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ОCOБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ 

 
Анотація. Стаття присвячена дослідженню особливостей міжнародного регулювання торгівлі 

різноманітними послугами. Розглянуто основні інструменти торговельної політики у сфері послуг, що 
випливають з Генеральної угоди з тарифів торгівлі послугами (ГАТС). Визначено пріоритетні напрями 
лібералізації торгівлі послугами з метою подолання асиметрії між питомою вагою послуг у національних 
економіках та часткою послуг у світовій торгівлі. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВЛИ УСЛУГАМИ 

 
Аннотация.Статья посвящена исследованиям особенностей международного регулирования 

торговли различными услугами. Рассмотрены основные инструменты торговой политики в сфере услуг, 
которые проистекают из Генерального соглашения по торговле услугами (ГАТС). Определены приоритетные 
направления либерализации торговли услугами с целью преодоления асимметрии между удельным весом услуг в 
национальных экономиках и долей услуг в мировой торговле. 

Ключевые слова: торговля услугами, национальный режим, режим наибольшего 
благоприятствования, либерализация. 
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PECULIARITIES OF TRADE IN SERVICES INTERNATIONAL REGULATIONS 

 
Annotation. The article considers peculiarities of international regulation of trade in various services. There 

are examined main instruments of trade policy in services which arise from the General Agreement on Trade in 
Services (GATS). The priority areas of liberalization of trade in services are determined, in order to overcome the 
asymmetry between the proportion of services in national economies and the share of services in world trade. 

Key words: trade in services, nation treatment, most favored nation treatment, liberalization. 
 
Актуальність і постановка проблеми. Міжнародна торгівля послугами має усталену тенденцію до 

зростання, що зумовлює необхідність удосконалення механізмів та інструментів регулювання даної сфери 
світогосподарських зв’язків. Зазначена проблематика має важливе значення для удосконалення 
зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств та організацій, що здійснюють торгівлю послугами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тематика міжнародної торгівлі послугами активно 
обговорюється у вітчизняній та світовій економічній літературі. Зокрема, їй присвячені праці таких авторів, як  
Галушка Є., Заблоцька Р., Мазаракі А., Мельник Т., Циганкова Т., Шнирков О., Дюмулен І., Кіреєв А., Лі Е., 
Паннісон М., Поль М., Севі П. та ін. 

Мета дослідження: визначити особливості та головні тенденції міжнародного регулювання сфери 
послуг в контексті Угоди ГАТС, прийнятої СОТ у 1994 році, та угод, що діють у межах регіональних 
інтеграційних об’єднань.  

Виклад основного матеріалу. Необхідність регулювання торгівлі послугами зумовлена такими 
головними факторами. По-перше, збільшилася роль послуг, які використовують як первинні ресурси 
виробництва. Ідеться, наприклад, про такі послуги, як проектно-конструкторські розробки, підготовка техніко-
економічного обґрунтування виробництва, дослідження ринку, обслуговування обчислювальної техніки, 
розробка програмного забезпечення та обробка даних, бухгалтерський облік, консультування в галузі 
управління й оптимізації діяльності підприємства, юридичне обслуговування, консультування з питань збуту, 
транспортування, реалізація продукції. 

По-друге, різко зросло значення сектора послуг в економіці практично усіх країн, як розвинених, так і 
тих, що розвиваються. Особливо це помітно при розгляді структури зайнятості населення у сфері послуг, яка 
значною мірою компенсувала зниження зайнятості в сільському господарстві й обробній промисловості. 
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По-третє, технологічна революція, особливо досягнення в галузі телекомунікації й інформатизації, 
суттєво розширили можливості надання послуг і викликали до життя низку нових послуг. Для надання багатьох 
видів послуг у режимі реального часу зараз уже не потрібна фізична присутність постачальника послуг і 
користувача в одному місці. Коло таких послуг неухильно розширюється, наприклад, багато видів фінансових 
послуг здійснюють на відстані – за допомогою телекомунікацій. 

По-четверте, технічний прогрес (наприклад, розвиток стільникового зв'язку як альтернативи 
традиційним телефонним лініям, широкомасштабне будівництво автомобільних доріг паралельно із 
залізничними) призводить до трансформації неконкурентних ринків (природних монополій), що існували в 
багатьох найважливіших секторах послуг (залізничний транспорт, передача електроенергії, телекомунікації), у 
конкурентні. У свою чергу, розвиток конкуренції на внутрішніх ринках у секторах послуг створив передумови 
для виходу на ці ринки іноземних постачальників відповідних послуг. 

По-п'яте, поява у багатьох секторах послуг великих транснаціональних компаній, особливо у 
фінансовій сфері, стала результатом зазначених тенденцій та додатковим каталізатором міжнародної торгівлі 
послугами. Великі міжнародні фірми зацікавленні в установленні чи зниженні бар'єрів виходу на ринки інших 
країн для розширення географії своєї діяльності та прискорення внутрішньофірмових потоків [7, c. 223-224]. 

Міжнародна торгівля послугами за своїм економічним змістом суттєво не відрізняється від торгівлі 
товарами. З огляду на це практично всі теорії міжнародної торгівлі можна повністю застосовувати і до торгівлі 
нефакторними послугами. Практика свідчить, що міжнародна торгівля послугами виявилася переобтяженою 
всілякими обмеженнями навіть більше, ніж торгівля товарами. З метою унормування та стандартизації торгівлі 
послугами, на яку припадає зараз понад 20 % усієї міжнародної торгівлі, під час Уругвайського раунду ГАТТ 
було прийнято рішення про укладання Генеральної угоди з торгівлі послугами (ГАТС). ГАТС складається із 
двох частин: 

− тексту Угоди – статей і додатків до неї; 
− переліку конкретних зобов'язань кожної країни – члена СОТ. Ці переліки є невід'ємною складовою 

Угоди, як і тарифні переліки – невід'ємна складова ГАТТ. 
− Вищезазначені складові ГАТС поділяють на шість таких частин: компетенція та визначення (Scope and 

Definition), загальні зобов'язання і дисципліни (General Obligations and Disciplines), конкретні зобов'язання 
(Specific Commitments), прогресивна лібералізація (Progressive Liberalization), інституційне забезпечення 
(Institutional Provisions) та прикінцеві положення (Final Provisions). Ці шість складових, у свою чергу, мають 32 
статті, що відображають традиції цивільного права членів СОТ [11, p. 199]. 

Цілі ГАТС зафіксовані у його преамбулі, серед них:  
− створення багатосторонньої системи принципів і правил у торгівлі послугами, яка б забезпечувала 

розширення такої торгівлі в умовах транспарентності та поступової лібералізації та була б засобом, що сприяв 
би економічному зростанню всіх торговельних партнерів і розвитку країн, що розвиваються; 

− досягнення швидкого прогресу у здійсненні вищого рівня лібералізації в торгівлі послугами шляхом 
проведення успішних раундів переговорів, націлених на сприяння інтересам усіх учасників на основі взаємної 
вигоди та забезпечення загального балансу прав та обов'язків з урахуванням цілей національної політики. 

ГАТС базується на тих самих основоположних принципах, що й інші угоди СОТ: відмова від 
дискримінації та ринкова ефективність, передбачуваний, відкритий, безпечний взаємний доступ на ринки. 

ГАТС містить п'ять категорій положень (умов) загального порядку: безумовні зобов'язання, умовні 
зобов'язання, дозвільні зобов'язання, виняткові умови, положення про подальші законодавчі зміни. 

Безумовні зобов'язання (unconditional provisions) стосуються усіх секторів незалежно від визначених 
для будь-якої країни-члена особливих (конкретних) зобов'язань. Прикладами таких зобов'язань є: режим 
найбільшого сприяння, прозорість, внутрішнє регулювання, монополії, правила ведення бізнесу та розширення 
участі країн, що розвиваються. 

Умовні зобов'язання (conditional provisions) – це загальні правила, яких країна дотримується згідно з 
конкретною угодою тільки у певних секторах чи підсекторах. Відмінність між умовними зобов'язаннями й 
особливими умовами полягає в тому, що умовні зобов'язання в повній мірі стосуються усіх зазначених у 
переліку послуг, тоді як особливі умови можуть бути обмежені шляхом відповідних переговорів країни-члена, 
що визначено в переліку. Прикладами умовних зобов'язань є: прозорість, внутрішнє регулювання, монополії, 
платіж і трансферт.  

Дозвільні умови надають можливість країнам-членам уникати режиму найбільшого сприяння з метою 
участі в угодах з економічної інтеграції та застосування заходів двостороннього визнання.  

Виняткові умови визначають винятки від відповідних зобов'язань, якщо це пов'язано із захистом життя, 
здоров'я або громадського порядку. 

Серед умов щодо подальшого удосконалення законодавства у відповідних сферах, можуть бути 
внутрішнє регулювання, надзвичайні гарантії, державні закупівлі та субсидії.  

Якщо усі ці умови є важливими з метою забезпечення співпраці в межах відкритого ринку послуг, то 
конкретні умови (зобов'язання) є набагато важливішими для успішної реалізації Угоди, що позиціонує ГАТС 
окремо від інших угод [11, p. 205-206]. 

Наприклад, у сфері торгівлі товарами до відмови від дискримінації належать вимоги щодо надання 
режиму найбільшого сприяння та національного режиму. 
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Термін послуги позначає широке коло видів економічної діяльності. Секретаріат СОТ розділив їх на 
12 секторів: 

− бізнес-послуги (у т. ч. професійні та комп'ютерні); 
− послуги зв'язку; 
− будівельні й інженерні послуги; 
− послуги дистриб'юторів; 
− освітні послуги; 
− екологічні послуги; 
− фінансові послуги (страхування та банківські); 
− медичні послуги; 
− послуги в галузі туризму та подорожей; 
− рекреаційні, культурні та спортивні послуги; 
− транспортні послуги; 
− інші послуги. 

У ст. І ГАТС передбачено чотири способи надання послуг:  
1. транскордонна поставка послуг;  
2. споживання послуг за кордоном;  
3. створення комерційної присутності в країні, де надають послуги;  
4.  переміщення фізичних осіб до іншої країни задля надання там послуг.  

Процес надання послуг за походженням постачальника зображено на рис.1. [10, p. 116]. 
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Рис.1. Правила походження для постачальників послуг 
Джерело: GATS and the Regulation of International Trade in Services/ еd. вy M. Panizzon, M. Pohl and 

P. Sauve. – Cambridge University Press, 2012. 
 
Різноманітні види поставки послуг відрізняються один від одного за двома головними ознаками 

(табл. 1): по-перше, за місцем знаходження постачальника і споживача послуги в момент надання послуги; по-
друге, за громадянством або місцем реєстрації осіб, які споживають чи поставляють послуги (перше стосується 
фізичної особи, друге – юридичної особи). 

Зазначені критерії містяться в "Керівництві зі статистики міжнародної торгівлі послугами", 
розробленому такими міжнародними організаціями, як Статистична комісія ООН, Європейська економічна 
комісія  ООН, ОЕСР, Міжнародний валютний фонд, ЮНКТАД, СОТ). 

Інструменти торговельної політики, що використовують для обмеження торгівлі послугами, переважно 
ті ж самі, що й у торгівлі товарами. Схожість даних інструментів ґрунтується на тому, що торгівля переважної 
більшості послуг супроводжує торгівлю товарами й у такий спосіб підпадає під обмеження, які накладають на 
торгівлю товарами. Відмінності спричинюються тим, що торгівля деякими послугами пов'язана не з товарами, а 
з рухом капіталу, способи регулювання якого відрізняються від регулювання торгівлі товарами. 

Так, зовнішня торгівля товарами регулюється, насамперед, шляхом застосування ставок митного 
тарифу. У торгівлі послугами застосовують інструменти внутрішнього регулювання секторів послуг (так, 
правила ГАТС, що стосуються лібералізації міжнародного обміну послугами, охоплюють 53,8 % секторів 
послуг у розвинених країнах та 17,2 % відповідних секторів у країнах, що розвиваються [12, s. 264]). 
Застосування цих інструментів дуже різноманітне. Вони виконують такі завдання:  

− покликані забезпечувати належну якість і безпеку наданих послуг і тим самим інтереси споживачів;  
− можуть мати протекціоністський характер і пов'язані з необхідністю захисту національних 

постачальників від іноземної конкуренції;  
− націлені на підтримку певної структури ринку; 
− застосування цих засобів може бути обумовлене необхідністю забезпечити рівновагу платіжного 

балансу тощо. 
Заходи, що стосуються торгівлі послугами, – це заходи щодо: 

− придбання, оплати та використання послуги; 
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− доступу до використання (у зв'язку з наданням послуги) послуг, що повинні надаватися через системи 
загального користування; 

− присутності, включаючи комерційну присутність, з метою надання послуг на території іншої країни. 
Обмеження в торгівлі послугами за своїм характером можуть бути умовно розділені на кількісні та 

якісні. 
Через кількісні обмеження регулюють частку іноземного компоненту в зазначеному секторі (через 

обмеження кількості постачальників послуг; обсягу послуг, що постачаються; спеціальних вимог до юридичної 
форми здійснення комерційної діяльності тощо). 

Якісні обмеження застосовують для забезпечення відповідної якості послуг та з інституційних 
міркувань (через ліцензування діяльності; виконання вимог, що пред'являють до технічних стандартів; рівня 
професійної підготовки тощо). 

Обмеження в доступі до ринку, що зачіпають послуги та постачальників послуг, можуть 
застосовуватися як на недискримінаційній, так і на дискримінаційній основі. 

Під дискримінацією розуміють застосування різноманітних засобів регулювання щодо однакових 
послуг чи постачальників послуг, що виходять із різних країн. 

Дискримінації можуть зазнавати: 
− постачальники послуг чи послуги з різних країн; 
− іноземні постачальники послуг порівняно з національними. 
− іноземні послуги і постачальники послуг, які отримують національний режим (НР) із винятками; 
− різноманітні постачальники, незалежно від країни їх походження. 

Зазвичай у практиці будь-якої країни має місце поєднання зазначених рівнів обмеження. 
Оскільки кількісні та якісні обмеження можуть застосовувати на дискримінаційній і 

недискримінаційній основі, то відповідно утворюється чотири групи обмежень: 
− дискримінаційні кількісні обмеження; 
− недискримінаційні кількісні обмеження; 
− дискримінаційні якісні обмеження; 
− недискримінаційні якісні обмеження. 

За способом впливу на послуги та постачальників послуг обмеження в доступі на ринок можуть бути 
розділені на: 

− обмеження доступу на ринок іноземних постачальників послуг у формі прямих заборон (зокрема, 
заборона на створення дочірніх компаній іноземними компаніями, заборона на придбання вітчизняних 
компаній іноземними, обмеження на частку іноземної участі у статутному капіталі чи в сукупному капіталі 
галузі (наприклад, у банківському секторі), обмеження на розвиток філіальної мережі, обмеження на 
можливість надання окремих видів фінансових послуг тощо); 

− норми регулювання діяльності постачальників послуг з іноземною участю дискримінаційного 
характеру, які підвищують витрати їхньої діяльності порівняно з вітчизняними постачальниками (наприклад, у 
банківській сфері – через вищі ставки резервування, жорсткіші нормативи, додаткові вимоги до процедури 
звітності тощо); 

− норми регулювання дискримінаційного характеру, що позбавляють іноземних постачальників послуг 
конкурентних переваг з огляду на те, що умови їхньої діяльності в іншій країні є жорсткішими, ніж ті, у яких 
вони працюють у себе в країні (класичний приклад – обмеження на суміщення однією компанією банківської та 
страхової діяльності, банківської діяльності та діяльності на фондовому ринку). 

Обмеження можуть відрізнятися також залежно від способу постачання послуг. Можуть увести повну 
заборону на надання конкретного виду послуг у  той чи інший спосіб (наприклад, на надання будь-якої 
фінансової послуги транскордонно). 

Водночас універсальні принципи й інструменти, які є визнаними і їх використовують у торгівлі 
товарами тривалий період, у торгівлі послугами часто-густо не застосовують. Проте існує низка різноманітних 
національних методів регулювання зовнішньої торгівлі послугами: кількісні обмеження імпортованих послуг; 
обов'язкові розцінки та тарифи; дискримінаційні податки на імпортовані послуги; спеціальні правила для 
нерезидентів, закладів і компаній з іноземним капіталом тощо; система ліцензування. 

Бар'єри в торгівлі послугами встановлюють за допомогою національного законодавства, 
адміністративних розпоряджень, відомчих інструкцій, невизнання іноземних кваліфікаційних сертифікатів, 
дипломів тощо. Проблема лібералізації торгівлі послугами ускладнюється тим, що лише частину послуг 
надають шляхом перетину кордону (як це відбувається в торгівлі товарами). Значну частину іноземних і 
національних (у випадку продажу іноземцю) послуг надають безпосередньо на національній території. 

У табл. 2 наведено перелік бар'єрів, що діють у торгівлі послугами. Вони стосуються двох основних 
напрямів обмеження торгівлі послугами: доступу на ринок й обмеження надання національного режиму. 

Прямі дискримінаційні внутрішні бар'єри в торгівлі послугами створюються у формі внутрішніх 
адміністративних чи законодавчих норм, які визначають частку іноземних послуг, що можуть бути використані 
в окремих галузях виробництва послуг. Інколи ці бар'єри виражаються в забороні й обмеженні використання 
іноземних послуг в окремих галузях. Більшість із них вводять для захисту життєво важливих національних, 
культурних, соціальних і політичних інтересів. Основним методом подолання подібних бар'єрів є використання 
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національного режиму щодо регулювання імпорту іноземних послуг або до їхнього виробництва в країні 
споживання. 

Непрямі дискримінаційні бар'єри стосуються обмеження переміщення іноземних факторів виробництва 
послуг (фізичні особи, інформаційні потоки, капіталовкладення). Зазвичай зазначені заборони й обмеження 
безпосередньо не пов'язані з виробництвом і збутом послуг. Вони мають загальний характер, і тому відчутно не 
впливають на міжнародний обмін послугами. Лібералізація цих бар'єрів відбувається шляхом підписання 
широких угод, складовими яких є обмін послугами. 

 
Таблиця 1  

Основні бар'єри в торгівлі послугами 
 

Види бар'єрів і їхня спрямованість Спосіб 
поставки 
послуг 

Обмеження доступу на 
ринки 

Обмеження національного 
режиму 

Інші види обмежень 

Транскордон
на торгівля 
послугами 

Кількісні обмеження доступу 
на ринок послуг шляхом 
запровадження квот для 
іноземних послуг і 
постачальників послуг 

Обмеження, що 
використовують механізм 
ціноутворення: різноманітні 
податки, збори, субсидії 
внутрішнім постачальникам 
послуг тощо 

Державні закупівлі. 
Нерівний доступ до 
розподільчих мереж. Права 
інтелектуальної власності 

Переміщення 
споживачів 
послуг у 
країну 
виробництва 
послуг 

Вимоги щодо документів, 
необхідних для 
переміщення. В'їзні та виїзні 
візи, посвідка на 
проживання, медичні 
сертифікати про щеплення та 
інші заходи 

Ліміти на вивезення валюти, 
податки і збори, пов'язані з 
виїздом і в'їздом, медичне 
страхування, правила 
визнання документів про 
освіту, обмеження роботи за 
наймом, обмеження свободи 
пересування, обмеження на 
володіння землею 

Заходи, що регулюють 
споживчий попит з боку 
іноземців 

Рух фізичних 
осіб – 
виробників 
послуг у 
країну 
споживача 
послуг 

В'їзні та виїзні візи, дозвіл 
працювати за наймом, 
ліцензування та квотування 
в'їзду з метою роботи за 
наймом, критерії 
економічної необхідності 

Обмеження громадянських і 
майнових прав іноземців, 
обмеження на в'їзд членів 
родини, обмеження переказу 
заробітної плати в іншу 
країну, оподаткування 
іноземців, що працюють за 
наймом, обмеження 
працюючих іноземців в 
отриманні кредитів, субсидій 
 

Правила, що визначають 
умови виїзду та депортації 
іноземців, що працюють за 
наймом, культурні бар'єри, 
система визнання 
(прирівнювання) кваліфікації 

Комерційна 
присутність 
іноземних 
компаній-
виробників 
послуг 

Повна заборона іноземних 
капіталовкладень, часткова 
їх заборона або заборона в 
окремих галузях, обмеження 
щодо географічного 
розміщення іноземних 
підприємств, обмеження 
кількості іноземних фірм у 
сфері послуг 

Обмеження видів ділових 
операцій і доступу до 
місцевого фінансування, 
податковий клімат, правила 
щодо переказу коштів за 
кордон, нормативи, що 
регулюють ділову активність 

Протекціоністські заходи 
щодо капіталовкладень у 
сферу послуг, законодавство, 
що регулює сферу послуг та 
окремі її галузі. Права у 
сфері інтелектуальної 
власності 

Джерело: Дюмулен И.И. Международная торговля услугами / И.И. Дюмулен. – М., 2003. – С. 96–97. 
 
