії. Аерокосмічна галузь 
поділяється на три основні складові – цивільна, 
військова та оборонна. В залежності від виду 
діяльності літаки та складові літаків, двигуни та 
складові двигунів, обслуговування, ремонт та 
модернізація, тренувальні апарати і симулятори, 
космос та інше. Аерокосмічна галузь пов’язана з 
багатьма іншими галузями національного госпо-
дарства, які є допоміжними для неї або використо-
вують нові технології, отримані в результаті дослі-
джень у цій сфері. Усе більшої важливості набуває 
космічний сектор, який охоплює виробництво та 
запуск супутників, які на даний момент є ознакою 
певної економічної незалежності країни.

Незважаючи на певні проблеми, світова аеро-
космічна галузь продовжує динамічний розвиток. 
У 2018 році глобальна аерокосмічна та оборонна 
промисловість переживали період відновлення і 
стабільності, оскільки попит на пасажирські пере-
везення посилювався, а світові військові витрати 
продовжували зростати. У комерційному аерокос-

мічному секторі резервування повітряних суден 
залишається на найвищому рівні, оскільки попит 
на наступне покоління паливно-економічних літа-
ків продовжує збільшуватися з підвищенням цін на 
нафту. Очікується, що виробники повітряних суден 
на своєму піку будуть збільшувати темпи вироб-
ництва, отже, це стимулюватиме зростання в 
секторі. Проте виробники можуть пережити пере-
ривання ланцюжка поставок, оскільки деякі поста-
чальники можуть мати проблеми зі збільшенням 
обсягів виробництва, щоб задовольнити зроста-
ючий попит. В оборонному секторі посилюються 
глобальні напруження та геополітичні ризики, спо-
стерігається відновлення зростання оборонного 
бюджету США, і збільшення оборонних витрат 
інших великих регіональних держав, таких як 
Китай, Індія та Японія, що призведе до зростання 
світового оборонного сектору у 2019 році та у май-
бутньому.
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У статті розглянуто методику оцінювання 
конкурентоспроможності галузі, проведено 
її апробацію на статистичних даних функці-
онування гірничо-металургійного комплексу 
України. Розглянуто існуючі гіпотези щодо 
обчислення показників конкурентоспро-
можності галузі, визначено особливості їх 
використання. Це дозволило обрати метод 
дослідження –багатомірний рейтинговий 
аналіз. Критеріями конкурентоспромож-
ності пропонується обрати групу найбільш 
інформативних та об’єктивних показни-
ків, які визначають специфіку промислової 
галузі: виробництво продукції, зовнішньоеко-
номічна діяльність, наукоємність та іннова-
ції, інвестиції та фінанси. В умовах глобалі-
зації перелік показників доцільно доповнити 
чинниками впливу зовнішнього середовища 
на діяльність підприємств галузі. Отримані 
результати дозволяють зробити висновок, 
що гірничо-металургійний комплекс України 
є більш конкурентоспроможним ніж пере-
робна промисловість в цілому, що пов’язано 
з високим рівнем експортоорієнтованості 
підприємств галузі.
Ключові слова: конкурентоспроможність 
галузі, гірничо-металургійний комплекс, 
інтегральний показник, інновації, експорто-
орієнтованість.

В статье рассмотрена методика оценки 
конкурентоспособности отрасли, про-
ведена ее апробацию на статистических 
данных функционирования горно-металлур-
гического комплекса Украины. Рассмотрены 
существующие гипотезы расчета показа-
телей конкурентоспособности отрасли, 
определены особенности их использования. 
Это позволило выбрать метод исследо-
вания – многомерный рейтинговый ана-
лиз. Критериями конкурентоспособности 
предлагается выбрать группу наиболее 
информативных и объективных показа-
телей, которые определяют специфику 
промышленной отрасли: производство 
продукции, внешнеэкономическая деятель-

ность, наукоемкость и инновации, инвес-
тиции и финансы. В условиях глобализа-
ции перечень показателей целесообразно 
дополнить факторами влияния внешней 
среды на деятельность предприятий 
отрасли. Полученные результаты позво-
ляют сделать вывод, что горно-мета-
ллургический комплекс Украины является 
более конкурентоспособным по сравнению 
с перерабатывающей промышленностью 
в целом, что связано с высоким уровнем 
экспортоориентированности предприятий 
отрасли.
Ключевые слова: конкурентоспособность 
отрасли, горно-металлургический ком-
плекс, интегральный показатель, иннова-
ции, экспортоориентированность.

The article considers the methodology for 
evaluating the competitiveness of the industry; 
approbate it based on statistic data of the 
functioning of the mining and metals sector of 
Ukraine. The existing hypotheses about the 
calculation of competitiveness indicators of the 
industry are considered, the features of their use 
are identified. This allowed selecting research 
method – multidimensional rating analysis. As 
competitiveness criteria, it is proposed to choose 
a group of the most informative and objective 
indicators, which determine the specifics of 
the industrial sector: manufacturing, foreign 
economic activity, knowledge intensity and 
innovations, investment and finance. Under 
globalization, it is appropriate to complement a 
list of indicators with the factors of environmental 
influence on the activity of enterprises of the 
industry. The results obtained allow drawing a 
conclusion that the mining and metals sector of 
Ukraine is more competitive than the processing 
industry in general, which is associated with the 
high level of export orientation of enterprises in 
the industry.
Key words: industry competitiveness, mining 
and metallurgical complex, integral indicator, 
innovation, export orientation.

Постановка проблеми. Сьогодні Україна вхо-
дить у першу десятку країн-виробників за виплав-
кою сталі та з виробництва чавуну. Гірничо-
металургійний комплекс (ГМК) – базова галузь 
економіки України, оскільки забезпечує понад 
25 % промислового виробництва і близько 34 % 
загального експорту товарів, є одним із головних 
джерел валютних надходжень до бюджету країни. 
ГМК являє собою багатовекторне виробництво 
надзвичайної складності. Попри значний ступінь 
насиченості внутрішнього ринку вітчизняною про-
дукцією його ємність залишається незначною, 
про що свідчить експортна орієнтація більшості 
провідних виробників металопродукції України, 
40-90 % обсягу реалізації яких становить експорт.

Відмінні риси сучасної металургійній промис-
ловості в світі – перевиробництво, посилення 
конкуренції та «торговельні війни». Вітчизня-
ним підприємствам гірничо-металургійного 
комплексу в даний час доводиться конкурувати 
із закордонними компаніями вже не тільки на 
зовнішньому, а й на внутрішньому ринку, і як 
показує практика, багато вітчизняних підприєм-
ства не готові до активного ведення конкурент-
ної боротьби. 

Однією з основних причин цього є не відпрацьо-
ваність теоретичних і методологічних засад забез-
печення конкурентоспроможності, а також відсут-
ність ефективних підходів до формування системи 
базових показників конкурентоспроможності  
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як на рівні підприємств, так і на рівні галузевих 
комплексів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Багатоаспектний аналіз сутності конкуренції та 
конкурентоспроможності проводили вчені-еконо-
місти різноманітних шкіл і напрямів економічної 
думки. Економічна наука активно аналізує процеси 
оцінки та формування ефективного механізму 
забезпечення конкурентоспроможності національ-
ної економіки. Цьому питанню присвячені роботи 
Антонюк Л., Базилюка Я., Кваснюка Б., Савчука В., 
Спиридонова І., Скрипник Н. та інших [1-6]. Кон-
курентоспроможність галузі як складова конкурен-
тоспроможності країни на світовому ринку дослі-
джена в економічній літературі не так глибоко, як 
того вимагає економічна реальність.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є формування методики оцінювання конкуренто-
спроможності галузі та апробація її на статистич-
них даних функціонування гірничо-металургійного 
комплексу України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Конкурентоспроможність галузі – сукупна здат-
ність її підприємств проектувати, виготовляти та 
реалізовувати товари даної галузі, які за ціновими 
та якісними характеристиками більш привабливі 
для споживачів, ніж товари аналогічних закордон-
них галузей-конкурентів, забезпечуючи при цьому 
стабільно високі темпи економічного зростання 
підприємств галузі.

Конкурентоспроможність галузі визначається 
наявністю конкурентних переваг, певних влас-
тивостей, які більш виражені, ніж у конкуруючих 
галузей або аналогічних галузей іншої країни. 
Важливість конкретного виду конкурентної пере-
ваги для кожної галузі залежить від сили її впливу 
на вибір споживачами товарів та отримання при-
бутку підприємствами галузі.

Показник конкурентоспроможності галузі багато 
в чому забезпечується інтеграцією та синергією 
взаємодії суб'єктів галузі. Інтеграція та синергія 
взаємодії підприємств галузі в даному випадку 
пов'язана з узгодженою політикою міжгалузевого 
обміну галузей-споживачів з галузями-постачаль-
никами, що в свою чергу збільшує оборот галузей. 
Методичні засади такої оцінки припускають вияв-
лення відповідного критерію та показників конку-
рентоспроможності галузі. 

Розглянемо деякі гіпотези щодо обчислення 
показників конкурентоспроможності галузі. На 
нашу думку, класичне визначення М. Портера, де 
конкурентоспроможність галузі визначається про-
дукцією, що вироблена підприємствами галузі [7] 
не може бути основою оцінки. Запропоновані кри-
терії експорту вказують на стабільність і стійкість 
зовнішньоторговельного обороту, рівень інтегра-
ції галузі в глобальну економічну систему і лише 
частково – на конкурентоспроможність галузі.

Коли мова йде про оцінку конкурентоспромож-
ності галузі, то найчастіше для того застосову-
ються показники, які відображають технічні та еко-
номічні параметри галузі: продуктивність праці, 
рентабельність, капіталомісткість, технічний 
рівень продукції, обсяг витрат на НДДКР, ступінь 
її експортної орієнтації та імпортної залежності. 
У якості узагальнюючого використовують такий 
показник, як частка конкурентоспроможних під-
приємств в галузі. 

Існуючі методичні підходи до оцінки конку-
рентоспроможності економічних систем різного 
рівня часто малоінформативні, не несуть суттє-
вого смислового навантаження, вимагають вели-
кого масиву вихідних даних для розрахунків та не 
дозволяють вибудувати логічний причинно-наслід-
ковий ланцюг і планувати дії щодо зростання кон-
курентоспроможності.

На наш погляд, загальним критерієм конкурен-
тоспроможності об'єктів різних рівнів управління, в 
тому числі конкурентоспроможності галузі, є ефек-
тивність використання ресурсів і динаміка її в часі. 
Якщо критерій оцінки конкурентоспроможності 
галузі корелює з його метою – досягненням висо-
кої ефективності використання галузевих ресур-
сів, – то кошти досягнення цієї мети корелюють 
з показниками оцінки конкурентоспроможності 
галузі. При цьому показники оцінки конкуренто-
спроможності галузі повинні не тільки розкривати 
її ефективність, але і виступати складовими харак-
теристиками ступеня живучості та динамічності 
національної економіки.

Будемо вважати, що конкурентоспроможність 
галузі характеризується показниками, серед яких 
можна виділити наступні: 

– частка вітчизняної продукції на внутрішньому 
ринку – галузева структура; 

– наявність конкурентоспроможних підпри-
ємств-лідерів; 

– система науково-технічного, виробничої, 
матеріально-технічної та комерційної співпраці як 
усередині галузі, так і з іншими галузями в країні 
та за її межами; 

– продуктивність праці;
– впровадження інновацій та трансфер техно-

логій; 
– капіталомісткість і наукоємність, технічний 

рівень продукції галузі; 
– обсяг технічних напрацювань для реалізація 

наукових проектно-конструкторських розробок; 
– ступінь експортної орієнтації чи імпортної 

залежності галузі.
Для оцінки конкурентоспроможності гірничо-

металургійного комплексу України було викорис-
тано метод багатомірного рейтингового аналізу, 
алгоритм якого полягає з декількох етапів.

Етап 1. Визначається система показників, за 
допомогою яких оцінюються результати господар-
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ської діяльності галузі, збираються дані за цими 
показниками, і формується матриця вихідних 
даних. Порівняльна оцінка повинна враховувати 
всі важливі параметри конкурентоспроможності та 
базуватися не на довільному наборі показників, а 
на характеристиках тих аспектів діяльності галузі, 
які мають істотне значення для її конкурентоспро-
можності. 

Критеріями оцінки пропонується обрати групу 
найбільш інформативних та об’єктивних показ-
ників галузі. Проведення інтегральної оцінки 
конкурентоспроможності гірничо-металургійного 
комплексу України пропонується здійснювати від-
повідно до методичного підходу, який запропоно-
вано І.В. Ялдіним [8]. Але з урахування особли-
востей функціонування промислових підприємств 

в умовах глобалізації перелік показників конкурен-
тоспроможності доцільно доповнити чинниками 
впливу зовнішнього середовища на діяльність 
підприємств галузі. Для можливості співставлення 
показників, будемо використовувати відсоткові 
значення.

Аналіз факторів, що визначають специфіку 
промислової галузі, дозволяє виділити перелік 
груп показників (табл. 1), які характеризують її 
конкурентоспроможність: виробництво продукція; 
зовнішньоекономічна діяльність; наукоємність та 
інновації; інвестиції та фінанси. 

Етап 2. Далі проводиться розрахунок показни-
ків оцінки конкурентоспроможності. Розглядається 
стан галузі в динаміці, за показниками у відповід-
ності до тієї чи іншої оціночної категорії (табл. 2).

Таблиця 1
Показники оцінювання конкурентоспроможності ГМК

Показник Формула Примітки 
Виробництво продукції

Темпи зростання 
виробництва продукції ( Q )

Q Q Q
Q

i i

i
= − −

−

( ) *1

1
100

Qi – обсяг виробництва продукції  
ГМК в i-му році

Темпи зростання 
продуктивності праці (AL)

AL AL AL
AL

i i

i

Ù
= − −

−

( ) *1

1
100

AL Q
Li
i

i
=

ALi – продуктивність праці в і-му році
Li – кількість зайнятих у виробництві  

в і-му році

Знос основних  
фондів (W) W V

V
r

o
= *100

Vо – первинна вартість основних фондів
Vr – залишкова вартість основних фондів

Відсоток нових  
замовлень (O) O O

O
n= *100

O – загальна кількість замовлень  
у бізнес-портфелі ГМК

Оn – кількість нових замовлень 
Зовнішньоекономічна діяльність

Відсоток нових іноземних 
замовлень (Oz) O O

Oz
nz

n
= *100

Оnz – кількість нових  
іноземних замовлень 

Імпортозалежність  
внутрішнього ринку ГМК (Іz) I I

Dz = *100
І – обсяг імпорту

D – ємність внутрішнього ринку продукції 
ГМК відповідно 

Експортоорієнтованість  
ГМК (Еo) E E

Qo = *100 Е – обсяг експорту продукції ГМК

Інвестиції та фінанси

Рентабельність  
підприємств ГМК (R) R P

C= * 100
P – прибуток від операційної  

діяльності ГМК 
C – загальна сума витрат ГМК

Інвестиції в основний  
капітал ГМК (I) I I

Q
k= *100

Іk  – обсяг інвестицій в основний капітал, 
млн грн

Питома вага іноземних 
інвестицій у загальному  

їх обсязі (Ii)
I I

Ii
z

k
= * 100 Іz  – обсяг іноземних інвестицій, млн грн; 

Наукоємність та інновації
Інноваційна активність  

ГМК (Kst) K K
Kst

st= *100
Kst  – кількість підприємств ГМК, що впро-

ваджували інновації, од.; 
K – загальна кількість підприємств ГМК, од

Обсяг виконаних наукових  
і науково-технічних  

робіт (Vst)
V Q

Qst
st= * 100

Qst – обсяг наукових та науково-технічних 
робіт, виконаних власними силами науко-

вих організацій ГМК, млн грн;
Q – обсяг виробництва продукції ГМК, млн грн
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Розраховані значення показників, які мають 
різну розмірність та одиниці вимірювання, при-
водяться до порівнянного виду. Для цього кож-
ний показник порівнюється з умовним еталонним 
значенням. Еталонні значення показників оцінки 
конкурентоспроможності гірничо-металургійного 
комплексу України визначено відповідно до серед-
ніх показників переробної промисловості України 
станом на 2017 рік та з урахуванням «Методичних 
рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної 
безпеки України» [9].

Етап 3. У рамках системи координат зіставля-
ються по рокам показники по заявленим характе-
ристикам. На кожній осі з використанням певного 
масштабу виміру відзначаються точки, які відпо-

відають величині критерію. Лінія, що проходить 
через них, утворює багатокутник. Більш доско-
налий графічний метод – графік-радар, на якому 
зображуються відразу два багатокутника. Вони 
побудовані на 12 осях, у відповідності до обраних 
критеріїв (рис. 1). Радар конкурентоспроможності 
будується за наступними правилами:

– коло ділиться радіальними оціночними шка-
лами на рівні сектори, кількість яких дорівнює кіль-
кості критеріїв;

– в міру віддалення від центру кола значення 
критерію поліпшується;

– шкали на радіальних прямих градуюються 
таким чином, щоб всі значення критеріїв лежали 
всередині оціночного кола;

– для порівняння конкурентів їх радари буду-
ються на одному й тому ж колі.

Графік дає наочне уявлення, як виглядає показ-
ник конкурентоспроможності галузі, оцінку факто-
рів, які на нього впливають. 

Етап 4. Аналіз отриманих результатів.
За результатами розрахунків було отримано 

узагальнений показник конкурентоспроможності 
ГМК по роках та у порівнянні з показниками кон-
курентоспроможності переробної промисловості в 
цілому.

Розглянутий метод дозволяє визначити уза-
гальнений показник конкурентоспроможності за 
формулою

СІ S
S

P=                                   (1)
Sp – площа радара (багатокутника);
S – площа еталонного багатокутника.
Розрахуємо площу кожної фігури. Нехай {Xi}, 

i=1, 2,..., n – довжина векторів-показників багато-
кутника без самоперетинів. Тоді площа багатокут-
ника обчислюється за формулою

S sin X Xp
i

n

i i=
=

+∑1

2 1
1ϕ                           (2)

Таблиця 2
Вихідні данні для оцінки конкурентоспроможності ГМК України

Показники 2016 2017 еталон
Темпи зростання виробництва продукції 6,8 0,2 4,8

Темпи зростання продуктивності праці 2,4 30,1 17,76

Знос основних фондів 58,1 65,1 76,4

Відсоток нових замовлень у загальному бізнес-портфелі 76,72 72,90 32,54

Відсоток нових іноземних замовлень 66,4 66,9 53,8

Імпортозалежність внутрішнього ринку ГМК 31,5 31,6 50,19

Експортоорієнтованість ГМК  62,4 60,9 30,23

Рентабельність підприємств ГМК 3,9 1,6 4,60
Інвестиції в основний капітал підприємств 4,3 4 5,12

Питома вага іноземних інвестицій у загальному їх обсязі 0,3 0,2 1,18
Інноваційна активність підприємств ГМК 4,7 5 14,3

Обсяг виконаних наукових і науково-технічних робіт 2,7 2,3 3
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Рис. 1. Багатокутник конкурентоспроможності ГМК 
2016-2017 рр.
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Площа еталонного багатокутника буде скла-
дати S=3.

За результатами розрахунків СІ2016=1,271 та 
СІ2017=1,206. Отримані результати дозволяють зро-
бити висновок, що в цілому ГМК України є більш 
конкурентоспроможним ніж переробна промисло-
вість в цілому. Це пов’язано, в першу чергу, з висо-
ким рівнем експортоорієнтованості підприємств 
гірничо-металургійного комплексу України.

Висновки з проведеного дослідження. Пере-
ваги даного методу оцінювання полягають в тому, 
що він є комплексним, так як враховується най-
більшу кількість факторів, що впливають на кон-
курентоспроможність підприємства. Накладаючи 
один багатокутник на інший, можна виявити сильні 
та слабкі сторони галузі відносно один одного, що 
дозволяє обирати найбільш важливі заходи щодо 
формування конкурентоспроможності галузі.
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людини Вищого навчального закладу 
Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна» 

У статті обґрунтовано основне завдання 
державної стратегії розвитку туризму. 
Запропоновано основні сфери механізмів 
стратегії розвитку туристичної галузі 
Україні та їхні інструменти для імплемен-
тації державної концепції розвитку галузі. 
Автором сформульовано механізми реалі-
зації програм туристичної галузі, а саме 
легкості переміщення, добровільної акреди-
тації, розбудови транспортно-туристичної 
інфраструктури, рекламування туристич-
них принад, розбудови «сталого» туризму, 
управління якістю туристичних послуг пер-
соналом. На підставі схваленої Стратегії 
розвитку туризму та курортів до 2026 року 
показано координацію механізмів та їхніх 
інструментів з напрямами стратегії роз-
витку туризму в Україні. Систематизовано 
механізми державного регулювання роз-
витку сфери, їхні завдання й інструменти 
реалізації відповідно до державної стратегії. 
У статті запропоновано організаційно-еко-
номічний механізм забезпечення розвитку 
туристичної галузі України.
Ключові слова: механізм, інструмент, 
туризм, туристична галузь, стратегія 
розвитку туризму, організаційний механізм, 
правовий механізм, економічний механізм, 
фінансовий механізм.

В статье обоснована основная задача 
государственной стратегии развития 
туризма. Предложены основные сферы 
механизмов стратегии развития туристи-
ческой отрасли Украины и их инструменты 
для имплементации государственной кон-
цепции развития отрасли. Автором сфор-
мулированы механизмы реализации про-
грамм туристической отрасли, а именно 
легкости перемещения, добровольной 
аккредитации, развития транспортно-
туристической инфраструктуры, рекламы 
туристических достопримечательностей, 
развития «устойчивого» туризма, управле-

ния качеством туристических услуг персо-
налом. На основании одобренной Страте-
гии развития туризма и курортов до 2026 
года показано координацию механизмов и их 
инструментов с направлениями стратегии 
развития туризма в Украине. Система-
тизированы механизмы государственного 
регулирования развития сферы, их задачи и 
инструменты реализации в соответствии 
с государственной стратегией. В статье 
предложен организационно-экономический 
механизм обеспечения развития туристи-
ческой отрасли Украины.
Ключевые слова: механизм, инструмент, 
туризм, туристическая отрасль, страте-
гия развития туризма, организационный 
механизм, правовой механизм, экономиче-
ский механизм, финансовый механизм.

The article substantiates the main goal of the 
state strategy of tourism development. Within the 
strategic management of tourism development 
in Ukraine, the main spheres of mechanisms of 
the tourism industry development strategy for 
Ukraine and their instruments to implement the 
state concept of the development of the industry, 
namely regulatory, organizational, managerial, 
social, financial, economic, information and com-
munication mechanisms, are offered. According 
to approved Tourism and Resort Development 
Strategy until 2026, coordination of mechanisms 
and their instruments with the directions of tour-
ism development strategy in Ukraine is shown. 
Mechanisms of state regulation of develop-
ment of the sphere, their tasks and instruments 
of implementation in accordance with the state 
strategy are systematized. The article offers an 
organizational and economic mechanism for 
ensuring the development of the tourism industry 
in Ukraine.
Key words: mechanism, instruments, tourism, 
tourism industry, tourism development strategy, 
organizational legal mechanism, mechanism, 
economic mechanism, financial mechanism.