Прямі недискримінаційні бар'єри в торгівлі послугами є складними системами організації окремих 

видів виробництва і поставки послуг. Наприклад, державна монополія на телевізійну систему чи залізничні 
перевезення. Інший вид таких бар'єрів – уведення фіксованих тарифів на телевізійні передачі на такому рівні, за 
якого значна частина потенційних виробників послуг виявиться неконкурентоспроможною. Усунення таких 
видів бар'єрів вимагає радикальних змін внутрішніх правових й адміністративних основ організації 
виробництва та торгівлі послугами в окремих країнах. 

Непрямі недискримінаційні бар'єри в торгівлі послугами охоплюють велику групу регулюючих заходів. 
Вони полягають у тому, що діючі в різних країнах технічні норми, стандарти, адміністративні правила і 
приписи, прямо не спрямовані на обмеження іноземних поставок послуг. Однак такі бар'єри примушують 
іноземних виробників послуг нести додаткові витрати, пов'язані із сертифікацією їхніх послуг і приведенням їх 
у відповідність до національних стандартів та вимог різних країн. Головний шлях лібералізації цієї групи 
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бар'єрів у торгівлі послугами – гармонізація й уніфікація національних вимог стандартів і правил за допомогою 
розробки відповідних міжнародних правил та стандартів чи взаємного визнання норм, дипломів, посвідчень про 
кваліфікацію фізичних осіб тощо. 

Існують також інші суттєві бар'єри в міжнародній торгівлі послугами. До них належать:  
− заборонний режим доступу іноземців на ринки послуг, що зарезервовані для вітчизняних 

постачальників (вимоги до громадянства, місця проживання чи візові вимоги); 
− тарифно-цінові заходи (податки при вході на ринок і вихід із нього, візові збори, портові податки, плата 

за отримання ліцензій тощо); 
− субсидії в таких галузях, як будівництво, зв'язок, транспорт, охорона здоров'я, освіта, 

високотехнологічні сектори тощо; 
− технічні стандарти та процедури ліцензування; 
− дискримінаційний режим доступу до інформаційних каналів і розподільчих мереж; 
− недостатня транспарентність державних закладів щодо торгівлі послугами; 
− складнощі та перепони для країн, що розвиваються, щодо доступу до міжнародних фінансових ринків; 
− обмежені можливості отримання замовлень на державні закупівлі, а також надання переваги 

вітчизняним виробникам послуг. 
Механізми регулювання торгівлі послугами також значною мірою мають рестриктивний, 

обмежувальний, можна сказати, неомеркантилістський характер. Кількісні обмеження передбачають пряму 
заборону іноземним компаніям і фізичним особам бути присутніми на національному ринку послуг або 
запровадження кількісних квот на імпорт іноземних послуг. Уводять обмеження на створення на внутрішньому 
ринку філій іноземних компаній із надання послуг, на пересування як виробників, так і споживачів послуг. 

З метою упорядкування, систематизації та зняття перепон у торгівлі послугами і було прийнято 
спеціальну угоду ГАТС, у якій сформульовані основні позиції щодо механізмів регулювання в даній сфері 
міжнародних економічних відносин. Відправним пунктом при цьому було усвідомлення того, що і міжнародна 
торгівля послугами, і система регулювання міждержавними послугами значно відстають від аналогічних 
процесів у сфері торгівлі товарами та в інвестиційній сфері. Режим найбільшого сприяння (РНС – ст. ІІ Угоди 
ГАТС) і національний режим (НР – ст. ХVІІ) – фундаментальні принципи, на яких мають будуватися відносини 
членів СОТ у торгівлі послугами. Однак, як і в угоді ГАТТ з питань торгівлі товарами, у ГАТС також є винятки 
щодо застосування РНС. 

Зокрема, в Угоді ГАТТ міститься дозвіл на створення зон вільної торгівлі, митних союзів, пільги в 
межах яких не розповсюджуються на країни – нечлени цих регіональних об'єднань. Інше важливе положення – 
це дозвіл країнам, що розвиваються, використовувати на постійній основі чотири категорії торговельних пільг 
(тарифні преференції за загальною системою преференцій; тарифні преференції, які діють між країнами, що 
розвиваються; пільгові диференційовані умови, сформульовані в низці Угод СОТ; спеціальний режим щодо 
найменш розвинених країн). Крім того, ст. ХХ ГАТТ дозволяє країнам – членам СОТ не дотримуватися 
принципу недискримінації при вжитті заходів, мета яких – захист суспільної моралі, охорона життя та здоров'я 
людей, тварин і рослин, охорона громадського порядку та виконання законів, охорона національної спадщини, 
що становить художню, історичну чи археологічну цінність. Останнім часом до цієї групи винятків входить 
широкий перелік обмежень екологічної спрямованості.  

Ще одна група питань, що дозволяє відійти від політики недискримінації, пов'язана з проблемою 
національної безпеки. Стаття ХХІ ГАТТ дозволяє члену СОТ вживати дії, необхідні для захисту суттєвих 
інтересів його безпеки щодо торгівлі зброєю, боєприпасів, військовими матеріалами, а також для постачання 
збройних сил і на виконання зобов'язань країн – членів СОТ, пов'язаних із зобов'язаннями збереження 
міжнародного миру та безпеки в межах статуту ООН. Водночас щодо зазначених положень існує одне дуже 
важливе обмежувальне зауваження. Зокрема, воно сформульоване у ст. ХХ ГАТТ-1994 та декларує, що 
зазначені заходи не будуть застосовувати в такий спосіб, який би виявився довільною та невиправданою мірою 
дискримінації, у вигляді прихованого обмеження міжнародної торгівлі. 

Режим найбільшого сприяння діє також в угоді ГАТС. У ст. ІІ Угоди зазначається, що кожний член 
СОТ має надати негайно та безумовно для послуг і постачальників послуг іншого члена СОТ режим не менш 
сприятливий ніж той, який надають для тих же послуг чи постачальників будь-якої іншої країни. У параграфі 2 
цієї статті йдеться, що будь-який член СОТ може продовжувати використовувати обмежувальний захід, який не 
узгоджується з режимом найбільшого сприяння за умов, що цей захід унесено до національного списку 
вилучень і відповідає додатку до ст. ІІ. У ст. ХІІІ ГАТС міститься також положення, яке виводить державні 
поставки і закупівлі послуг за межі РНС. Стаття ХVII ГАТС містить зауваження щодо країн – нечленів ГАТС, а 
саме: член СОТ може відмовити в перевагах Угоди, якщо він встановить, що послуга поставляється або на 
територію країни – нечлена СОТ, або з території такої країни, зокрема, це має застосовуватися щодо 
мореплавства. Таким чином, ГАТС дозволяє країнам – членам СОТ використовувати широкий перелік 
обмежень РНС за умов, що вони стануть згодом об'єктом обговорень у наступних раундах багатосторонніх 
переговорів про лібералізацію сфери послуг. 

Отже, вищезазначене доводить, що РНС у межах ГАТС має фрагментарний характер. Це пояснюють 
тим, що захист від імпорту у сфері послуг зазвичай здійснюється шляхом створення дискримінаційних умов у 
використанні іноземних послуг у межах національного ринку. Бар'єри в торгівлі послугами набувають форм 
діючих усередині країни національних законів, адміністративних розпоряджень, відомчих інструкцій тощо. З 
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огляду на це національний режим виступає в торгівлі послугами як принцип першочергової ваги, який багато в 
чому визначає положення країн – членів ГАТС у взаємній торгівлі послугами. 

Нагадаємо, що національний режим у межах ГАТТ і ГАТС щодо торгівлі послуг означає, що 
експортери й імпортери послуг однієї сторони угоди отримують на ринку іншої сторони у галузі всіх законів, 
постанов та адміністративної практики режим не менш сприятливий, ніж той, що надано місцевим виробникам 
послуг на ринку країни – члена угоди. Це означає на практиці, що саме національний режим, а не РНС, є 
насправді головним принципом, який забезпечує рівні умови конкуренції експортерам послуг на ринку країни-
імпортера. Принципи національного режиму викладено в ст. ХVІІ ГАТС: 

У секторах, що містяться в Національному переліку, та згідно з його умовами і вимогами, кожний член 
СОТ має надати послугам і постачальникам послуг будь-якого іншого члена СОТ щодо всіх заходів, які 
стосуються поставки послуг, режим не менш сприятливий, ніж той, який він надає таким же вітчизняним 
послугам чи постачальникам послуг. 

Будь-який член СОТ може виконати вимоги параграфа 1 наданням послугам та постачальникам послуг 
будь-якого члена СОТ або формально такого ж режиму, чи формально неідентичного режиму щодо того, який 
він надає своїм таким же послугам чи постачальникам послуг. 

Формально ідентичний чи режим, який формально відрізняється, вважають менш сприятливим, якщо 
він змінює умови конкуренції на користь послуг чи постачальників послуг цього члена СОТ порівняно з такими 
ж послугами чи постачальниками послуг будь-якого іншого члена СОТ.  

Як бачимо, надання національного режиму в межах ГАТС прив'язується, так само як і в РНС, до видів 
(секторів) послуг, на які він розповсюджується і якими охоплює тільки завчасно обумовлені види послуг та 
заходів. ГАТС дозволяє застосовувати вилучення з національного режиму за конкретними секторами (видами) 
послуг, а також щодо будь-якого із чотирьох способів поставки послуг. 

У торгівлі послугами жодні тарифи або фіскальні стягнення не застосовують, коли послуги або їхні 
постачальники прибувають на територію іншої країни. Захист власного виробника забезпечують через 
національні нормативи та правила. Відтак, країна, що здійснює лібералізацію, має вирішити, які заходи 
залишити, а які – модифікувати або усунути з метою забезпечення відповідності до правил ГАТС. До заходів, 
що потребують обов'язкового ухвалення таких рішень, входять ті, що впливають на доступ послуг і їхніх 
постачальників до ринку країни, а також ті, що регулюють діяльність постачальників послуг після їхнього 
закріплення на ринку. До них можуть належати: 

− ті, що обмежують доступ до іноземних послуг або їхніх постачальників; 
− ті, що створюють відмінності у ставленні до національних та іноземних постачальників або продукції. 

Щодо заходів, що впливають на доступ до ринку, які країна, що бере на себе зобов'язання, не хоче 
ліквідувати повністю, можна зазначити, що її зобов'язання підлягають особливим умовам. Форми таких умов 
перелічені у ст. XVI. При цьому жодні інші умови не можуть накладатися. 

Так само країна, беручи на себе зобов'язання щодо застосування національного режиму, може 
зазначити, що вона збереже певні відмінності у ставленні до іноземних і національних постачальників послуг 
або їхньої продукції (наприклад, застосовуватиме вищі ставки оподаткування страхових внесків, отриманих 
іноземними страховими компаніями). 

Види умов, які можуть ставити країни, що беруть на себе зобов'язання щодо доступу на ринок: 
− Обмеження кількості постачальників послуг (наприклад, іноземні банки та страхові компанії можуть 

створити тільки обумовлену кількість філій або дочірніх підприємств); 
− Обмеження загальної вартості операцій з послугами або активів (наприклад, тільки 10 % 

перестрахувальної вартості може належати іноземним компаніям); 
− Обмеження загальної кількості операцій з надання послуг або загальної кількості наданих послуг; 
− Обмеження загальної кількості фізичних осіб, що можуть залучатися до конкретного сектору, або яких 

може найняти постачальник послуг (наприклад, більшість членів ради директорів повинна мати громадянство 
цієї країни); 

− Вимоги щодо специфічного типу юридичної особи, яка надає послуги (наприклад, у банківській і 
страховій справах дочірні підприємства мають бути інкорпоровані); 

− Обмеження на участь іноземного акціонерного капіталу (наприклад, максимальна участь обмежена 
49 % акцій). 

Частина ІІІ ГАТС визначає вищий рівень зобов'язань, а саме: зобов'язання щодо надання національного 
режиму з доступу на ринок і додаткові зобов'язання. Усі вони є умовними. Учасник Угоди має їх виконувати за 
умов унесення до свого переліку специфічних зобов'язань у тому обсязі, у якому вони надані у переліку. 
Специфічні зобов'язання є результатом переговорів. 

Стаття ХХ визначає порядок оформлення Переліку специфічних вилучень. У ньому кожний учасник 
подає зобов'язання щодо доступу до ринку, надання національного режиму та додаткових зобов'язань. Для 
секторів, у яких приймають такі зобов'язання, у переліку зазначають: 

− обмеження й умови доступу на ринок, 
− умови й обмовки надання національного режиму, 
− прийняття додаткових зобов'язань, 
− загальні рамки для виконання зобов'язань, 
− дата набрання чинності зобов'язаннями. 
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Зобов'язання, узяті на себе країною, заносять у Розклад зобов'язань ГАТС. Кожен розклад ділиться на 
дві частини – горизонтальну і секторну. Горизонтальні зобов'язання поширюються на всі сектори послуг; 
секторні (конкретні) – стосуються конкретних секторів та підсекторів. 

Серед обмежувальних заходів щодо поставок послуг і постачальників послуг важливе місце посідає 
тест на економічну необхідність (ТЕН). Його використовують для регулювання торгівлі послугами і переліку 
конкретних зобов'язань сторін. Критерій економічної необхідності зазначено у ст. ХVІ ГАТС, однак стаття не 
містить його визначення, правил та процедур його застосування. Згідно з ТЕН, іноземний постачальник чи 
виробник послуг, а також безпосередні іноземні послуги допускаються на внутрішній ринок лише у випадку, 
якщо це необхідно для поповнення нестачі національних постачальників або самих послуг. ТЕН знайшов своє 
застосування практично в усіх формах поставок послуг. Особливо інтенсивно використовують інструменти 
економічної доцільності щодо комерційної присутності та присутності фізичних осіб. Вони можуть фіксувати 
певні національні галузі послуг як у масштабі країни, так і в розрізі окремих регіонів чи галузей; можуть 
обмежувати термін перебування фізичних осіб, регулювати форми й умови комерційної присутності 
виробників послуг тощо.  

Як випливає з попереднього викладу, світовий ринок послуг, міжнародна торгівля послугами 
потребують подальшої лібералізації з метою подолання асиметрії, що існує між питомою вагою послуг у 
національних економіках, та часткою послуг у світовій торгівлі. Переговори з лібералізації ринку послуг у 
межах Уругвайського раунду сприяли згрупуванню всіх методів захисту національних виробників послуг у дві 
групи: заходи впливу на доступ іноземних виробників на ринок послуг та заходи, що обмежують надання 
національного режиму іноземним виробникам і постачальникам послуг. Подальша лібералізація світового 
ринку послуг досягається методом переговорів та ініціатив (рис. 2). 
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Рис. 2. Переговорні методи й ініціативи для лібералізації ринку послуг 
Джерело: GATS and the Regulation of International Trade in Services/ еd. вy M. Panizzon, M. Pohl and 

P. Sauve. – Cambridge University Press, 2012. – P. 148–149. 
 
Використання кола "друзів" як методу переговорів є залучення членів-однодумців з неформальних 

секторальних і модальних груп. Такі країни-члени співпрацюють у лібералізації в певних секторах чи групі. 
Наприклад, у 2015–2016 рр. нараховувалося 14 таких секторів, а саме послуг із логістики, повітряного та 
морського транспорту, юридичних послуг, послуг, що пов'язані з комп'ютерними науками, охороною довкілля, 
будівництвом, експрес-доставкою, енергетикою, телекомунікаціями та фінансовими послугами. 

Двосторонні переговори шляхом вимог і пропозицій є основним методом регулювання міжнародної 
торгівлі послугами відповідно до Керівних принципів переговорів у межах ГАТС. Якщо переговори проведено 
у двосторонньому форматі, їх результати переносять на багатосторонню основу до інших членів СОТ у межах 
РНС. 
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Формули є кількісним і якісним методом забезпечення основного рівня лібералізації, що дозволяє 
запобігти "проблемі безбілетника"1 та полегшує переговорний процес серед великої кількості членів. 

Додатки у вигляді моделей, законів чи схем використовували, наприклад, у постпереговорному процесі 
в галузі морського транспорту та телекомунікаційних послуг. Вони сприяють більшій ясності та стандартизації. 

Переговорний процес у певних секторах економіки, зокрема телекомунікаційних послугах, морському 
транспорті та фінансах, має на меті поліпшити доступ до ринку та створення нових правил (Understanding on 
Financial Services – Розуміння фінансових послуг, Telecom Reference Paper – Документ із рекомендацій у сфері 
телекомунікаційних послуг). Якщо цей метод спочатку застосувався лише серед країн-членів (наприклад СОТ), 
то сферу його застосування було розширено. 

Багатосторонні угоди в межах СОТ охоплювали такі угоди: Торгівля у сфері цивільної авіації, 
Державні закупівлі, Міжнародна угода з молочної продукції та Міжнародна угода з яловичини. Останні дві 
угоди було поступово ліквідовано. На відміну від багатосторонніх угод (plurilateral agreements), багатосторонні 
угоди в межах СОТ (multilateral agreements) регулюють ринок послуг лише для членів СОТ. Результати 
багатосторонніх переговорів серед певних країн членів у сфері послуг поширюються на всі країни-члени через 
механізм РНС. 

Висновок. Отже, міжнародна торгівля послугами за своїм економічним змістом суттєво не 
відрізняється від торгівлі товарами. З огляду на це практично всі теорії міжнародної торгівлі можна повністю 
застосовувати і до торгівлі нефакторними послугами. Головним завданням залишається створення механізмів 
та інструментів лібералізації зазначеної сфери світогосподарських зв’язків. Кінцевою метою є прискорення 
темпів міжнародної торгівлі послугами з метою подолання асиметрії між обсягами міжнародного товарного 
обміну та обміну послугами.  
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1"Проблема безбілетника" – це економічний феномен, який полягає в тому, що споживач суспільного блага відмовляється 
від сплати за його користування. Одним із прикладів може бути відхилення від сплати податків. 
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Актуальність проблеми. В умовах розвитку економіки знань основним чинником інноваційногго 

розвитку та забезпечення міжнародної конкурентоспроможності є людський капітал, а особливо його форма 
креативний капітал, який включає такі характеристики, як творчі і моральні цінності, потребу в генеруванні 
нових знань та інновацій.  

Аналіз досліджень і публікацій. Найбільш визнчальними з даної теми дослідження є праці Т.Шульца, 
Г.Беккера, Т.Стюарта, Л.Едвінсона, Т. Сакайї,  Дж. Коулмена,  Дж. Хоукінса, Р.Флориди та ін. 