Постановка проблеми. Сучасною тенден-
цією у національній економіці розвинених країн є 
висока частка туристичних послуг у структурі ВВП 
і споживання. У галузь туризму інтенсивно інтегру-
ються новітні інформаційно-комунікаційні техноло-
гії, електронна торгівля та інші ресурси інформа-
ційної економіки. Також глобальні перетворення 
у площині сталого розвитку економік країн світу 
безпосередньо впливають на розвиток туризму. 
Такі процеси зумовлюють пошук країнами з ниж-
чою конкурентоспроможністю туристичної сфери 
нових механізмів з удосконалення управління 
туристичною галуззю та туристичної діяльності, 
удосконалення державної туристичної політики, 
формування туристичної інфраструктури країни 
відповідно до міжнародних стандартів, викорис-
тання потенціалу туристичних ресурсів. Такі зміни 

стосуються, зокрема, й України. Ці механізми 
мають відповідати макроекономічній стратегії роз-
витку сфери туризму й тактики туристичної діяль-
ності, а також обґрунтованим конкретним заходам 
щодо впровадження інноваційних форм організа-
ції туристичної діяльності і принципів сталого роз-
витку економіки галузі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження проблеми формування стратегії роз-
витку туризму, механізмів і стратегічних сфер 
(напрямів) досягнення цілей та реалізації завдань 
державної стратегії розвитку галузі здійснювали у 
своїх наукових працях багато українських і зарубіж-
них вчених, науковців і практиків, зокрема: О. Амоші, 
І. Балабанова, М. Біржакова, Д. Вєдєніна, А. Гри-
щук, В. Данильчука, М. Долішній, О. Любіцева., 
О. Ігнатенко, В. Куценко, Л. Мазнік, О. Невелєв,  
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В. Пазенок, В. Пила, А. Сидорова, В. Федор-
ченко, О. Чмир, В. Цибуха, В. Шкарупа, І. Школа, 
Е. Щепанський та інші, проте ці питання потребу-
ють подальшого вивчення та аналізу. Відповідно 
до нових умов розвитку туристичної галузі України, 
інтеграції країни у світовий туристичний простір, 
загроз, пов’язаних з функціонуванням безвізового 
режиму з країнами-гігантами європейського турис-
тичного бізнесу сьогодні актуальним є розробка 
ефективних у короткостроковий період механізмів 
забезпечення розвитку туристичної галузі України.

Постановка завдання. Метою статті встанов-
лено обґрунтувати та пояснити організаційно-еко-
номічний механізм забезпечення розвитку турис-
тичної галузі України та основні сфери і напрями 
його реалізації відповідно до стратегії розвитку 
галузі туризму і туристичної діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Розвиток туризму стимулює зростання суміжних 
сфер національної економіки, що є особливо важ-
ливим для регіонального розвитку України. Зазна-
чимо, що ресурсний потенціал України вигідний 
для постійного залучення туристів завдяки уні-
кальним природним можливостям, багатій істо-
ричній та культурній спадщині держави. 

Індивідуальний, комплексний та мобільний 
характер сучасного туризму сформував попит на 
безпечне для життя і здоров'я середовище, здатне 
забезпечити права громадян на відпочинок, сво-
боду пересування, охорону здоров'я, задоволь-
нити їх духовні потреби при здійсненні туристич-
них подорожей. Отже, основними причинами 
неефективної реалізації конкурентних переваг 
унікального ресурсного потенціалу України можна 
вважати:

– низька якість складових національного турис-
тичного продукту; значна частина природних тери-
торій та об'єктів культурної спадщини не присто-
сована для відвідувань туристами, туристична 
інфраструктура в цілому не відповідає якісним 

параметрам, а туристичні послуги у більшості сек-
торів туристичної індустрії – вимогам щодо якості 
обслуговування;

– відсутність комплексної політики держави, 
несформованість раціональних форм державного 
у правління у сфері туризму і діяльності курортів, 
невідповідність нормативно-правового та орга-
нізаційно-фінансового забезпечення сучасним 
потребам населення та економіки держави, існую-
чим параметрам туристського потоку, тенденціям 
розвитку туризму [2].

У результаті загострення кризових явищ у сфері 
туризму та курортів виникла нагальна потреба в 
удосконаленні державної політики у галузі, пріори-
тетів і принципів її реалізації, повноважень і ком-
петенції суб’єктів туристичної діяльності, впрова-
дження ефективних організаційно- економічних, 
правових, інформаційних механізмів розвитку 
сфери туризму та курортів як високорентабельної 
та конкурентоспроможної на міжнародному рівні 
галузі національної економіки. Для розв’язання 
системних проблем у галузі туризму і туристичній 
діяльності необхідна стратегічно орієнтована дер-
жавна політика. 

А сучасна макроекономічна стратегія розвитку 
галузі дасть можливість більш ефективно скоорди-
нувати туристичну діяльність. Основним завдан-
ням стратегії має бути визначення туризму одним 
з основних пріоритетів держави, впровадження 
економіко-правових механізмів успішного ведення 
туристичного бізнесу, інвестиційних механізмів 
розвитку туристичної інфраструктури, інформа-
ційно-маркетингових заходів з формування турис-
тичного іміджу України [1].

З позиції стратегічного управління розвитком 
туризму в Україні науковці А. Грищук та Ю. Масюк 
пропонують основні сфери механізмів стратегії 
розвитку туристичної галузі Україні (табл. 1), за 
допомогою яких має реалізовуватися державна 
концепція розвитку галузі.

Таблиця 1
Основні сфери механізмів стратегії розвитку туристичної галузі Україні

Механізм  Інструменти управління стратегією

Нормативно-правовий Нормативно-правові акти, документи дозвільного характеру,  
національні та міжнародні стандарти і сертифікати тощо

Організаційно-управлінський Концепції, програми, проекти, плани та ін.

Соціальний

Макроекономічні показники (рівень доходів населення, рівень цін, рівень пенсій, 
соціальні виплати, рівень зайнятості тощо), галузеві показники (мінімальна 

та середня зарплата у галузі, рівень зайнятості по галузі, рівень цін по галузі, 
рівень цін на паливо тощо), регіональні показники (мінімальна та середня 

зарплата у регіонах, рівень зайнятості у регіонах, рівень цін у регіонах, рівень 
цін на паливо у регіонах тощо)

Фінансово-економічний Податки, збори, податкові пільги, амортизаційні відрахування, кредити, 
страхування, вартість нерухомості, оренда (лізинг), валютний курс тощо

Інформаційно-комунікаційний Програмно-комп’ютерне забезпечення по галузі, забезпечення мобільним  
та Інтернет зв’язком, інформаційні потоки, комунікативні бар’єри тощо

Джерело: сформовано і доповнено автором за [3]
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Відповідно до вимог та проблем розвитку 
сфери туризму урядом схвалено Стратегію роз-
витку туризму та курортів на період до 2026 року 
(далі – Стратегія-2026) [1]. У документі головною 
метою визначено «формування сприятливих умов 
для активізації розвитку сфери туризму та курортів 
згідно з міжнародними стандартами якості та з ура-
хуванням європейських цінностей, перетворення 
її на високорентабельну, інтегровану у світовий 
ринок конкурентоспроможну сферу, що забезпечує 
прискорення соціально-економічного розвитку регі-
онів і держави в цілому, сприяє підвищенню якості 
життя населення, гармонійному розвитку і консолі-
дації суспільства, популяризації України у світі».

Імплементація Стратегії розвитку туризму від-
бувається шляхом впровадження інструментів 
механізмів реалізації програм туристичної галузі, 
які координуються з основними заходами визна-
чених пріоритетних напрямів державної стратегії 
розвитку туризму в Україні: забезпечення безпеки 
туристів, нормативно-правова база сфери туризму 
та курортів, розвиток туристичної інфраструктури, 
маркетингова політика розвитку туризму та курор-
тів України, підтримка екосистеми курортів та 
етноспадщини України, розвиток людських ресур-
сів (рис. 1).

Основними інструментами організаційно-еко-
номічного механізму реалізації стратегії розвитку 
туризму мають бути: 

1) система нормативних правових актів регіо-
нів, міст та ОТГ, які мають логічний зв’язок і послі-

довне використання конкретних методів та інстру-
ментів державного регулювання;

2) інформаційна, методологічна та інструмен-
тальна підтримка підготовки й прийняття управ-
лінських рішень на рівні регіональних органів дер-
жавної влади та місцевого самоврядування;

3) широке застосування елементів стратегіч-
ного управління при оптимальному поєднанні його 
з методами й формами оперативного (коротко-
строкового) управління [4, с. 177].

Для досягнення цілей Стратегії-2026 відпо-
відно до пріоритетних напрямів визначено меха-
нізми державного регулювання розвитку сфери 
туризму та курортів, які мають ефективно взаємо-
діяти: правовий, організаційний, економічний та 
фінансовий.

Реальна імплементація програм і стратегії 
розвитку туристичної галузі можлива за раху-
нок функціонування відповідного до пріоритет-
них напрямів розвитку галузі в умовах сталого 
її розвитку організаційно-економічний меха-
нізм забезпечення розвитку туристичної галузі 
України. Організаційно-економічний механізм 
забезпечення ґрунтується на системі послідов-
ного здійснення державою спільно із суб’єктами 
туристичної діяльності та місцевого самовряду-
вання  туристичних регіонів планування, фінан-
сування та організаційно-управлінських функцій з 
реалізації концепції розвитку туризму через заяв-
лену стратегію. Головними суб’єктами реалізації 
механізму та об’єктами підтримки мають стати 

Таблиця 2
Механізми державного регулювання розвитку сфери туризму та курортів у Стратегії-2026

Механізм Завдання та принцип дії механізму Інструменти 

Правовий
Орієнтований на дотримання учасниками 

процесу реалізації Стратегії-2026 принципів 
конституційності, законності та прозорості

Нормативно-правові акти органів 
державної влади та органів місцевого 

самоврядування

Організаційний

Спрямований на забезпечення принципів 
партнерства та співробітництва органів 
виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, представників бізнесових та 
наукових кіл, громадських організацій

План заходів з реалізації Стратегії-2026 
на основі установлених показників 

розвитку для оцінки досягнення цілей, 
що здійснюються на державному, 
регіональному та місцевому рівні; 

цільові та регіональні програми розвитку 
сфери туризму та курортів; договори, 
що укладаються, зокрема на засадах 

державно-приватного партнерства

Економічний
Забезпечує дотримання принципів сталого 
розвитку територій та утримання високого 

рівня конкурентоспроможності галузі

Економічні інструменти для залучення 
інвестицій у туристичну галузь; 

преференції українському виробнику 
туристичної продукції; фінансове 

оздоровлення підприємств туристичної 
галузі; сучасні інформаційні й 

маркетингові технології

Фінансовий

Забезпечує реалізацію принципів прозорості 
та передбачуваності дій органів державної 

влади з розподілу коштів державного 
бюджету, інвестицій, грантів міжнародних 
організацій, залучення кредитів банків та 

небанківських установ, коштів недержавних 
цільових фондів, лізингових компаній

Кошти державного та місцевих бюджетів, 
суб’єктів туристичної діяльності, коштів 
міжнародної технічної допомоги, інших 

міжнародних донорів, фінансових 
організацій (установ), коштів інвесторів та 

інших джерел, не заборонених законом

Джерело: сформовано автором за [1]
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відновлені СЕЗ, туристично-курортні ареали як 
укрупнені «точки зростання» туристичного потен-
ціалу країни та туристичні кластери з поєднан-
ням різноманітних, але економічно та екологічно 
близьких видів туризму. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
розвиток туристичної галузі залишається актуаль-
ним для України. Унікальний комплекс історичних, 
культурних та природних пам’яток, значні рекре-
аційні можливості, які має Україна приваблюють 
дедалі більше українських туристів, зокрема й 
іноземних. Забезпечувати належну віддачу від 
цього потужного потенціалу, використовувати його 
для активного відпочинку та оздоровлення людей 
можна лише за умови чіткої організації туризму, 
впровадження ефективних механізмів державного 

регулювання галузі, залучення до неї досвідче-
них і кваліфікованих кадрів. Тобто туризм визна-
чається як один з основних пріоритетів держави, 
впровадження економіко-правових механізмів 
успішного ведення туристичного бізнесу, інвес-
тиційних механізмів розвитку туристичної інфра-
структури, інформаційно-маркетингових заходів з 
формування туристичного іміджу України. У кон-
тексті стратегічного управління розвитком туризму 
в Україні запропоновано основні сфери механізмів 
стратегії розвитку туристичної галузі Україні та їхні 
інструменти для імплементації державної концеп-
ції розвитку галузі, а саме нормативно-правовий, 
організаційно-управлінський, соціальний, фінан-
сово-економічний, інформаційно-комунікаційний 
механізми.

Рис. 1. Механізми реалізації програм  туристичної галузі  
відповідно до напрямів стратегії розвитку туризму в Україні

(побудовано автором на основі матеріалів [1; 5])
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Для успішної імплементації Стратегії розвитку 
туризму та курортів до 2026 року на основі підходу 
сталого розвитку показано координацію механіз-
мів та їхніх інструментів з напрямами стратегії 
розвитку туризму в Україні: безпека туристів, нор-
мативно-правова база сфери туризму та курортів, 
розвиток туристичної інфраструктури, маркетин-
гова політика розвитку туризму та курортів Укра-
їни, підтримка екосистеми курортів та етноспад-
щини України, розвиток людських ресурсів.
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Рис. 2. Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку 
туристичної галузі України (удосконалено автором)
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БАНКІВСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ 
ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ
BANKING FOR STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL POTENTIAL 
OF ECONOMIC ENTITIES IN THE AGRICULTURAL SECTOR
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У статті розглянуто сутність банків-
ського забезпечення стратегічного роз-
витку фінансового потенціалу суб’єктів 
господарювання аграрного сектора еконо-
міки, яке приводить до виникнення похідних 
категорій – кредитний потенціал банку, 
кредитний потенціал підприємства. Обґрун-
товано дефініції кредитного потенціалу 
і стратегічного кредитного потенціалу 
банків і суб’єктів господарювання. Статис-
тична оцінка складу, структури і динаміки 
поточних зобов’язань протягом 2007-2017 
років дозволила встановити випереджальне 
зростання кредитного потенціалу суб’єктів 
господарювання аграрного сектора порів-
няно з економікою загалом.
Ключові слова: банківське забезпечення, 
стратегічний розвиток, фінансовий потен-
ціал, кредитний потенціал, суб’єкти госпо-
дарювання, аграрний сектор, економіка.

В статье рассмотрена сущность банков-
ского обеспечения стратегического разви-
тия финансового потенциала субъектов 
хозяйствования аграрного сектора 
экономики, которое приводит к возникно-
вению производных категорий - кредитный 
потенциал банка, кредитный потенциал 
предприятия. Обоснованы дефиниции кре-
дитного потенциала и стратегического 
кредитного потенциала банков и субъектов 

хозяйствования. Статистическая оценка 
состава, структуры и динамики текущих 
обязательств в течение 2007-2017 годов 
позволила установить опережающий рост 
кредитного потенциала субъектов хозяй-
ствования аграрного сектора по сравнению 
с экономикой в целом.
Ключевые слова: банковское обеспечение, 
стратегическое развитие, финансовый 
потенциал, кредитный потенциал, субъ-
екты хозяйствования, аграрный сектор, 
экономика.

The article deals with the essence of banking 
support for strategic development of financial 
potential of economic entities in the agricultural 
sector of the economy, which leads to the 
emergence of derivative categories - credit 
potential of the bank, credit potential of the 
enterprise. The definitions of credit potential and 
strategic credit potential of banks and business 
entities are justified. A statistical assessment 
of the composition, structure and dynamics of 
current liabilities over the years 2007-2017 has 
allowed us to establish the anticipatory increase 
in the credit potential of agricultural sector entities 
compared to the economy as a whole. 
Key words: banking, strategic development, 
financial potential, credit potential, business 
entities, agrarian sector, economy.

Постановка проблеми. У сучасних умовах 
зростає роль аграрного сектора у забезпеченні 
посткризового відновлення економіки. Збереження 
поступальної траєкторії розвитку потребує роз-
робки відповідних фінансових політик, узгодження 
фінансової стратегії і тактики. Нарощування стра-
тегічного потенціалу потребує відповідного фінан-
сового забезпечення. Потреби переходу до моделі 
розширеного відтворення не можуть бути задово-
леними лише на основі самофінансування. Одним 
із найбільш значущих зовнішніх джерел фінан-
сування є банківське кредитування. Вирішення 
окреслених проблем ускладняється специфічними 
природно-кліматичними умовами функціонування 
сільського господарства, його сезонністю. Тому 
банківське забезпечення стратегічного розвитку 
фінансового потенціалу суб’єктів господарювання 
аграрного сектора економіки потребує розробки 
нових підходів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання фінансового потенціалу щодо банківської 
діяльності обговорюються у працях багатьох уче-
них. Гуцалюк О. М. досліджує компонентні скла-
дові оцінювання фінансового потенціалу банків-
ських установ [1, с. 115]. Об’єктом уваги Зуєвої 

О. В. є структура фінансового потенціалу банку 
[2, с. 31]. Квасова О. П. акцентує увагу на необ-
хідності посилення державного управління фінан-
сово–економічною безпекою ресурсного потенці-
алу банків України [3, с. 22]. Каліцун А. В. надає 
оцінку потенціалу банківського сектору України як 
основного джерела фінансування лізингових опе-
рацій, у т.ч. у сільському господарстві [4, с. 53]. 
Високо оцінюючи науковий доробок зазначених 
авторів, слід визнати недостатню увагу до про-
блем банківського забезпечення стратегічного 
розвитку фінансового потенціалу суб’єктів госпо-
дарювання аграрного сектора економіки.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
розробка рекомендацій із удосконалення банків-
ських механізмів стратегічного розвитку фінансо-
вого потенціалу суб’єктів господарювання аграр-
ного сектора економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сутність фінансового потенціалу банків і суб’єктів 
господарювання проявляється у виконуваних 
функціях, принципах формування та реаліза-
ції. Основними функціями є: «структуро-утворю-
вальна, спрямовуюча, цілеформувальна, стиму-
лююча, контрольна та порівняльна» [5, с. 128]. 



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

224 Випуск 28-1. 2018

Принципами функціонування системи фінансо-
вого потенціалу є: «цілісність, інтегративність, 
динамічність, безперервність, розвиток, адаптив-
ність, синергізм та емерджентність, збалансова-
ність, цілеспрямованість, ефективність та керова-
ність» [5, с. 129].

У процесі взаємовідносин банківських установ 
і суб’єктів господарювання аграрного сектора еко-
номіки фінансовий потенціал трансформується 
у кредитний потенціал. Його структуро-утворю-
вальна функція проявляється у використанні кре-
дитних коштів для оптимізації структури капіталу, 
фінансування тимчасового дефіциту оборотних 
коштів, забезпечення розширеного відтворення 
капіталу тощо. Стимулююча функція кредитного 
потенціалу проявляється у створенні мотивів для 
своєчасного погашення кредиту з процентами 
для уникнення штрафних санкцій, стягнення на 
заставне майно, гарантії, поруки, підтримки висо-
ких кредитних рейтингів і бездоганної кредитної 
історії. Окрім фінансових показників діяльності 
суб’єктів-господарювання – позичальників, які 
носять об’єктивний характер, банки значну увагу 
приділяють суб’єктивним чинникам – діловій репу-
тації і кредитній історії. Для мінімізації кредитних 
ризиків на макроекономічному рівні створюються 
бюро кредитних історій відповідно до Закону Укра-
їни «Про організацію формування та обігу кредит-
них історій». «Цей Закон визначає правові та орга-
нізаційні засади формування і ведення кредитних 
історій, права суб’єктів кредитних історій та корис-
тувачів бюро кредитних історій, вимоги до захисту 
інформації, що складає кредитну історію, порядок 
утворення, діяльності та ліквідації бюро кредитних 
історій» [6].

В основі кредитних взаємовідносин банківських 
установ і підприємств лежить оцінка кредитоспро-
можності позичальника. Вона може бути бальною, 
рейтинговою, проводитися на основі фінансових 
коефіцієнтів, джерел облікового та позаоблікового 
характеру. При прийнятті управлінських рішень 
щодо видачі кредиту банк може ґрунтуватися як 
на власних оцінках, так і на оцінках рейтингових 
агентств, представлених у рейтингових звітах. 
Визначення кредитного рейтингу проводиться в 
процесі чітко регламентованих процедур рейтин-
гування на принципах об‘єктивності, незалеж-
ності та неупередженості [7, с. 140]. Рейтингові 
агентства використовують універсальні методики 
визначення рейтингових оцінок, які не диференці-
йовані за видами економічної діяльності. Надаючи 
оцінку кредитоспроможності, агентства дистанцію-
ються від конкретних суб’єктів господарювання – 
замовників рейтингу, висуваючи до всіх клієнтів 
однакові вимоги.

Банківські установи забезпечують стратегіч-
ний розвиток суб’єктів господарювання аграр-
ного сектора економіки шляхом фінансування 

їх відтворювальних процесів, видачі кредитів, 
купівлі-продажу цінних паперів, надання розра-
хункових і лізингових послуг. На жаль, в Україні 
відсутні спеціалізовані аграрні банки, тому банків-
ське забезпечення розвитку фінансового потен-
ціалу сільськогосподарських підприємств нада-
ється універсальними банківськими установами. 
Поняття фінансового потенціалу банків і фінансо-
вого потенціалу суб’єктів господарювання є тісно 
взаємопов’язаними. Тому «ефективне викорис-
тання економічного, ресурсного та фінансового 
потенціалів банку багато в чому визначає стабіль-
ність і динамічність розвитку» [8, с. 80] аграрного 
сектора національної економіки.

Досліджуючи проблематику фінансового потен-
ціалу, виходимо з розуміння його як статичної і 
динамічної категорії. Погоджуємося з Лебідь О. В., 
шо «існує потенціал спокою, дії і взаємодії, а також 
потенціал розвитку, що відповідає трьом основним 
станам економічним благ» [9, с. 37]. 

Виділені стани можна з різною ймовірністю від-
нести до різних складових фінансового потенціалу. 
Потенціалом спокою володіють майнові об’єкти, 
які не використовуються в процесі операційної та 
інвестиційної діяльності. Потенціал дії і взаємодії 
асоціюємо з фінансовими ресурсами і капіталом, 
які забезпечують просте відтворення. Потенціал 
розвитку виникає в процесі розширеного відтво-
рення фінансових ресурсів і капіталу.

На траєкторію розвитку стратегічного фінансо-
вого потенціалу суб’єктів господарювання аграр-
ного сектора економіки та їх взаємовідносини з 
банківськими установами суттєво впливають різ-
номанітних ризики [10, с. 115]. 

Для зниження власних операційних і фінансо-
вих ризиків клієнти банків – аграрні підприємства 
намагаються отримати кредит за якомога нижчою 
ставкою, на якомога триваліший термін з лояль-
ними вимогами до забезпечення. Для зниження 
власних фінансових ризиків банківські установи 
намагаються уникнути дефолтів позичальників за 
виданими кредитами, тому встановлюють до ціни 
кредиту ризикові надбавки, висувають жорсткі 
вимоги до забезпечення кредитів. Концентрація 
фінансового капіталу в банківському секторі роз-
ширює їх можливості у фінансуванні реального 
сектора економіки. Тому системні банки відіграють 
більшу роль у забезпеченні стратегічного розвитку 
фінансового потенціалу суб’єктів господарювання 
аграрного сектора економіки. 

На потенціал взаємовідносин банківських уста-
нов і аграрних підприємств впливають фактори, 
що проявляються на різних економічних рівнях. 
Найбільш значимими макро-факторами є: неста-
більна політична і соціально-економічна ситуація, 
девальвація національної валюти. На мезо-рівні 
слід виділити диспаритет цін на продукти харчу-
вання, сільськогосподарську продукцію, а також 
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цін виробників промислової продукції; слабкість 
конкурентного середовища на аграрному ринку; 
недосконалість інституційного забезпечення кре-
дитування сільськогосподарських підприємств – 
відсутність методик оцінки кредитоспроможності 
позичальників, адаптованих до умов аграрного 
сектора економіки. На рівні суб’єкта господарю-
вання значущими є: залежність від природно-клі-
матичних умов і сезонності виробництва, високі 
ризики операційної діяльності у рослинництві і 
тваринництві, складність реалізації інвестиційних 
проектів, значна імовірність несвоєчасного повер-
нення кредитів.

На стратегічний розвиток фінансового потен-
ціалу впливає обсяг залучених суб’єктами гос-
подарювання кредитів (довго- і короткостроко-
вих) – кількісний фактор; умови залучення кредитів 
(кредитний процент, наявність комісій, вимоги до 
забезпечення кредитів і наявність гарантій) – якіс-
ний фактор; оборотність кредитів (період між їх 
отриманням і погашенням) – фактор розвитку. 

Для банку своєчасне обслуговування кредитів в 
частині погашення процентів і тіла кредитів є запору-
кою стабільного функціонування [11, с. 37]. Для пози-
чальника – суб’єкта господарювання аграрного сек-

тора економіки основними первинними джерелами 
погашення кредиту є виручка від реалізації сільсько-
господарської продукції і доходи від реалізації інвес-
тиційних проектів. У разі несвоєчасного погашення 
кредитів суб’єктів господарювання у банків виника-
ють проблемні, непрацюючі активи, вони зазнають 
збитків. Для управління проблемними кредитами 
створюються спеціальні підрозділи банку, які забез-
печують погашення кредиту за рахунок вторинних 
джерел, передусім, за рахунок реалізації заставного 
рухомого і нерухомого майна; стягнення заставних 
депозитів і отриманих гарантій/порук. 

У табл. 1 наведено динаміку поточних зобов’язань 
і короткострокових кредитів за видами економіч-
ної діяльності протягом 2007-2017 років. У націо-
нальній економіці вартість поточних зобов’язань 
зросла із 992,3 млрд. грн до 5769,5 млрд. грн, 
або у 5,81 разів, а короткострокові кредити – із 
139,8 млрд. грн до 541,1 млрд. грн, або у 3,87 разів. 
Випереджальні темпи росту поточних зобов’язань 
над короткостроковими кредитами обумовили ско-
рочення питомої ваги останніх із 14,09% до 9,38%. 

У сільському, лісовому та рибному господар-
ству вартість поточних зобов’язань зросла із 
26,5 млрд. грн до 416,1 млрд. грн, або у 15,72 разів, 

Таблиця 1
Динаміка поточних зобов’язань і короткострокових кредитів  
за видами економічної діяльності протягом 2007-2017 років

Вид економічної 
діяльності Дата

Поточні зобов’язання  
і забезпечення – усього

у тому числі: короткострокові 
кредити банків

млн. грн структура, % млн. грн питома вага, %

усього  
по національній 

економіці 

01.01.2007 992270,1 100 139772,9 14,09
01.01.2008 1449431,9 100 227945,9 15,73
01.01.2009 1352935,8 100 220067,4 16,27
01.01.2010 1705408,3 100 224335,5 13,15
01.01.2011 1834297,8 100 217360,5 11,85
01.01.2012 2183258,9 100 275217,8 12,61
01.01.2013 2448985,8 100 325172,8 13,28
01.01.2014 2689338,2 100 371760,5 13,82
01.01.2015 2936220,2 100 395843,5 13,48
01.01.2016 4114903,2 100 455709,4 11,07
01.01.2017 4821692,4 100 506154,0 10,50
01.01.2018 5769539,0 100 541109,3 9,38

Темп росту, разів 2017/2007 5,81 - 3,87 -

сільське, лісове  
та рибне  

господарство

01.01.2007 26471,1 2,67 5826,5 22,01
01.01.2008 44868,4 3,10 11102,6 24,74
01.01.2009 43496,6 3,21 10743,7 24,70
01.01.2010 50360,5 2,95 8532,8 16,94
01.01.2011 48865,7 2,66 7680,7 15,72
01.01.2012 70007,3 3,21 12157,6 17,37
01.01.2013 95985,4 3,92 16725,9 17,43
01.01.2014 113181,0 4,21 22328,2 19,73
01.01.2015 157786,9 5,37 25988,1 16,47
01.01.2016 342359,0 8,32 27849,1 8,13
01.01.2017 338533,1 7,02 28857,7 8,52
01.01.2018 416146,2 7,21 46853,5 11,26

Темп росту, разів 2017/2007 15,72 - 8,04 -



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

226 Випуск 28-1. 2018

а короткострокові кредити – із 5,8 млрд. грн до 
46,9 млрд. грн, або у 8,04 разів. 

Випереджальні темпи росту поточних 
зобов’язань над короткостроковими кредитами 
обумовили скорочення питомої ваги останніх із 
22,01% до 11,26%. 

Динаміка обсягу короткострокових кредитів у 
сільському, лісовому та рибному господарстві про-
тягом 2007-2017 років описується висхідною гіл-
кою параболи з множинним коефіцієнтом детермі-
нації R2=0,9302 (рис. 1). 

Поліном другого ступеня з додатним коефіцієн-
том перед х2 і коефіцієнтом детермінації, близьким 
до одиниці, свідчить про стійкий тренд зростання 

абсолютного обсягу залучення суб’єктами госпо-
дарювання аграрного сектора економіки борго-
вого фінансування банків. 

Динаміка питомої ваги короткострокових креди-
тів у поточних зобов’язаннях у сільському, лісовому 
та рибному господарстві протягом 2007-2017 років 
описується низхідним лінійним трендом з від’ємним 
коефіцієнтом перед змінною і коефіцієнтом детер-
мінації 0,711 (рис. 2). Це свідчить про стійкий тренд 
скорочення відносного обсягу залучення суб’єктами 
господарювання аграрного сектора економіки бор-
гового фінансування банків. 

Темпи росту поточних зобов’язань у сіль-
ському, лісовому та рибному господарству (15,72) 

Рис. 1. Динаміка обсягу короткострокових кредитів у сільському,  
лісовому та рибному господарстві протягом 2007-2017 років, млн грн

Рис. 2. Динаміка питомої ваги короткострокових кредитів  
у поточних зобов’язаннях у сільському, лісовому  

та рибному господарстві протягом 2007-2017 років, %
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майже втричі перевищують аналогічний показник 
по національній економіці (5,81). Через це частка 
поточних зобов’язань аграрного сектора економіки 
зросла з 2,67% до 7,21%.

Висновки з проведеного дослідження. 
1. Банківське забезпечення стратегічного роз-

витку фінансового потенціалу суб’єктів господа-
рювання аграрного сектора економіки приводить 
до виникнення похідних категорій – кредитний 
потенціал банку, кредитний потенціал підприєм-
ства. Кредитний потенціал банку відображає мож-
ливість трансформації залучених ресурсів клієн-
тів у працюючі активи, здатні приносити дохід, і 
забезпечувати максимальну зворотність виданих 
кредитів. Стратегічний кредитний потенціал банку 
пов'язаний із наявністю довгострокових ресурсів 
і готовністю трансформувати їх у довгострокові 
кредити інвестиційного спрямування. Кредитний 
потенціал суб’єктів господарювання – це наяв-
ність потенційних можливостей для отримання 
кредитів, їх обслуговування і погашення за раху-
нок ефективного використання залучених коштів в 
операційній та інвестиційній діяльності підприєм-
ства. Стратегічний кредитний потенціал суб’єкта 
господарювання пов’язаний із наявністю переду-
мов для отримання довгострокових кредитів, їх 
обслуговування і погашення за рахунок ефектив-
ної реалізації інвестиційних проектів.

2. Статистична оцінка складу, структури 
і динаміки поточних зобов’язань протягом 
2007-2017 років дозволила встановити виперед-
жальне зростання кредитного потенціалу суб’єктів 
господарювання аграрного сектора порівняно з 
економікою загалом. Попри зростання абсолют-
ної ємності кредитного потенціалу підприємств 
сільського, лісового та рибного господарства, його 
від’ємна ємність скорочується. 

3. Зміцненню банківського забезпечення 
стратегічного розвитку фінансового потенціалу 
суб’єктів господарювання спрятиме удоскона-
лення інституціональної складової, пов’язане з 
адаптацією методик оцінки кредитоспроможності 
позичальників до умов аграрного сектора еконо-
міки. Адекватне визначення розміру кредитного 
потенціалу підприємств сільського, лісового та 
рибного господарства є передумовою зростання 
обсягів банківських кредитів, залучених в аграр-
ний сектор економіки. 

Перспективи подальших досліджень поляга-
ють у розробці інвестиційних механізмів зростання 
стратегічного фінансового потенціалу суб’єктів 
господарювання.
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Дане дослідження присвячене похідним 
фінансовим інструментам, як одному із 
засобів хеджування ризиків. Хеджування від-
носиться до будь-якої техніки, призначеної 
для зменшення або усунення виникнення 
несприятливих наслідків ризиків. Автором 
розглянуто основні аспекти деривативів, 
виявлено їх переваги та вузькі місця. Визна-
чено причини вибору тих чи інших похідних 
фінансових інструментів при хеджуванні 
різних типів ризиків. Показано, що різні під-
ходи до визначення ризику дозволяють здій-
снити прогнозування негативних наслідків 
та прийняти заходи стосовно управління 
ризиками.
Підприємства в умовах мінливого ринку 
використовують похідні фінансові інстру-
менти для хеджування різних ризиків. Біль-
шість інструментів, які використовуються 
в процесі хеджування фінансових ризиків, 
потребують чіткого розуміння особли-
востей ринку деривативів та його складу. 
Автор робить висновки про те, що засто-
сування деривативів дозволяє передавати 
різні види фінансових ризиків іншим особам, 
які більш готові прийняти додатковий ризик 
і, як правило, краще здатні керувати додат-
ковим ризиком.
Ключові слова: похідні фінансові інстру-
менти, деривативи, ризики, види, управ-
ління, хеджування.

Данное исследование посвящено произ-
водным финансовым инструментам, как 
одному из средств хеджирования рисков. 
Хеджирования относится к любой тех-
нике, предназначенной для уменьшения или 
устранения возникновения неблагоприят-
ных последствий рисков. Автором рассмо-
трены основные аспекты деривативов, 
выявлены их преимущества и узкие места. 
Определена причины выбора тех или других 
производных финансовых инструментов 
при хеджировании разных типов рисков. 
Показаниный, что разные подходы к опре-
делению риска позволяют осуществить 

прогнозирование негативных последствий 
и принять меры относительно управления 
рисками.
Предприятия в условиях непостоянного 
рынка используют производные финансо-
вые инструменты для хеджирования разных 
рисков. Большинство инструментов, кото-
рые используются в процессе хеджирования 
финансовых рисков, нуждаются в четком 
понимании особенностей рынка деривати-
вов и его состава. Автор делает заключе-
ния о том, что применение деривативов 
позволяет передавать разные виды финан-
совых рисков другим лицам, которые более 
готовы принять дополнительный риск и, 
как правило, лучше способны руководить 
дополнительным риском.
Ключевые слова: производные финан-
совые инструменты, деривативы, риски, 
виды, управление, хеджирование.

This study focuses on derivative financial instru-
ments as a means of hedging risks. Hedging 
refers to any technique designed to reduce or 
eliminate the adverse effects of risks. The author 
considers the main aspects of derivatives, identi-
fies their advantages and bottlenecks. The rea-
sons for the choice of certain derivative financial 
instruments in hedging different types of risks. It 
is shown that different approaches to risk deter-
mination allow to predict negative consequences 
and take measures for risk management.
Businesses in a volatile market use derivative 
financial instruments to hedge various risks. Most 
of the instruments used in the process of hedg-
ing financial risks require a clear understanding 
of the characteristics of the derivatives market 
and its composition. The author concludes that 
the use of derivatives allows you to transfer differ-
ent types of financial risks to others who are more 
willing to accept additional risk and, as a rule, are 
better able to manage additional risk.
Key words: derivatives, risks, types, manage-
ment, hedging.

Постановка проблеми. Сьогодні, коли все 
більш зростаюча кількість фірм прагне вести свій 
бізнес на міжнародному рівні, валютний ризик 
суттєво впливає на фінансові результати діяль-
ності компаній, що викликає велике занепокоєння 
серед фінансових менеджерів. Похідні фінансові 
інструменти (форварди, ф'ючерси, опціони) вико-
ристовуються як ефективні механізми хеджування 
таких ризиків. 

Хеджування відноситься до будь-якої техніки, 
призначеної для зменшення або усунення виник-
нення несприятливих наслідків ризиків. Хеджу-
вання валюти – це спроба страхування бізнесу 
компаній при зміні обмінного курсу, який рухається 
в напрямку, протилежному їх позиції на майбут-
ньому ринку шляхом цілеспрямованого зайняття 

компенсуючої позиції. Управління ризиками віді-
грає ключову роль на фінансовому ринку та є його 
невід'ємною частиною. Практика управління ризи-
ками зростає з розвитком бізнесу. Зростання біз-
несу та розширення ринку становлять проблеми 
для управління ризиком. Як результат, з’явилися 
фінансові інструменти для управління ризиками, 
які відомі як похідні фінансові інструменти або 
деривативи.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Проблемам деривативів та їх ролі у хеджу-
ванні фінансових ризиків присвячені дослідження 
таких зарубіжних вчених, як: М. Даніель, С. Ірвін, 
Л. Теслер, Дж. Халла; серед вітчизняних вчених 
слід відзначити роботи Р.П. Дудяка, Ю.В. Рубана, 
О.М. Сохацької, В.О. Яворської та ін.
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Постановка завдання. Мета даної статті є 
виявлення особливостей використання похідних 
фінансових інструментів з метою хеджування 
ризиків.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Оскільки деривативи є інструментами, які зміню-
ють негативні наслідки ризиків, важливо визначити 
та зрозуміти ці ризики, оцінити їх та постійно контр-
олювати і керувати ними. Кожна сторона договору 
хеджування повинна бути в змозі визначити всі 
ризики, які приймаються нею на себе до укла-
дення контракту. Частиною процесу ідентифікації 
ризику є визначення грошової експозиції сторін 
за умовами використання похідного фінансового 
інструменту. Оскільки гроші, як правило, не нале-
жать до виконання зобов'язань сторін до зазначе-
ної дати, відсутність попереднього зобов'язання 
грошових коштів може знизити можливу грошову 
значимість зобов'язань сторін [1].

Часто недооцінений, але дуже важливий 
аспект використання похідних фінансових інстру-
ментів – необхідність постійного моніторингу та 
управління ризиками, які надаються похідними 
інструментами. Наприклад, ступінь ризику, яку 
одна сторона готова взяти на себе спочатку, може 
сильно змінитися через втручаються та несподі-
вані події. Кожна сторона договору з використан-
ням похідних фінансових інструментів повинна 
постійно контролювати зобов'язання, представ-
лені у даному договорі.

Похідні фінансові інструменти, які мають функ-
ції використання, вимагають більш пильного, 
навіть щоденного або погодинного моніторингу 
та управління. Деякі похідні продукти можуть 
включати функції залучення. Ці особливості при-
множують вплив деяких узгоджених орієнтирів на 
похідний фінансовий інструмент. Негативний рух 
орієнтиру в інструменті, який використовується 
важелем, може призвести до значного збільшення 
загального зобов’язання щодо погашення однією 
із сторін. Слід пам'ятати, що кожен похідний 
фінансовий інструмент, як правило, є продуктом 
переговорів між сторонами з метою зміни ризику, 
компонент залучення, якщо такий є, може бути 
унікальним для цього інструменту.

Характеризуючи похідні фінансові інструменти, 
зазначимо наступне. Форвардний контракт – це 
угода між сторонами (найчастіше – фірмою та 
комерційним банком) про обмін визначеної суми 
валюти за визначеним валютним курсом (так зва-
ним форвардним курсом) на певну дату у май-
бутньому. Форвардні контракти часто оцінюються 
в 1 мільйон доларів або більше, і зазвичай їх не 
використовують споживачі або невеликі фірми. 
Коли ТНК передбачають майбутню потребу в при-
дбанні або отримання іноземної валюти, вони 
можуть укладати форвардні контракти для фікса-
ції курсу. 

Відсоток, на який форвардний курс (F) переви-
щує ставку спот (S) в даний момент часу, назива-
ється форвардною премією (p).

F = S (1 + p) (1)
F демонструє знижку, коли р < 0.
Ф'ючерсні контракти на валюту визначають 

стандартний обсяг певної валюти, яку потрібно 
обміняти на певну дату розрахунку [3]. Їх вико-
ристовують ТНК для хеджування своїх валютних 
позицій, а також спекулянти, які сподіваються ско-
ристатися своїми очікуваннями щодо зміни курсу 
валют. Контракти можуть торгуватися фірмами 
або фізичними особами через посередників на 
торговій площі біржі (наприклад, Чиказька тор-
гова біржа), в автоматизованих торгових системах 
(наприклад, GLOBEX) або на позабіржового ринку. 
Брокери, які виконують замовлення на купівлю 
або продаж ф'ючерсних контрактів, зазвичай стя-
гують комісію.

Цілі валютних ф'ючерсів, підкріплені можли-
вою арбітражною діяльністю, тісно пов'язані з від-
повідними форвардними та спотовими курсами. 
Валютні ф'ючерсні контракти гарантуються бір-
жовою кліринговою компанією, яка, у свою чергу, 
мінімізує власний кредитний ризик, встановлюючи 
вимоги до маржі на тих учасників ринку, які займа-
ють цю позицію.

Форвардний контракт, або угода про купівлю 
або продаж активу за певною ціною у певний час 
схожий на форвардний контракт, але є стандарти-
зованим. Ф'ючерсний контракт торгується на біржі, 
тоді як форвардний контракт торгується на поза-
біржовому ринку.

У форвардному контракті необхідно обов’язково 
визначити технічні характеристики:

– що підлягає поставці,
– куди актив може бути доставлений,
– коли його можна отримати покупцю.
В контракті визначається час періоду поста-

чання, торгівля зазвичай закінчується через дея-
кий час протягом періоду поставки. Сторона з 
короткою позицією вибирає, коли здійснюється 
доставка.

Однак велика частина укладених ф'ючерсних 
контрактів не призводить до доставки. Причина 
полягає в тому, що багато інвесторів вирішу-
ють закрити свої позиції до завершення періоду 
поставки. Більшість контрактів закриваються до 
погашення. Це залежить від розміру контракту, 
величини активу, для сільгосппродукції – від місця 
доставки, котирування цін, ліміту цін та ліміту 
позиції. 

Якщо ф'ючерсний контракт не закритий до 
погашення, він зазвичай врегульовується шляхом 
доставки активів, які лежать в основі контракту. 
Коли є альтернативи щодо того, що доставлене, 
де воно доставлене, і коли воно доставлене, сто-
рона з короткою позицією обирає прийнятний для 
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неї варіант. Кілька контрактів (наприклад, боргові 
індекси та євродолари) формуються готівкою.

Довгий хедж-ф'ючерс доцільний, коли ви зна-
єте, що придбаєте актив у майбутньому і хочете 
зафіксувати ціну. Короткий ф'ючерсний хедж під-
ходить, коли ви знаєте, що будете продавати актив 
у майбутньому та хочете зафіксувати ціну.

Спекулянти є важливими учасниками ринку, 
оскільки вони додають ліквідності ринку. Однак 
контракти повинні бути корисними для хеджу-
вання, а також спекуляцій. Це відбувається тому, 
що регулятори, як правило, затверджують дого-
вори лише тоді, коли вони можуть зацікавити 
хеджерів, а також спекулянтів .

Компанії повинні зосередитись на основному 
бізнесі, в якому вони діють, та вжити заходів для 
мінімізації ризиків, які виникають внаслідок коли-
вання процентних ставок, обмінних курсів та інших 
змінних на ринку. 

Основа – це різниця між спотом та ф'ючерсами 
. Базовий ризик виникає через невизначеність 
щодо основи, коли хеджування закрите.

Припустимо, що:
F 1 – початкова ф'ючерсна ціна,

F 2 – кінцева ціна ф'ючерсів, 
S 2 – кінцева ціна активів.
Компанія захищає майбутні придбання активу, 

укладаючи довгостроковий ф'ючерсний контракт.
Вартість активу = S 2 – (F 2 – F 1 ) = F 1 + Основа.
Коли для хеджованого активу відсутній 

ф'ючерсний контракт, вслід обрати контракт, 
ф'ючерсна ціна якого найбільш сильно співвід-
носиться з ціною активу. Такий підхід відомий як 
крос-хеджування.

Вплив транзакцій не завжди може бути захище-
ний. Навіть тоді, коли фірму можна захистити від 
ризиків, вона повинна вирішити, чи потрібно здій-
снювати хеджування. Лише тоді, коли компанія 
буде точно знати, чи доцільно здійснювати хеджу-
вання після ризикованого періоду, вона може вра-
ховувати свої очікування щодо майбутніх валют-
них курсів, майбутніх надходжень і витрат, а також 
ступеня відхилення ризику та приймати рішення 
щодо хеджування. 

ТНК звичайно порівнюють грошові потоки, які 
можна було б очікувати від кожного інструменту 
хеджування, перш ніж визначити, який інструмент 
застосовувати. Ф'ючерсний хедж використовує 
ф'ючерсні валюти, тоді як форвардний хедж вико-
ристовує форвардні контракти, щоб фіксувати 
майбутній обмінний курс. Нагадаємо, що фор-
вардні контракти зазвичай укладаються для вели-
ких угод, тоді як стандартизовані ф'ючерсні контр-
акти, як правило, використовуються для менших 
сум.

Для хеджування майбутньої кредиторської 
заборгованості (дебіторської заборгованості) 
фірма може придбати (продати) валютні ф'ючерси 

або домовитись про форвардний контракт на 
купівлю (продаж) валюти. Рішення хеджування 
проти хеджування може бути прийняте шляхом 
порівняння відомого результату хеджування з 
можливими результатами залишення без нагляду 
та врахування ступеня відхилення фірми від 
ризику. Якщо форвардний курс є точним прогно-
зом майбутньої спотової ставки, реальна вартість 
хеджування буде нульовою. Хеджування грошо-
вого ринку передбачає прийняття позиції на гро-
шовому ринку для покриття майбутньої позики 
або дебіторської заборгованості [2].

Відсотки – це плата, яка сплачується позичаль-
ником активів власнику як форма компенсації за 
використання активів. Найчастіше це ціна, яка 
виплачується за використання позичених грошей 
або грошей, зароблених депонованими коштами. 
Коли гроші позичаються, відсотки, як правило, 
виплачуються позикодавцю у відсотках від осно-
вної суми, яка належить позикодавцю.