Метою статті є дослідження еволюція форм людського капіталу та виникнення концепції креативного 
капіталу в умовах розвитку економіки знань.   

Виклад основного матеріалу. В другій половині ХХ ст. в умовах формування економіки, заснованої 
на знаннях, головним чинником економічного зростання і забезпечення конкурентних переваг в глобальній 
економіці стає людина – носій знань, ідей, кваліфікації, досвіду, інформації. Очевидною стає обумовленість 
зростаючого впливу на економічний розвиток, на матеріальні умови буття неекономічних чинників – людських 
цінностей, свідомості, особливо її культурного прошарку, мотивів, поведінки та ін. Оскільки носієм знань і 
інновацій, які є ключовими чинниками економічного розвитку, є людина, то актуальною є потреба в 
дослідженні людського фактора в економіці.    

Дослідження, присвячені питанням розвитку людського потенціалу, як визначального фактора 
економічного росту і забезпечення міжнародної конкурентоспроможності, знайшли віддзеркалення в працях 
таких всесвітньо відомих вчених, як Ф.Бродель, М. Вебер,  Т. Веблен, Э. Дюркгейм,  К. Поланьї,  Й. Шумпетер 
та ін. Дослідження суспільних цінностей, що лежать в основі розвитку людського потенціалу в умовах 
зростаючого постіндустріального суспільства, набули розвитку також в низці концепцій і теорій. Найбільшого 
поширення набула концепція людського капіталу.  

Вперше термін «людський капітал» використав американський вчений-економіст Т.Шульц у 1961 р. 
[1], а його послідовник – Г.Беккер  розвинув цю ідею, визначивши його як сукупність навичок, знань і вмінь 
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працівників, затрати на які з часом можуть приносити відчутний прибуток як самому працівнику, так і його 
працедавцю та обґрунтувавши ефективність вкладень у людський капітал [2]. За створення основ теорії 
людського капіталу вченим була присуджена Нобелівська премія з економіки – Т.Шульцу в 1979р. та Г.Беккеру 
у 1992р.).  

Коли мова йде про капітал, маються на увазі певні активи, які є результатом інвестування і генерують 
протягом певного періоду часу доход. Подібним чином і людський капітал створюється шляхом інвестування в 
освіту, кваліфікацію, здоров’я і окупаються у вигляді більш кваліфікованої, продуктивної і високо оплачуваної 
праці і морального задоволення від неї. Тому термін “людський капітал” означає міру втіленої в людині 
здатності приносити доход і включає природжені здібності і талант, а також освіту і набуту кваліфікацію.[3]. 

Як відмічає Р.Шиллер з Йєльського університету, людський капітал є сьогоднішньою вартістю 
очікуваної довічної ренти [4]. Тобто, основним поняттям теорії людського капіталу є соціальні інвестиції, які в 
умовах формування постіндустріального суспільства є найважливішими серед інших видів інвестицій, оскільки 
саме вони формують ресурс для забезпечення міжнародних конкурентних переваг завдяки інноваціям, знанням, 
освіті, носіями яких є людина. 

Весь хід економічного розвитку свідчить, що значення особистого фактора в функціонуванні і розвитку 
суспільного виробництва невпинно зростає. За підрахунками вчених, в результаті росту рівня освіти і досвіду 
роботи величина людського капіталу в розрахунку на одного працівника, а тому якості праці як фактора 
виробництва, за останні сто років значно зросли [3]. Оскільки людський капітал становить базу технологічного 
досвіду, знань і кваліфікації, тому в сучасних умовах саме він, а не ресурси, технології, матеріальні цінності є 
основною рушійною силою економічного зростання. Ці положення знайшли віддзеркалення в моделі зростання, 
розробленій Р.Льюісом, лауреатом Нобелівської премії з економіки 1995р., в якій ріст виробництва 
визначається капіталом, хоча при цьому він поділений на уречевлений і людський.  

З другої половини 70-х рр. поширеним стало розуміння того, що ключем до економічного прогресу є 
соціальний розвиток суспільства, що  потребує зосередження не на економічному зростанні, а на вирішенні 
соціальних проблем, найперше, забезпеченні відповідного рівня освіти, кваліфікації, стану здоров’я, добробуту, 
що забезпечать саме зростання. Сучасні вчені відмічають, що важливу роль у формуванні людського капіталу 
також відіграють наука, інформаційне забезпечення, культура, мистецтво.  

Особливо зріс інтерес до проблем людського розвитку у 80-і рр. минулого століття, коли в країнах 
постіндустріального Заходу була створена основа для самовідтворювального поступального розвитку – 
економіка, що базується на виробництві, використанні і споживанні знань. Тому постіндустріальну 
господарську систему визначають як систему, засновану «на виробництві і споживанні знань» [5].  

В умовах розвитку нової економіки інвестиції в наукові дослідження і розробки перетворюють знання в 
найважливіший чинник виробництва, відносно зменшуючи значення традиційних факторів економічного росту 
– фінансового капіталу, трудових і природних ресурсів. Ключовим фактором для досягнення міжнародної 
конкурентоспроможності стає вивільнення творчого потенціалу нації. Економіка перетворюється в систему, що 
функціонує на основі обміну знаннями, які грають домінуючу і визначальну роль у виробництві національного 
валового продукту, стають важливою перевагою корпорацій в конкурентній боротьбі і на ринках праці. Тому  
японський дослідник  Т. Сакайя вважає, що зараз ми вступаємо в новий етап цивілізації, на якому рушійною 
силою є цінності, створювані знаннями, і саме тому називає цей етап суспільством, яке базується на цінностях, 
створюваних знаннями [6].  

Економіка, заснована на знаннях, різко знижує роль таких основоположних факторів виробництва, як 
природні ресурси, фонди, витрати виробництва та ін. Вони вже не визначають ту цінність, яку споживачі 
визнають за тим чи іншим продуктом. Поряд з такими традиційними показниками національної могутності 
держави, як територія, населення, рівень економічного розвитку, науково-технічний потенціал, нова економіка 
висуває на перший план нові чинники, як інформаційно-комунікаційний потенціал, нові знання, швидкість 
створення, освоєння і поширення нових технологій та ін. Здатність створювати, поширювати, використовувати 
знання стає ключем до процвітання нації. Це, в свою чергу, потребує високого рівня освіченості, здатності до 
наукового пошуку, інтелектуальних здатностей людей, які використовуються в процесі інтелектуальної праці. 
Це обумовило виникнення теорії інтелектуального капіталу. 

Поняття інтелектуальний капітал увійшло в науковий обіг на початку 1990-х рр. Т.Стюарт (США) і 
Л.Едвінсон (Швеція) надали цьому поняттю теоретико-науковий статус і перевели його в практичну площину. 
На практиці є різні визначення інтелектуального капіталу, однак найбільш повно його сутність розкриває 
визначення, що дали Д.Клейн и Л.Прусак – інтелектуальний капітал – це інтелектуальний матеріал, який 
формалізований, зафіксований та використовується для виробництва більш цінного майна [4].  

Х.Макдональд, штатний футуролог крупної компанії з виробництва комп’ютерів, визначив 
інтелектуальний капітал як сукупність знань працівників організації, що забезпечує її конкурентоспроможність. 
Водночас під інтелектуальним капіталом розуміється не кількість докторів наук, не інтелектуальна власність, як 
патенти і авторські права, а сума знань всіх працівників компанії, що забезпечують її конкурентоспроможність. 
В це поняття входять навчання плюс інтуїція, раціоналізаторські пропозиції, ділове співробітництво, обмін 
досвідом, надзвичайну цінність мають ідеї [4]. 

Підсумовуючи, можна зазначити, що інтелектуальний  капітал компанії –  це вартість сукупності 
інтелектуальних активів, зокрема інтелектуальної власності і ноу-хау,  природних і придбаних інтелектуальних 
здатностей і творчих здібностей працюючих, а також накопичених ними знань і досвіду. Тому інтелектуальний 
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капітал став предметом жорсткої конкуренції, а вміння користуватися ним – створювати, зберігати, продавати 
або ділитися знаннями – стало найважливішою економічною задачею, що стоїть перед окремими людьми і 
країнами.  

Дослідження у сфері інтелектуального капіталу переконливо  свідчать про значнно більшу цінність 
інтелектуальних фондів компаній  порівняно з їх  матеріальними ресурсами. Так, професор Колумбійського 
університету Ф.Ліхтенберг підрахував, що долар, витрачений на дослідження і розробки, приносить у вісім раз 
більший прибуток, ніж долар, вкладений в техніку. До подібних висновків дійшли і інші дослідники. Ч. Хенді, 
наприклад, з Лондонської школи бізнесу стверджує, що інтелектуальний капітал корпорації, як правило, в 3–4 
рази перевищує вартість її матеріальних доходів. А за розрахунками Л.  Едвінсона, співвідношення 
інтелектуального капіталу і сукупної вартості матеріальних засобів виробництва і фінансового капіталу варіює 
в межах 5:1 – 6:1[7].  

Інтелектуальні фонди компаній все більше витісняють фізичні і фінансові фонди в якості ключових 
основних факторів виробництва. Зараз американським компаніям потребується на 20% менше матеріальних 
фондів для виробництва продукції в розрахунку на 1 долар, ніж 30 років тому. Те ж стосується і оборотних 
фондів, які заміщаються інформацією [4]. Відносна роль інтелектуального капіталу в економіці в цілому і в 
окремій компанії невпинно зростає, причому в більшості випадків переваги дають саме знання.  

В постіндустріальному суспільстві працівники інтелектуальної сфери становлять домінуючий клас 
нового суспільства. Оскільки знання відрізняються від більшості матеріальних благ своєю рідкістю і 
неповторністю, їх цінність визначається законами цін монопольних благ, а їх носії посідають виключне 
становище в суспільстві. За мірою підвищення рівня кваліфікації працівників відмічається тенденція росту 
добробуту тієї їх частини, яка має здібності вище середніх. Окремі індивіди, соціальні групи і нації, що 
використовують переваги технологічного прогресу, мають в розпорядженні багатство, високі доходи, які вони 
створили своєю творчою працею. Яскравим прикладом цього може бути той факт, що зараз в   США лише 
кожен 15-й з тих, що становлять 1% найбагатших американців, має свої доходи як прибуток на капітал, в той 
час як більше половини представників даної групи працюють на адміністративних посадах в крупних 
компаніях, майже третина представлена практикуючими юристами і лікарями, а решта – становлять групу 
представників творчих професій, викладачів та ін. Чотири з п’яти, що зараз проживають в США мільйонерів, не 
примножили успадковані ними активи, а створили свій статок практично з нуля.  

В новій системі виробництва робоча сила діє як мережевий механізм прийняття рішень і реалізації 
задач, що потребує працівників з високим рівнем кваліфікації і освіти. Для компаній, де головне багатство – 
інтелектуальний капітал, саме мережі, а не ієрархії, є оптимальними організаційними конструкціями.  

Водночас, крім навичок і знань, людський капітал полягає в здатності людей складати один з одним 
деяку спільноту на основі норм і цінностей, що поділяються всіма його членами, а також готовності 
підпорядкувати свої інтереси інтересам групи. Таку здатність людей заради реалізації спільної мети працювати 
разом, в одному колективі американський економіст і соціолог, професор Університету Чікаго Дж. Коулмен 
визначив як соціальний капітал [8]. Практика показує, що в багатьох випадках господарюючі суб’єкти 
спираються в своїй діяльності не на зафіксовані регламентації, а саме на взаємні моральні зобов’язання.  

Суть теорії соціального капіталу – використання економічних принципів раціональної поведінки, норм 
взаємності і мережі громадянської активності, тому він здатен розширяти можливості соціального і 
економічного розвитку, оскільки сприяє координації дій людей. Особливість соціального капіталу в тому, що 
він описує інноваційну взаємодію між агентами, що знаходяться в різних традиційних секторах, і є 
колективним благом, на відміну від особистого блага будь-якого іншого капіталу. Ключовими елементами 
соціального капіталу суспільства є довіра, спільність ціннісних установок і сформовані на цій основі соціальні 
зв’язки, які сприяють координації і співробітництву для взаємної користі. Зміст даного поняття становлять 
норми і цінності, що поділяються соціальними групами.   

Отже, поява нових форм капіталу – людського, інтелектуального, соціального – пов’язана з новою 
роллю людини в процесах соціально-економічного розвитку. Саме освіта і наука, творчість в економіці як 
джерело інновацій і механізмів економічного росту становлять основу прогресу, фундамент успішного 
майбутнього, що спонукає уряди і бізнес інвестувати в їх розвиток. Подальші дослідження людського капіталу 
стали поштовхом для розробки теорії креативного класу (англ. creative class). Дослідження показали, що для 
ефективної реалізації спільних проектів та ідей недостатньо лише спільної мети та цінностей, а необхідними є 
творчі здібності, креативний спосіб мислення, моральні цінності, культура праці, потреба в генеруванні нових 
знань та інноваціях.  

Саме ці ідеї покладені в основу концепції «креативної економіки» (сreative еconomy), що виникла на 
рубежі 1980-х.р., а сам термін був введений у науковий обіг журналом BusinessWeek в 2000р. [9]. Основними її 
характеристиками є висока роль нових технологій і винаходів в різних сферах діяльності людини, великий 
обсяг вже існуючих знань і гостра необхідність генерації нових знань. Саме знання, освіта, винахідливість, 
реалізація талантів, здатність творити, створювати, вносити щось нове стає необхідним в умовах стрімкого 
розвитку нової економіки та становить основу для розвитку секторів креативної економіки, що заснована на 
інтелектуальній діяльності.  

У 2001 р. вийшла книга Дж. Хоукінса "Креативна економіка", в якій обґрунтовано настання пост-
інформаційної епохи, для якої інформація і знання – це ресурс, а рушійною силою і головною цінністю 
виступає творчість. Креативна економіка за визначенням – сектор економіки, заснований на індивідуальній і 
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колективній творчості, майстерності і таланті, здатний створювати добробут і робочі місця за рахунок 
використання інтелектуальної власності [10].  Автор виділив 14 галузей, що є ключовими в моделі креативної 
економіки, на які в середному припадає близько 11% ВВП розвинених країн, що складає 2,2 трилн. дол. при 8% 
рівні темпів зростання, що більш ніж вдвічі перевищує середньогалузевий. Подальші дослідження креативних 
галузей дозволили зробити висновок, що вони є двигунами розвитку національних економік та окремих 
регіонів.  

В креативній економіці, коли зростає значення ідей, а основним засобом виробництва стають 
інтелектуальні ресурси, людський креативний капітал є основным активом компаний, джерелом інновацій та 
економічного розвитку. На відміну від робітничого і обслуговуючого класу, креативний клас становить 
соціальна група людей, що включена в постіндустріальний сектор економіки, має чітко виражене почуття 
індивідуальності і особистої свободи, надає перевагу моральному і духовному задоволенню від праці, є зразком 
для наслідування і формує громадську думку.   

Схожі ідеї містять дослідження американського професора, економіста і соціолога  Р.Флориди, 
викладені в роботі «Креативний клас: люди, які змінюють майбутнє» [11]. Автор вважає, що економічне 
зростання набагато краще пояснюється теоріями людського капіталу та креативного класу, причому саме 
креативні спільноти виступають центрами різноманітності, інновацій та економічного зростання. В результаті 
аналізу політичного і економічного розвитку суспільства Америки він дійшов висновку, що його основою в 
останні роки стала креативна економіка, в основі розвитку якої – принцип 3-х «Т»: технологія (як основа для 
розвитку), талант (як основний креативний чинник) та толерантність (як інструмент формування сприятливих 
умов та інститутів).  

Ядром економічного, політичного, соціального розвитку він вважає креативний клас, який, у свою 
чергу, ділиться на підкласи: супертворче ядро (12% робочих місць економіки США), що охоплює працівників 
мистецтва, дизайнерів, програмістів, журналістів, інженерів, вчених, а також художників, архітекторів, 
редакторів, діячів культури, які залучені до творчого процесу. До цієї групи також належать працівники сфери 
високих технологій, фінансів, права, охорони здоров'я та управління, які створюють інноваційні продукти та 
послуги. До креативного класу, на його думку, належить група професіоналів, робота яких пов'язана з уже 
сформованими знаннями, – медичні працівники, юристи, фахівці із сфери бізнесу та освіти.  

Р.Флорида вважає, що капітал, а слідом за ним технології і компанії, все частіше переміщуються в 
місця з більшою концентрацією талановитих і креативних професіоналів. На основі проведеного аналізу він 
виділив 40 мега регіонів, які в найближчому майбутньому можуть стати центрами економічного зростання. 

Подібні ідеї містяться у книзі експерта Світового банку Ч.Лендрі «Креативне місто», в якій описаний 
розвиток сучасних міст, що стають найважливішим простором і місцем зосередження освітнього та 
інтелектуального ресурсу.   

До дослідження і класифікації галузей креативної економіки залучені і міжнародні організації, зокрема, 
Всесвітня організація інтелектуальної власності, Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), 
Програма Розвитку ООН та ін. У 2011 р. остання проголосила, що креативні індустрії стають новою тенденцією 
світового економічного піднесення, відіграють ключову роль у стимулюванні регіонального розвитку, оскільки 
значно більш стійкі до кризових явищ, ніж традиційні сфери виробництва, впливають на позитивну динаміку 
показників міжнародної торгівлі креативними товарами та послугами, а також за підтримки розвитку 
креативних галузей сприятимуть забезпеченню зайнятості, розвитку інновацій та торгівлі.  

На сьогооднішній день найбільш досконалою вважається класифікація креативних галузей Всесвітньої 
організації інтелектуальної власності, куди включені: реклама, архітектура, мистецтво, ремесла, дизайн, кіно та 
відео, музика, видавнича справа, програмне забезпечення, радіо і телебачення, візуальне та графічне мистецтво, 
паперова індустрія, дизайн та ін.  

В останні роки у багатьох країнах світу активно розвивається сфера креативної економіки, в якій 
працюють мільйони людей. Так, за оцінками фахівців, в США частка креативного класу становить 30 % всіх 
працюючих. В Європі креативна економіка забезпечує робочими місцями близько 8,5 млн людей і складає 4,5% 
ВВП ЄС.  

Лідером за розвитком креативної економіки визнана Велика Британия, яка розробила правову базу, 
стратегічні і політичні документи розвитку національної економіки через економічну, культурну і соціальну 
взаємодію. Міністерство культури, медіа та спорту Великобританії (UK Government Department for Culture, 
Media and Sport) визначило «креативні галузі» як сфери, основою яких є особисті творчі здібності, навички і 
таланти і у яких є можливості зі збільшення добробуту і кількості робочих місць за допомогою створення і 
використання інтелектуальної власності. 

Розвитку креативної економіки надається велике значення в країнах Європейського Союзу. Зокрема, на 
це спрямована реалізація програми «Креативна Європа», яка є одним з найбільших проектів Європейської 
Комісії культурно-гуманітарного спрямування і надає великі фінансові можливості для розвитку культури і 
креативного сектору в країнах ЄС та країнах-членах «Східного партнерства». «Креативна Європа» – це 
програма Європейського Союзу, спрямована на підтримку культурного, креативного та аудіовізуального 
секторів. З 2014 до 2020 року на підтримку європейських проектів, що дають можливість подорожувати, 
охоплювати нові аудиторії, обмінюватися практичними навичками та вдосконалюватися, планується виділити 
1,46 мільярда євро. 
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Учасником програми "Креативна Європа" в листопаді 2015 р. стала Україна, підписавши відповідну 
угоду. Участь у підпрограмі "Культура" та підпрограмі "Медіа" передбачає організацію та проведення 
навчальних заходів, ярмарок, фестивалів та заходів з розширення цільової аудиторії.  Участь в підпрограмі 
«Культура» включає в себе такі напрями, як підтримка транскордонного співробітництва, сприяння доступу до 
досягнень європейської культури і креативної індустрії, літературних перекладів, забезпечення доступності до 
цінностей і різноманіття культур Європи. 

Україна має значний потенціал розвитку креативного сектору економіки. Таким сектором, найперше, 
стають інформаційні технології. Зараз Україна посіла перше місце за кількістю IT-фахівців на території Європи, 
понад 100 тисяч українських програмістів працюють в різних компаніях. Попит на IT-фахівців на світовому 
ринку продовжує зростати і, за оцінками, до кінця 2020 р. кількість фахівців з України перевищить 200 тис. 
чоловік. 

Незважаючи на уповільнення економічної динаміки в країні, сектор інформаційних технологій і обсяг 
українських послуг ІТ і програмного забезпечення для Research& Development з кожним роком зростають. Так, 
в 2015р. експорт українського програмного забезпечення приніс прибуток в розмірі 2,5 млрд. дол. 

Висновки. Сучасний високий рівень розвитку технологій потребує інтелектуального і творчого 
ресурсу. Креативна економіка сприяє формуванню привабливого інвестиційного клімату, зростанню соціальної 
злагоди і розвитку соціальної сфери, модернізації сфери освіти и т. д. В рамках креативної економіки 
формуються нові економічні моделі, нові типи соціальних відносин, нові культурні парадигми. 

Все це обумовлює необхідність подальшого вивчення впливу креативного капіталу на формування і 
розвиток інноваційної економіки, що дозволить виявити ключові фактори розвитку економіки в умовах 
динамічних змін в способах її функционіонування. 
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СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ  

ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА СВІТОВОМУ РИНКУ 
 

Анотація. У статті обґрунтовані стратегічні пріоритети розвитку туристичних (та рекреаційних) 
послуг в Україні, виявлено напрями та перспективи підвищення їх конкурентоспроможності на світовому 
ринку. Особливу увагу приділено визначенню властивостей та особливостей послуги («товару-послуги») як 
різновиду сучасної економічної діяльності. Досліджено стан та системні проблеми розвитку туристично-
рекреаційних послуг в Україні на регіональному (та загальнонаціональному) рівні, визначено базові пріоритети 
та шляхи розв’язання проблем. Розглянуто питання щодо доцільності створення туристично-рекреаційних 
кластерів в Україні з огляду на ціль підвищення конкурентоспроможності українських туристично-
рекреаційних послуг на світовому ринку. Виявлено сутність європейських принципів сталого розвитку туризму 
та рекреації, визначено пріоритети їх втілення в Україні в контексті підвищення конкурентоспроможності 
національного туристичного продукту на світовому ринку. 

Ключові слова: туристичні та рекреаційні послуги; конкурентоспроможність; туристично-рекреаційні 
кластери; сталий розвиток туризму; ринок послуг; ринок туристичних послуг; стратегічні пріоритети; 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ НА УКРАИНЕ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ 

 
Аннотация. В статье обоснованы стратегические приоритеты развития туристических (и 

рекреационных) услуг на Украине, определены направления и перспективы повышения их 
конкурентоспособности на мировом рынке. Особое внимание уделено определению свойств и особенности 
услуги («товара-услуги») как разновидности современной экономической деятельности. Рассмотрено 
состояние и системные проблемы развития туристических и рекреационных услуг на Украине на 
региональном (и общенациональном) уровне, определены базовые приоритеты и пути решения проблем. 
Рассмотрен вопрос о целесообразности создания туристско-рекреационных кластеров на Украине исходя из 
цели повышения конкурентоспособности украинских туристско-рекреационных услуг на мировом рынке. 
Выявлена сущность европейских принципов устойчивого развития туризма и рекреации, определены 
приоритеты их внедрения на Украине в контексте повышения конкурентоспособности национального 
туристического продукта на мировом рынке. 

Ключевые слова: туристические и рекреационные услуги; конкурентоспособность; туристско-
рекреационные кластеры; устойчивое развитие туризма; рынок услуг; рынок туристических услуг; 
стратегические приоритеты; информационная поддержка; инфраструктура;евроинтеграция. 
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STRATEGIC PRIORITIES OF TOURIST TRADE DEVELOPMENT IN UKRAINE AND PROSPECTIVES 

OT ITS COMPETITIVENESS GROWTH IN THE WORLD MARKET 
 
Summary. Strategic priorities of tourist (and recreational) services development in Ukraine are grounded, the 

trends and prospective of its competitiveness enhancement in the world market are defined. The special attention is paid 
to the determination of service’s features and peculiarities  (compared with goods) as a kind of contemporary economic 
activity. The state and systemic problems concerning the tourist and recreational services development in Ukraine on 
the regional (and national) level are examined, the basic priorities and the ways of their achievement are determined. 
The challenge on practicability of tourist and recreational services clusters’ establishment  in Ukraine is considered,  
taking into account  the aim to raise the competitiveness of Ukrainian tourist and recreational services in the world 
market. The core of European principles concerning  tourism and recreation sustainable development is revealed, the 
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priorities of their implementation in Ukraine as the way to raise national tourist product’s competitiveness in the world 
market  are defined. 

Key words: tourist and recreational services, competitiveness, tourist and recreational clusters, tourism 
sustainable development, services market, tourist services market, strategic priorities, informational support, 
infrastructure, eurointegration. 

 
Актуальність проблеми. Пріоритетність розвитку ринку туристичних послуг в Україні до недавнього 

часу, традиційно розглядалась як другорядний напрям порівняно з металургійною промисловістю, сільським 
господарством та іншими секторами виробництва. Водночас, така позиція не відповідає загальносвітовим 
тенденціям. Адже у світовій економіці ХХІ ст. динаміка розвитку сфери послуг та її невід’ємної складової – 
сфери туризму та рекреації – випереджає динаміку розвитку реального сектора національної економіки. 
Економічним підґрунтям цього є здешевлення транспортних послуг, зростання доходів населення, збільшення 
прошарку середнього класу, зростання тривалості життя, а також збільшення кількості людей, що мають 
середню та вищу освіту (що сприяє зростанню попиту на нові враження, подорожі, відпочинок) та ін. Все 
більше країн світу усвідомлюють вигідність та вагомий соціально-економічний ефект від розвитку туризму та 
рекреації, у т.ч.: створення нових робочих місць, валютні надходження до бюджетів усіх рівнів, розвиток 
малого та середнього бізнесу, що обслуговує туризм та рекреацію, розвиток інфраструктурних об’єктів. 
Практику пріоритетного розвитку туризму та рекреації доцільно впровадити в Україні. Це потребує чіткого 
визначення стратегічних пріоритетів розвитку в Україні туристичних (та пов’язаних з ними рекреаційних 
послуг), що стане першим кроком на шляху підвищення їх конкурентоспроможності на світових ринках. Така 
постановка проблеми свідчить про вагоме теоретичне та практичне значення дослідження обраної теми. 

Аналіз досліджень і публікацій. Різноманітні економічні питання щодо сутності, ролі та специфіки 
розвитку ринку туристичних і рекреаційних послуг в Україні, визначення його місця у забезпеченні 
економічного зростання національної економіки розвивали відомі вітчизняні та зарубіжні вчені. Серед 
українських вчених: Мальська М.П., Антонюк Н.В., Балабанов Г.В., Ганич Н.М., Чорненька Н.В., Величко В.В., 
Поколодна М.М., Стафійчук В.І., Фоменко Н.В., Мандюк Н., Бейдик О.О., Бурнашов І., Слюсарчук О.П. та ін. 
Серед іноземних вчених, що досліджували питання рекреації та туризму – Холловей Дж.К., Тейлор Н., 
Тарасенок А.И., Гайдукевич Л.М., Хомич С.А., Клицунова В.А., Янковенко В.А. та ін.  Стратегії розвитку 
туризму та рекреації комплексно висвітлені у експертних доповідях світових організацій: «World Tourism 
Organization. UNWTO», «World Travel and Tourism Council WTTC», «The Economic Impact of Travel & Tourism 
2014. European Union» та ін. [1; 2; 3; 4]. Натомість зазначимо, що на сьогодні не існує єдиної наукової роботи, у 
якій би комплексно були представлені всі аспекти стратегічних пріоритетів розвитку ринку туристичних та 
рекреаційних послуг України, висвітлено перспективи підвищення їх конкурентоспроможності на світових 
ринках. Це свідчить про доцільність та актуальність дослідження даної теми у статті. 

Метою статті є визначення стратегічних пріоритетів розвитку ринку туристичних (та рекреаційних) 
послуг в Україні, обґрунтування напрямів та перспектив підвищення їх конкурентоспроможності на світовому 
ринку. Для досягнення мети у статті поставлено та розв’язуються наступні завдання: 

- визначити властивості та особливості послуги («товару-послуги») як різновиду економічної діяльності;  
- охарактеризувати стан та системні проблеми розвитку туристично-рекреаційних послуг в Україні на 

регіональному (та загальнонаціональному) рівні, визначити шляхи їх розв’язання; 
- визначити доцільність створення туристично-рекреаційних кластерів в Україні з огляду на підвищення 

конкурентоспроможності українських туристично-рекреаційних послуг на світовому ринку; 
- обґрунтувати сутність європейських принципів сталого розвитку туризму та рекреації; визначити 

пріоритети їх втілення в Україні. 
Виклад основного матеріалу. Світовий ринок послуг є дуже різноманітним, він постійно модифікується 

та видозмінюється. Невід’ємною складовою світового ринку послуг є туристичні та рекреаційні послуги. 
Зазначимо, що сутність «послуги» як економічної категорії полягає у наступному:  «послуга» включає широке 
коло видів економічної діяльності. Послуга – це виконання, згідно з договором однією стороною (виконавцем) 
за завданням другої сторони (замовника) певних дій або здійснення певної діяльності, що споживаються в 
процесі їхньої реалізації. Головне призначення послуги – задоволення потреб людини. Послуги є складовою 
сфери нематеріального виробництва. Послуги задовольняють найрізноманітніші потреби людини: суспільні, 
виробничі, особисті. Відповідно до різномаїття задоволення потреб людини та особливостей функціонування 
послуги класифікуються за різними ознаками: за характером праці, спрямованістю дії, економічною основою 
функціонування, формою організації та частотою попиту, місцем та характером споживання тощо. Товар-
послуга має специфічні ознаки: сутність послуги, як правило, полягає не в матеріально-речовій формі, а в її 
корисному ефекті; процес виробництва послуги збігається з моментом її споживання в часі та просторі (послуга 
лікаря, вчителя, екскурсовода тощо); послуга не може накопичуватись та транспортуватися. Ознаки «товару – 
послуги» полягають у її невідчутності; неподільності; непостійності (мінливості);недовговічності. Натомість, 
саме ринок послуг у світовій економіці демонструє позитивну динаміку (незважаючи на кризи та депресії). 

Станом на 2015 – початок 2016 р. існує декілька різновидів статистичних систем та класифікацій послуг 
(в основу яких покладено різні критерії статистичної звітності та обліку ринку послуг). Серед найбільш 
вживаних, у світі розрізняють класифікації послуг, які застосовують: Керівництво з платіжного балансу (МВФ); 
Класифікація торгівлі послугами Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) та Європейської 
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Комісії статистики; Система національних рахунків ООН 1993 року (СНР ООН 1993, Світовий Банк); 
Класифікація основних продуктів ООН; Класифікація послуг Світової Організації Торгівлі (СОТ), що поєднує 
155 видів послуг. Зокрема, послуги, «пов’язані з туризмом» виокремлюють у класифікації послуг системи 
ГАТС (СОТ), публікаціях ЮНКТАД, Класифікації торгівлі послугами ОЕСР та Євростату (ЄС) [5]. 

У світовій економіці позитивна динаміка розвитку ринку послуг та зростання попиту на послуги 
спостерігається внаслідок багатьох причин: підвищення життєвого рівня населення; зростання продуктивності 
праці у сфері матеріального виробництва та вивільнення внаслідок цього робочої сили, яка працевлаштовується 
саме у сфері послуг; «віртуалізація» багатьох потреб населення (Інтернет, мобільний зв'язок, цифрові технології  
тощо); поява принципово нових сфер економічної діяльності – «економіка здоров’я», «безперервна освіта», 
«електронне врядування» тощо.  Динаміка приросту обсягів світової торгівлі послугами з початку ХХІ ст. і до 
2016 р. значно перевищує динаміку приросту торгівлі товарами реального сектору виробництва. 
Прослідковується і тенденція щодо неухильного зростання питомої ваги послуг у структурі світового ВВП: з 30 
– 35 % у 70-х роках ХХ ст. до 60 – 70 % за період 2010 – 2015 рр.  

У структурі світової торгівлі послугами, за 2015 р. найбільшу питому вагу посідали: бізнес-послуги – 
30,7 %; послуги транспорту – 20,8 %; послуги у сфері туризму – 21,1 %; фінансові послуги – 13,9 % тощо. 
Послуги у сфері рекреації на світовому ринку послуг оцінюються у 0,4 % від загального обсягу наданих послуг 
у 2015 р. На світовому ринку послуг найбільш динамічно за період з 2012 по 2015 рік зростали послуги 
будівельної галузі, транспортні послуги, послуги бізнесу та фінансової сфери, а також – туристичні (+ 4,2 %) та 
рекреаційні послуги (+ 1,1 %). У ХХІ ст. ринок послуг стає каталізатором світового виробництва, науково-
технічного прогресу та зростання світового ВВП в цілому. Цьому сприяють комп’ютеризація, інформаційно-
технологічні та глобалізаційні процеси. Сектор послуг у розвинених країнах світу надає цим країнам 
щонайменше половину отриманих річних прибутків. Саме тому – провідним світовим трендом країн «золотого 
мільярду» є переорієнтація структури їх національної економіки з пріоритетності виробництва товарів на 
виробництво послуг. Питома вага сфери послуг у структурі ВВП країн світу, що є розвинутими та країн, що 
динамічно розвиваються, традиційно залишається досить вагомою (див. таблицю 1).  

Таблиця 1 
Питома вага сфери послуг у ВВП країн світу (2014 р.)  

Розвинуті країни Частка  
(%) у ВВП 

Нові індустріальні 
країни 

Частка  
(%) у ВВП 

США 78,6 Гонконг 92,88 
Японія 73,15 Сінгапур 74,86 

Німеччина 71,19 Аргентина 64,56 
Велика Британія 79,02 Туреччина 64,41 

Канада 70,79 Бразилія 69,32 
Країни з перехідною 

економікою 
Частка 

 (%) у ВВП 
Країни, що 

розвиваються 
Частка  

(%) у ВВП 
Україна 62,64 ОАЕ 38,78 
Росія 59,9 Єгипет 46,32 
Грузія 66,81 Ангола 32,18 
Молдова 59,85 Колумбія 56,75 
Білорусь 64,83 Еквадор 50,19 

Джерело: складено за даними: [6; 7]. 
 
Прослідковується пряма залежність між інтенсивністю розвитку ринку послуг в країні та її економічним 

розвитком, станом та характером економічного зростання національної економіки. Адже розвиток ринку послуг 
у межах країни формує мультиплікаційний ефект економічного зростання, оскільки тісно пов'язаний з 
прискоренням  революційних технічних змін (комп’ютеризацією, інформатизацією суспільства), з підвищенням 
темпів розвитку технологічних програм в галузі телекомунікацій та інформації; із збільшенням попиту на 
фінансові, страхові, банківські послуги. Розвиток сфери послуг створює нові робочі місця для малого та 
середнього бізнесу, сприяє самозайнятості населення, що позитивно позначається на зростанні добробуту 
народу, збільшує податкові надходження до бюджету країни. «Невидимий» експорт та імпорт послуг у ХХІ ст. 
(у т.ч. внаслідок появи «фрілансерів») стає провідною статтею міжнародних інвестицій та  просуває країни до 
розвитку «відкритого інформаційного» та інноваційного суспільства. Отже, навіть та країна, яка не має 
достатніх традиційних матеріальних ресурсів (нафта, природний газ, природні копалини), використовуючи 
потенціал розвитку сфери послуг може досягти успіху: високих темпів економічного зростання, покращити 
платіжний баланс та увійти до складу розвинених країн світу. Вагомий потенціал у цій площині належить 
туристичним та рекреаційним послугам. 

Україна має всі передумови (історичні, культурні) людські та природні ресурси для розвитку 
туристичних та рекреаційних послуг, що може позитивно позначитись на її економічному зростанні. 
Туристичні послуги задовольняють базові потреби життєдіяльності людини, а саме: відпочинок – включно із 
екскурсіями, відвідуванням друзів та родичів; бізнес – ділові зустрічі, конференції; інші особисті потреби 
людини – освіту, релігійне паломництво, спортивні заходи, лікування тощо. Відповідно до цілей та потреб 
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життєдіяльності людини розрізняють і класифікацію туристичних та рекреаційних послуг.  Загальноприйнятою 
у світі є наступна класифікація туристичних послуг з огляду на цілі туристичних подорожей: туристичні 
подорожі з метою відпочинку і розваг; діловий туризм; релігійний туризм; лікувально-оздоровчий туризм; 
етнічний туризм; спортивний туризм; пригодницький (екстремальний) туризм; навчальний (освітній) туризм; 
науковий туризм; «зелений туризм» (сільський, агротуризм); екологічний туризм (екотуризм); морський 
туризм; міський туризм та ін. Значення ринку туристичних послуг у світі постійно зростає. Залучення 
іноземних туристів до країни є постійним джерелом поповнення валютних надходжень та державного бюджету. 
Туризм сприяє розвитку малого та середнього бізнесу, самозайнятості населення; підвищує престиж країни у 
міжнародному співтоваристві, ділових колах, сприяє розвитку «народної дипломатії» 

Питаннями розвитку туристичної галузі займаються як уряди окремих країн (діють спеціальні 
міністерства туризму), так і Міжнародні організації, включаючи Організацію Об’єднаних Націй, Всесвітню 
туристичну організацію (ЮНВТО / UNWTO), Організацію економічного співробітництва і розвитку, Всесвітню 
раду з подорожей і туризму (WTTC), Всесвітню асоціацію з питань дозвілля і відпочинку (WLRA) «Global 
Consumer Study». Ринок туристичних та рекреаційних послуг у ХХІ ст. тісно пов’язані. Рекреація – це процес, в 
основу якого покладено відпочинок людей у вільний від роботи час з метою відновлення фізичних та 
психологічних сил людини, що супроводжується лікуванням, реабілітацією. Рекреаційна діяльність охоплює 
також види діяльності, пов’язані з туристичною, санаторно-курортною, лікувально-оздоровчою, спортивною 
діяльністю. В Україні (станом на 2016 р.) було сформовано чотири великі туристичні регіони, що можуть 
надавати як туристичні, так і рекреаційні послуги. Це Кримський, Причорноморський, Приазовський та 
Карпатський регіони. Кримський регіон (внаслідок військової окупації РФ) є тимчасово окупованою 
територією, що нині непідконтрольна уряду України.  

Туристично-рекреаційний потенціал Західних регіонів України є потужним. До гірських районів 
Українських Карпат, які формують Карпатський регіон, входять Львівська, Чернівецька, Закарпатська та Івано-
Франківська області України. Гірські райони Карпатського регіону мають потужний ресурсний потенціал для 
розвитку туризму та рекреації (джерела мінеральних вод, лісові ресурси, унікальні гірські рекреаційні ресурси). 
Рекреаційна місткість Карпатського регіону (на рік) оцінюється від 2 млн. осіб до 8 млн. відпочиваючих і 
туристів, а також біля 12 млн. екскурсантів та туристів «вихідного дня». Для Західних регіонів України 
притаманна диверсифікація туристичних та рекреаційних послуг, а стратегічною метою є підвищення якості та 
стандартів надання цих послуг відповідно до стандартів розвинутих країн світу.  