Відсоток основної суми, що сплачується як 
плата за певний період часу (як правило, один 
місяць або рік), називається процентною ставкою. 
Банківський депозит заробить відсотки, оскільки 
банк сплачує за використання вкладених коштів. 
Активи, які іноді позичаються з відсотками, вклю-
чають гроші, акції, товари широкого вжитку, осно-
вні активи, такі як літаки і навіть цілі заводи, які 
займаються лізинговими договорами.

Відсотки нараховуються за вартістю активів так 
само, як і грошових коштів. Відсотки – це компен-
сація позикодавцю за ризик основного збитку, який 
називається кредитним ризиком і за ухилення від 
інших інвестицій, які могли бути здійснені з позиче-
ним активом. Такі не використані інвестиції відомі 
як альтернативна вартість. Замість того, щоб пози-
кодавець використовував активи безпосередньо, 
вони переходять до позичальника. Тоді позичаль-
ник користується вигодою від використання акти-
вів до їх повернення і оплати відсотків, в той час 
як позикодавець користується перевагою плати, 
сплаченої позичальником за позику.

В економіці відсотком вважається ціна кредиту. 
Відсотки часто ускладнюються, а це означає, що 
відсотки нараховуються на попередні відсотки крім 
основної суми. Загальна сума боргу зростає екс-
поненційно, особливо це стосується нескінченно 
малих проміжків часу. Однак на практиці відсотки 
найчастіше обчислюються щодня, щомісяця або 
щорічно.

Фіксована процентна ставка не змінюється 
протягом періоду (терміну) встановленої ставки. 
Після закінчення строку фіксованої процентної 
ставки можна обрати нову із наявних на той час 
ставок, або змінити на плаваючу процентну ставку.

В цьому контексті, існує ф'ючерсний контракт 
з базовим інструментом, який сплачує відсотки. 
Майбутнє процентної ставки дозволяє покупцеві 
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та продавцю фіксувати ціну процентного активу на 
майбутню дату.

Спроби управління ризиками намагаються 
забезпечити фінансову передбачуваність компа-
нії. Щодня фірми стикаються з фінансовими ризи-
ками. Деякі приклади – коливання процентних 
ставок та обмінного курсу, дефолт за кредитами 
та зміни кредитного рейтингу.

Ці ризики можна класифікувати за двома кате-
горіями – кредитний ризик та ринковий ризик.

Кредитний ризик: включає всі ризики, пов'язані 
з кредитуванням конкретних учасників, наприклад 
потенційний дефолт або зміни кредитного рей-
тингу.

Ринковий ризик відноситься до ризиків, які 
впливають на широкі сектори економіки, такі як під-
вищення процентних ставок, девальвація валюти 
або зниження цін на товари, наприклад, на зернові 
чи соняшникову олію.

Співвідношення ризику (Value at Risk – VAR) – це 
ймовірний показник діапазону цінностей, які порт-
фель фірми може втратити через нестабільність 
ринку [5]. Ця мінливість включає наслідки зміни 
процентних ставок, курсів валют, цін на товари та 
інших загальних ринкових ризиків.

Простими словами, VAR – це заява про ймо-
вірні втрати.

VAR можна обчислити різними способами. Як 
результат, фірми, які використовують різні методи 
розрахунку, можуть отримати різні показники 
ризику для одного портфеля. У кожному методі 
обчислення VAR наявні переваги та недоліки, і 
жоден спосіб не є найкращим. Отже, описуючи 
VAR, важливо мати на увазі метод обчислення та 
статистичну значимість результату. Незалежно від 
методу обчислення, VAR – це комплексне вимірю-
вання для всієї фірми.

Кожен метод розрахунку VAR базується на 
параметрах, отриманих на основі даних про істо-
ричні ціни за деякий минулий період активів у 
портфелі. Період може бути короткий, як 100 днів, 
або стільки ж років. Тривалість періоду впливає 
на розрахунки моделі. Тому період – це умова, яку 
слід враховувати при оцінці VAR. 

Кожен метод оцінює портфель у наступному 
періоді. Для обчислення VAR менеджери з ризиків 
порівнюють значення портфеля в майбутньому зі 
значенням портфеля сьогодні. Кожен з трьох мето-
дів оцінює значення для портфеля завтра. Різниця 
між майбутнім значенням і теперішнім значенням 
є основою для VAR. 

Метод кореляції концептуально зрозумілий і про-
стий у застосуванні, він вимагає лише середньої від-
дачі та матриці коваріації повернення активів.

Історичне моделювання використовує фактичні 
історичні дані для прогнозування факторів ризику, 
але не припускає нормальний розподіл прибутків 
факторів ризику. 

Для використання цього методу моделювання 
для оцінки VAR менеджер повинен виконати 
наступні кроки: 

– зібрати дані про ринок для кожного з активів 
за останній період;

– виміряти щоденні зміни процентної ставки; 
– оцінити зміни портфелю за умови, що історія 

повториться – якщо процентна ставка змінилася 
на той же відсоток. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
підприємства в умовах мінливого ринку викорис-
товують похідні фінансові інструменти для хеджу-
вання різних ризиків, включаючи товарні, валютні 
та процентні ризики. В основному хеджування 
складається з прийняття ризикової позиції, проти-
лежній фактичній позиції, яка піддається ризику.

Більшість інструментів, які використовуються 
в процесі хеджування фінансових ризиків, потре-
бують чіткого розуміння особливостей ринку 
деривативів та його складу. Оскільки хеджування 
пов'язане з мінімізацією ризиків, які повинні від-
бутися в майбутньому, прогнозування руху цін на 
акції, облігації, товари та інші активи дуже важ-
ливе.

Ринок фінансових деривативів дозволяє інвес-
торам передавати різні види фінансових ризиків 
іншим інвесторам, які більш готові прийняти додат-
ковий ризик і, як правило, краще здатні керувати 
додатковим ризиком. Звичайно, передача цього 
ризику вимагає від продавця ризику відшкодувати 
покупцеві ризик.
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У статті надано критичну оцінку дискусій-
них аспектів взаємозв’язку місії підприєм-
ства, його економічної та інноваційної стра-
тегії. Обґрунтовано підходи до визначення 
інноваційних цілей та стратегічних тар-
гетів економічної політики. Застосовано 
ієрархічний підхід до ідентифікації субстра-
тегій інновацій за корпоративним, функціо-
нальним, регіональним напрямками. Форма-
лізовано факторну, інвестиційну, інноваційну 
моделі конкурентоспроможності. Надано 
трактування інноваційної конкурентоспро-
можності підприємств, систематизовано 
фактори, які впливають на неї. Визначено 
зміст економічних стратегій інноваційної 
конкурентоспроможності підприємства у 
широкому і вузькому значенні, виконано їх 
класифікацію. Обґрунтовано дефініцію стра-
тегічного потенціалу інноваційної конкурен-
тоспроможності. Для його оцінки і прогнозу-
вання адаптовано систему збалансованих 
показників у вигляді ланцюга цінностей і 
побудови стратегічних карт.
Ключові слова: економічні стратегії, інно-
ваційна конкурентоспроможність, підпри-
ємство, теоретичні засади, розробка, реа-
лізація.

В статье дана критическая оценка дис-
куссионных аспектов взаимосвязи миссии 
предприятия, экономической и инноваци-
онной стратегии. Обоснованы подходы к 
определению инновационных целей и стра-
тегических таргетов экономической поли-
тики. Применен иерархический подход к 
идентификации субстратегий инноваций 
по корпоративным, функциональным, реги-
ональным направлениям. Формализована 
факторная, инвестиционная, инновацион-
ная модели конкурентоспособности. Дана 
трактовка инновационной конкурентоспо-
собности предприятий, систематизиро-

ваны факторы, влияющие на нее. Опреде-
лено содержание экономических стратегий 
инновационной конкурентоспособности 
предприятия в широком и узком смысле, 
выполнена их классификация. Обоснована 
дефиниция стратегического потенциала 
инновационной конкурентоспособности. 
Для его оценки и прогнозирования адапти-
рована система сбалансированных показа-
телей в виде цепи ценностей и построения 
стратегических карт.
Ключевые слова: экономические стра-
тегии, инновационная конкурентоспо-
собность, предприятие, теоретические 
основы, разработка, реализация.

The article gives a critical assessment of the 
discussion aspects of the relationship between 
the mission of the enterprise, its economic and 
innovation strategy. Approaches to definition 
of innovative purposes and strategic targets of 
economic policy are substantiated. A hierarchi-
cal approach to the identification of innovation 
sub-strategies by corporate, functional, regional 
areas is applied. The factor, investment, and 
innovative models of competitiveness have been 
formalized. The interpretation of innovative com-
petitiveness of enterprises is given, the factors 
influencing it are systematized. The content of 
economic strategies of innovative competitive-
ness of the enterprise in broad and narrow sense 
is defined, their classification on type of innova-
tive behavior of the enterprise and the driver of 
maintenance of competitiveness is executed. 
The definition of strategic potential of innovative 
competitiveness is substained. A system of bal-
anced indicators in the form of a value chain and 
construction of strategic maps has been adapted 
for its assessment and forecasting.
Key words: economic strategies, innovative 
competitiveness, enterprise, theoretical prin-
ciples, development, implementation.

Постановка проблеми. Процеси глобаліза-
ції і фінансової нестабільності загострюють про-
блему конкурентоспроможності, як міжнародної, 
так і внутрішньої. У сучасних умовах впрова-
дження інновацій як інструменту конкурентної 
боротьби становиться не побажанням, а еконо-
мічною необхідністю. Воно відкриває для суб’єктів 
господарювання широкі можливості скорочення 
витрат, зростання обсягів продаж, покрашення 
фінансової результативності. Підприємства різ-
них галузей національної економіки мають свій 
власний набір факторів виробництва і пропорції 
між ними. Резерви зростання конкурентоспромож-
ності суб’єктів господарювання пов’язуються зі 
скороченням енерго-, матеріало-, трудомісткості, 
проведенням більш гнучкої цінової політики тощо. 
Освоєння зазначених резервів може відбуватися 

завдяки широкому спектру заходів,  специфічних 
для окремих видів економічної діяльності. Проте, 
в умовах економіки знань загальний характер 
носить впровадження інновацій на підприємстві у 
вигляді нової техніки, технологій, продукції. У рам-
ках стратегічного управління і конкурентного ана-
лізу механізмами введення інновацій є форми і 
методи реалізації стратегій суб’єктів господарю-
вання з інноваційним імперативом на довгостро-
кову перспективу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми стратегічного управління інноваційною 
діяльністю підприємств знаходяться у центрі уваги 
багатьох учених. Ковтун О. І. вводить поняття 
логічного імперативу стратегічного набору, який 
координує окремі стратегії щодо інноваційного 
шляху розвитку, пов’язаного із забезпеченням кон-
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курентоспроможності на основі отримання підпри-
ємством конкурентних переваг в усіх ланцюжках 
створення вартості різних видів його бізнес-діяль-
ності та забезпечення на цій основі перспективної 
та оперативної  прибутковості [1, c. 93]. За резуль-
татами дослідження підходів до визначення кон-
курентоспроможності продукції Загородній А. Г., 
Чубай В. М. встановили їх недоліки і запропону-
вали способи їх усунення на основі доповнення 
переліку параметрів оцінки і алгоритму вибору 
інноваційної стратегії підприємства [2, c. 104]. 
Кравченко М., Марченко Н. роблять висновок про 
відсутність механізму стимулювання і створення 
інноваційної продукції, відсутність організацій-
них структур управління і нерівномірність розпо-
ділу інновацій по регіонах, низьку якість наданих 
послуг, недостатній рівень інформаційного забез-
печення, проблеми із залученням додаткових 
інвестицій, нерозвиненість фінансового ринку, 
недосконалість інституту захисту прав інтелекту-
альної власності [3, c. 254]. 

У публікаціях таких учених, як Балабан Л. О., 
Березовський О. В., Бондаренко В. М., Головчук 
Ю. О., Захарченко В. І., Лупак Р. Л., Пчелян-
ська Г. О., Тодераш Г. Ф. досліджуються питання 
інноваційного розвитку, розробки і реалізації інно-
ваційних стратегій, їх впливу на конкурентоспро-
можність підприємства. Високо оцінюючи науко-
вий доробок зазначених авторів, слід визнати, 
що поняття інноваційної конкурентоспроможності 
залишається недостатньо дослідженим. 

Постановка завдання. Метою дослідження є 
узагальнення теоретичних засад розробки і реалі-
зації економічних стратегій, таргетом яких є зміц-
нення інноваційної конкурентоспроможності під-
приємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Інновації, як ознака економіки знань, є відносно 
новою науковою категорією. Під інновацією розу-
міють кінцевий результат інноваційної діяльності, 
представлений новими, вдосконаленими продук-
тами, технікою, технологічними процесами, які є 
практичним результатом науково-технічного про-
цесу. Захарченко В. І., Березовський О. В. інтер-
претують інновацію як «перетворення потенцій-
ного науково-технічного прогресу в реальний, що 
втілюється в нових продуктах і технологіях (про-
дуктових і технологічних інноваціях)» [4, c. 19].

Поняття «інноваційна стратегія», або «стра-
тегія інновацій» є більш усталеним порівняно з 
терміном «інноваційна конкурентоспроможність». 
Поряд з виробничою, маркетинговою, фінансо-
вою, інвестиційною, зовнішньоекономічною стра-
тегією вона формує стратегічний набор підпри-
ємства і тісно пов’язана з іншими економічними 
стратегіями.

Інноваційна стратегія визначає напрям діяль-
ності підприємства, зміст і організацію бізнес-про-

цесів (логістика, постачання і збут, виробництво, 
маркетинг, наукові дослідження та організація їх 
впровадження у масове виробництво, фінансу-
вання, інвестування, адміністрування та управ-
ління). Інноваційна стратегія втілюється у життя 
засобами інноваційного менеджменту і є важ-
ливим чинником внутрішньої (на національному 
ринку) і зовнішньої (на світових ринках) конкурен-
тоспроможності підприємства. Інноваційна стра-
тегія відноситься до функціональних стратегій, а 
механізми її реалізації з точки зору процесного під-
ходу представлені розробкою і прийняттям рішень 
у частині управління інноваційною діяльністю від-
повідно до визначених цільових орієнтирів. 

Економічні стратегії інноваційної конкуренто-
спроможності підприємства -  це сукупність захо-
дів, що реалізують концепцію об’єднання цільового 
та інтегрального підходів до діяльності підприєм-
ства, у рамках якого цілі розвитку порівнюються 
з наявними можливостями, а їх відповідність 
забезпечується розробкою та реалізацією стра-
тегічного набору управлінських рішень. Концепція 
зміцнення інноваційної конкурентоспроможності є 
підґрунтям сталого стратегічного розвитку підпри-
ємства, її основу становить синтез стратегічного 
прогнозування, планування, контролю, а також 
підходів до стратегічного фінансового, маркетин-
гового, логістичного управління. При розробці 
і реалізації зазначеної концепції враховуються 
фактори ринкового середовища: зовнішнього 
(нормативно-правового, соціокультурного, еконо-
міко-конкурентного, науково-технологічного) і вну-
трішнього (галузь, розмір і організаційно-правова 
форма підприємства, економіко-технічний і кадро-
вий потенціал, територіальне розміщення, тип 
товару і його споживчі властивості, унікальність 
готової продукції).  

Атрибутами економічних стратегій інноваційної 
привабливості підприємства є: стратегічний таргет 
(цільовий орієнтир) та опис конкурентних пере-
ваг на окремих сегментах ринку (товарному, тех-
ніко-технологічному, інвестиційному, фінансовому 
тощо).  Стратегічними таргетами інноваційних 
стратегій є такі альтернативи: виробництво інно-
ваційних товарів у масовому масштабі з набуттям 
основної питомої ваги у виручці від реалізації про-
дукції; дрібно-партійне виробництво однорідної 
чи різнорідної інноваційної продукції для тесту-
вання її експлуатаційних властивостей та сприй-
няття ринком; виробництво інноваційної продукції 
на основі модифікації тієї продукції, що випуска-
ється підприємством; виробництво інноваційної 
продукції, яка є новою для окремого сегменту 
ринку, виділеного за територіальною, галузевою, 
демографічною ознакою тощо;  концентроване 
просування інноваційної продукції на ринок з 
метою розширення його частки усупереч фінан-
сової результативності; виробництво інноваційної  
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продукції, яка забезпечує підприємству найвищий 
рівень рентабельності.  

Економічна стратегія інноваційної конкурен-
тоспроможності може розглядатися у широкому і 
вузькому значенні. Об’єктом «широкої» економіч-
ної стратегії є конкурентні переваги, які пов’язані 
з інноваціями, що виникають у всіх предметних 
сферах діяльності підприємства (виробництво, 
збут, управління та адміністрування, фінанси, 
маркетинг, логістика тощо). Об’єктом «вузької» 
економічної стратегії є конкурентні переваги, які 
пов’язані суто з інноваційною діяльністю. Страте-
гічні таргети і основні цілі економічних стратегій 
мають бути ув’язані з місією підприємства, яка 
реалізується в процесі стратегічного управління. 
При цьому важливо забезпечити незмінність 
місії і стратегічних таргетів в умовах динамічного  
ринкового середовища за умови адаптивності  
і гнучкості тактичних завдань, механізмів їх  
досягнення і організаційних структур управління 
підприємством. 

Критерієм оцінки дієвості економічної стратегії 
інноваційної конкурентоспроможності є відповід-
ність її фактичного стану прогнозованому. Тому 
об’єктом передбачення є не тільки конкурентні 
переваги підприємства, але й стан зовнішнього 
середовища, фактори-стимулятори і фактори-дес-
тимулятори, а також ризики реалізації множини 
альтернативних інноваційних стратегій. У процесі 
аналізу зовнішнього середовища прогнозуються 
показники макро-оточення (ВВП, валютний курс, 
індекс інфляції) і показники мікро-оточення (зміна 
конкурентних позицій підприємств, які виробляють 
аналогічну продукцію; виникнення нових конку-
рентів тощо).  Особливу важливість прогнозування 
валютного курсу має для розробки економічних 
стратегій інноваційної конкурентоспроможності 
підприємств, що здійснюють зовнішньоекономічну 
діяльність, оскільки в умовах падіння курсу наці-
ональної валюти зростають матеріальні витрати 
у разі імпорту сировини, а за умови зміцнення 
курсу – зменшується експортна виручка у гривне-
вому еквіваленті. 

Економічні стратегії інноваційної конкуренто-
спроможності мають програмний характер, опи-
суються якісними і кількісними критеріями відбору 
на альтернативній основі, а також індикаторами 
доцільності та ефективності поетапної реаліза-
ції. Їх можна представити у матрично-ієрархічній 
формі, вісь Y – це глобальна економічна іннова-
ційна стратегія; вектори, розташовані по осі Х, 
перпендикулярно їй, формалізують інноваційну 
складову функціональних стратегій, які реалізу-
ються у формі субстратегій інновацій – ресурс-
них, логістичних, виробничих, маркетингових, 
фінансових, інвестиційних, управлінських, орга-
нізаційних  інновацій тощо. З позицій системного 
підходу поняття стратегії інновацій є ширшим ніж, 

інноваційна стратегія. Стратегії інновацій, які роз-
глядаються як система, становлять комплексну 
інноваційну стратегію,  інтегровану в стратегічний 
портфель підприємства. Комплексна інноваційна 
стратегія виконує функцію координації окремих 
видів стратегій, поєднуючи їх в стратегічну сис-
тему, в рамках якої вони узгоджуються між собою 
та підлаштовуються до стратегій вищого рівня. 

Інноваційна стратегія – це програмні заходи із 
організації наукових  досліджень та використання 
їх результатів з метою впровадження нової техніки 
та технологій, створення інноваційної продукції, 
підвищення її якості та конкурентоспроможності 
на ринку. Інноваційна стратегія, як функціональна, 
тотожна стратегії науково-дослідних та проектно-
конструкторських робіт (НДПКР), результатом 
яких є створення інновацій. НДПКР можуть здій-
снюватися господарським (власними силами) або 
підрядним способом (сторонніми організаціями). 
Створення інновацій на підприємстві також здій-
снюється шляхом придбання патентів та ліцензій; 
купівлі інноваційних проектів або нових техноло-
гій, готових до впровадження. Характерними озна-
ками інноваційних стратегій у сучасних умовах є: 
перетворення науки, знань, інтелектуального капі-
талу у вирішальний фактор виробництва; еконо-
мія матеріальних, сировинних, трудових ресурсів 
за рахунок зростання наукомісткості продукції, 
скорочення періоду часу між розробкою науко-
вої продукції та її впровадженням в експеримен-
тальне і масове виробництво; дифузія інновацій; 
трансферт знань; стимулювання розвитку людини, 
її творчості і навчання.

Вихідною точкою розробки інноваційних стра-
тегій є визначення інноваційної цілі як бажаного 
результату діяльності за рахунок створення і зрос-
тання інноваційного потенціалу підприємства, 
а також розробки заходів із його реалізації. Як 
зазначає Бондаренко В. М., інноваційна ціль вини-
кає на стадії фундаментальних розробок, коли 
генеруються наукові ідеї, визначаються ресурсні 
можливості їх реалізації, а потім втілюються у 
формі проектів або програм [5, c. 6]. Основними 
інноваційними цілями підприємства можуть бути: 
постійній процес впровадження інновацій; лідер-
ство на ринку наукомістких технологій та іннова-
ційного продукту; удосконалення бізнес-процесів 
закупівель, виробництва і збуту продукції; збіль-
шення обсягів виробництва і реалізації продукції; 
покращення якості продукції; підвищення продук-
тивності праці; зниження собівартості продукції; 
впровадження ресурсозберігаючих технологій; 
розробка новітніх систем управління підприєм-
ствами; інноваційна освіта і підвищення кваліфі-
кації персоналу. Визначення інвестиційних цілей 
відбувається 

Конкурентоспроможність є категорією бага-
торівневою, яка проявляється на різних щаблях 
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світової економіки: мега-рівень (група країн), 
макрорівень (країна), мезо-рівень (галузь, регіон), 
мікрорівень (суб’єкти господарювання, індиві-
дуальні підприємці, наймані працівники – носії 
інтелектуального капіталу). Розглядаючи питання 
конкурентоспроможності, слід розмежовувати 
внутрішні і зовнішні аспекти. Поширення низьких 
технологічних укладів у національній економіці 
(переважно третього і четвертого) призводить до 
високих витрат виробництва, низької конкуренто-
спроможності продукції вітчизняних товаровироб-
ників за цінами, якістю і споживчими властивостями 
порівняно з імпортованою. Макроекономічними 
чинниками зміцнення інноваційної конкуренто-
спроможності підприємств є: впровадження нових 
технологічних укладів; розвиток інтелектуального 
потенціалу населення, зростання інноваційної 
конкурентоспроможності України загалом, галузей 
і регіонів; розбудова інноваційної інфраструктури; 
удосконалення законодавства в сфері інтелекту-
альної власності та механізмів його застосування 
на практиці; зростання частки інноваційно актив-
них підприємств тощо. 

Модель глобальної конкурентоспроможності 
в процесі еволюції пройшла такі форми: 1) фак-
торна, 2) інвестиційна, 3) інноваційна. Перша 
модель базувалася на традиційних факторах 
виробництва (земля, природні ресурси, дешева 
робоча сила). В основі другої моделі лежать інвес-
тиційні можливості, інвестиційна інфраструктура, 
інвестиційна привабливість, у т.ч. для іноземних 
інвестицій. Інновації є підґрунтям третьої моделі 
конкурентоспроможності, поширеної у провідних 
країнах світу, коли основою конкурентних переваг 
є інноваційні методи, продукти, технології. 

Для оцінки потенціалу інноваційної конкуренто-
спроможності, як комплексної категорії, пропону-
ємо адаптувати систему збалансованих показників, 
доповнивши існуючий ланцюг цінностей трьома 
новими (інновації, соціальна відповідальність, еколо-
гічна безпека), представивши його у такому вигляді: 
«інновації – фінанси – маркетинг – бізнес-процеси – 
навчання і розвиток персоналу – соціальна відпові-
дальність – екологічна безпека». Побудова страте-
гічної карти дозволяє узгодити стратегічні таргети 
економіко-соціального і екологічного розвитку, а 
також імперативів інноваційної конкурентоспро-
можності. Методами економічного прогнозування 
і планування визначають стратегічні і тактичні цілі 
економічних стратегій інновацій, які балансуються 
між собою на основі встановлення вертикальних і 
горизонтальних зв’язків (прямих і зворотних). Стра-
тегічна карта дозволяє розробити конкретні заходи зі 
зміцнення конкурентоспроможності підприємства на 
основі максимального використання інноваційного 
потенціалу за умови відповідного фінансового, мар-
кетингового, кадрового забезпечення та виконання 
зобов’язань соціального та екологічного характеру. 

Об’єктивність існування тісних діалектичних 
зв’язків між інноваційною діяльністю підприємства 
і рівнем його конкурентоспроможності привело 
до виникнення терміну «інноваційної конкуренто-
спроможності», який виник пізніше, ніж поняття 
«інноваційної стратегії». Із позицій системного під-
ходу стратегічному набору притаманні такі ознаки: 
цілісність, багатовимірність, автономність окре-
мих стратегій, їх взаємозв’язок та їх взаємодія, 
узгодженість між собою і з місією підприємства, 
синхронність реалізації у часі і просторі, адаптив-
ність до мінливих умов внутрішнього і зовнішнього 
середовища, синтез гнучкості і стійкості,  багато-
аспектність і альтернативність. 

Завданням стратегічного набору є забезпе-
чення стійкого розвитку підприємства і досягнення 
його місії в умовах конкурентного середовища, яке 
носить ризик-орієнтований характер.  На іннова-
ційну конкурентоспроможність підприємства впли-
вають такі ризики: ринкові (невизначеність пла-
тоспроможного попиту на інноваційний продукт); 
конкурентні (проведення конкурентної розвідки 
з метою заволодіння науковими ідеями і розроб-
ками); техніко-технологічні (помилки в гіпотезах, 
припущеннях, розрахунках, проектно-кошторисній 
документації тощо); організаційні (нечіткий розпо-
діл компетенцій, незгоджений порядок виконання 
робіт, порушення графіку); виробничі (перебої у 
матеріально-технічному постачанні, вихід зі строю 
виробничого обладнання, невиконання планових 
завдань), фінансові (брак фінансових ресурсів для 
фінансування інноваційного проекту); репутаційні 
(зменшення довіри з боку споживачів у разі невдач 
при випробуванні нової техніки та технологій).

Стратегії інновацій – сукупність техніко-техно-
логічних, організаційно-економічних, мотиваційно-
стимулюючих заходів, пов’язаних із досягненням 
місії підприємства в процесі реалізації інновацій-
ної діяльності, створення і використання іннова-
ційного потенціалу. Джерелами зміцнення інно-
ваційної конкурентоспроможності підприємства 
є: впровадження нової техніки, технологій; прове-
дення робіт із реконструкції, технічного переосна-
щення основних засобів; створення  інноваційного 
продукту, використання новітніх інформаційних 
систем адміністрування і управління бізнес-про-
цесами. 

З позицій корпоративного управління стратегії 
інновацій розробляються на рівні підприємства як 
бізнес-одиниці і реалізуються в його окремих біз-
нес-підрозділах, а конкурентоспроможність носить 
внутрішній характер (між бізнес-підрозділами) 
і зовнішній (між бізнес-одиницями). З позицій 
ієрархічного підходу субстратегії інновацій поді-
ляють за корпоративним напрямком (бізнес-рівні), 
функціональним (бізнес-процеси), регіональним 
(бізнес-території). Значущість інноваційних стра-
тегій в системі стратегічного набору підприємства  
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зростає по мірі активізації інноваційної діяльності, 
найбільшою вона є венчурних компаній і високо-
технологічних підприємств, які проводять агре-
сивну політику на ринку.

Формами прояву інноваційної конкуренто-
спроможності підприємства є: використання 
матеріалів-замінників при виготовленні гото-
вої продукції,  лідерство за цінами (витратами), 
роботизація, механізація та автоматизація опе-
раційних процесів, стандартизація продукції від-
повідно до міжнародних правил, забезпечення і 
якості, диференціація і фокусування, географічна 
диверсифікація джерел постачання та збуту про-
дукції, вертикальна інтеграція, комп’ютеризація 
адміністрування та управління, аутсорсинг. Як 
зазначає Ковтун О. І., лідерство за витратами 
досягається завдяки реорганізації ланцюжка вар-
тості підприємства в різних формах (спрощення 
дизайну товару, відмова від додаткових аксесуа-
рів та споживчих властивостей готової продукції, 
акцент на пропозицію базових варіантів, впрова-
дження менш капітало-, енерго-, матеріаломіст-
ких технологічних процесів, використання дешев-
шої сировини та комплектуючих, оптимізація 
розміщення виробничих потужностей відносно 
споживачів і постачальників, застосування логіс-
тичного управління, прямі продажи, електронний 
маркетинг [6, c. 18]. 

Конкурентні механізми мають суттєвий вплив 
не лише на економіку підприємства, але і на націо-
нальне господарство загалом, сприяючи розробці 
товарів із новими споживчими якостями, науко-
місткої техніки і технологій, зниженню суспільних 
витрат, зростанню валової доданої вартості; пере-
ходу від низько- до високотехнологічного виробни-
цтва та економіки знань.

Як зазначають Лупак Р. Л., Балабан Л. О. [7, c. 163], 
вибір інноваційної стратегії, в основному, визна-
чається наявністю ресурсів, якими володіє підпри-
ємство, і його конкурентними перевагами, які фор-
муються при використанні цих ресурсів. Мотивом 
розробки і реалізації інноваційної стратегії визна-
чається посилення конкурентного впливу на ринку, 
зміцнення конкурентоспроможності підприємства 
і досягнення стійкої конкурентної позиції. У загаль-
ному вигляді Головчук Ю. О., Пчелянська Г. О. визна-
чають конкурентоспроможність підприємства сумою 
переваг, яку воно отримує від використання свого 
становища на ринку серед конкурентів. Переваги, в 
свою чергу, - це особливі компетенції, цінності, спе-
цифічні активи та параметри підприємства, які є кра-
щими порівняно з конкурентами [8, c. 69]. Переваги 
класифікуються за рядом ознак: за часом виділяють 
тактичні і стратегічні. Останні означають стабільну 
довгострокову здатність підприємств забезпечувати 
стійке додатне позиціювання порівняно з конкурен-
тами, проводити стратегічне корегування для забез-
печення адаптації до мінливих умов внутрішнього і 
зовнішнього середовища. 

За базою визначення переваги бувають абсо-
лютними (визначаються абсолютною величиною 
витрат) і порівняльними (визначаються віднос-
ною величиною витрат). Трендом сучасної еконо-
міки є зміщення акцентів із абсолютних переваг, 
пов’язаних із наявністю природних ресурсів, і від-
носних переваг, що визначаються низькими витра-
тами на оплату праці, до інноваційних переваг, обу-
мовлених розвиненим інноваційним середовищем, 
наявністю інноваційних інститутів, техніки, техноло-
гій, продуктів, орієнтацією на споживача. Існує без-
ліч факторів, які впливають на інноваційну конку-
рентоспроможність підприємств (табл. 1).

Таблиця 1
Фактори, які впливають на інноваційну конкурентоспроможність підприємств

Фактори-стимулятори Фактори-дестимулятори
– високий внутрішній економічний потенціал – низька якість матеріальних ресурсів 
– висока гнучкість виробництва – недостатня кваліфікація персоналу 
– акцент на високу технологічність  
виробництва

– фізична і моральна зношеність об’єктів  
основних засобів 

– оновлення асортименту продукції відповідно  
до зміни споживчого попиту

– зменшення попиту споживачів 

– використання контролінгових механізмів  
в управлінні доходами, витратами, прибутками,  
центрами відповідальності

– відставання техніко-технологічного  
оснащення виробництва від лідерів галузі 

– адаптація до змін внутрішнього  
і зовнішнього середовища 

– низька лояльність керівництва  
і працівників підприємства до інновацій 

– оптимізація співвідношення «ціна-якість»  
готової продукції, товарів, робіт, послуг 

– несприятлива зміна кон’юнктури ринку

– динамічність систем управління  
виробництвом 

– потенційні та реалізовані ризики  
впровадження інноваційних проектів 

– інвестиційна привабливість підприємства загалом та 
окремих інвестиційних проектів 

- відсутність чіткої інноваційної стратегії 

Джерело: побудовано за даними 
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Оскільки конкурентоспроможність підприєм-
ства є поняттям відносним, то вона визначається 
порівнянням характеристик підприємств – анало-
гів, що працюють в одній галузі економіки і випус-
кають схожу продукції, або товари – замінники. 
Ознакою міцної конкурентної позиції є: додатна 
різниця факторів-стимуляторів підприємства 
та конкурентів, або від’ємна факторів-дестиму-
ляторів. Порівняльний аналіз, або бенчмаркінг 
(англ. benchmarking), проводиться підприєм-
ствами з метою: визначення власних конкурентних 
позицій порівняно з лідером (еталонним підпри-
ємством – конкурентом), узагальнення найкра-
щих практик управління інноваційною діяльністю 
і адаптації їх до власних умов. Із позицій страте-
гічного управління поняття «інноваційна конку-
рентоспроможність» може трактуватися, як: спо-
сіб, інструмент досягнення стратегічних таргетів і 
місії підприємства; мета в стратегії лідерства на 
товарному ринку інноваційного продукту; напрям 
розвитку на основі техніко-технологічного онов-
лення виробництва. Реалізація економічних стра-
тегій інноваційної конкурентоспроможності потре-
бує розробки відповідних механізмів, які являють 
собою сукупність форм і методів техніко-техно-
логічного, економіко-організаційного, мотива-
ційно-стимулюючого характеру довгострокового 
характеру, орієнтованих на досягнення місії і стра-
тегічних таргетів підприємства. 

Джерелами отримання інформації для оцінки 
конкурентоспроможності підприємства є: анкету-
вання покупців і споживачів продукції; моніторинг 
цін на готову продукцію, товари, роботи, послуги 
підприємства та його конкурентів; порівняння 
показників якості; визначення узагальненої оцінки 
«ціна-якість»; оцінка частки ринку підприємства і 
конкурентів; динаміки абсолютного розміру про-
даж та їх питомої ваги на товарному ринку; обсяг 
експорту в динаміці і величина невикористаних 
експортних квот. 

Забезпечення конкурентоспроможності підпри-
ємства потребує застосування системного підходу 
до управління інноваціями на основі портфеля 
альтернативних стратегій бізнес-поведінки у рин-
ковому середовищі. Принцип системності перед-
бачає підпорядкування інноваційної стратегії 
загальній місії та економічній стратегії підприєм-
ства. При їх розробці необхідно враховувати осо-
бливості інноваційної поведінки підприємства, яка 
визначається такими факторами: вид економічної 
діяльності; характеристики готової продукції під-
приємства та попит на неї; етап життєвого циклу 
підприємства і окремих видів продукції, що випус-
каються підприємством; організація внутрішніх 
бізнес-процесів; стан зовнішнього середовища; 
тип конкурентного ринку і стратегії поведінки кон-
курентів; стан основних засобів, виробничого, нау-
ково-технічного, фінансово-інвестиційного потен- 

ціалів; толерантність до прийняття ризиків; лояль-
ність сприйняття нововведень керівництвом і пра-
цівниками підприємства. 

За типом інноваційної поведінки підприємства 
та драйвером забезпечення конкурентоспро-
можності інноваційні стратегії поділяються на:  
1) традиційні (нейтральні), 2) залежні (пасивні),  
3) агресивні (активні), 4) змішані. Перші ґрунту-
ються на покращенні якісних параметрів продук-
ції, що випускається, при існуючій техніко-техно-
логічній базі, і орієнтовані на збереження позицій 
на традиційних ринках. Другі реалізуються дочір-
німи підприємствами, які залежні від техніко-тех-
нологічної політики материнських компаній, або 
підприємствами-імітаторами, які купують ліцензії 
у підприємств-новаторів, або імітують інновацій-
ний продукт, при наявності відповідної техніко-
технологічній бази. Треті використовуються під-
приємствами, які здатні інвестувати в інновації 
значні фінансові ресурси і прагнуть досягти тех-
ніко-технологічного рівня, що дозволятиме випус-
кати  продукцію на рівні провідних світових ліде-
рів. Четвертий тип стратегії притаманний великим 
підприємствам, які  для різних напрямків бізнесу і 
різних ринків застосовують одну з трьох стратегій, 
описаних вище. 

Висновки з проведеного дослідження. 
1. Під економічними стратегіями інноваційної 

конкурентоспроможності підприємств розуміємо 
сукупність заходів, які супроводжуватимуть дов-
гострокову траєкторію їх розвитку в ринковому 
середовищі на шляху до досягнення загальної 
місії, спрямовану на зміцнення конкурентних 
позицій на основі інноваційності техніки, техноло-
гій, товарів, робіт, послуг, підприємства в цілому. 
Механізми їх реалізації визначено як сукупність 
форм і методів вибору найбільш раціональної 
економічної стратегії на альтернативній основі 
з подальшим досягненням її таргетів (цільових  
орієнтирів).

2. Надано трактування інноваційної конкурен-
тоспроможності як стану підприємства на вну-
трішніх і зовнішніх ринках інноваційної продукції і 
технологій відносно конкурентів, складовими якої 
є здатність підприємства: впроваджувати інно-
ваційну техніку і технологію, випускати та реалі-
зовувати конкурентоспроможну продукцію, мати 
певний запас фінансової міцності, ефективно 
використовувати економічний потенціал підприєм-
ства для випередження конкурентів. 

3. Обґрунтовано дефініцію стратегічного потен-
ціалу інноваційної конкурентоспроможності під-
приємств як синтез наявних інноваційних ресурсів 
і продуктів, а також можливостей їх зростання з 
урахуванням сприйняття ринком у формі виробни-
чого і споживчого типу попиту і дії ризиків (ринко-
вих, конкурентних, техніко-технологічних, органі-
заційних, виробничих, фінансових,  репутаційних). 
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Для оцінки потенціалу інноваційної конкуренто-
спроможності адаптовано систему збалансованих 
показників у вигляді такого ланцюга цінностей: 
«інновації – фінанси – маркетинг - бізнес-про-
цеси - навчання і розвиток персоналу – соціальна 
відповідальність – екологічна безпека». Для його 
прогнозування з урахуванням очікуваного стану 
внутрішнього і зовнішнього середовища запропо-
новано побудову стратегічних карт.

Метою подальших досліджень є розробка 
механізмів реалізації економічних стратегій інно-
ваційної конкурентоспроможності підприємств 
легкої промисловості.
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Узагальнено основні особливості появи 
тіньових операцій у різних сферах економіки. 
Обґрунтовано, що ускладнення економічної 
діяльності, поява нових механізмів мінімізації 
оподаткування, вироблення методів при-
ховування доходів від офіційного обліку, роз-
виток міжнародного бізнесу ускладнюють 
процес виявлення тіньових видів діяльності 
та механізм детінізації економіки. Конкрети-
зовані основні сфери, в яких проявляється 
тіньова діяльність. Структуровано причини 
переливу бюджетних коштів та приват-
них фінансових потоків у тіньовий сектор. 
Визначені основні напрями забезпечення 
детінізації економіки за основними сфе-
рами прояву тіньового характеру операцій. 
Запропоновано сукупність заходів за кожним 
окресленим напрямом, що дає змогу ніве-
лювати деконструктивний вплив тінізації 
економіки на загальний розвиток економіки 
України. 
Ключові слова: тінізація економіки, деті-
нізація економіки, тіньова економічна діяль-
ність, напрями детінізації економіки, проти-
дія тінізації.

Обобщены основные особенности появле-
ния теневых операций в различных сферах 
экономики. Обосновано, что осложнения 
экономической деятельности, появление 
новых механизмов минимизации налогоо-
бложения, выработка методов сокрытия 
доходов от официального учета, развитие 
международного бизнеса затрудняют про-
цесс выявления теневых видов деятель-
ности и механизм детенизации экономики. 
Конкретизированы основные сферы, в 
которых проявляется теневая деятель-
ность. Структурировано причины перелива 
бюджетных средств и частных финансо-

вых потоков в теневой сектор. Определены 
основные направления обеспечения дете-
низации экономики по основным сферам 
проявления теневого характера операций. 
Предложено совокупность мероприятий по 
каждому очерченным направлением, позво-
ляет нивелировать деконструктивное вли-
яние тенизации экономики на общее разви-
тие экономики Украины.
Ключевые слова: тенизация экономики, 
детенизация экономики, теневая экономиче-
ская деятельность, направления детениза-
ции экономики, противодействие тенизации.

The main features of the emergence of shadow 
operations in various sectors of the economy are 
summarized. It is substantiated that the com-
plication of economic activity, the emergence 
of new mechanisms to minimize taxation, the 
development of methods of concealing income 
from official accounting, the development of 
international business complicate the process of 
identifying shadow activities and the mechanism 
of de-shadowing the economy. The main areas 
in which the shadow activity is manifested are 
specified. The reasons for the outflow of budget 
funds and private financial flows to the shadow 
sector are structured. The main directions of 
ensuring the de-shadowing of the economy in 
the main areas of manifestation of the shadow 
nature of operations are identified. A set of mea-
sures in each outlined direction is proposed, 
which allows to level the deconstructive influence 
of the shadowing of the economy on the general 
development of the economy of Ukraine. 
Key words: shadowing of economy, de-shad-
owing of economy, shadow economic activity, 
directions of de-shadowing of economy, counter-
action to shadowing.

Постановка проблеми. Особливості прояву 
тіньового характеру економічних відносин активно 
дискутується впродовж багатьох років. Загально-
визнано, що тією чи іншою мірою тіньова еконо-
міка присутня у будь-якій, навіть розвиненій країні 
світу. Проте деконструктивні наслідки для еко-
номіки має надмірне (понад 60%) зосередження 
в тіньовому секторі грошових потоків. Причини 
появи тіньових операцій багатомірні, від неба-
жання сплачувати податки, приховувати доходи 
до відмивання грошей, отриманих у протизакон-
ний спосіб. Проте, незалежно від причини появи, 
виявлення та протидія активному поширенню 
тіньових операцій в економіці складає вагому 
наукову проблему. У зв’язку з ускладненням еко-
номічної діяльності, появою нових механізмів 
мінімізації оподаткування, виробленням методів 
приховування доходів від офіційного обліку, роз-
витком міжнародного бізнесу ускладняється про-
цес виявлення тіньових видів діяльності, а відтак 
стає складнішим і загальний механізм детінізації 
економіки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Визначенню характеру тіньової економіки, її 
структури, виявлення типології тіньових видів 
діяльності, окресленню основних напрямів запо-
бігання, протидії та в цілому детінізації економіки 
присвячено низку наукових досліджень як за кор-
доном, так і в Україні. Зокрема ці питання розкриті 
у працях П. Гутмана, В. Танзі, У. Тіссена, Е. Фейге, 
З. Варналія, Т. Вербицької, О. Користіна, І. Мазур, 
О. Савич та багатьох інших. 

Проте, численні напрацювання в цій площині 
наукового пошуку потребують подальшої систе-
матизації та поглиблення. Особливо цікавими з 
наукової точки зору залишаються питання визна-
чення напрямів детінізації з точки зору пошуку 
резервів використання виявлених ресурсів для 
забезпечення економічного зростання національ-
ної економіки.

Постановка завдання. Мета даного дослі-
дження полягає у розкритті основних напрямів 
детінізації економіки задля пошуку резервів забез-
печення економічного зростання в Україні.
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
Визначення основних напрямів забезпечення 
детінізації економіки потребує конкретизації осно-
вних сфер, в яких проявляється кожен тип тіньової 
діяльності, а також структуризація причин пере-
ливу бюджетних коштів та приватних фінансових 
потоків у тіньовий сектор. Слід відмітити, що при-
чини приховування операцій, а також відповідних 
коштів від офіційного обліку у бюджетній сфері та 
приватному бізнесі різняться за мотивацією здій-
снення тіньової діяльності, ефективністю контр-
олю за операціями, а також ефективністю управ-
ління фінансовими ресурсами.

Так, серед основних причин наявності бюджет-
них коштів у тіньовій економіці є незадовільна 
якість управління державними фінансовими ресур-
сами. Зокрема йдеться про дієвість системи дер-
жавних фінансів у частині планування бюджету, 
організації державних закупівель, обліку витрат та 
ефективності державного фінансового контролю 
в цілому [1, c. 97]. Тоді як основними причинами 
для тіньового переливу коштів приватного бізнесу 
є переважно ухилення від сплати податків, неза-
конна підприємницька діяльність, недосконалість 
контролю за операціями на митниці, у сфері тор-
гівлі, проведенні банківських операцій тощо.

Переважно при плануванні та обліку держав-
них витрат, незалежно від напрямів їх викорис-
тання у подальшому може відбуватися свідоме 
завищення витрат за проєктами, включення до 
переліку необґрунтованих видатків, штучне збіль-
шення відповідних кошторисів на освоєння дер-
жавних видатків, що призводить до виведення 
коштів у тіньову економіку. Однією з причин такої 
можливої маніпуляції з державними ресурсами є 
прогалини, у організації розгляду бюджетних зая-
вок, на які вказують науковці протягом тривалого 
часу [2, 3] та, які досі залишаються предметом 
численних доопрацювань та удосконалень:

– відсутність або недостатнє використання на 
регіональному рівні єдиної інформаційно-аналі-
тичної бази цін, уніфікованих норм, нормативів на 
роботи та послуги, стандартів опису товарів, тех-
нічних характеристик (робіт, послуг), термінів роз-
гляду бюджетних заявок;

– відсутність чи недостатнє запровадження 
системи управління ризиками планування та роз-
поділу бюджетних коштів між державними орга-
нами без врахування існуючих та виявлених пору-
шень у попередні періоди;

– відсутність персональної відповідальності за 
недостатню обґрунтованість при плануванні дер-
жавних витрат, завищення кошторисної вартості 
проєктів за можливості отримання винагород за 
ухвалення відповідних рішень.

Наступним аспектом можливої появи у системі 
публічних фінансів тіньових операцій є організація 
та реалізація державних (публічних) закупівель. 