До Приморських регіонів України входять Одеська, Миколаївська, Херсонська та підконтрольна Україні 
частина Донецької області. До 2013 року, щорічно, туристично-рекреаційний потенціал Приморських регіонів 
обслуговував, у середньому, понад 6 млн. осіб (з них до 4 млн. осіб – громадяни України). Серед спеціалізації 
туристично-рекреаційних послуг Приморських регіонів: морський відпочинок, круїзний туризм, spa-оздоровчі 
програми (на приморських територіях). Особливістю туристично-рекреаційної сфери Приморських регіонів є 
сезонний характер функціонування. Серед системних проблем – відсутність комплексного розвитку природних 
курортних територій, невирішеність питань із землевідведенням та землекористуванням щодо рекреаційно-
туристичних ділянок, відсутність екологічної утилізації ТПВ, екологізації водопостачання та водовідведення. 
Гальмує розвиток туризму та рекреації високий рівень «тінізації» доходів, які заробляють фізичні та юридичні 
особи впродовж літнього (курортного) сезону у «неорганізованому» секторі  туристичних послуг (йдеться про 
здачу житла в оренду у секторі домашніх господарств, про торгівлю «з землі», про «тіньові» послуги 
перевізників, екскурсоводів, масажу, лікування та ін. Серед системних проблем, що заважають розвитку 
туристично-рекреаційного потенціалу як Західних регіонів, так і Приморських регіонів України слід назвати: 
високий рівень моральної а фізичної зношеності об’єктів туристично-рекреаційної інфраструктури, занедбаний 
стан культурних пам’яток; незадовільна якість функціонування комунальної, виробничої, фінансової, 
транспортної, комунікаційно-інформаційної інфраструктури; проблеми транспортної доступності туристично-
рекреаційних об’єктів; недостатній рівень забезпечення професійними кадрами у галузі туризму і рекреації; 
недостатня кількість економічних, у т.ч. податкових та фінансово-кредитних стимулів для розвитку туризму, 
туристично-рекреаційного бізнесу; відсутність гарантованих інвестицій у туристичну галузь; незадовільний 
рівень інформаційно-маркетингового забезпечення просування туристичних, рекреаційних та інвестиційних 
можливостей регіонів України та ін. 

За даними Світового економічного форуму, Україна наразі використовує лише третину від наявного 
туристичного та рекреаційного потенціалу. Для розкриття та використання наявного в Україні туристичного та 
рекреаційного потенціалу (як свідчить світовий досвід господарювання)  доцільно створювати рекреаційно-
туристичні кластери. До мережі кластерів входить мережа постачальників, виробників, споживачів товару 
(послуги), елементи промислової інфраструктури, дослідницькі інститути, взаємозалежні у процесі створення 
доданої вартості. Кластер створює певну конкурентоспроможну мережу виробництва товарів (послуг) на основі 
використання наявного на місцевому (регіональному) рівні ресурсного потенціалу, орієнтуючись на створення 
робочих місць на місцевому (регіональному) рівні. Саме туристична сфера, рекреаційно-туристичні послуги 
найбільш придатні для того, щоб стати основою створення рекреаційно-туристичних кластерів в Україні та 
почати з цього процес економічного відродження та економічного зростання на місцевому, регіональному та, у 
кінцевому підсумку, на загальнонаціональному рівні. Комплексне поєднання природно-рекреаційних ресурсів, 
мінеральні вод та бальнеологічних курортів, культурних та історичних туристичних об’єктів становить 
реальний потенціал для розвитку в регіонах України конкурентоспроможних туристично-рекреаційних 
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кластерів. До того ж, формування таких кластерів в регіонах сприятиме зростанню економічної активності 
малого та середнього бізнесу (у сфері транспортно-транзитних перевезень, у сфері готельного та ресторанного 
бізнесу, у сфері розваг). Поряд з цим, активізується робота місцевих (регіональних) підприємств харчової 
промисловості, медичних установ, сфери роздрібної та оптової торгівлі та всіх інших сфер (у т.ч. сфери зв’язку, 
інформаційно-комунікаційних послуг). Мультиплікативний ефект економічного зростання від розвитку 
туризму та рекреації є вагомим. В регіонах України мають бути створені рекреаційно-туристичні кластери, що 
сформують «точки економічного зростання» на місцевому, регіональному рівні, забезпечать економічне 
зростання ВВП країни в цілому. За оцінками експертів, на 1 гривню, вкладену інвесторами у розвиток рекреації 
та туризму, за сприятливих умов слід очікувати до 8 – 10 додаткових залучених гривень інвестицій у суміжні 
сфери та галузі (що обслуговують туризм та рекреацію) [8]. Рекреаційна та туристична галузь набуває дедалі 
більшого значення для соціально-економічного розвитку України. Ця сфера є важливим чинником створення 
додаткових (нових) робочих місць, джерелом гарантованого поповнення валютних надходжень до державного 
бюджету. Туризм підвищує авторитет країни у світі. 

Туризм є одним з ключових видів економічної діяльності в країнах ЄС. З 10 країн – лідерів надання 
рекреаційних послуг у світі саме 5 країн ЄС є лідерами цього сегменту: Іспанія, Франція, Італія, Німеччина, 
Великобританія. Рекреація та туризм в країнах ЄС тісно пов’язані. Топ-10 країн ЄС за обсягом  активного 
сальдо надходжень і витрат від сектору подорожей і туризму (за 2014 р.) представляють: Іспанія (35, 4 млрд. 
євро), Італія (12, 5 млрд. євро); Греція (11,3 млрд. євро), а також такі країни як Франція, Німеччина, 
Великобританія, Хорватія, Мальта, Кіпр [5]. Політика ЄС у сфері розвитку рекреації та туризму спрямована не 
тільки на стимулювання розвитку національної економіки, але й на підтримку регіонального розвитку, на 
розвиток депресивних територій (віддалених, гірських регіонів). Зокрема, йдеться про стимулювання місцевих 
ремесел, креативної економіки, створення нових робочих місць, пов'язаних з обслуговуванням рекреації та 
туризму. Важливим є інвестування у культурну та архітектурну спадщину периферійних («депресивних») 
регіонів ЄС, фінансування реставрації об’єктів культури на місцевому рівні. Сфера рекреації та туризму у ЄС 
спеціалізується на санаторно-курортному лікуванні, екологічному та спортивному туризмі, відвідуванні музеїв, 
виставок, етно-фестивалів; організації екскурсій до місцевих культурних та історичних пам'яток; розвинутим є 
паломництво, релігійний туризм, культурно-пізнавальний туризм та ін. Сприяє розвитку туризму та рекреації в 
країнах ЄС і інтеграція окремих (місцевих) пам’яток культурної спадщини у єдину, логістичну «туристичну 
мережу» подорожей по території ЄС, активна рекламна компанія місцевих етнографічних комплексів, місцевої 
«кухні» та ресторанів з етно-стравами, розвиток «зеленого» туризму. 

В країнах ЄС у 2010 році було прийнято Стратегію Сталого економічного зростання «Європа – 2020», 
яка визначає цілі та середньострокові пріоритети розвитку Європейського Союзу до 2020 року. «Стале 
зростання», «розумне зростання» та «всеосяжне зростання» – головні орієнтири для всіх сфер європейської 
економіки у ХХІ ст., платформа їх відповідності концепції сталого (екологічно-зорієнтованого) розвитку. В 
країнах ЄС активно розвиваються туризм та рекреація, що приносить у бюджети стабільні надходження, 
створює робочі місця, стимулює місцевий розвиток. Саме тому туризм та рекреація перебувають у сфері 
державних інтересів ЄС.  

Пріоритети розвитку туризму та рекреації в контексті дотримання стандартів екологічно безпечного, 
сталого розвитку стають головним трендом країн ЄС до 2020 року. Про це йдеться у Європейській хартії 
екологічно безпечного туризму на захищених територіях (European Charter for Sustainable Tourism in Protected 
Areas). В країнах ЄС сформовано комплекс вимог щодо розвитку сталого туризму, у т.ч.: поінформованість 
(громадськості, споживачів) щодо принципів функціонування «захищених територій» як спадщини людства, 
яка має бути збережена для нинішніх та для наступних поколінь; дотримання стандартів екологічності, що 
враховують інтереси, безпеку та потреби довкілля, місцевих мешканців, місцевих підприємців та відвідувачів 
(туристів, рекреантів); захист і покращення природної і культурної спадщини місцевих територій, недопущення 
знищення унікальної туристично-рекреаційної спадщини на місцях через загрози антропогенного 
навантаження. Всі країни ЄС приділяють особливу увагу підтримці розвитку екологічно-безпечного туризму та 
рекреації на місцях; захисту наявних на місцевому рівні природних ресурсів; зниженню тиску антропогенного 
навантаження від туристичної діяльності, що може погіршити якість ландшафту, води та повітря, збільшує 
використання енергії та води, створює ризики забруднення природного середовища. Принципи сталого 
розвитку туризму на «захищених територіях» ЄС (екологічно-безпечних територіях) акцентують увагу на 
залученні представників місцевої влади, екологічних організацій, представників туристичної індустрії до 
розвитку і управління  територію (це важливо як для окремої території, так і для сусідніх з нею громад, 
регіонів) [9; 10]. В країнах ЄС особливу увагу приділяють взаємодії бізнес-структур з відвідувачами місцевих 
рекреаційних зон та парків стосовно надання туристичних та рекреаційних послуг, покращення їх якості. 
Зокрема, щодо створення креативних, особливих, автентичних туристичних продуктів. У ЄС зростає потреба 
щодо проведення просвітницької діяльності серед туристів та відвідувачів (у т. ч. для школярів, молоді), 
стосовно унікальних туристичних послуг певного регіону (місцевості). В країнах ЄС особливу увагу 
приділяють сприянню розвитку спеціальних (екологічно-зорієнтованих, сталих) туристичних продуктів, 
розвитку сталих видів підприємницької діяльності, поширенню інформаційних заходів, які поєднують 
ознайомлення туристів та рекреантів з природою та історичною (культурною, природною) спадщиною на 
місцях, в регіонах. Розвиток сталого туризму у ХХІ ст. розглядається як один з пріоритетних, стратегічних  
напрямків розвитку ринку туристичних послуг у світі. 



22 Стратегія розвитку України 
 
 

Висновки. В умовах євроінтеграції [11] дотримання принципів сталого розвитку туризму та рекреації в 
Україні означає прийняття та втілення європейських умов господарювання, європейських стандартів сталого 
розвитку як універсальних для всіх сфер національного господарства. Становлення українського туризму та 
рекреації на засадах сталого розвитку сприятиме заощадливому використанню наявних в Україні природних 
ресурсів, збереженню історичної та культурної спадщини на місцях та на регіональному рівні, зростанню 
ефективності та безпеки господарювання у сфері туристичного бізнесу. Адже сталий розвиток передбачає цілий 
комплекс заходів: від використання відновлюваної енергетики до утилізації сміття, очищення питної води, 
очищення та відновлення місцевих водоймищ, лісів, земель. Розвиток сталого туризму та рекреації в Україні 
відповідатиме критеріям раціонального, еколого-економічного, сталого господарювання, що є стандартом для 
всіх країн ЄС. Принципи сталого розвитку, розповсюджені не тільки на туризм та рекреацію, але й на всі інші 
сфери та сектори національної економіки сприятимуть підвищенню якості життя населення, позитивно 
вплинуть на інтеграцію України до структур та інституцій Європейського Союзу у ХХІ ст. [9; 10].  Отже – 
сталий розвиток туризму в Україні слід визнати одним із стратегічних пріоритетів підвищення його 
конкурентоспроможності на світових ринках. 

Серед системних проблем, які гальмують розвиток туризму та рекреації в Україні слід назвати наступне. 
1.Проведення АТО на території Донецької та Луганської областей, тимчасова окупація АР Крим та м. 
Севастополь, що не тільки унеможливлює розвиток туристичної сфери на тимчасово окупованих територіях, 
але й негативно впливає на перспективи розвитку туризму (перш за все в’їзного) в Україні в цілому (оскільки 
військові дії «відлякують» потенційних туристів). 2. Нераціональним є використання історичної та культурної 
спадщини України і довкілля. Часто на місцях ігнорують принципи сталого розвитку туризму, порушують 
екологізацію туристичної та рекреаційної діяльності. 3. Недосконалим є вітчизняне законодавство щодо 
ведення туристичного бізнесу. Діяльність туристичної та рекреаційної сфери в Україні визначається Законом 
України «Про туризм» та Законом України «Про курорти». Водночас, в Україні (станом на 2016 р.) відсутня 
«Державна цільова програма розвитку туризму та курортів». Держава не приділяє необхідної уваги 
інституційній підтримці розвитку туризму та рекреації. 4. У світовому інформаційному просторі майже 
відсутня об’єктивна та актуальна інформація про різноманітність та переваги туристичних та рекреаційних 
ресурсів України через відсутність цільових маркетингових заходів (та їх державної підтримки), що погіршує 
туристичний імідж України. В Україні відсутня система комплексної інформаційно-маркетингової підтримки 
розвитку національного ринку рекреації та туризму. Відсутня налагоджена робота туристичних інформаційних 
центрів (ТІЦ) [12]. Відсутнє консолідоване представлення туристично-рекреаційних можливостей та 
підприємств туристичної галузі України на всеукраїнських та міжнародних туристичних та інвестиційних 
заходах у світі.  

В Україні прийнято «Стратегію сталого розвитку України на період до 2020». Відповідно до положень 
Стратегії, за «вектором гордості» у сфері сприяння розвитку туризму та рекреації передбачено підготовку: 
Державної Програми розвитку туризму; Державної Програми популяризації України у світі та просування 
інтересів України у світовому інформаційному просторі  (просування бренд-меседжу: «Україна – країна, 
приваблива для туризму»); Програма створення бренду «Україна», адже саме такий бренд має стати 
«візитівкою» національного туристичного та рекреаційного продукту України в усьому світі. На порядку 
денному для України – розробка та впровадження основних пріоритетних напрямів державної політики з 
розвитку туризму та рекреації, у т.ч.: удосконалення правових засад регулювання туристичних відносин; 
становлення туристичного бізнесу як високорентабельної галузі економіки; заохочення національних та 
іноземних інвестицій у розвиток індустрії туризму, рекреації та створення нових робочих місць; сприяння 
розвитку в'їзного та внутрішнього туризму, сільського та екологічного (зеленого) туризму, інших різновидів 
туризму та рекреації та їх поєднання; розширення міжнародного співробітництва у сфері туристичної 
діяльності та утвердження України як конкурентоспроможної держави на світовому ринку туристичних та 
рекреаційних послуг.  

Щодо розвитку ринку туристичних та рекреаційних послуг в Україні (на період до 2020 р.) визначено 
низку стратегічних пріоритетів [12], практична реалізація яких позитивно позначиться на зростанні 
конкурентоспроможності туристичних та рекреаційних послуг як на внутрішньому, так і на світовому ринку. 
Стратегічними пріоритетами розвитку ринку туристичних послуг (та суміжних з ними рекреаційних послуг) в 
Україні слід визнати: заощадливе та раціональне відношення до об’єктів культурної спадщини на місцевому 
рівні для здійснення туристичної та рекреаційної діяльності; розроблення  і  затвердження Державної цільової 
програми розвитку туризму і курортів України на період до 2022 року; розвиток сталого туризму, зеленого 
туризму у сільській місцевості; створення якісного та диверсифікованого туристичного продукту на основі 
раціонального використання наявних на місцевому рівні туристичних та рекреаційних ресурсів; створення в 
Україні туристично-рекреаційних кластерів; формування позитивного іміджу України (створення бренду – 
«Туристична Україна») у сфері туризму на зовнішньому та внутрішньому туристичному ринку; створення в 
Україні загальнодержавної інформаційної мережі у сфері туризму та курортів (рекреації), зокрема шляхом 
розвитку мережі спеціалізованих інформаційних центрів (що будуть спеціалізуватися на оприлюдненні 
інформації щодо об'єктів туризму та рекреації) на всій території України. 
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Анотація. У статті розглянуті основні тенденції розвитку енергетичних ресурсів світової економіки. 

Розкрито, передусім, вплив кон’юнктурних параметрів світового нафтового та газових ринків на розвиток 
світового господарства. 
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ТЕНДЕНЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены основные тенденции развития энергетических ресурсов мировой 
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THE TENDENCIES OF USING POWER RESOURCES OF WORLD ECONOMY 

 
Abstract. In the article the main trends of development of power resources of world economy are considered. It 

is exposed the impact of conjuncture parameters of the global oil and gas markets on development of world economy. 
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Постановка проблеми. У сучасній економіці вкрай гостро стоять питання забезпеченості 

енергетичною сировиною, вичерпності вуглеців, їх дорожнеча, а також непередбачуваність розвитку світового 
ринку енергоносіїв. Впродовж багатьох століть один вид енергетичної сировини змінював інший. Але що 
лежить в основі цього заміщення і за якими законами відбувається заміна сировини не було достатньо 
досліджено. Зокрема, не були досліджені тенденції зміни енергетичних ресурсів або, точніше, енергетичного 
укладу і відповідно яким чином відреагує на таку зміну світова економіка. У цьому контексті, насамперед, 
суттєвого значення набуває питання про те, як вплине волатильність світових цін на нафту на економічне 
зростання та макроекономічну стабільність тощо. Вивчення цієї проблеми відкриває значні перспективи в 
галузі прогнозування тенденції тривалості того чи іншого енергетичного укладу і, отже, дає можливість більш 
ретельного планування як економік окремих країн, так і світової економіки в цілому. 

На сьогодні у світовій економіці спостерігається тенденція зміни одного енергетичного ресурсу на 
інший. Однак недостатня вивченість цієї проблеми не дозволяє однозначно зрозуміти, як реагувати на зміни, 
що відбуваються на світовому ринку енергоресурсів. Окрім того, у сучасних умовах світова економіка 
переживає структурну кризу, що знайшло відображення в існуванні різних поглядів на цю проблематику. 
Наприклад, однією з причин кризи вважається зміна нафтового укладу на газовий. Така зміна енергетичного 
укладу завжди супроводжується кризою, оскільки остання в даному випадку означає нижню точку 
енергетичної хвилі. 

Втім, процеси, що відбуваються у нафтогазовому секторі, мають вплив не лише на світову енергетику у 
цілому, але і на докорінні зміни всієї світової економіки. Зміна обсягів видобутку та ціни нафти та газу на 
світовому ринку призводила до суттєвих зрушень у галузевій та територіальній структурі світового 
господарства. У сучасний період глобального розвитку технологічні та фінансові переваги країн-лідерів у 
нафтогазовому секторі дають змогу впливати на тенденції та параметри використання світових енергетичних 
ресурсів. Це, в свою чергу, закладає підвалини зміни темпів зростання та трансформації світової економіки. 

Мета статті полягає у виокремлені сучасних тенденцій впливу інноваційного розвитку енергетичних 
ресурсів, у першу чергу, нафти та газу,  на розвиток світової економіки. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Розвиток світових енергоресурсів, передусім, ринків нафти та газу 
є актуальною темою досліджень економічної науки. Аналіз цієї проблематики має багатоаспектний характер. 
Загальні теоретичні засади даної проблеми розглянуті в наукових працях провідних західних економістів, таких 
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як, Дж.Форрестер, Дж.Сакс, Ф.Ларрен, Д.Стігліц, Е.Далфер, Дж.Кларк, М.Портер, Дж. Харвей, Ф.Хуберт, 
Ф.Махлуп, П.Кругман,Д.Еппл, Дж.Мід, П.Робертс та інші. 