Серед основних причин тіньових операцій у цій 
сфері можуть бути:

– недосконалість автоматизованого контр-
олю впродовж всіх етапів проведення електро-
нних закупівель дає змогу заявникам впливати на 
результати окремих етапів державних закупівель 
та ускладнює своєчасність виявлення порушень в 
організації роботи на будь-якому з етапів загаль-
ного процесу; 

– прогалини у процедурах допуску потенцій-
них учасників до державних закупівель шляхом 
формування додаткових необґрунтованих вимог. 
Незважаючи на використання системи Prozzoro 
при запровадженні електронних публічних заку-
півель, можливість зловживань за рахунок вста-
новлення вимог «під конкретного постачальника», 
формування штучного переліку учасників за раху-
нок реєстрації афілійованих фірм залишається 
актуальною.

На низку можливих причин появи тіньових опе-
рацій з публічними фінансами у приватному біз-
несі вказують також, наголошуючи на недоліках 
здійснення фінансового контролю та реалізації 
обліку коштів [4, 5], а саме:

– децентралізація бухгалтерського обліку 
витрат зумовлює з однієї сторони переваги для 
вільного використання коштів на самостійно 
визначені цілі, проте за відсутності персональної 
відповідальності, автономія у використанні різ-
них облікових методів при здійсненні державними 
організаціями бухгалтерського обліку, складанні 
фінансової звітності послаблює контроль за вико-
ристанням державних коштів;

– недостовірне відображення у фінансовій та 
консолідованій звітності результатів фінансово-
господарської діяльності, здійснення угод без 
належного документарного їх оформлення тощо.

– недосконалість організації роботи фіс-
кальних органів, що уможливлює ухилення від 
сплати податкових та митних платежів за рахунок 
застосування махінацій з вартістю розмитнення, 
товарними документами, створення фіктивних  
фірм, діяльності «конвертаційних центрів»  
для переведення тіньових доходів у готівку,  
контрабанди тощо;

– незважаючи на застосування окремих заходів 
запобігання, продовжуються незаконне виробни-
цтво та реалізація підакцизних товарів без марок 
акцизного збору, має місце у окремих випадках, 
торгівля самими акцизними марками, зокрема і 
підробленими [6];

– недосконалість процедури фінансового контр-
олю за трансферним ціноутворенням в межах 
афілійованих компаній, холдингів із зарубіжними 
філіями та ТНК. Саме через механізм трансфер-
ного ціноутворення капітал не лише виводиться 
за межі країни, але й забезпечує можливість ухи-
лення від сплати податків;
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– відсутність контролю у сфері торгівлі сприяє 
розвитку незаконної підприємницької діяльності, 
продажу контрабандної та контрафактної про-
дукції, отриманню недостовірної інформації щодо 
походження товарів, постачальників, реалізаторів, 
виробників, покупців, а також обсягів продажів та 
найменувань продукції;

– неналежний рівень контролю за операці-
ями на ринках супроводжується безвідповідаль-
ним ставленням продавців та власників ринків 
до сплати податків, а також майже неконтрольо-
ваному можливому продажу споживачам неле-
гального товару сумнівної якості, без гарантій та 
жодних зобов'язань.

Одним з вагомих напрямів, які потребують 
опрацювання у контексті детінізації економіки є 
врегулювання питання з надмірним обігом готівки 
у тіньовому секторі, чому сприяє здійснення біль-
шої частини платежів у готівковій формі (продук-
тові магазини, ринки, заклади громадського харчу-
вання, аптеки, перукарні, сфера обслуговування 
та надання побутових послуг, транспорт тощо) без 
фіскальних чеків чи інших підтверджуючих здій-
снення операції купівлі-продажу документів [7].

З іншого боку, збільшення операцій з пла-
тіжними картками та нарощення обсягів опе-
рацій на ринку фінансових послуг поступово 
стають сферою появи правопорушень, які супро-
воджуються тінізацією операцій. Серед таких 
правопорушень варто зазначити незаконні опе-
рації з цінними паперами, використання фаль-
шивих кредитних карток, підробка векселів, 
несанкціонований доступ до комп'ютерних, в тому 
числі банківських систем та реєстрів [8].

Таким чином, незважаючи на ефективність 
стимулювання та розвитку електронних безго-
тівкових платежів та електронних систем пере-
казів коштів, за умови налагодження відповід-
ного фінансового контролю за цими операціями 
даний метод зниження частки неврахованих 
грошових потоків може призвести до очікуваного 
ефекту – забезпечення контрольованості, прозо-
рості фінансових операцій. 

Налагодження дієвої та ефективної системи 
безготівкових платежів, забезпечення належного 
захисту даних поряд з ефективно функціонуючими 
платіжними системами слугують зниженню опера-
ційних витрат,  прискоренню оборотності грошей 
та підвищенню прозорості економіки. Це досяга-
ється за рахунок фіксації платежів в автоматизо-
ваних інформаційних системах банків та фінансо-
вих установ, одночасно відображається у системі 
бухгалтерського обліку, та за необхідності підлягає 
контролю і фінансовому моніторингу.

Вагомим аспектом розроблення напрямів деті-
нізації економічної діяльності є контроль процесу 
надання суб'єктам дозволів на здійснення різ-
ного роду підприємницької діяльності. Зазвичай 

цей процес супроводжується окрім порушень в 
оформленні відповідних дозвільних документів 
корупційними ризиками.

Особливо гостро питання корупції постає при 
виконанні контрольних функцій уповноваженими 
державними органами. Порушення митних правил 
та корупція на митниці впродовж тривалого часу 
вважається поширеним явищем. Це пов’язано 
з тим, що має місце взаємовигідний процес під 
час розмитнення відповідних потоків товарів. 
Для учасника зовнішньоекономічної діяльності 
надання «тіньової винагороди» за прискорення 
митних процедур значно вигідніше ніж прохо-
дження всіх митних формальностей та сплати 
митних платежів.

Наступна проблема корупції при недоскона-
лості контролю над зовнішньоекономічними опе-
раціями на митниці пов’язана з контрабандою. 
Слід відзначити, що контрабандна діяльність 
присутня тією чи іншою мірою у всіх країнах світу. 
Проте в Україні останніми роками вона набуває 
більш організованого та масштабнішого харак-
теру. Зокрема, ще у 2055 році була розроблена 
державна програма «Контрабанда – стоп» [9], 
яка не втрачає актуальності на порядку денному 
КМУ і сьогодні через вдосконалення механізмів 
її функціонування. Найбільш поширеними мето-
дами контрабанди, на думку більшості експертів 
у цій сфері, є зміна найменувань декларованих 
вантажів в митних документах, оформлення під 
виглядом транспорту з товаром порожніх вантажі-
вок, перевищення кількості фактично вивезених 
або ввезених вантажів порівняно з зазначеними в 
митних деклараціях, внесення у товаросупрово-
джувальні документи занижених цін на товар, або 
неправдивої інформації щодо його походження 
тощо. Все це здебільшого супроводжується 
укладенням фіктивних імпортних контрактів,  
отримання під них кредитів з наступною кон-
вертацією та переведенням валюти на рахунки 
закордонних банків.

Вагомими чинниками тінізації економічних відно-
син виступають також низький рівень правової куль-
тури, слабкий контроль за виконанням нормативно-
правових актів, корупція в державних органах.

Створення додаткових та подекуди штучних 
адміністративних бар'єрів для розвитку бізнесу, 
викликаний прогалинами у нормативно-правовому 
забезпеченні функціонування бізнесу сприяють 
появі бажання їх оминути та створюють умови для 
вчинення протиправних дій, представниками як 
державних органів, так і бізнесу. Все це зумовлює 
прояв корупційних дій в державних та правоохо-
ронних органах щодо використання тіньових схем 
ухилення від виконання та дотримання законних 
умов здійснення економічної діяльності [10].

Окремих напрямів детінізації потребують також 
операції, які супроводжують зумисне доведення 
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до банкрутства та фіктивне банкрутство особливо 
щодо використання такого механізму для при-
дбання за безцінь привабливих активів державної 
власності великими зацікавленими приватними 
структурами. 

У цьому випадку йдеться про вчинення проти-
правних дій щодо потенційно прибуткових та рен-
табельних підприємств, або підприємств, які воло-
діють значною часткою виробництва продукції на 
відповідному ринку. Проблемою у даному випадку 
слугує недоотримання реальних надходжень 
бюджетом внаслідок заниження ціни продажу 
через наявність значних боргів, втрата бюджетоут-
ворюючих підприємств внаслідок їх банкрутства, а 
також корупційні вигоди від «невикриття» подібних 
протиправних дій.

Вагому частину у зростанні обсягів тіньової еконо-
міки містить приховане безробіття та неформальна 
зайнятість. Ці аспекти проблеми також потребують 
окремих напрямів детінізації внаслідок соціально-
економічного характеру їх появи. Попри всі недоліки 
високого рівня неформальної економічної діяльності 
в Україні, слід звернути увагу, що вона відіграє певну 
конструктивну роль у подоланні безробіття, бідності 
та в цілому знижує рівень соціальної напруги у сус-
пільстві. У окремих випадках, неформальна зайня-
тість стримує надмірне прискорене нарощення бор-
гів у сфері ЖКХ, а також навантаження на бюджет 
щодо соціальних виплат. Значних масштабів нефор-
мальна зайнятість досягає у сфері будівництва, 
виробництва продуктів харчування, транспорті, про-
довольчих та речових ринках, сезонних сільськогос-
подарських роботах [11].

Враховуючи окреслені аспекти, які суттєво впли-
вають на появу тіньових видів економічних операцій, 
а отже визначатимуть особливості розробки заходів 
детінізації економіки, варто виділити декілька напря-
мів для детінізації  економіки України:

1. Посилення контролю за ефективністю 
управління у сфері публічних фінансів.

Реалізація заходів даного напряму має на меті 
підвищення ефективності управління публічними 
фінансами на кожному з етапів планування та 
використання бюджетних коштів.

У даному разі для удосконалення системи пла-
нування доцільно передбачити реалізацію наступ-
них заходів:

– запровадження ризик-орієнтованого підходу 
при плануванні та розподіленні бюджетних коштів 
на кожному з етапів задля своєчасного виявлення 
порушень та застосування відповідних заходів 
впливу;

– використання кодифікації та стандартиза-
ції товарів при плануванні витрат та здійсненні 
публічних закупівель;

– запровадження принципу «невідворотності 
покарання», унеможливлення уникнути покарання 
за порушення, розмежування відповідальності для 

всіх учасників бюджетного процесу на кожному з ета-
пів планування та використання бюджетних коштів;

– удосконалення методики оцінки ефективності 
роботи державних органів шляхом запровадження 
їх рейтингування за кількістю скарг та звернень 
про порушення при плануванні витрат та здій-
сненні публічних закупівель;

– розробка єдиної інформаційно-комунікацій-
ної системи взаємодії органів державного фінан-
сового контролю з доступом до всіх інформацій-
них баз контролюючих та наглядових органів.

Слід відмітити окремі позитивні зрушення в 
організації публічних закупівель у напрямі детіні-
зації цього процесу. Останніми роками законодав-
ство про публічні закупівлі постійно змінювалося. 
До Закону України «Про здійснення державних 
закупівель» №2289–VІ від 1 червня 2010 р. впро-
довж 2010-2014 рр. були внесені понад 30 змін 
та доповнень і зрештою втратив чинність вна-
слідок прийняття 10 квітня 2014 року Закону 
України «Про здійснення державних закупівель»  
№ 1197-VII, який після доопрацювань втратив чин-
ність 25 грудня 2015 року з прийняттям Закону 
України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII.

 Новий Закон про закупівлі в окремих положен-
нях суттєво відрізняється від попередніх редакцій 
Закону, особливо в частині «забезпечення ефек-
тивного та прозорого здійснення закупівель, ство-
рення конкурентного середовища у сфері публіч-
них закупівель, запобігання проявам корупції у цій 
сфері, розвиток добросовісної конкуренції» [12].

2. Вдосконалення здійснення зовнішньоеконо-
мічної діяльності та міжвідомчої взаємодії при її 
супроводженні.

З метою зменшення кількості правопорушень 
виникає необхідність забезпечення взаємодії та 
інформаційного обміну між уповноваженими дер-
жавними органами, що передбачає реалізацію 
низки заходів, зокрема:

– затвердження стандартів технічного осна-
щення проведення комплексних профілактичних 
операцій на митниці;

– формування синхронної електронної взаємо-
дії проходженні митного контролю між митницями, 
що одночасно фіксувала б повну інформацію про 
імпорт та експорт відповідних товарів в електро-
нній формі та передавалась в автоматичному 
режимі при перетині кордону;

– розслідування без винятків кожного окремого 
випадку виходу з ладу на митних постах контр-
ольного обладнання, а у разі виявлення порушень 
притягнення до відповідальності.

– формування механізму оперативної вза-
ємодії та обміну інформацією з ключових питань 
боротьби з відмиванням доходів, отриманих у 
незаконний спосіб;

– удосконалення системи протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шля-
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хом та фінансуванням тероризму, за рахунок розши-
рення переліку суб'єктів фінансового моніторингу, 
створення єдиного інформаційного каналу обміну 
між відповідними державними органами в автомати-
зованому режимі.

3. Удосконалення законодавчого забезпечення 
боротьби зі злочинами при банкрутстві, органі-
зації розрахунків, .

На думку багатьох дослідників, у довгостроковій 
перспективі головним фактором зменшення обся-
гів тіньового сектору економіки є удосконалення 
розвитку інститутів. Вважається, що саме удо-
сконалення нормативно-правового забезпечення, 
інституційного середовища, функціонування судо-
вої гілки влади, правоохоронних органів сприяти-
муть підвищенню ефективності функціонування 
економіки та створенню належних умов її детініза-
ції в Україні [13].

Важливими заходами щодо запобігання фік-
тивному банкрутству та зумисному доведенню до 
банкрутства доцільно визначити:

– удосконалення контролю над виконанням 
боргових зобов’язань, укладенням контрактів дер-
жавними підприємствами у стратегічних напрямах 
діяльності, та таких, які займають значну частку 
відповідного ринку своєю продукцією, з одночас-
ним застосуванням персональної відповідаль-
ності за вчинення порушень;

– налагодження оперативної інформаційної 
взаємодії щодо обміну інформацією про відкриття 
справ, проходження відповідних етапів за проце-
дурою банкрутства між уповноваженими держав-
ними органами та судами;

– налагодження оперативної взаємодії та 
обміну інформацією між уповноваженими держав-
ними органами з ключових питань боротьби з від-
миванням доходів, отриманих у незаконний спосіб 
у сфері економічної діяльності та стосовно під-
озрілих фінансових операцій;

– запровадження механізму посилення бан-
ками захисту карткових рахунків та у разі несанкці-
онованого використання карткових рахунків шах-
раями, повернення клієнтам коштів;

– посилення контролю та відповідальності бан-
ків за незаконне переведення грошових коштів з 
безготівкової форми у готівку;

– запровадження системи стимулювання 
активного використання платіжних карток у закла-
дах громадського харчування, надання дрібних 
побутових послуг населенню, перукарнях, ринках, 
ярмарках тощо.

4. Удосконалення системи оподаткування та 
фіскального адміністрування.

У цілях запобігання поширенню тіньових опе-
рацій та підвищення ефективності фіскального 
адміністрування доцільно реалізувати заходи:

– спрощення процедур податкової перевірки 
перереєстрації, припинення діяльності юридичних 

осіб та фізичних осіб підприємців шляхом вне-
сення змін і доповнень до законодавства;

– удосконалення критеріїв оцінки ризиків при 
постановці на облік з ПДВ, отриманні коду непри-
бутковості тощо;

– спрощення системи адміністрування подат-
ків, у частині оптимізації порядку сплати, порядку 
контролю та звітування платників податків;

– запровадження системи моніторингу «подат-
кового тягаря» щодо його економічної обґрунтова-
ності та ефективності;

– удосконалення критеріїв оцінки ризиків еко-
номічних операцій з метою виявлення нових схем 
ухилення від сплати податків та мінімізації оподат-
кування;

–  удосконалення механізмів обміну інформа-
цією між державними та приватними структурами 
щодо податкового контролю.

5. Формування сприятливого середовища та 
ефективних умов ведення бізнесу.

Запобігання прояву негативних наслідків функ-
ціонування тіньової економіки потребує форму-
вання сприятливих умов та вдосконалення сис-
теми державного регулювання, які б забезпечили 
вигідність виходу бізнесу с «тіні». В даному разі 
йдеться про реалізацію наступних заходів:

– удосконалення функціонування дозвіль-
ної системи у частині спрощення реєстраційних, 
контрольних, облікових процедур при веденні біз-
несу;

– удосконалення нормативно-правового забез-
печення у сфері дозвільної роботи, формування 
конкурентного середовища, контролю з метою 
забезпечення рівних, прозорих умов ведення біз-
несу для всіх учасників;

– посилення нормативно-правової бази щодо 
захисту прав на об’єкти інтелектуальної та про-
мислової власності, захисту конкуренції, прав 
власності тощо.

Слід акцентувати увагу, що у даному сенсі 
йдеться про удосконалення сфери контролюючих 
органів задля оптимізації кількості та діяльності 
дозвільної системи, що у підсумку спроможне при-
звести до зменшення проявів корупції при наданні 
дозволів, ліцензій тощо та суттєво полегшити 
бюрократичний тиск на суб’єктів господарювання.

Перші кроки у даному напрямі вчинені постано-
вою Кабінету Міністрів України «Про оптимізацію 
системи центральних органів виконавчої влади» 
від 10 вересня 2014 року № 442 [14], якою перед-
бачені зміни щодо чисельності ЦОВВ, їх укруп-
нення, а подекуди ліквідація.

6. Протидія проявам корупції та формування 
умов для підвищення рівня правової культури 
населення.

Досягнення зниження рівня корупції в держав-
них органах передбачає покрокову реалізацію 
наступних заходів:
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– створення умов для посилення ринкових фак-
торів та конкуренції, що сприятиме зменшенню 
ролі суб’єктивних чинників прийняття рішень та 
спроможне призвести до зменшення розмірів 
потенційної вигоди від вчинення корупційних дій;

– удосконалення функціонування антикоруп-
ційних органів та інститутів громадянського сус-
пільства щодо запобігання проявам корупції;

– активізація використання позитивних світо-
вих практик реалізації антикорупційних програм;

– посилення відповідальності за корупційні дії;
– удосконалення контролю за декларуванням 

доходів керівників державних органів та держав-
них службовців, у частині контролю витрат;

– розробка та запровадження кодексу «честі» 
для керівників державних органів та державних 
службовців;

– удосконалення форми співпраці державних 
органів з громадськими інститутами.

Висновки з проведеного дослідження. Уза-
гальнюючи основні результати в межах запропо-
нованих напрямів детінізації економіки, слід від-
значити, що в цілому потребують реалізації:

– удосконалення методик визначення рівня 
тіньової економіки з врахуванням світового 
досвіду;

– створення сприятливих, прозорих та рівно-
правних умов для всіх суб’єктів економічної діяль-
ності;

– підвищення рівня результативності та ефек-
тивності управління публічними фінансами на всіх 
етапах планування, розподілу та використання 
бюджетних коштів;

– удосконалення міжвідомчої взаємодії при 
контролі зовнішньоекономічної діяльності;

– посилення відповідальності за порушення у 
сфері економічної діяльності для всіх учасників за 
принципом «невідворотності покарання»;

– удосконалення нормативно-правового забез-
печення ведення бізнесу у напрямі зменшення 
податкового тиску, надмірних бюрократичних 
бар’єрів, штучних перешкод тощо веденню бізнесу;

– стимулювання використання безготівкових 
розрахунків при проведенні економічних операцій 
та фінансових розрахунках;

– удосконалення системи фіскального адміні-
стрування у напрямі його оптимізації та запрова-
дження заходів оптимізації державної дозвільної 
системи;

– проведення дієвої та результативної боротьби 
з корупцією та реалізація заходів з підвищення 
рівня правової культури населення;

– посилення нормативно-правового забез-
печення ведення бізнесу у частині захисту прав 

учасників господарської діяльності на власність, 
активи, результати діяльності тощо.

Окреслені напрями детінізації економіки Укра-
їни формують змістовне наповнення загальної 
стратегії протидії тінізації економічної діяльності в 
Україні.
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У статті розкрито стратегічні орієнтири 
комерціалізації інноваційних ідей. Висвітлені 
сучасні особливості комерціалізації нових 
ідей. Обґрунтовано, що задля повнішої мобі-
лізації наявного потенціалу для практичного 
втілення стратегії інноваційного розвитку 
України необхідне поглиблення співпраці між 
наукою (науково-дослідні організації), осві-
тою (університети) та бізнесом (підпри-
ємства реального сектору). Визначено, що 
основним завданням держави для успішної 
комерціалізації нових знань є зацікавленість 
інвестування ДіР та своєчасну комерці-
алізацію їх результатів. Відмічено, що в 
національній економіці переважає модель 
організації інноваційного підприємництва, 
орієнтована на пропозицію. Визначено необ-
хідність її переорієнтації задля своєчасної 
комерціалізації нових знань у модель, орієн-
товану на ринковий попит. Відзначено важ-
ливу роль у процесах прогнозування попиту 
форсайтних досліджень. Аргументовані 
базові стратегічні орієнтири, досягнення 
яких складає основу визначення цілей подаль-
шого розвитку національної економіки. 
Ключові слова: інноваційні ідеї, інноваційне 
підприємництво, нові знання, комерціаліза-
ція, стратегічні орієнтири.
 

В статье раскрыто стратегические ори-
ентиры коммерциализации инновационных 
идей. Освещены современные особенности 
коммерциализации новых идей. Обосновано, 
что для полной мобилизации имеющегося 
потенциала для практического воплоще-
ния стратегии инновационного развития 
Украины необходимо углубление сотруд-
ничества между наукой (научно-исследо-
вательские организации), образованием 
(университеты) и бизнесом (предприятия 
реального сектора). Определено, что 
основной задачей государства для успеш-
ной коммерциализации новых знаний име-
ется заинтересованность инвестирования 
ИиР и своевременную коммерциализацию их 
результатов. Отмечено, что в националь-

ной экономике преобладает модель орга-
низации инновационного предприниматель-
ства, ориентированная на предложение. 
Определена необходимость ее переориен-
тации для своевременной коммерциализа-
ции новых знаний в модель, ориентирован-
ную на рыночный спрос. Отмечено важную 
роль в процессах прогнозирования спроса 
форсайтных исследований. Аргументиро-
ванные базовые стратегические ориен-
тиры, достижение которых составляет 
основу определения целей дальнейшего раз-
вития национальной экономики. 
Ключевые слова: инновационные идеи, 
инновационное предпринимательство, 
новые знания, коммерциализация, страте-
гические ориентиры.

The article reveals the strategic guidelines for 
the commercialization of innovative ideas. Mod-
ern features of commercialization of new ideas 
are covered. It is substantiated that in order to 
fully mobilize the existing potential for the prac-
tical implementation of the strategy of innova-
tive development of Ukraine, it is necessary to 
deepen cooperation between science (research 
organizations), education (universities) and busi-
ness (real sector enterprises). It is determined 
that the main task of the state for the success-
ful commercialization of new knowledge is the 
interest in investing in R&D and timely commer-
cialization of their results. It is noted that in the 
national economy the model of the organization 
of innovative business, focused on the offer 
prevails. The necessity of its reorientation for 
timely commercialization of new knowledge into 
a model focused on market demand has been 
determined. An important role in the processes 
of forecasting the demand for foresight research 
is noted. Argued basic strategic guidelines, the 
achievement of which is the basis for determining 
the goals of further development of the national 
economy. 
Key words: innovative ideas, innovative entre-
preneurship, new knowledge, commercialization, 
strategic guidelines.