Значний вклад в розробку теоретичних та прикладних аспектів функціонування світового ринку 
енергоносіїв внесли дослідження таких вітчизняних і зарубіжних науковців, як А Адельманс, Г.Вільямсон, Л. В. 
Баб'як, О. В. Баб’як, В. Бурлака, Д. В. Бусарєв, Д.Даннінг, К.Кємпбел, І.О.Кірнос, О.А. Кратт, С.Мастерс, Д.Мєрфі, 
Н.К. Максишко, Дж. Мюельбауер, Л. Нунціат, П.Одела, П.Солберг, М. Хілі, С. С. Чеверда, О.А. Швидкий, О. 
Шпак та ін. Втім, не отримали належного дослідження такого конкретного питання як тенденції впливу 
використання енергетичних ресурсів на трансформацію світової економіки. 

Основні результати дослідження. Сучасна структура світової економіки характеризується високим 
ступенем глобалізації, інтеграції і зростанням взаємозалежності її окремих галузей. Найбільш значущою є 
світова енергетика, яка все більше стає базовим сектором світового господарства, набуваючи риси глобальної 
системи, яка визначає не лише розвиток окремих держав, а й великих регіонів, будучи при цьому ареною 
зіткнення різних політичних інтересів і економічних протиріч. Світова енергетика набуває роль головного 
важеля у вирішенні завдань зростання національного добробуту, наповнення державних бюджетів і 
забезпечення геополітичних інтересів гравців-країн в окремих регіонах світу. Глобальна криза 2008 року стала 
каталізатором кардинальних змін на світових ринках енергетичних ресурсів. За цих умов загострилася 
конкуренція за ринки збуту між країнами-виробниками вуглеців. З’явилися альтернативні джерела енергії, 
проекти, постачальники і нові георегіональні ринки енергоресурсів [2]. 

Основними факторами та об’єктивними умовами розвитку глобалізації світової енергетики стали: 
− значне зростання обсягів міжнародної торгівлі енергоресурсами і як наслідок зростання попиту на 

енергоресурси з боку як розвинених країн, так і країн, що розвиваються; 
− виснаження сировинної бази традиційних вуглеців; 
− все більша віддаленість регіонів видобутку нафти і газу від ринків збуту і збільшення протяжності 

трубопровідних маршрутів; 
− зміни у сфері технологій енергозбереження, видобутку, виробництва, переробки ПЕР; 
− наявність транспортних альтернатив (залізничні та морські перевезення). 

Вплив глобалізації на використання такого традиційного енергетичного ресурсу як нафта знаходить свій 
прояв у таких тенденціях. По-перше, завдяки прискореному поширенню досягнень науково-технічного 
прогресу, глобалізація сприяє зниженню енергоємності сучасної економіки і таким чином діє в бік зменшення 
як загального споживання енергії, так і відносної частки цього дорогого енергоносія. По-друге, у період НТР, 
підвищуючи межі економічної доступності запасів нафти, процес глобалізації знижує гостроту проблеми 
виснаження її запасів, збільшує пропозицію цієї сировини за конкурентними і прийнятним для світової 
економіки цінами. По-третє, нафтовий шок 1970-х рр. завдяки впровадженню заходів енергозбереження в 
розвинених країнах, що стимулювало технологічний прогрес та посилення впливу країн ОПЕК на ціновий 
максимум у 1980-х рр., спричинив трансформацію світової економіки на основі поширення 5-го технологічного 
укладу з пріоритетним розвитком четвертинного сектору (сфери послуг), інформаційних технологій, 
електронної промисловості, інформаційно-комунікаційних технологій, оптоволоконної промисловості, 
телекомунікації, робото будування, зростання видобутку та використання газу. 

Після нафтових криз 1970-х і 1980-х рр., більша частина наукової дискусії щодо впливу нафтогазового 
сектору на світову економіку точилась навколо питань щодо обмеження постачання, енергетичної безпеки, 
впливу на світовий нафтогазовий ринок з боку країн-членів ОПЕК. У 2000-х рр. обговорення тенденцій 
розвитку нафтогазових ресурсів у світовій науці стосувались проблеми вичерпання викопних вуглеводнів та 
змін клімату під дією емісії СО2. Набула поширення та всесвітнього визнання ідея сталого розвитку. Зокрема в 
ЄС вже в Амстердамському договорі запроваджено пріоритет стратегії сталого розвитку ЄС, згодом цей 
пріоритет було відображено у Лісабонському договорі» та у Стратегії «Європа 2020», прийнятій у 2010 р. [20]. 
Відповідно цих завдань щодо нафтогазового сектору стосується адаптація до зміни клімату, зменшення 
споживання енергії в транспортному секторі, перехід до безпечного і сталого низьковуглецевого розвитку на 
основі ресурсозбереження. 

Постулат щодо обмеженості технологічно доступних запасів нафти та газу паралельно з фінансіалізацією 
світової економіки спричинив появу «нафтової бульбашки» у період з 2005 по 2008 рр., коли ціна нафти 
зростала не завдяки зміні фізичних обсягів на світовому нафтовому ринку та зростанні попиту завдяки 
економічному піднесенню в більшості регіонів світу, а під впливом спекулятивних дій на ринках деривативів. 
Оскільки в більшості світових контрактів ціна природного газу пов’язана з ціною нафти, то паралельно 
відбулось зростання ціни газу. Максимум ціни припав на 2008 рік [1]. 

Однак світова фінансово-економічна криза 2007-2008 рр. мала наслідком не лише зниження світового 
попиту на нафту та природний газ, але і кризу світових фінансових ринків, а у подальшому підвищення 
регулятивних вимог до надійності кредитно-банківських установ. Тому ціни сирої нафти, а, відповідно й 
природного газу, впали у 2009 р. але з поступовим відновленням світової економіки поступово знову почали 
зростати і з 2011 р. по 2014 тримались з невеликими коливаннями на рівні вище 100 дол. США за барель марки 
Брент. 
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Історично високі ціни на нафту та газ призвели до нової трансформації світової економіки [3]. 
Трансформаційні зміни світової економіки під впливом флуктуацій нафтогазового сектору стосуються 
наступних напрямів: 

− стрімкий розвиток альтернативної енергетики (здешевлення технологій, широке комерційне 
застосування, підвищення енергозабезпеченості країн); 

− нові форми державно-приватного партнерства; 
− сланцева революція як причина зміни світових енергопотоків (поширення  та комерціалізація 

технологій видобутку неконвенціальних нафти   та  газу  спочатку   у  США,   а   згодом  в  інших   країнах   та  регіонах 
світу);  

− поява нових технологій зберігання та транспортування газу, що потребує нових підходів    до    
розвитку    національних    та міжнародних    нафто-    і газотранспортних систем;  

− підвищення екологічних вимог на всіх етапах технологічного ланцюга нафтогазового сектору від       
видобутку до постачання кінцевому споживачу [4, c.32]. 

Попри активний розвиток альтернативних джерел енергії провідні світові аналітичні центри і міжнародні 
організації прогнозують тривалу залежність від нафтогазового сектору світового економічного зростання. 
Висока питома вага нафтогазового сектору у світовому енергобалансі спричинила вплив на світову економіку з 
боку США (рис. 1), які змогли забезпечити рентабельність, за умов надлишкової пропозиції та зниження цін на 
світових ринках нафти та газу. 

 
           Рис. 1. Виробництво сирої нафти у США, на січень місяць з 1929 по 2012 р., тисяч барелів 

Джерело: побудовано за даними [5] 
 

Оскільки сировинні товари, якими є нафта та газ, на світовому ринку визначаються у доларах США, то 
зміцнення обмінного курсу долара до інших валют також є чинником зниження ціни нафти. Іншою країною, яка 
може вплинути на флуктуацію нафтогазового сектору є Саудівська Аравія. Однак внаслідок геополітичних 
причин та бажання залишити частку світового ринку навіть за умови зниження ціни Саудівська Аравія не 
зменшила обсяги постачання на світовий ринок нафти та газу. У той же час світовий газовий ринок демонструє 
уповільнення розвитку, оскільки триває висока конкуренція з дешевими джерелами енергії (у першу чергу з 
нафтою). Світовий ринок альтернативних джерел енергії також уповільнився завдяки втраті конкурентних 
цінових переваг. 

Висновки. Серед тенденцій використання енергоресурсів світової економіки у якості одних із основних 
залишається, насамперед, мінливість, специфіка розвитку міжнародних ринків нафти та газу. Зокрема, зміни у 
видобутку та реалізації продуктів нафти і газу мають дуалістичний вплив на розвиток світової економіки: з 
одного боку, є чинником стимулювання світового економічного зростання, а з іншого, змінюють роль основних 
геоекономічних гравців глобального розвитку. Нерівномірний розвиток нафтогазового сектору є стимулом для 
урядів і міжнародного співтовариства удосконалювати використання енергетичних ресурсів та стимулювати 
інвестиції у перспективні енергетичні проекти. При цьому, коливання світових цін на нафту та газ посилює 
роль країн-глобальних лідерів, які демонструють переваги технологічного прогресу та високо конкурентних 
засад ведення бізнесу. Разом з тим, у світовому паливно-енергетичному комплексі слід відзначити і посилення 
тенденції до зростання ролі нетрадиційних енергоносіїв. Саме їм у перспективі буде, безперечно, належати 
пріоритетне місце у забезпеченні країн світової спільноти енергоресурсами. 
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Актуальність проблеми. Стратегія економічного розвитку держави є неповною без визначення 
напрямів і механізмів підвищення стабільності та ефективності діяльності державних підприємств. Національні 
державні фінанси в умовах домінування кризових явищ є напрочуд вразливими до зовнішніх і внутрішніх 
шоків, системних ризиків. Отже, фінансове управління має бути спрямоване на те, щоб усіляким чином 
враховувати ці ризики, управляти ними з метою зменшення їх негативного впливу та проробляти різні сценарії 
розвитку подій. Саме під час криз напрацьовуються технології та інструменти, які можуть стати механізмами 
практичних дій у напряму вдосконалення управління вітчизняною фінансовою системою. Водночас, прийняття 
рішень має базуватися на певних засадах, загальній платформі, яка зумовлює правильність розуміння проблеми 
та вибір правильного напряму руху.    

Аналіз досліджень і публікацій. Питанням розвитку фінансових відносин в державному секторі 
економіки України присвячені наукові праці таких вітчизняних вчених, як М.Д.Білик, І.А.Бланк, С.С.Гасанов, 
В.М.Геєць, Т.І.Єфименко, В.П.Кудряшов, І.О.Луніна, В.М.Опарін, О.О.Терещенко, В.М.Федосов та ін. 
Водночас, складність проблематики зумовлює необхідність поглиблення та розширення поля наукових і 
прикладних досліджень у цій сфері. 

Метою підготовки статті є окреслення принципів забезпечення підвищення ефективності діяльності 
державних підприємств та дотримання цих принципів в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Більшість зарубіжних досліджень посилається на можливість 
досягнення високого рівня конкурентоспроможності державних підприємств та їх успішного виходу навіть на 
міжнародні ринки. Однак умовою ефективності діяльності державних підприємств є вибір пріоритетів 
розвитку, забезпечення ефективного виконання фінансових операцій, вибір оптимальної організаційної форми 
діяльності та управління, чіткого дотримання принципів ефективного управління, у тому числі корпоративного. 
Останні знайшли відображення в документах міжнародних організацій і національних програмах.  

Зокрема, Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) до принципів корпоративного 
управління для державних підприємств віднесла: чітко визначені цілі функціонування, відмежування 
управлінських рішень від політичного впливу, прозорість[1]. Фахівці SIGMA виділили такі групи принципів 
управління підприємствами, у тому числі, державними: надійність і передбачуваність (юридична впевненість); 
відкритість і прозорість; відповідальність;  ефективність і результативність [2]. Проаналізуємо, наскільки 
реально зазначені принципи знаходять відклик у системі управління державними компаніями в Україні. 

Чітке визначення  цілей для державних підприємств та їх кадрового складу базується на досягненні 
компромісу між вирішенням соціально-економічних проблем, значимих для суспільства, та необхідністю 
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забезпечення прибуткової роботи самого підприємства. Розв’язання дилеми потребує особливої майстерності 
встановлення пріоритетності завдань залежно від економічної та політичної ситуації, характеру діяльності, 
наявності ресурсів і налагодження взаємовідносин з органами влади та партнерами.  

Як приклад, розглянемо діяльність Державного концерну «УкрОборонПром» (далі – Концерн).Станом 
на травень 2016 року в Концерні діяли 99 підприємств (з 133 зареєстрованих, частина з яких сьогодні 
знаходяться в АРК, зоні АТО тощо).    

За 9 місяців 2015 р. ці підприємства спроміглися отримати 1 млрд 626 млн грн чистого прибутку (за 
цей же період в 2014 році спостерігався збиток у 348 млн грн.), зробили відрахувань до бюджету на суму 3 
млрд. 100 млн. Середня заробітна платня склала 5333 грн., що маже на 31% більше, ніж за аналогічний період 
2014 року [3].  

99 підприємств формують 6 кластерів: авіабудування  та авіаремонту, бронетанкової техніки та 
артилерійського озброєння, високоточних озброєнь  та боєприпасів, радіолокації, радіозв’язку  та 
протиповітряної оборони (РЕР і ППО), суднобудування  та морської техніки, експортерів (табл.1). 

Таблиця 1 
Фінансові результати діяльності Державного концерну «УкрОборонПром» 

 
Чистий дохiд вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг, 

млн. грн. 
Кластер 

За 9 міс. 2014 р. За 9 міс. 2015р. Темпи зростання 

Експортери 925 2140 131% 
Авіабудування  та авіаремонту 4914 5528 12% 
Високоточних озброєнь  та боєприпасів 926 1315 42% 
Бронетанкової техніки та артилерійського 
озброєння 

1084 1746 61% 

Радіолокації, радіозв’язку  та ППО 608 556 -9% 
Суднобудування  та морської техніки 1989 3147 58% 

Примітка: складено автором за [3]. 
 

Одним із найбільш потужних кластерів є авіаційний, який дає роботу 31470 працівникам. За 
означений період у кластері відбулося збільшення обсягу реалізації товарів, робіт послуг на 12%. 
Результатами роботи цього кластеру за 9 місяців 2015 року було зростання фінансового результату  від 
операційної діяльності на 138%, EBITDA – на 187%, рентабельність EBITDA зросла з 7% до 17%, чистий 
прибуток збільшився на 1165%, CAPEX (капітальні інвестиції) – на 50%. 

Водночас зазначимо, що такі величезні успіхи досягнуто у військовий час, коли існує значний 
попит на продукцію та послуги Концерну. Не можна очікувати, що у мирний час підприємство 
продемонструє такі самі фінансові результати, оскільки у попередні, довоєнні, роки більшість кластерів 
Концерну була збитковою. Чи можливо поставити отримання фінансових результатів підприємства як 
головну ціль діяльності корпорації, враховуючи її непростий характер – це питання є риторичним.  

Розглянемо докладніше роботу одного з підприємств галузі – державного підприємства «Луцький 
ремонтний завод «Мотор». Це підприємство є флагманом галузі з ремонту авіаційних турбореактивних 
двигунів третього та четвертого поколінь для сучасних бойових літаків (Су-17, Су-20, Су-22, Су-24, Су-30, 
МиГ-29). Система менеджмента якості підприємства сертифікована на відповідність вимогам міжнародних 
стандартів ISO 9001 и AS/EN9110. У травні 2016 року Союз Національних бізнес-рейтингів повідомив, що 
державне підприємство «Луцький ремонтний завод «Мотор» посіло високі позиції в рейтингу за результатами 
статистичного ранжування і отримало: ЗОЛОТО рейтингу серед підприємств України за сумою 4-х номінацій 
фінансово-господарської діяльності; ЗОЛОТО рейтингу серед підприємств України у номінації «Показники 
ефективності використання ресурсів» [4]. Такі значимі успіхи підприємства мають свідчити про реально 
ефективне використання ресурсів. Водночас, якщо детально проаналізувати роботу підприємства, то побачимо 
іншу сторону медалі. Зокрема, територія заводу сягає майже 23 га, включаючи спортмайданчики, пожежну 
частину та інші об’єкти соціально-культурного призначення. Зрозуміло, що розрахунки обсягу реалізованої 
продукції (за 2015 рік – 484,5 млн.грн) на таку площу дають не самий високий рівень використання виробничих 
площ (близько 48 тис на м2 за рік). На заводі працює 950 осіб, а спеціалістів, які саме ремонтують двигуни – 
близько 350, тобто близько третини від загальної кількості. Насамкінець зазначимо, що левова частка 
контрактів (біля 80%) поступає з інших країн – з Китаю, В’єтнаму, Індонезії, країн Африки. Отже, помітно 
розходження між загальнодержавними цілями, що поставлено перед підприємством «Луцький ремонтний завод 
«Мотор» як державним підприємством, і цілями отримання задовільних фінансових результатів, які ставить це 
підприємство як суб’єкт господарювання в ринковій економіці.  

Іншим прикладом такого компромісного рішення є Державна цільова програма розвитку 17-ти 
національних аеропортів на період до 2023 року, яку Кабінет міністрів України затвердив на засіданні 24 
лютого 2016 року. Передбачається загальна сума фінансування в 8,7 млрд грн. за рахунок власних коштів 
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підприємств, коштів приватних інвесторів, місцевих бюджетів, залучених кредитних ресурсів, в тому числі під 
державні гарантії. Програма має на меті приведення інфраструктури авіаційного транспорту у відповідність до 
міжнародних стандартів, підвищення ефективності управління державним майном. Зокрема, буде збережено в 
державній власності аеродромів міжнародних аеропортів "Бориспіль" і "Львів"; повернення в державну 
власність аеродромів міжнародних аеропортів "Дніпропетровськ", "Київ" (Жуляни), "Харків", "Одеса", 
"Донецьк", "Сімферополь"; передача аеродромних та аеропортових об’єктів, які знаходяться в сфері управління 
Укрєвроінфрапроекту, в сферу управління Мінінфраструктури. Серед основних напрямів управління 
аеропортами та аеродромами вказано збільшення загального пасажиропотоку до рівня 24,3 млн пасажирів до 
2023 року (більш ніж удвічі  порівнянні з 2015 роком); збільшення пропускної спроможності аеропортів вдвічі, 
а також приведення рівня надання послуг в аеропортах у відповідність з міжнародними стандартами; 
скорочення часу на наземне обслуговування кожного повітряного судна до 35-40 хвилин. Водночас, зазначено, 
що буде здійснено розвиток неавіаційної діяльності аеропортів, який даватиме до 40% загальних доходів 
аеропортів. Відтак, магістральне завдання авіаційної інфраструктури – забезпечення авіапотоків – коригується 
відповідно до необхідності досягнення окупності витрат аеропортів   [5]. Відмітимо, що зростання неавіаційних 
доходів аеропортів є загальносвітовою тенденцією. Джош Касарда з Університету Північної Кароліни навіть 
ввів спеціальний термін – аеротрополіс, що означає надання аеропорту характеристики реального міста з 
розвиненою власною інфраструктурою, центрами обслуговування пасажирів, магазинами, комунікаційними 
точками тощо [6]. Водночас, в середньому у зарубіжних країнах неавіаційні доходи аеропорту становлять 15-
20%, що достатньо для їх окупності, і лише в окремих випадках сягають величини 30-40%. Таке 
співвідношення між неавіаційними та авіаційними доходами для деяких регіональних аеропортів загалом 
недоцільне, оскільки обсяг пасажиропотоків та їх якість не дозволить вести надприбуткову діяльність 
обслуговуючим підрозділам  [7]. 

Отже, чітке визначення цілей (передусім соціальних і фінансових) функціонування державних 
підприємств і їх дотримання можливе лише за таких умов:  якщо підприємство виконує замовлення держави та 
має для цього відповідне фінансування; коли воно є монополістом на певному ринку; у разі, коли його 
продукція є унікальною, інноваційною, що гарантує йому виживання на ринку. Іншою умовою є наявність 
системи управління, яка працює на основі колегіального прийняття рішень, має стратегічний характер і не 
підпорядкована політичному тиску. За відсутності цих умов необхідність забезпечити прибуткову діяльність 
буде йти врозріз із соціальною місію державної компанії, а у разі дотримання загальнодержавних цілей 
позитивний фінансовий результат може досягатися лише епізодично, при виникненні сприятливої кон’юнктури 
ринку. Можливими варіантами рішень може бути розмежування цілей функціонування державних підприємств, 
їх поділ на такі: загальнодержавні; розвитку місцевої громади; досягнення прийнятних фінансових результатів 
(фінансової ефективності); забезпечення продуктової, техніко-технологічної ефективності; ефективність 
маркетингових заходів; забезпечення розвитку галузі (сектору); сприяння довкіллю тощо. Процес формування 
мети діяльності державного підприємства має супроводжуватись декомпозицією цілей і завдань, розробленням 
«дерева цілей» за відомим методиками.  

Розглянемо досвід Норвегії щодо практики цілепокладання та оцінювання діяльності держпідприємств. 
В країні держпідприємства розподілені на чотири групи в розрізі таких цілей: 1) компанії з комерційними 
цілями; 2) компанії з комерційними цілями, які мають залишатися в Норвегії (до них, зокрема, належать великі 
підприємство нафтогазової галузі, телекомунікаційна компанія, фінансова установа, компанія з виробництва 
алюмінію, виробник мінеральних добрив); 3) компанії з комерційними та іншими особливими цілями; 4) 
компанії з цілями секторальної політики [8].  

В Україні також триває процес встановлення чітких цілей діяльності державних підприємств та їх 
спеціальних зобов’язань: дані, надані держпідприємствами щодо їх цілей діяльності опрацьовано, компанії 
поділені на три групи (лише комерційна діяльність, поєднання зі стратегічною діяльністю, лише стратегічна 
діяльність); розроблено проект закону, котрий має встановити чіткі цілі для 100 найбільших державних 
підприємств; розроблено методику щодо збору, нагляду й управління спеціальними зобов’язаннями 
держпідприємств; проведено попередній аналіз спеціальних зобов’язань держави (в розрізі комерційної та 
некомерційної діяльності, регульованого ціноутворення); розроблено методику розкриття некомерційної 
діяльності держпідприємств та надіслано її незалежним аудиторам та іноземним експертам, зібрано відповідні 
відгуки та коментарі. Визначення чітких цілей діяльності вітчизняних державних підприємств та їх спеціальних 
зобов’язань дасть змогу проводити оцінювання ефективності їх функціонування та їх фінансового стану, 
порівнюючи отримані результати з відповідними показниками у приватному секторі, якщо це коректно, та 
показниками подібних суб’єктів господарювання державного сектору в інших країнах (зокрема, країн ЄС) [9]. 

Відмежування менеджменту державних підприємств від політичного впливу вимагає кардинальної 
зміни характеру відбору кадрів на посади керівників державних підприємств; реформування структури 
управління підприємствами.  

Зазначимо, що, незважаючи на різноманітність конкретних форм управління у кожній країни, можна 
виділити два загальних підходи, що притаманні управлінню державними підприємствами: управління 
підприємствами здійснюється через спеціальні холдинги; держава здійснює безпосереднє управління 
підприємствами. Вважаємо, що перша форма є більш ефективною, оскільки забезпечує колегіальність у 
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підходах до управління державними підприємствами; забезпечує єдність стратегічного підходу до ключових 
питань організації роботи підприємств; зосереджує пакет акцій в єдиному управлінні тощо.   

У рекомендаціях ОЕСР також підкреслюється важливість корпоратизації (перетворення в господарські 
товариства) держпідприємств, що здійснюють комерційну діяльність. Такі державні підприємства повинні мати 
таку саму структуру корпоративного управління, як і приватні компанії. Це дає змогу поліпшувати управління 
державними підприємствами, зберігаючи критично важливі активи в державній власності [1].  

Висновки. Отже, забезпечення ефективності функціонування державних підприємств базується на 
чіткому дотриманні принципів корпоративного управління та співставленні витрат, управлінських зусиль і 
результатів. Головним принципом виділено чітке цілепокладання, визначення пріоритетності завдань залежно 
від економічної та політичної ситуації, характеру та потенціалу діяльності, потреби у налагодженні 
взаємовідносин з органами влади та партнерами. 
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Актуальність теми. Ефективне функціонування світових товарних потоків є важливою умовою 

економічного зростання країн світового співтовариства. Особливо зростає їх роль у сучасних умовах, коли 
набувають інтенсивного розвитку процеси глобалізації міжнародної економічної інтеграції, транснаціоналізації, 
регіоналізації світового господарства. Однією із основних складових цих процесів виступають світові товарні 
потоки. Тому розкриття сутнісних рис світових товарних потоків, специфіки функціонування є важливою 
науковою і практичною проблемою.  

Досліджуючи сутнісні риси світових товарних потоків, необхідно відмітити їх великий ступінь 
мінливості. Світові товарні потоки чутливо реагують на коливання економічної кон'юнктури і нові тенденції 
міжнародного попиту. У цьому зв’язку вони стають більш еластичними, мобільнішими. При цьому вся система 
світових товарних потоків характеризується високим динамізмом і розвивається більш швидкими темпами, ніж 
галузева диверсифікація та структура суспільного виробництва в світовому масштабі. На функціонування 
світових товарних потоків великий вплив мають такі фактори як створення мережі міжнародних господарських 
логістичних комплексів, розвиток міжнародних транспортних коридорів, різнорівневі механізми регулювання 
міжнародної господарської діяльності. На сучасному етапі розвитку міжнародних економічних відносин 
значний вплив має зростаюча монополізація економіки, поява так званих замкнутих ринків, для яких суттєвого 
значення набувають угоди, що укладаються між обмеженим числом суб’єктів господарювання, зокрема в 
контексті створення нових георегіональних торговельних угруповань. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед наукових праць, присвячених дослідженню 
теоретичних проблем розвитку світових товарних потоків, необхідно виділити роботи Андрійчука В.Г., Будкіна 
В.С., Лукяненко Д.Г., П. Кругмана, Новицького В.Є., Румянцева А.П., Савельєва Є.В., Сіденка В.Р., О. 
Уільмсона, Шниркова О.І., Філіпенка А.С. та інших, в яких досліджуються особливості розвитку 
перспективних напрямів руху світових товарного потоків. Аналіз змін, що відбуваються у сучасному 
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геоекономічному просторі, та вплив на них світових фінансових криз є суттєво важливим у формуванні нових 
напрямів руху світових товарних потоків на ринки георегіональних торговельних угруповань. Це є підставою 
для проведення дослідження теоретичних проблем світових товарних потоків. 

Мета дослідження полягає в обгрунтуванні теоретичних проблем світових товарних потоків в умовах 
формування глобальної економіки. 

Виклад основного матеріалу. Досягнення економічного зростання та забезпечення 
конкурентоспроможності на глобальних ринках є пріоритетними напрямами розвитку будь-якої економіки 
країн світу в умовах сучасного світового господарства [2]. 

Міжнародний поділ праці та міжнародна кооперація стали підгрунтям для виникнення світового 
товарного ринку, який розвивався на основі внутрішніх ринків, що поступово виходили за національні кордони. 
Міжнародні товарні ринки є основною ланкою світового ринку товарів, капіталів, робочої сили та послуг. У 
теоретичному контексті економічний зміст світового ринку, на наш погляд, полягає у гармонійному поєднанні 
міжнародної пропозиції та міжнародного попиту на товари, робочу силу, капітал, послуги. Враховуючи 
діалектичний зв'язок, як цілого та його частини, відповідно світового ринку та світового товарного ринку, 
сутність останнього, передусім, розкривається у відносинах між державами та їх представниками, що 
виникають при формуванні пропозиції та попиту на товари. 

Серед напрямів дослідження сучасного етапу еволюції міжнародної економіки проблеми впливу 
глобалізації на розвиток суспільного виробництва країн світового співтовариства займають одне з провідних 
місць. До них, безперечно, відносяться і питання формування глобалізаційних передумов, якісних зрушень, 
диверсифікації світових товарних потоків. Зараз під впливом глобалізації відбуваються значні зміни в умовах 
створення, функціонування та перенаправлення світових товарних потоків в масштабі світового економічного 
простору  

Теоретичною базою вивчення проблем розвитку світового товарного ринку є сукупність 
фундаментальних теорій дослідження торговельних зв’язків між країнами світу. Серед них передусім, треба 
відмітити неокласичні та альтернативні теорії міжнародної торгівлі [1]. У їх числі, насамперед, слід розглянути 
меркантелізм, суть головних положень якого полягає у наступному. 

По-перше, основою багатства країни є наявність в ній золота. Безумовно, в сучасних умовах, наявність 
великих золотовалютних резервів у країни відіграє суттєву роль у питаннях її економічної стабільності та 
безпеки. Але, на наш погляд сьогодні це є і великим ризиком для національної економіки, наприклад Китаю, 
оскільки велика частка золотовалютних резервів республіки знаходиться в американських фінансових активах. 
На тлі георегіональних суперечок за лідерство на світовому товарному ринку це суттєво впливає на політико-
економічну незалежність КНР.  

По-друге, заборона або суворе обмеження вивозу сировини і дозвіл безмитного імпорту сировини, яка 
не видобувається усередині країни. Це дозволить акумулювати запаси золота і тримати низькими  експортні 
ціни на готову продукцію. Така ситуація сьогодні характерна для країн з розвиненою країни. Вони проводять 
політику протекціоністських заходів щодо захисту своїх виробників, застосовують нетарифні методи 
регулювання імпортних мит, що закриває доступ на їх ринки для товарів з інших країн. Зокрема це ілюструє 
проблема реалізації українського металопрокату на світовому товарному ринку. Оскільки протекціонізм 
породжує ризик ланцюгової реакції то після захисту одних галузей потрібно захищати суміжні, що може 
привести до їх часткової чи повної стагнації. 

Альтернативою теорії меркантелізму є модель англійського економіста Девіда Хьюма «ціна-золото-
струми», яка ставить під сумнів положення меркантелістів. На його думку країни можуть постійно збільшувати 
кількість золота і це не вплине на їхню конкурентоздатність [3]. Тут акцентована увага на те, що приплив 
золота в результаті підтримки позитивного сальдо торговельного балансу збільшить пропозицію грошей 
усередині країни і призведе до зростання зарплат і цін. Внаслідок цього знизиться конкурентоздатність 
економіки країни. Навпаки, відтік золота з країни призведе до падіння цін і підвищить конкурентоздатність 
економіки країни. На наш погляд, реалії сьогодення внесли у цю теорію певні корективи. По-перше, приклад 
вітчизняної економічної ситуації, свідчить про те, що великі чи малі золотовалютні резерви не впливають 
суттєво на її теперішній стан та процеси освоєння світових товарних ринків вітчизняними товарами. Розвалення 
виробничої галузі економіки, велика еміграція, політична нестабільність, військовий стан у нашій країні 
суттєво обмежують можливості наших товаровиробників та експортерів. Виходячи із зазначеного, можливо, до 
теорії накопичення золотовалютних резервів, варто додати теорію військової доктрини. Це додало б, зокрема 
нашій державі впевненості на міжнародні політичні арені. 

По-друге, приклад багатьох країн, зокрема Китаю, Індії свідчить про те, що приплив чи відтік золота із 
країни суттєво не впливає на просування великої кількості їх товарів на світові товарні ринки. 
Товаровиробники країн світу змінюють напрями товарних потоків на світовому товарному ринку не 
турбуючись особливо про стан золотовалютних резервів своїх країн. Вони визначили перелік конкурентних 
товарів, вектори їх просування на світові товарні ринки та досить впевнено розвиваються. Зазначений підхід є 
позитивним і підтверджує суть теорії абсолютних переваг Адама Сміта, яка полягає в тому, що добробут націй 
залежить не стільки від кількості золота, скільки від їхньої здатності виробляти кінцеві товари і послуги [4]. 
Тому основним завданням тут є розвиток виробництва за рахунок поділу праці і його кооперації.  

Подальше обгрунтування цього положення знаходимо у працях Д. Рікардо. У його теорії торгівля 
вигідна кожній з двох країн, навіть якщо жодна з них не має абсолютної переваги у виробництві конкретних 
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товарів. Зокрема у відомій теорії порівняльних переваг він використовує поняття альтернативної ціни, що є 
порівнянням цін одиниць двох товарів на внутрішньому ринку, виражених через кількість робочого часу, 
витраченого на їхнє виробництво. Для будь-яких двох країн і для будь яких двох товарів порівняльна перевага 
залежить тільки від співвідношення продуктивності праці в кожній країні [5]. На наш погляд, тут суттєву роль 
відіграє зовнішньополітичний курс цих країн. На додаткову увагу заслуговує управлінський потенціал їх 
менеджерів, який сприяє ефективному просуванню товарів зацікавлених країн на світові товарні ринки.  

Д. Рікардо відзначав, що нерівномірність забезпечення факторами виробництва зумовлює потребу у 
міжнародній торгівлі. Кожна країна вивозитиме на світовий ринок саме ті товари, виробництво яких базується 
на використанні найчисленнішого і дешевого фактора: трудомісткі (численна і дешева праця), капіталомісткі 
(численний і дешевий капітал) або матеріаломісткі товари (численні і дешеві природні ресурси). Збільшення 
виробництва товарів, що базується на використанні певного кількісного фактора, забезпечить зростання попиту 
на нього, яке призведе і до підвищення його ціни. Навпаки, попит на інші товари, що має у своїй основі 
кількісний чинник,ту зв’язку з поглибленням спеціалізації виробництва скорочуватиметься, отже, 
знижуватимуться і ціни на них. Підвищення ціни на ресурсний фактор виробництва неминуче зумовить 
подальше збільшення його пропозиції, а зниження цін на інші фактори – скорочення їх пропозиції.  

Наслідком цього буде, з одного боку, тенденція до вирівнювання цін факторів усередині країн-
контрагентів, оскільки в кожній країні ціна дешевшого фактора зростатиме, а дорогого – знижуватиметься. З 
іншого боку, зросте нерівномірність у ресурсному забезпеченні, оскільки в кожній країні збільшується 
пропонування найчисленнішого фактора. Це сприятиме поглибленню міжнародного поділу виробництва і 
збільшенню обсягу міжнародної торгівлі. У підсумку сформується найдоцільніший міжнародний поділ праці. 
Зокрема, країни-партнери вироблятимуть найвигідніші товари з мінімальними витратами і відмовлятимуться 
від виробництва тих, для яких немає сприятливих умов. На ринку сформується вигідна як для виробників, так і 
для споживачів структура цін. Цей процес зумовлює нівелювання відмінностей у ресурсному забезпеченні та 
міжнародному поділі виробництва, зменшення обсягу міжнародної торгівлі, оскільки в країнах, де є численна і 
дешева праця, поступово скорочується виробництво трудомістких товарів і збільшується виробництво 
капіталомістких, а в країнах, де є численний і дешевий капітал, відбувається протилежний процес. 

Важливим фактором розвитку світових товарних ринків є дотримання принципів теорії відносних 
переваг взаємного попиту, яка ввела поняття інтернаціональної вартості [6]. Основна ідея цієї теорії зводиться 
до того, що в умовах вільної торгівлі на світових товарних ринках товари будуть обмінюватися за такого 
співвідношення цін, яке встановлюється в проміжку між існуючими всередині кожної з країн відносними 
цінами на товари, якими вони торгують. Точний кінцевий рівень цін взаємної торгівлі буде залежати від обсягу 
світового попиту та пропозиції на кожний з цих товарів. У даному зв’язку необхідно відмітити, що не 
врахування принципу відносних переваг веде до прорахунків у національній зовнішньоторговельній політиці.  

На жаль, така ситуація сьогодні спостерігається в Україні. Прорахунки влади у зовнішньоторговельній 
стратегії лишили наших товаровиробників підтримки у просуванні своїх товарів на світові товарні ринки. 
Зокрема, підписана Угода про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС дещо обмежує рух українських товарів 
на європейському ринку. Наша країна, за теорією співвідношення факторів виробництва, має змогу 
експортувати на світові товарні ринки товари, для виробництва яких вона має відносно надлишкові фактори 
виробництва, і імпортує ті товари, для виробництва яких вона має відносну нестачу факторів виробництва. 
Зокрема, це сільськогосподарська і високотехнологічна продукція відповідно. Про те, у цілому, наведені 
положення теорії співвідношення факторів виробництва на сьогоднішній день не втратили свого значення як 
одне з суттєвих теоретичних основ розвитку світового товарного ринку. 

На світовому товарному ринку спостерігаються глобальні зміни економічної активності, найбільш 
помітні в сфері енергетичних і мінерально-сировинних ресурсів. Зростання попиту на них зсувається з 
розвинених держав у країни у що розвиваються, переважно азіатські. За прогнозами експертів, попит на нафту з 
боку Китаю та Індії за період з 2015 по 2020 рр. майже подвоїться і досягне більш ніж 15 млн. барелів на день 
[7]. На наш погляд, до кінця зазначеного періоду азіатські країни за цим показником досягнуть рівня США - 
найбільшого споживача нафти на сьогоднішній день. 

У якості пріоритетів розвитку світових товарних ринків можна відзначити формування георегіональних 
економічних угруповань. Останнім прикладом цього може слугувати підписання у 2015 р. Угоди про 
Транстихоокеанське партнерство (ТТП) представниками 12 країн тихоокеанського узбережжя – США, Японії, 
Австралії, Брунею, В’єтнаму, Канади, Малайзії, Мексики, Нової Зеландії, Перу, Сінгапуру та Чилі. На наш 
погляд, це буде одна із найбільших у світі зона вільної торгівлі, учасники якої виготовляють близько 40% 
світового ВВП і контролюють третину світової торгівлі. Згідно Угоди буде скасовано більше 18000 мит на 
американські продукти, ліквідовано або зменшено мито на більшість товарів, введено взаємовигідне визнання 
багатьох регулятивних постанов. Також будуть скасовані постанови Плаза, що обмежували доступ японських 
товарів на північноамериканський ринок. Канада і Японія погодились відкрити свої ринки для американських 
молочних продуктів, а Нова Зеландія отримала переваги на американському молочному ринку. Було домовлено 
і про уніфікацію санітарних та фіто санітарних правил, спільну політику в сфері захисту інтелектуальної 
власності, державних закупівель, конкурентної політики [8].  

У експертному середовищі Угода визвала самі різні оцінки. Одні вважають, що це прорив для 
економіки і є знаком того, що правила СОТ пора змінювати, а створення Транстихоокеанського партнерства 
може стати «першою ластівкою», і незабаром в інших регіонах світу з’являться нові аналогічні об’єднання. Про 
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те, на нашу думку, створення ТТП приведе не до рівноправної та вільної торгівлі в регіоні, а до встановлення 
контролю США над економіками інших країн-учасниць. Транстихоокеанське партнерство направлено проти 
Китаю, Росії та в цілому проти БРІКС.  Занепокоєність висловило і впливове китайське видання Global Times, 
яке написало, що ТТП буде використовуватись певними його учасниками в якості механізму тиску на Пекін, 
при цьому вважаючи, що підстав для хвилювання немає, оскільки, без участі Китаю подібне регіональне 
об’єднання буде мати тільки обмежену життєдіяльність. 