Постановка проблеми. Активізація інновацій-
ного підприємництва у контексті перманентного 
потоку нових знань та їх своєчасної комерціалі-
зації відображає основні орієнтири нової пара-
дигми розвитку сучасної економіки. Інформатиза-
ція, інтеграція та глобалізація посилюють зміни у 
характері інноваційної діяльності, орієнтують її на 
індивідуалізацію інноваційних ідей, ефективніше 
використання потенціалу нових знань. Такі зміни 
відбуваються під впливом низки чинників, якими 
передбачені вимогливість клієнтів та індивідуа-
лізація їх потреб, посилення конкуренції, транс-
формація освіти, інноваційної інфраструктури, 
державних політик щодо інноваційного процесу, 
необхідність оптимізації витрат, скорочення часу 

отримання інформації тощо. Врахування таких 
змін в інноваційних процесах спроможна забезпе-
чувати потенційні конкурентні переваги впродовж 
тривалого періоду. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Одним з головних аспектів вибору стратегічних 
орієнтирів є створення технологічної структури 
економіки, яка б посилювала її конкурентоспро-
можність. Зокрема, на думку Пилипенко Ю.І., під 
впливом глобальної конкуренції виникає необхід-
ність посилення державної участі у визначення 
переліку «ключових технологій», нарощення інвес-
тицій у наукові дослідження та саме на цій основі 
удосконалення структури сучасної промисловості 
[1, с. 23]. Саме результати інноваційної діяль-
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ності спроможні реалізовувати ці трансформаційні 
перетворення.

Досить поширеним останніми роками стає 
концепція «Блакитних океанів», У. Чана та 
Р. Моборна, у якій обґрунтовано поділ Всесвіту на 
два основна ринкові простори –  червоний та бла-
китний океани. Червоний океан являє собою вже 
відомий ринковий простір як сукупність існуючих 
на сьогодні галузей промисловості з чітко визна-
ченими межами. Для цього ринкового простору 
характерна жорстка конкуренція між компаніями 
за захоплення більшої частки існуючого ринкового 
попиту. При цьому, з часом цей ринковий простір 
звужується, стає більш насиченим, прибутки ско-
рочуються, а перспективи росту на ньому обмеж-
уються. Натомість блакитний океан є сукупністю 
ще невідомих галузевих ринків, невідомих галузей 
промисловості та повною відсутністю конкурен-
ції  між фірмами. Способами створення голубих 
океанів є створення зовсім нової галузі або зміна 
кордонів вже існуючої галузі. Тому для майбут-
нього розвитку компаній потрібно перестати кон-
курувати, а спільно брати участь у ринковому вті-
ленні нових знань [2]. Тобто, саме інноваційні ідеї 
стають драйвером створення голубих океанів, а 
інноваційне підприємництво забезпечує втілення 
цих ідей у ринковий простір. 

Беручи до уваги ускладнення технологічних 
процесів, подальшу активну інформатизацію всіх 
сфер життя суспільства, провідні світові науковці 
наголошують на поступовому формуванні нової 
парадигми, фундаментом якої є ефективна дина-
мічна та злагоджена організація всіх учасників 
інноваційної діяльності, в ході якої створюються 
загальнонаціональні інтеграційні об’єднання – 
екосистема інновацій [3]. Особливістю такої сис-
теми є формування таких форм співпраці, у яких 
організації об’єднують свої індивідуальні пропо-
зиції в інтегровані рішення, що готові до викорис-
тання на ринку. Тим самим активізується спільна 
інноваційна діяльність, інноваційне підприємни-
цтво при взаємодії кожного з учасників.

Актуалізація наукової дискусії щодо пробле-
матики комерціалізації нових знань та ідей, дове-
денні їх до ринку, використання форсайт дослі-
джень в прогнозуванні перспективності нових ідей 
знаходить своє відображення у багатьох наукових 
дослідженнях. Зокрема, у працях К. Арроу (Arrow 
K. J.) [4], В. Базилевича [5], В. Геєця [6], Л. Лукі-
чова [7], Л. Федулової [8] та багатьох ін.

Разом з тим, низка ключових питань враху-
вання сучасних орієнтирів комерціалізації знань 
та ідей, потребують подальших досліджень у час-
тині їх поглиблення, враховуючи розвиток націо-
нальної економіки.

Постановка завдання. Метою статті є роз-
криття стратегічних орієнтирів комерціалізації 
інноваційних ідей в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасних умовах розвитку національної еконо-
міки, спеціальною функцією державного управ-
ління має стати саме мотивація до інноваційного 
підприємництва всіх суб’єктів господарювання. 
Формування на цій основі структури еконо-
міки, в основі якої нові комерціалізовані знання 
дасть змогу вибудувати органічну модель вза-
ємодії основних учасників, орієнтованої на кінцеві 
результати, якими є ефективна структура еконо-
міки, посилення потенціалу науки та технологій, 
забезпечення конкурентоспроможності на всіх 
рівнях ієрархії економічної системи, визнання ролі 
науково-технічного потенціалу, знань у економіч-
них перетвореннях сучасності та перспективне 
бачення цих результатів як головних передумов 
майбутнього економічного зростання. Тим самим, 
на рівні стратегії розвитку країни комерціалізація 
нових знань має бути забезпечена відповідними 
умовами для прогресивних структурно-техноло-
гічних зрушень. Реалізація такої стратегії перед-
бачає усвідомлення низки стратегічних орієнтирів, 
досягнення яких забезпечуватиме спроможність 
економіки досягти відповідних позитивних зру-
шень у найближчій перспективі (рис. 1). 

Слід відмітити, що такі стратегічні орієнтири 
є базовими установками до змін, в межах яких 
проявляються та конкретизуються відповідні цілі, 
завдання та напрями змін.

Одним з головних стратегічних орієнтирів у 
напрямі досягнення структурно-технологічних змін 
та формування на цій основі ефективної структури 
економіки є посилення зацікавленості з боку дер-
жави до розвитку інноваційного підприємництва.

Слід відмітити, що переорієнтація заходів дер-
жавного регулювання в сфері комерціалізації нових 
знань в Україні потребує спрямування на активіза-
цію інтеграції між всіма суб’єктами інноваційної 
діяльності на кожному етапі життєвого циклу іннова-
ційного продукту (від появи нової ідеї до виведення 
наукоємної продукції на ринок). У такому ракурсі 
потребує поглиблення співпраця між наукою (нау-
ково-дослідні організації), освітою (університети) та 
бізнесом (підприємства реального сектору) задля 
повнішої мобілізації наявного потенціалу для прак-
тичного втілення стратегії інноваційного розвитку 
України. Тобто потребує особливої уваги посилення 
мотиваційної складової державного регулювання 
інноваційних зрушень.

Така спрямованість державного регулювання 
має на меті використання наявного арсеналу 
заходів впливу: прямий та опосередкований. За 
рахунок прямого впливу увага скеровується на 
конкретні бізнес-утворення та установи, що гене-
рують нові знання та беруть участь у їх комерці-
алізації. Посилення мотивації для їх активного 
використання орієнтується, у першу чергу, на 
запровадження прямої підтримки чи шляхом 
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створення додаткових преференцій. Непрямим 
впливом забезпечується зміна оточення, в якому 
функціонують інноваційні структури. Переважною 
більшістю тут йдеться про відповідне інституційне 
середовище, яке включає удосконалення законо-
давчого регулювання, пільгове кредитування та 
субсидіювання інноваційних підприємств та орга-
нізацій, державні замовлення тощо.  

В умовах інформатизації суспільства наука стає 
потужним генератором інтелектуального потен-
ціалу, а комерціалізація інноваційних ідей, яким 
властиві оригінальність та креативність, забез-
печує зростання конкурентоспроможності еконо-
міки. Саме продукування нових ідей та їх активне 
залучення у господарський обіг дедалі більше 
відображає загальний напрям розвитку сучасних 
розвинених економік. На сьогодні жодна країна не 
здатна забезпечити повний комплекс здійснення 
досліджень та розробок (ДіР) одночасно за всіма 
напрямами наукового пошуку. Тим самим підви-
щення рівня науково-технічного та інноваційного 
потенціалів в країні потребує активного міжна-
родного обміну наукоємною продукцією: патен-
тами і ліцензіями, ноу-хау, надання інжинірингових 
послуг; організація взаємного обміну знаннями 
через стажування, участь у міжнародних конфе-
ренціях; організація міжнародних виставок, ярма-
рок тощо [5, с. 542]. 

Основним завданням держави для успіш-
ної комерціалізації нових знань є зацікавленість 
інвестування ДіР та своєчасну комерціалізацію їх 
результатів. В розпорядженні держави для цього 
напрацювано низку заходів мотиваційного харак-
теру [4]: спрямування інвестицій у державні дослі-
дження; заохочення суб’єктів реального сектору 
інвестувати інноваційні напрями шляхом надання 

субсидій, встановлення податкових пільг тощо; 
обмеження невдач ринку шляхом покращення 
умов інституційного та законодавчого середовища 
комерціалізації нових знань та інноваційного під-
приємництва в цілому (конкурентна політика, зако-
нодавче регулювання патентного обміну, захисту 
прав на об’єкти інтелектуальної власності, міжна-
родного обміну знаннями тощо). Тобто створення 
таких умов, за яких підвищуватиметься зацікав-
леність суб’єктів господарювання в активізації 
інноваційного підприємництва. Цей стратегічний 
орієнтир теж досить важливий поряд з зацікав-
леністю в інноваційних змінах на рівні держави, 
оскільки тісно пов’язаний з його практичним вті-
ленням.

Успіхи інноваційного розвитку передових країн 
свідчить, що створення комплексного державного 
регулювання комерціалізації нових знань створює 
можливості для економічного зростання. В такій 
системі координат вагомого значення набуває 
злагоджена взаємодія всіх взаємозалежних еле-
ментів, які впливають на інноваційний розвиток: 
суб’єкти господарювання, університети, науково-
дослідні установи, уряд та органи місцевого само-
врядування, об’єкти інноваційної інфраструктури. 
Тим самим має забезпечуватись зміцнення коопе-
раційних зв’язків між основними учасниками інно-
ваційного процесу.

З метою успішної комерціалізації нових знань 
та підвищення результативності інноваційного під-
приємництва посилюється значення наявності ква-
ліфікованих кадрів. Для реалізації такого завдання 
виникає потреба формування повного комплексу 
інструментів для створення належних умови 
посилення вмотивованості науковців у ефектив-
ній комерціалізації нових знань: надання грантів 
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Підвищення зацікавленості держави в розвитку інноваційного 
підприємництва 

Підвищення зацікавленості бізнесу у здійсненні інноваційного 
підприємництва 

Переорієнтація моделі комерціалізації нових знань 

Зміцнення коопераційних зв’язків основних учасників 
інноваційного процесу 

Рис. 1. Базові стратегічні орієнтири комерціалізації нових знань
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за рахунок державних коштів для комерціалізації 
результатів пріоритетних ДіР, забезпечення підго-
товки та підвищення кваліфікації кадрів, сприяння 
розвитку наукової і технічної діяльності, запрова-
дження механізму посередництва між науковими 
установами та реальним сектором, активізація 
трансферу технологій, підвищення престижності 
роботи у сфері наукової та освітньої діяльності. 
Для реалізації державного регулювання розвитку 
інноваційного підприємництва в Україні важливим 
варто визначити поглиблення взаємовідносин з 
закладів освіти та наукових установ з підприєм-
ствами, що дасть змогу зорієнтувати реальний сек-
тор на створення та комерціалізацію принципово 
нових видів техніки і технологій. Проте, в Україні 
у суб’єктів господарювання, майже відсутні еконо-
мічні стимули до активної і перманентної іннова-
ційної діяльності. Водночас в інноваційній системі 
України відсутні важливі елементи, що пов’язані з 
практичним поширенням нових знань у господар-
ський обіг шляхом їх своєчасної комерціалізації. 

Водночас, на рівні державного регулювання 
напрацьовано низку практичних заходів, якими 
може бути забезпечено трансфер технологій, 
дифузію інновацій, своєчасну комерціалізацію 
інноваційних ідей: 

− акумулювання засобів на ДіР та інновації, 
− координування інноваційної діяльності: спри-

яння кооперації та взаємодії різноманітних інститу-
тів, формуючи єдиний технологічний простір; 

− стимулювання інновацій: заохочення конку-
ренції, диференціація субсидій та пільг, страхування 
інноваційних ризиків, створення правової бази, охо-
рона прав на об’єкти промислової власності;

− санкції за випуск морально застарілої, еко-
логічно небезпечної енергомісткої продукції; 

− формування науково-інноваційної інфра-
структури; 

− інституційне забезпечення інноваційних 
процесів: створення нових та сприяння поши-
ренню структур, що займаються ДіР, здійснюють 
інноваційну діяльність; 

− підвищення суспільного статусу інновацій-
ного підприємництва [7]. 

Таким чином держава має стати ключовим 
каталізатором та одночасно основним замовни-
ком комерціалізації нових знань.  

Водночас не лише держава має проявляти 
свою зацікавленість у комерціалізації нових 
знань. Основним прагненням діяльності будь-яких 
структур бізнесу є максимізація прибутку, досяг-
нення належного рівня конкурентоспроможності, 
що може бути забезпечене використанням про-
гресивних технологій та ефективного викорис-
тання інноваційного потенціалу. Відтак, зацікав-
леність підприємств у своєчасній комерціалізації 
нових знань, створенні інноваційної продукції, 
використанні нових технологій, участі у розробці 

нових інноваційних продуктів не підлягає сумні-
вам. У такому ланцюгу взаємодії між учасниками, 
виробники одного виду інноваційної продукції, 
можуть ставати споживачами інноваційної продук-
ції інших виробників і одночасно формувати попит 
на інновації. Таким чином формується замкнене 
коло головних учасників, які спроможні забезпе-
чувати формування попиту на інноваційну продук-
цію: держава, бізнес та освіта та наука.  

Розвиток сучасної економіки все більше акцен-
тує увагу на важливості генерування та поширення 
у всі сфери нових знань. Слід звернути увагу, що 
не володіння конкретним знанням, а саме здат-
ність генерувати нові знання з метою практичного 
їх використання та перетворення у інноваційний 
результат створює конкурентну перевагу. Осно-
вними носіями знань, а відтак головними джере-
лами створення нових знань є окремі винахідники, 
техніки, науковці, освітяни, науково-дослідні уста-
нови та дослідницькі університети. 

На сьогодні в національній економіці пере-
важає модель організації інноваційного підпри-
ємництва, орієнтована на пропозицію. У даному 
ключі окремі винахідники, університети та нау-
ково-дослідні установи, формують нове знання, 
намагаються забезпечити його комерціалізацію. 
Позитивним аспектом такої моделі вважається, 
передусім, можливість створення принципово 
нового продукту, попиту на який ще не існує. Тобто 
така модель спонукає до появи нового попиту. 
Проте 95% таких інноваційних продуктів не мають 
ринкового успіху, незважаючи на геніальність 
самої ідеї. І лише 5% комерціалізованих нових 
знань відповідають вимогам ринку. Головною при-
чиною таких ринкових невдач є очікування появи 
потреби, а не передбачення існування вже сфор-
мованої потреби відповідно до існуючих ринкових 
вимог до зовсім іншого знання. 

Таким чином, слід акцентувати на тому, що 
існуюча в Україні модель створення та поширення 
нових знань, орієнтована на пропозицію. За таких 
умов на створення результату в ході інноваційного 
підприємництва витрачаються значні фінансові 
ресурси без врахування ринкових потреб. 

Перспективним напрямом зміни моделі відзна-
чається важливість врахування ринкових потреб 
та світових тенденцій науково-технічного розви-
тку шляхом проведення ґрунтовних форсайтних 
досліджень. Основною перевагою проведення 
таких досліджень є їх багатоваріантний характер 
щодо довгострокового прогнозу розвитку «науки, 
технологій, інституційних та політичних процесів, 
екологічного середовища економічного та соці-
ального розвитку й визначає можливості появи 
нових суспільних та індивідуальних цінностей різ-
ного рівня, нових ринків» [9]. 

Основною перевагою форсайтних досліджень 
є спроможність з їх використанням оцінити поточні 
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пріоритети науково-технічної політики, виявляти 
головних суб’єктів інноваційної діяльності, здат-
них створювати та комерціалізувати нові знання, 
визначати нові пріоритетні напрями інноваційного 
розвитку. Узагальнення основних точок зору на 
перспективність форсайт-досліджень дає підстави 
акцентувати, що достовірність їх результатів акти-
візує функціонування головних інвесторів, внаслі-
док оцінки та отримання прогнозу конкурентоспро-
можності запропонованого для комерціалізації 
інноваційного продукту. Активізація зв’язків між 
суб’єктами інноваційної діяльності щодо такого 
продукту дає змогу реалізовувати державну полі-
тику відповідно до пріоритетних напрямів науково-
технічного розвитку (рис. 2).     

Актуалізація проблеми неперервності появи та 
поширення нових знань, пов’язана з необхідністю 
активізації інноваційного підприємництва в загаль-
нонаціональному масштабі, що забезпечувати-
меться постійним оновленням ринку новацій. Осно-
вним джерелом нового знання є заклади освіти 
дослідницького типу, науково-дослідні установи 
та організації, які займаються ДіР. Стратегічним 
завданням у цьому сенсі має стати створення інно-
ваційних центрів із максимальним включенням у їх 
діяльність університетів дослідницького типу. 

Світовий досвід доводить, що інноваційні під-
приємства, створені на базі дослідницьких уні-
верситетів сприяють сучасному технологічному 
розвитку розвинених економік. Так, у США ство-

рення малих інноваційних утворень при універси-
тетах сприяло комерціалізації наукових відкриттів 
і винаходів.  

Важливим напрямом організації ефективної 
співпраці основних учасників інноваційного про-
цесу є створення належної інноваційної інфра-
структури, технопарків, технополісів та бізнес-інку-
баторів, а також сприяння ринковому освоєнню 
наукоємної продукції на національному та міжна-
родному ринках. 

Розвиток інноваційної інфраструктури має 
зорієнтуватися на забезпечення тісного зв’язку 
між ринковими вимогами та попитом, джерелами 
появи нових знань та суб'єктами господарювання, 
здатних комерціалізувати нове знання. За такої 
системи посилиться мотивація кожного учасника 
шляхом отримання власної вигоди та від транс-
формації конкретного знання у реальний іннова-
ційний продукт, на який існує ринковий попит.  

Спроможність швидкої адаптації до постійних 
змін визначає здатність виконання інноваційною 
інфраструктурою всіх своїх функцій. Кінцевою 
метою формування такої інфраструктури та оцінки 
її дієвості є посилення спроможності суб’єктів гос-
подарювання до більш ефективного здійснення 
ними науково-технічної й інноваційної діяльності 
в інтересах розвитку суспільства. Серед осно-
вних таких цілей слід відзначити першочергово: 
відновлення внутрішнього товаровиробництва, 
удосконалення його структури, підвищення рівня 

Рис. 2. Модель комерціалізації, орієнтованої на формування ринкового попиту на інноваційні ідеї

Джерело: розроблено автором. 
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конкурентоспроможності продукції, її привабли-
вості для внутрішнього й зовнішнього ринків, ство-
рення нових високопродуктивних робочих місць, 
збереження та забезпечення подальшого наро-
щення науково-технічного потенціалу країни. Від-
повідно до цього інноваційна інфраструктура має 
комплексно забезпечувати реалізацію наступних 
взаємопов’язаних напрямів: 

– інформаційне забезпечення науково-техніч-
ної й інноваційної діяльності, шляхом формування 
банку даних нових ідей та доступу до них на різних 
умовах (у тому числі комерційних) для всіх заці-
кавлених у здійсненні комерціалізації організацій; 

– проведення незалежної оцінки (наукова, 
фінансово-економічна, екологічна та інші види 
експертизи) науково-технічних та інноваційних 
програм, проєктів, проєктних заявок; 

– диференціація джерел фінансового забез-
печення інноваційного підприємництва, у сфері 
комерціалізації нових знань, організація прямої й 
непрямої державної підтримки цієї діяльності; 

– виробничо-технологічна підтримка створення 
нової конкурентоспроможної наукоємної продук-
ції й нових технологій, забезпечення їх ринкового 
освоєння; 

– сертифікація наукоємної продукції й надання 
послуг з метрології, стандартизації й контролю 
якості; 

– сприяння просуванню науково-технічних роз-
робок і наукоємної продукції на локальні, наці-
ональний і міжнародний ринки, за рахунок вико-
ристання маркетингових комунікацій, рекламної 
й виставкової діяльності, патентно-ліцензійної 
роботи й посилення захисту прав на об’єкти інте-
лектуальної власності; 

– забезпечення постійної та своєчасної підго-
товки й перепідготовки кадрів для сфери генеру-
вання та комерціалізації нових ідей, інноваційного 
підприємництва;  

– координація й регулювання розвитку нау-
ково-технічної й інноваційної діяльності шляхом 
активізації використання економічних методів сти-
мулювання комерціалізації нових знань, розвитку 
інноваційного підприємництва для їх ефективного 
здійснення. 

При цьому слід відмітити важливість ство-
рення інноваційної інфраструктури, яка форму-
ватиметься на загальних принципах та спільних 
засадах для всіх суб’єктів, які залучатимуться до 
самого процесу комерціалізації незалежно від 
виду та особливостей діяльності такого суб’єкту.  

Висновки з проведеного дослідження. Під-
сумовуючи, доцільно відмітити, що при впрова-
дженні основних стратегічних орієнтирів комер-
ціалізації нових знань для України матимуть 
відбутися позитивні зрушення, серед яких важ-
ливими для подальшого економічного зростання 
слід визначити такі: 

– об’єднання зусиль учасників інноваційного 
процесу на взаємовигідних для кожного з них умо-
вах та за спільної мети забезпечать їх можливість 
доступу до ресурсів через загальний процес обміну 
досвідом, навчанням та нових ідей до вирішення тих 
чи інших проблем задля досягнення спільної мети, 
що у підсумку призведе до прояву ефекту синергії.  

– підвищення зацікавленості в комерціалізації 
нових знань як державою так і структурами бізнесу 
спроможне забезпечити залучення всіх учасників, 
з їх новими ідеями, патентами, свідоцтвами, ліцен-
зіями чи інноваційними продуктами, унеможливить 
появу та діяльність патентних рейдерів в національ-
ній економіці за рахунок своєчасної комерціалізації 
нових знань, уникнення банкрутства учасників вна-
слідок неспроможності комерціалізувати продукт та 
збереженні в системі відповідних патентів.  

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Пилипенко Ю.І. Вплив процесів глобалізації 

на технологічний розвиток національної економіки. 
Вісник Університету банківської справи НБУ. Львів, 
2009. № 2(5). С. 21–24.

2. Chan Kim W., Mauborgne R. Blue ocean strategy : 
how to create uncontested market space and make the 
competition irrelevant. Boston: Harvard Business School 
Press, 2005.  256 p.

3. Adner R. The Wide Lens: What 
Successful Innovators See That Others 
Miss. New York: Portfolio Penguin, 2013. 304 p.

4. Arrow K. J. Economic welfare and the allocation 
resources for invention. New Jersey : Princeton 
University Press, 1962. 180 p.

5. Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність : 
підруч.3-тє вид., переробл. і доповн. К. : Знання, 2014. 
671 с.

6. Інноваційна Україна 
2020 : національна доповідь / за заг. ред. 
В.М. Гейця та ін.; НАН України. Київ, 2015. 336 с.

7. Лукичева Л. И. Управление интеллектуальным 
капиталом [3-е изд.] М. : Омега-Л, 2010. 551 с.

8. Федулова Л.І. Форсайт: сучасна методологія 
технологічного прогнозування. Економіка і прогнозу-
вання. 2008. № 3. С. 106–120

9. Форсайтные исследования: веб сайт. URL:http://
www.mangeshine.ru/dius-161-1.html.



251

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ КАНАЛІВ 
ТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
THEORETICAL BASES OF FORMATION 
OF INVESTMENT CHANNELS OF SHADOWING OF ECONOMY

УДК 330.322.01: 336.13.051

Золковер А.О.
к.е.н., доцент
Київський національний технологій  
та дизайну

У статті досліджені теоретичні аспекти 
реалізації інвестиційних схем тіньового 
виведення капіталу. На основі структурного 
аналізу фінансового ринку України зроблено 
висновок про вагому роль фінансових посе-
редників в економічній діяльності країни. 
Починаючи із 2013 року в Україні спостеріга-
ється постійне скорочення кількості банків-
ських установ з одночасним суттєвим зрос-
танням питомої ваги фінансових компаній. 
В роботі зроблено висновок про вагому роль 
інвестиційних операцій в тіньовому секторі 
економіки. На основі порівняльного аналізу 
притоку та відтоку прямих іноземних інвес-
тицій в економіку України доведено активне 
використання офшорних зон як одного із 
найбільш універсальних і найпоширеніших 
механізмів ухилення від сплати податків. 
Досліджено умови ведення бізнесу на окре-
мих офшорних територіях, проведено їх 
порівняльних аналіз. В роботі узагальнено 
найбільш поширені механізми виведення 
капіталу через офшорні території, осно-
вними із яких визначено реєстрацію компанії 
на території країни-офшора з подальшим 
здійсненням діяльності на території іншої 
країни, реєстрацію компанії на території 
країни із низьким (порівняно із вітчизняними) 
рівнем податкового навантаження для між-
народних та інших видів компаній, реєстра-
цію компанії на території країни із більш 
оптимальним валютним та банківським 
регулюванням.
Ключові слова: інвестиційна політика, 
тінізація економіки, офшорні зони, фінансові 
установи, прямі інвестиції.

В статье исследованы теоретические 
аспекты реализации инвестиционных схем 
теневого выведения капитала. На основе 
структурного анализа финансового рынка 
Украины сделан вывод о весомой роли 
финансовых посредников в экономической 
деятельности страны. Начиная с 2013 
года в Украине наблюдается постоянное 
сокращение количества банковских учреж-
дений с одновременным существенным 
ростом удельного веса финансовых компа-
ний. В работе сделан вывод об активном 
использовании инвестиционных операций 
в теневом секторе экономики. На основе 
сравнительного анализа притока и оттока 
прямых иностранных инвестиций в эконо-
мику Украины доказано активное исполь-
зование оффшорных зон как одного из наи-

более универсальных и распространенных 
механизмов уклонения от уплаты налогов. 
Исследованы условия ведения бизнеса на 
отдельных оффшорных территориях, про-
веден их сравнительный анализ. В работе 
обобщены наиболее распространенные 
механизмы выведения капитала через офф-
шорные территории, основными из кото-
рых определены регистрация компании на 
территории страны-офшора с последу-
ющим осуществлением деятельности на 
территории другой страны; регистрация 
компании на территории страны с низким 
(по сравнению с отечественными) уровнем 
налоговой нагрузки для международных и 
других видов компаний; регистрация компа-
нии на территории страны с более опти-
мальным валютным и банковским регулиро-
ванием.
Ключевые слова: инвестиционная поли-
тика, тенизация экономики, оффшорные 
зоны, финансовые учреждения, прямые 
инвестиции.

The article investigates the theoretical aspects 
of the implementation of investment schemes of 
shadow capital withdrawal. Based on the struc-
tural analysis of the financial market of Ukraine, 
а conclusion about the important role of financial 
intermediaries in the economic activity of the 
country is made. Since 2013, there has been a 
steady decline in the number of banking institu-
tions in Ukraine, with a significant increase in 
the share of financial companies. The paper 
concludes on the important role of investment 
operations in the formation of shadow sector of 
the economy. Based on a comparative analysis 
of foreign direct investment inflow and outflow 
into the economy of Ukraine, the active use of 
offshore zones as one of the most universal and 
most common mechanisms of tax evasion has 
been proved. The conditions of doing business 
in some offshore territories are investigated, their 
comparative analysis is carried out. The paper 
summarizes the most common mechanisms 
for capital withdrawing through offshore territo-
ries, which are: registration of a company in an 
offshore country with subsequent activities in 
another country; registration of a company in a 
country with low (compared to domestic) tax bur-
den for international and other types of compa-
nies; registration of a company in the country with 
more optimal currency and banking regulation. 
Key words: investment policy, shadowing of the 
economy, offshore zones, financial institutions, 
direct investment.

Постановка проблеми. Протягом останніх 
років, що супроводжуються мінливістю показників 
економічного розвитку країн, суттєвим впливом 
значної кількості екзогенних та ендогенних факто-
рів більшість країн з перехідною економікою пра-
цюють в умовах тривалої економічної кризи. Це 
призводить до підвищення рівня тіньової еконо-
міки, який для деяких з них є суттєвою загрозою 
економічній стабільності та безпеці. 

В останні роки рівень тінізації переважної біль-
шості країн коливається в межах 10-40% ВВП. 
У розвинених країнах його величина становить 
10-20% ВВП, у країнах, що розвиваються – 30-35% 
ВВП, у країнах СНД ці значення перевищують 40% 
[1]. Однією з причин такої ситуації є відсутність 
всебічних досліджень повного спектру механіз-
мів тіньового виведення капіталу та інструментів 
боротьби з ними. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Реалізація тіньових інвестиційних операцій є 
однією із найбільш досліджуваних та актуальних 
проблем сьогодення. Значна кількість науковців 
займаються дослідженням окремих інструментів 
тіньового виведення капіталу, зокрема: банків-
ських, страхових, господарських тощо. 

Так, зв'язок рівня тінізації доходів з показниками 
функціонування страхового, фінансового, банків-
ського ринків країни, результатами господарської 
діяльності економічних суб’єктів досліджували в 
своїх роботах Н. Лайоза, Ф. Шнайдер, В. Дубров-
ський, В. Черкашин, О. Шереметинська та інші. 

В той же час, одним із мало досліджуваних аспек-
тів функціонування тіньового сектору економіки 
залишаються тіньові інвестиційні операції, обсяги 
яких з кожним роком зростають. В цих умовах зна-
чно актуалізуються питання узагальнення найбільш 
поширених сучасних інвестиційних схем прихову-
вання доходів, як основи для удосконалення полі-
тики протидії тіньовим операціям в країні.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
аналіз та узагальнення найбільш поширених інвес-
тиційних інструментів тінізації доходів, що крізь при-
зму ідентифікації сумнівних інвестиційних операцій 
дозволять розробити заходи спрямовані на зни-
ження рівня тінізації в країни, як однієї із найбільших 
загроз стабільному функціонуванню економіки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У ринковій економіці фінансовий ринок відіграє 
одне з ключових значень для розвитку економіки 
та виступає поширеним інструментом реалізації 
тіньових операцій. На сьогодні в Україні на заміну 
континентальної моделі фінансового ринку зі 
значним домінуванням банківського сектору еко-
номіки приходить англо-американська модель 
побудована на основі широкої участі фінансових 
посередників в економічній діяльності країни. 
Інформація про активи фінансових посередників 
наведена у таблиці 1. 

Як свідчать дані наведені в таблиці 1, в Україні 
починаючи із 2013 року спостерігається поступове 
зменшення кількості банківських установ (майже у 
1,8 разів). Дані тенденції супроводжувалися одно-
часним суттєвим зростанням кількості фінансових 
компаній – 818 у 2018 році порівняно із 403 у 2012. 

За останні 5 років в Україні спостерігалося 
незначне зростання обсягів активів небанківських 
установ і за результатами 2017 року їх частка не 
перевищувала 8% сукупних активів фінансових 
установ, що функціонують на фінансовому ринку 
країни. В той же час активи інвестиційних фондів є 
незначними і в середньому за період 2013-2017 рр. 
не перевищували 3% від загального обсягу [8]. 

На сучасному етапі економічного розвитку під-
приємства постійно використовують нові, часто 
нелегальні, механізми максимізації свого при-
бутку. Одним із універсальних і найпоширеніших 

механізмів є ухилення від сплати податків, який 
часто реалізується за участі суб’єктів фінансового 
ринку країни є виведення капіталу в офшорні зони.

Саме дані території є найбільш привабливими 
для учасників тіньового сектору економіки з точки 
зору застосування як легальних (реєстрація еко-
номічного суб’єкта та території країни офшора) 
так і нелегальних (легалізація кримінальних дохо-
дів) схем ухилення від оподаткування та легаліза-
ції незаконно одержаних доходів. 

Таблиця 1
Кількість банківських і небанківських 
фінансових установ у 2012–2017 рр.

Показники 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Банківські 
установи 176 180 163 117 96 82

Небанківські 
фінансові ста-
нови, у т. ч.:

2041 2113 2087 2239 2125 1993

фінансові 
компанії 403 492 537 711 809 818

ломбарди 473 479 477 482 456 415

кредитні 
спілки 617 624 589 588 462 378

страхові ком-
панії 414 407 382 361 310 294

недержавні 
пенсійні 
фонди

94 81 76 72 64 64

адміні-
стратори 

недержавних 
пенсійних

фондів

37 28 24 23 22 22

довірчі това-
риства 2 2 2 2 2 2

Джерело: сформовано на основі [6; 8]

Використання офшорних зон зумовлене низ-
кою сприятливих грошово-кредитних, фінансових 
та фіскальних режимів з високою банківською та 
комерційною таємницею, більш сприятливими 
умовами державного регулювання, що діють на їх 
територіях.

На сьогодні існує значна кількість офшорних 
зон, перелік та особливості яких визначаються 
урядом кожної країни окремо.

У той же час умови ведення бізнесу на цих 
територіях суттєво відрізняються. Наприклад, у 
певних районах немає зобов’язань щодо сплати 
податків та ведення податкового обліку (Багами, 
Британські угорські острови, Кайманові острови 
тощо). Таким чином, ці території є привабливими 
для бізнесу з точки зору мінімізації суми їх подат-
кових платежів.

Не менш привабливими є території, на яких 
знижені податкові ставки, які часто набагато нижчі 
за внутрішні.
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Поширеною практикою є формування сприят-
ливих митних та валютних режимів в офшорних 
зонах. Наприклад, у таких країнах, як Ірландія та 
Кіпр, що характеризуються досить високим рів-
нем оподаткування, запроваджена розгалужена 
система податкових пільг та сприятливі подат-
кові режими. Порівняльні характеристики окремих 
офшорних зон наведені в таблиці 2. 

На сьогодні саме території, які офіційно не є 
офшорними, але надають податкові пільги компа-
ніям-нерезидентам, що працюють на їх території, 
є досить прибутковими, а отже і привабливими з 
точки зору виведення капіталу.

Сьогодні досить поширеним способом легалі-
зації незаконно отриманого доходу є інвестування 
в офшорні райони з їх подальшим поверненням 
до країни. Переважна більшість банків з іноземним 
капіталом та інвестиційних компаній здійснюють свої 
фінансові операції через офшорні зони.  Так, напри-
клад, майже 80% усіх інвестицій, що надходять в 
більшість країн світу, надходять через офшорні 
зони. Це призводить до збільшення загальних інвес-
тицій, дані яких наведені на рисунку 1.

Згідно з наведеними даними, з 1999 року у світі 
спостерігається постійне зростання прямих іно-
земних інвестицій. Найбільший обсяг був у 2005 р. 
Лише починаючи із 2015 р. у світі відбулося незна-
чне скорочення загальних інвестицій.

Структурний аналіз світових прямих іноземних 
інвестицій засвідчує значну частку офшорних тери-
торій в них. Аналіз динаміки змін чистих іноземних 
грошових потоків в офшорних країнах (рис. 1) пока-
зує значне перевищення відтоку інвестицій над їх 
притоком. У більшості аналізованих офшорних зон 
обсяги чистих прямих іноземних інвестицій є нега-
тивними, що свідчить про використання офшорних 
зон як територій для легалізації незаконно отрима-

них доходів. На початковому етапі ці незаконно отри-
мані доходи надходять у формі капіталу компаній, 
що зареєстровані на їх територіях, який потім офі-
ційно повертається в країну під виглядом інвестицій.

Таблиця 2
Порівняння умов ведення бізнесу 
на окремих офшорних територіях

Показник

Зона

Беліз
Британські 
Віргінські 
острови

Кіпр

Вартість реєстрації 
бізнесу з першого 

року, дол. США
1790 рік 1990 рік 2550

Вартість реєстрації, 
починаючи з другого 

року, дол
1000 880 1100

Мінімальна кількість 
акціонерів, осіб 1 1 1

Розкриття інформа-
ції про бенефіціара Ні Ні Ні

Мінімальна сума 
внесеного капіталу, 

дол. США
- 1 -

Мінімальна ставка 
податку на прибу-
ток для юридичних 

осіб,%
0 Відсутній 12,5

Ставка податку на 
збільшення капі-

талу,%
Відсутній Відсутній 0-20

ПДВ,% 12,5 Відсутній 19

Державне мито, дол 100 350
Звіль-
нення 
мож-
ливе

Відкритий доступ до 
звітування Ні Ні Так

Джерело: сформовано на основі [1]

Рис. 1. Динаміка змін обсягів прямих іноземних інвестицій у світі

Джерело: сформовано на основі [3]
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Як показано на рисунку 2, найбільшу роль у цих 
процесах відіграють Ірландія та Мальта.

З метою перевірки достовірності висунутої 
нами гіпотези про вагому роль офшорних тери-
торій у тіньових схемах виведення коштів прове-
демо структурних аналіз обсягів прямих іноземних 
інвестицій розрізі країн світу (таблиця 3). 

Наведені в таблиці 3 дані засвідчують незна-
чну роль офшорних територій в зростанні при-
току прямих іноземних інвестицій в Україну. Най-
більший обсяг інвестиційних коштів надійшло в 
Україну з Кіпру, Нідерландів, Сполученого Коро-
лівства Великої Британії та Північної Ірландії, 
Німеччини, Швейцарії, Австрії та Британських 
Вiргiнських Островів. 

Незважаючи на те, що відповідно до Розпоря-
дження Кабінету Міністрів України від 23 лютого 
2011 р.  № 143-р «Про віднесення держав до пере-
ліку офшорних зон» Кіпр не входить до даних 
територій, сприятливі економічні (зокрема подат-
кові) умови для ведення бізнесу на даній території 
призводять до щорічного зростання обсягів інвес-
тицій, що надходять з неї. Не належачи до офшор-
них зон Кіпр, на відміну від більшості іноземних 
країн, відповідно до рейтингу Організації еконо-
мічного співробітництва і розвитку належить до 
країн з високими податковими стандартами, має 
сприятливі умови для бізнесу в контексті оптимі-
зації свого податкового навантаження та суттєвого 
зниження його рівня.

Динаміка зміни обсягів прямих інвестицій з 
України за 2015-2017 рр. (таблиця 4) засвідчує 
найбільші обсяги виведеного капіталу на терито-
рію Кіпру, як країни, що має найбільш сприятливі 
умови для ведення бізнесу. 

Для більшості аналізованих країн обсяги пря-
мих інвестицій залишаються на стабільному рівні. 
Найбільше зростання обсягів інвестицій з України 
відбулося в Литву (на 14,7 млн дол. США порів-
няно із 2016 роком) та Швейцарію (5,1 млн дол. 
США). В той же час, суттєво знизилися обсяги 
інвестицій в Польщу (42 млн дол. США) та Британ-
ські Вiргiнськi Острови (17,6 млн дол. США).

Крім ухилення від оподаткування, однією із 
загроз виведення капіталу на території офшорних 
зон є їх використання з метою виведення прибутку 
компаній, заробітної плати працівників, амортиза-
ційних відрахувань, щодо.

Вся сукупність механізмів виведення коштів за 
допомогою офшорних зон наведена на рисунку 3. 

Висновки з проведеного дослідження. Про-
ведений аналіз дозволяє зробити висновок про 
активне застосування інвестиційних інструментів 
в тіньових схемах виведення капіталу, масштаби 
яких завдають значної шкоди макроекономічній 
стабільності країни, її інвестиційному та податко-
вому потенціалам, суттєво знижують можливості 
країни до економічно сталого розвитку. 

Таблиця 4
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) 

з України в економіці країн світу (2015-2017 рр.) 
Станом на кінець року
2015 2015 2018

Усього 6 315,2 6 346,3 6 322,0
Кiпр 5 923,7 5 930,5 5 932,5

Росiйська Федерацiя 122,8 144,1 150,3
Латвiя 69,8 68,4 60,9

Британські Вiргiнськi 
Острови 51,3 57,6 61,0

Угорщина 14,6 14,9 17,5
Литва * * *

Швейцарiя 7,3 7,1 *
Нiдерланди 11,2 10,7 12,3

Польща 50,2 48,7 6,7
Республіка Молдова 7,8 7,1 6,8

Бiлорусь 4,3 4,5 4,3
Нiмеччина 2,3 2,7 3,3

Грузiя 1,4 1,7 1,6
США 0,5 0,5 0,6

В'єтнам 1,6 1,6 1,6
Казахстан 1,0 1,0 1,0
Узбекистан 0,4 0,4 0,4

Китай 1,3 1,5 1,1
Сполучене Королівство 

Великої Британії та 
Північної Ірландії

0,0 0,0 0,0

Францiя 0,1 0,1 0,2

Джерело: сформовано на основі [7]

Таблиця 3
Прямі інвестиції (акціонерний капітал) 

з окремих країн світу в економіку України 
(2015-2017 рр.), млн. дол. США 

Станом на кінець року
2015 2016 2017

Усього 32 122,5 31 230,3 31 606,4
Кiпр 9 894,8 8 785,5 8 932,7

Нiдерланди 6 090,3 6 028,4 6 395,0
Сполучене Королів-

ство Великої Британії 
та Північної Ірландії

1 785,2 1 947,0 1 944,4

Нiмеччина 1 604,9 1 564,2 1 682,9
Швейцарiя 1 391,0 1 436,9 1 515,9

Австрiя 1 152,6 1 099,9 1 038,8
Британські Вiргiнськi 

Острови 1 715,0 1 682,3 1 358,4

Францiя 1 299,1 615,6 723,4
Росiйська Федерацiя 343,8 813,6 797,2

Польща 679,4 509,1 571,3
США 717,2 585,2 517,4

Люксембург 363,9 660,1 515,8
Швецiя 334,0 328,8 351,2
Панама 316,9 291,7 337,7

Джерело: сформовано на основі [7]
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Це формує передумови до актуалізації питань 
щодо розробки заходів спрямованих на протидію 
використанню інвестиційних інструментів в тіньо-
вих фінансових операціях, одними з яких є виве-
дення капіталу в офшори.

В цьому контексті дослідження найбільш поши-
рених схем тіньового виведення капіталу, що реа-
лізуються суб’єктами фінансового ринку слугує 
передумовою розробки адекватних заходів пре-
венції їх застосуванню.
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Джерело: сформовано на основі [4]



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

256 Випуск 28-1. 2018



257

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

258 Випуск 28-1. 2018



259

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ



ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ

260 Випуск 28-1. 2018



261

  НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ

Шановні колеги! Питання академічної доброчесності є надзви-
чайно актуальними у наш час. Враховуючи великі масиви інформації, 
що з’являються у всесвітній мережі, жоден вчений не може бути впев-
неним, що його авторське право захищене. Крім того, поширеною 
є ситуація, коли декілька вчених в одній галузі науки користуються 

однаковими джерелами інформації, а в результаті безкоштовні програми пошуку плагіату засвідчують 
стовідсоткові збіги тексту, що може призвести до безпідставних звинувачень у плагіаті, особливо після 
перевірки за базою даних авторефератів та дисертацій. Це викликано тим, що порівняння з іншими дис-
ертаціями не вказує на використання спільних першоджерел (статей, монографій, статистичних щоріч-
ників, словників тощо), а однозначно визначає тільки збіг тексту, ігноруючи навіть цитати. Важливим 
є також те, що чинне законодавство однозначно визначає, що перевірку може здійснювати виключно 
установа за профілем дослідження, а не поширені в мережі безкоштовні програми. Для уникнення поді-
бних ситуацій ми пропонуємо Вам скористатися науковою послугою оцінки технічної унікальності 
наукового тексту за допомогою ліцензованого програмного забезпечення, яке гарантує похибку пере-
вірки до 3%. Переваги такої перевірки порівняно з іншими методами:

– Ви укладаєте угоду про надання послуг;
– Ваш файл не розміщується у мережі, тобто інформація і авторство залишаються анонімними;
– Ви отримуєте звіт, підготовлений за допомогою ліцензованого програмного забезпечення; 

порівняльну таблицю однакових фрагментів тексту із зазначенням джерела; офіційний звіт про надану 
послугу із зазначенням результатів;

– Ви отримуєте вичерпну інформацію про текстові збіги у Вашому дослідженні та дослідженнях 
інших авторів не тільки українською, але і російською та англійською мовами;

– Ви користуєтесь програмним забезпеченням, яке використовується тільки спеціалізованими нау-
ковими та освітніми установами і розроблене виключно для пошуку текстових збігів саме у наукових 
дослідженнях, а не у публіцистиці, рекламних веб-сайтах тощо;

– Виключна робота з авторами – ніхто, крім автора тексту, не зможе замовити у нас перевірку цього 
тексту, що убезпечить Вас від перевірок третіми особами;

– Ви отримуєте можливість коректно оформити посилання на першоджерела;
– Існує можливість перевірки будь-яких наукових досліджень: статей, рефератів, авторефератів, 

дисертацій, доповідей, тез, звітів тощо. 

Терміни і вартість перевірки і надання звіту:
Характер наукової роботи Терміни (робочих днів) Вартість

Докторська дисертація 5 – 10 5000 грн
Кандидатська дисертація 3 – 7 3000 грн
Автореферат 1 – 2 500 грн
Стаття (обсягом до 12 сторінок) 1 – 2 500 грн
Інші види робіт За домовленістю За домовленістю

Для того, щоб замовити послугу, Вам необхідно звернутись електронною поштою до Причорномор-
ського науково-дослідного інститут економіки та інновацій, вказавши у темі листа «Оцінка унікальності 
тексту». У листі вкажіть адресу для листування, додайте файл у форматі MS Word з текстом наукового 
дослідження. Фахівець відповідного відділу надасть Вам відповідь щодо процедури здійснення експер-
тизи. 

Контактна особа:
Шумилова Тетяна – молодший науковий співробітник Причорноморського науково-дослідного інсти-

туту економіки та інновацій.
+38 (048) 709-38-69
+38 (093) 253-57-15
shumilova@iei.od.ua

З повагою, дирекція Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій.
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