У відповідь на формування ТТП Євразійський економічний союз може бути пов'язаний з проектом 
«Нового Шовкового шляху», до якого ввійдуть країни, що залишились поза членства у Тихоокеанському 
партнерстві. Таким чином, можна висловити припущення, що цих два союзи будуть боротись за ринок 
Євросоюзу. США пропонує трансатлантичні зв’язки, а Росія і Китай «Велику Євразію» від Лісабону до 
Шанхая. На думку багатьох експертів, це буде одна із головних геополітичних битв майбутнього десятиліття. 

У зазначеному контексті слід відмітити економічні зв’язки між Латинською Америкою та 
Європейським Союзом, що є важливими торговельними партнерами. Так якщо у 2004 р. експорт країн ЄС в 
країни Латинської Америки і Карибського басейну становив 55,1 млрд. євро, а імпорт - 64,3 млрд. євро, то у 
2013 р. експорт ЄС вже склав більше 120 млрд. євро, а імпорт збільшився до 102 млрд. євро [1]. Однак слід 
зазначити, що структура торгового обміну між двома регіонами залишається традиційною: європейський 
імпорт складається із сировини та корисних копалин, у той час як європейці експортують промислові товари.  

Варто також зазначити, що з набранням чинності підписаної у 2000 р. «Глобальної угоди» про 
асоціацію між Євросоюзом та Мексикою політична та економічна співпраця між ними значно зміцнилася. В 
економічних питаннях на перший план вийшло полегшення застосування Договору про вільну торгівлю між 
Мексикою і ЄС, а також технічне сприяння Єдиної програми допомоги малим і середнім підприємствам 
Мексики, в рамках якої підтримку отримали вже понад півтори тисячі компаній. За десятирічний період дії 
договору обсяг двосторонньої торгівлі в абсолютних цифрах зріс з 18 млрд. дол. до майже 46 млрд. дол., а 
сумарні інвестиції ЄС в мексиканську економіку склали більше 77 млрд. дол. У 2013 р. експорт ЄС до Мексики 
склав майже 27 млрд. євро, а імпорт з Мексики – майже 17 млрд. євро [9]. Основними споживачами 
мексиканських товарів стали Німеччина, Іспанія, Нідерланди.  

Важливою характеристикою торгових відносин між Мексикою та Європейським Союзом є орієнтація 
мексиканського експорту на високотехнологічні та інноваційні промислові товари з доданою вартістю. У 
експорті мексиканських товарів до ЄС у 2013 р. 38 % прийшлося на продукцію машинобудування, майже 10 % 
– на оптичне і фотообладнання, 30% – на мінеральну сировину, 5% – на харчові продукти [10]. У той же час 
Мексика імпортує комплектуюче обладнання, що в подальшому використовується у виробництві продукції на 
експорт.  

Слід відмітити, що ще у грудні 1995 р. ЄС і МЕРКОСУР підписали Міжрегіональну рамкову угоду про 
співпрацю з перспективою створення Міжрегіональної асоціації, яка могла б стати найбільшою у світі зоною 
вільної торгівлі, нараховуючи у цілому 750 млн. споживачів [11]. Міжрегіональна рамкову угоду про співпрацю 
визначає широку сферу співробітництва – торговельні та економічні відносини, співпрацю у сфері європейської 
інтеграції, культурні зв'язки, а також передбачає інституціоналізацію політичного діалогу та зміцнення зв'язків 
між Європейським Союзом і країнами МЕРКОСУР. Угода стала підгрунтям для розвитку відносин ЄС–
МЕРКОСУР. Для Європейського Союзу МЕРКОСУР став восьмим за значенням торговельним партнером. ЄС є 
для країн МЕРКОСУР головним ринком збуту сільськогосподарської продукції, на який припадає майже 20 % 
всього імпорту цієї категорії товарів. Зі свого боку країни МЕРКОСУР імпортують продукцію 
машинобудування, транспортне обладнання. 

Активна динаміка інтеграційних процесів в Латинській Америці вимагає від Європейського Союзу 
глибокого вивчення цих змін, вироблення свого ставлення до них і гнучкого реагування на інтеграційні 
процеси. Також варто зазначити, що між ЄС і країнами Латинської Америки склалося стратегічне партнерстві, 
що найшло свій прояв  у спільному розширеному «Плані дій на 2013-2015 роки» [12]. При всіх наявних 
труднощах і протиріччях обидва регіони висловлюють свою готовність і надалі укріплювати відносини в 
політичній, економічній і соціальній сферах. У найближчі роки ми можемо стати свідками подальшого 
розвитку широкого двостороннього діалогу між Європейським Союзом і країнами Латинської Америки. 

Таким чином, дослідження теоретичних проблем світових товарних потоків дозволяє зробити наступні 
висновки.  

По-перше, економічний зміст світових товарних потоків розкривається у системі міжнародних 
торговельних відносин між країнами-партнерами та їх представниками з приводу формування та досягнення 
гармонійної взаємодії міжнародної пропозиції та міжнародного попиту на ті чи ішні товари. У структурі 
світових товарних потоків необхідно виокремити національний зовнішньоторговельний потенціал країн світу, 
що зорієнтований передусім на реалізацію товарів виробничого призначення та широкого вжитку, в яких 
зацікавлені країни-партнери.  

По-друге, серед основних напрямів розвитку світових товарних ринків варто відмітити появу нових 
суверенних гравців, що заявляють про свої права на природні ресурси, та застосовують нові форми 
протекціонізму. Разом з тим ринки стають все більш складними. Поряд із звичайною продукцією у вузьких 
моногалузях з'являється широка лінійка наукомісткої продукції і високотехнологічних послуг. Це інтегровані 
продукти міжгалузевої кооперації. Розвинені країни зосереджуються на виробництві високотехнологічної 
продукції враховуючи сучасні стандарти, зокрема екологічні вимоги. Необхідно відмітити наступні сценарії 
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розвитку світових товарних потоків: а) посилиться товарообмін в рамках інтегрованих угруповань; б) 
збільшиться товарообмін між розвиненими країнами; в) складна високоякісна продукція і послуги будуть 
обмінюватися не тільки на сировину, а й на традиційну продукцію першої переробки.  

По-третє, стратегічним орієнтиром розвитку світового товарного ринку є утворення нових великих 
георегіональних економічних угруповань, таких як БРІКС та Транстихоокеанське партнерство. При всіх 
наявних труднощах і протиріччях ці угруповання декларують свою готовність змінювати як взаємні так і 
міжнародні торговельні відносини, посилювати лібералізацію георегіонального та глобального розвитку 
світових товарних потоків.  

 
Список використаних джерел 

1. Журба І.Є. Пріоритетні форми трансформації транскордонного співробітництва в умовах наближення 
України до Європейського Союзу: монографія / І.Є. Журба. – Хмельницький: ХНУ, 2012. – 274 с. 

2. Сіденко С.В. Стратегія розвитку України ( економіка, соціологія, право): наук. журн. – К.: НАУ, 2015. - 
№2. С. 3-14. 

3. Філіпенко А.С., Гальчинський А.С. Геєць В.М. та ін. Україна і світове господарство: взаємодія на межі 
тисячоліть. – К.: Либідь, 2002. – 470 с. 

4. Смит А. Исследование о причинах богатства народов. – М.: Соцэкгиз, 1962. – 685 с. 
5. Рікардо Д. Начало политической экономии и налогового обложения / Сборник соч. : В 5 т. – М.: 

Госполитиздат, 1941. – Т. 1. – 280 с. 
6. Friedman M. Optimum of Money / The Optimum Quantity of Money and Other Essays. – Chicago: Aldine 

Publishing Company, 1969. – 346 р. 
7. «El VII Encuentro de la Sociedad Civil UE-América Latina pide un mayor reconocimiento e impulso de la 

Economía Social». Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.miasocial.es/actualidad 
observatorio.php?id=2187. 

8. European Commission. Directorate General for Trade. http: // trade.ec.europa. 
eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_122532.pdf. 

9. European Union, Trade with Mexico. Total goods: EU Trade flows and balance, annual data 2004–2013. 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113418.pdf. 

10. 10. Foreign Direct Investment in Latin America and the – Cepal, 2011, 
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/2/46572/liei2011eng.pdf. 

11. AMERICA. 03/10/2012. «Mercosur y UE retoman negociaciones para un acuerdo de asociación». 
http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/comercio/mercosur-y-ue-retoman-negociaciones-para-un-
acuerdo-de-asociacion. 

12. «Las relaciones políticas entre la Unión Europea y México», 
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/eu_mexico/political_relations/political_relations_framework/index_es.htm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 Стратегія розвитку України 
 
 

 
УДК 336.02 (477)  

БАРАННИК Л.Б., 
д.е.н., професор,  

завідувач кафедри оподаткування Університету митної справи та фінансів 
ПІСКОВА Ж.В., 

к.е.н., доцент, 
доцент кафедри оподаткування Університету митної справи та фінансів 

 
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ НОВОЇ ПАРАДИГМИ РОЗВИТКУ 

 
Анотація. У статті розглядається сутність державної податкової політики в Україні в контексті 

нової парадигми розвитку. Зроблено акцент на таку складову податкової політики, як оподаткування в сфері 
використання природних ресурсів. Указується на недосконалість сучасного вітчизняного природоохоронного 
законодавства. Запропоновано ряд заходів, які дозволять удосконалити систему оподаткування в сфері 
природокористування й тим самим посилити відповідальність за використання ресурсів. Стверджується, що 
така система оподаткування повинна бути побудована на суттєвому розширенні податкової бази і збільшенні 
податкових ставок за використання запасів природних ресурсів при одночасному підвищенні соціальних 
стандартів життя населення. Пропонується запозичувати у цьому плані досвід країн Скандинавського 
регіону, які є світовими лідери у створенні умов для гармонічного симбіозу людей і природи та взірцем 
ефективного захисту навколишнього середовища.  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА В УКРАИНЕ В КОНТЕКСТЕ НОВОЙ 

ПАРАДИГМЫ РАЗВИТИЯ 
 

Аннотация. В статье рассматривается сущность государственной налоговой политики в Украине в 
контексте новой парадигмы развития. Сделан акцент на такую составляющую налоговой политики, как 
налогообложение в сфере использования природных ресурсов. Указывается на несовершенство современного 
отечественного природоохранного законодательства. Предложен ряд мер, которые позволят 
усовершенствовать систему налогообложения в сфере природопользования и тем самым усилить 
ответственность за использование ресурсов. Утверждается, что такая система налогообложения должна 
быть построена на существенном расширении налоговой базы и увеличении налоговых ставок за 
использование запасов природных ресурсов Украины при одновременном повышении социальных стандартов 
жизни населения. Предложено заимствовать в этом плане опыт стран Скандинавского региона, которые 
являются мировыми лидерами в создании условий для гармоничного симбиоза людей и природой, а также 
образцом эффективной защиты окружающей среды. 

Ключевые слова: налоговая политика, рыночная экономика, парадигма, развитие, природные ресурсы, 
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STATE TAX POLICY IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF THE NEW DEVELOPMENT PARADIGM 

 
Abstract. The article deals with the essence of the state tax policy in Ukraine in the context of the new 

development paradigm. Emphasis is placed on a component of tax policy, such as taxation in the sphere of natural 
resources. It specifies the imperfection of modern domestic environmental legislation. А  number of measures that will 
improve the system of taxation in the sphere of nature and thus to strengthen the responsibility for the use of resources 
are proposed. It is alleged that the taxation system must be based on a significant expansion of the tax base and 
increasing tax rates for the use of natural resources of Ukraine while raising social standards of living. It is proposed to 
borrow in this regard, the experience of Scandinavian countries, who are world leaders in the creation of conditions for 
the harmonious symbiosis between people and nature, as well as a model of effective environmental protection. 
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Актуальність проблеми. Історія розвитку оподаткування свідчить, що податки можуть слугувати не 
тільки фіскальним джерелом, а й важливим інструментом регулювання тих чи інших соціально-економічних 
процесів. Свідоме використання податків для досягнення відповідних цілей проходить у рамках податкової 
політики, яку проводить держава. Звичайно, що податкова політика не може постійно здійснюватися «за одним 
сценарієм». Змінюється час, з'являються нові завдання, які має вирішувати суспільство, отже, мають з'являтися 
й нові технології податкової політики та концептуальні підходи до того, як спрямувати оподаткування на цілі 
прогресивного розвитку. 

Аналіз досліджень і публікацій. Податковій проблематиці присвячено чимало праць зарубіжних і 
вітчизняних науковців. Провідні вчені нашої країни такі як В. Андрущенко, З. Варналій, О. Василик, 
Л.Воронова, Т. Єфименко, Ю. Іванов, Н. Кучерявенко, А. Крисоватий, І.Луніна, В. Мельник, О. Музика, Ц. 
Огонь, В. Опарін, М. Пабат, В.Рибак, В. Синчак, А. Соколовська, В. Суторміна, JI. Тарангул, В.Федосов, JI. 
Шаблиста, К. Швабій, І. Чугунов досліджують різні аспекти теорії й практики оподаткування в Україні. Серед 
останніх публікацій слід назвати статтю С.Н. Юрія, присвячену становленню та розвитку податкової системи 
України [1]. Недоліки сучасної податкової системи України аналізують JI.C. Омельченко, O.E. Лактіонова, І.В. 
Шурденко, ними запропонована концепція її реформування [2]. Разом з тим, слід продовжувати дослідження 
змісту і технологій податкової політики, особливо в умовах сучасного етапу трансформації економіки країни. 
Це пояснюється тим, що протягом багатьох років Україна має дефіцитний державний бюджет, що потребує 
залучення додаткових ресурсів у вигляді зовнішніх і внутрішніх запозичень, грошової емісії, що негативно 
впливає на рівень фінансової, й, відповідно, національної безпеки держави. У світі відбуваються швидкі 
глобалізаційні економічні та геополітичні зміни, які спричиняють й нові тенденції в економічній політиці. 
Україна, яка знаходиться у вирії цих подій, повинна оперативно реагувати на виклики часу та здійснювати 
пошук вирішення проблем адекватних завданням національного розвитку. 

Мета статті полягає у з'ясуванні питання, у чому полягає сутність державної податкової політики в 
Україні в контексті нової парадигми розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Нова парадигма цивілізаційного розвитку означає 
визнання людської особистості найвищою цінністю на землі. Вона змушує переорієнтовувати й концептуальні 
підходи до того, як реально втілити в життя це гасло. 

У попередній публікації, присвяченій парадигмі розвитку податкової політики в Україні, ми виходили з 
того, що демократична держава повинна існувати для народу [3]. Отже, інструменти державного регулювання 
повинні сприяти прогресивному розвитку нації. З огляду на це, нами сформульована сутність поняття 
«державна податкова політика», яка полягає в тому, що вона є складовою соціально-економічної політики 
держави, спрямованої на формування такої податкової системи, яка враховує особистий інтерес платника 
податків, стимулює накопичення та раціональне використання національного багатства країни, сприяє 
гармонізації інтересів держави та суспільства, а також забезпечує їх прогресивний розвиток [3]. 

Оскільки в межах однієї наукової статті розглянути всі аспекти цієї ідеї складно, зупинимось лише на 
тому, як за допомогою податкової політики можна впливати на стан національного багатства країни через 
особистий інтерес платника податку. Протягом багатьох століть податкова політика залишалась важливим 
важелем впливу держави (у різних формах її існування, чи то феодальна монархія, чи то буржуазна республіка) 
на суспільний розвиток. Податок використовувався для формування та зміцнення національного багатства, а 
також багатства тих, хто уособлював державу, точніше, державну владу. Із загально-цивілізаційним прогресом 
людства та просуванням демократичних цінностей, поступово почала відбуватися зміна «філософії» 
оподаткування. Спочатку це носило фрагментарний характер, згодом все більше пов'язувалось з урахуванням 
матеріальних статків і можливостей тих, хто сплачує податки, ситуації в економіці країни, державних потреб і 
завдань. Податкова політика дедалі більше перетворювалася на гнучкий інструмент регулювання державою 
соціально-економічного розвитку. 

Не можемо не погодитися з Галиною Канафоцькою, яка влучно, на нашу думку, сформулювала 
напрями нової парадигми менеджменту в XXI столітті - менеджменту творчості, сутність якого: 

по-перше - протистояння процесам саморуйнації людської особистості і руйнівним тенденціям 
зовнішнього середовища; 

по-друге - створення умов для гармонізації відкритих саморегулятивних систем: людини, організації, 
суспільства; 

по-третє - створення умов для реалізації творчого потенціалу кожної людини (незалежно від рівня її 
свідомості) заради виявлення вектора його відбиття у творчій вільній праці; 

по-четверте - формування і впровадження механізму управління творчістю на всіх рівнях для будь-якої 
відкритої системи [4]. 

Саме нові ідеї, як складова інформаційних ресурсів, є одним із тих факторів, що постійно впливає на 
розвиток людини і суспільства в цілому. Використання цього впливу дасть змогу задіяти духовні, 
інтелектуальні, організаційні, матеріально-фінансові ресурси України для цивілізаційного стрибка й розв'язати 
невідкладні проблеми часу [там само]. 

Щодо нових технологій, то життя змушує акцентувати увагу на кількох головних напрямах їх розвитку. 
Змістом одного з них має стати нова концепція державної податкової політики, спрямована на реалізацію 
стратегічного курсу розвитку нашої держави, який полягає у розбудові соціально орієнтованої ринкової 
економіки. Але сучасна цивілізаційна ринкова економіка не означає «ковбойського методу» використання 
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ресурсів. Нові принципи здійснення податкової політики мають бути спрямовані на збереження та 
примноження національного багатства. 

Дослідження національного багатства триває з давніх часів. Першим, хто на науковій основі почав 
аналізувати природу та причини багатства народів, був англійський економіст Адам Сміт. Саме цей вчений 
визначив роль податків у нагромадженні багатства, заклавши теоретичні підвалини сучасної теорії 
оподаткування. Однак дискусії з приводу векторів розвитку податкової політики тривають й досі. 

За своїм складом національне багатство не є однорідним. Учений Головачов А.С. зазначає, що 
національне багатство складається як з природно-майнового комплексу (свого роду відчутні активи), так і з 
фінансових активів (золотовалютні резерви, акції, облігації і т.д.) [5]. За визначенням Білецької Л.В. та 
Білецького О.В. національне багатство - це сукупність створених і накопичених в країні працею всього 
суспільства матеріальних благ, рівня освіти, виробничого досвіду, майстерності, творчого обдарування 
населення за всю його історію [6]. Основними складовими національного багатства, на їх думку, є: 1) суспільне, 
тобто створене працею, речове багатство; 2) природні ресурси; 3) нематеріальне багатство (освітній, 
кваліфікаційний, науковий, культурний, організаційний потенціали). Головним компонентом багатства країни 
традиційно вважався фізичний капітал (нагромаджені матеріально-речові фонди). Однак згідно з оцінкою, 
здійсненою Всесвітнім банком, у 1995 р. в 192 країнах частка фізичного капіталу дорівнювала в середньому 
лише 16% від загального обсягу багатства. Вагоміше значення має людський капітал, що становить 64%. Отже, 
останній в більшій мірі становить національне багатство країни. 

Нині особлива увага прикута до такої складової національного багатства як природні ресурси. Запаси 
мінеральних ресурсів України оцінюються зарубіжними експертами у 8 балів за 10-бальною шкалою. За цим 
показником Україна належить до головних мінерально-сировинних держав світу, і за запасами основних видів 
корисних копалин з розрахунку на душу населення посідає одне з перших місць у Європі. Охорона і 
раціональне використання природних ресурсів в Україні регулюються відповідними нормативно-правовими 
актами природо-ресурсного законодавства. Україна однією з перших країн у світі і перша серед республік 
колишнього СРСР в законодавчому порядку почала реалізацію концепції платного природокористування. Нині 
в Україні прийнято понад десяток законодавчих актів (Земельний кодекс України; Кодекс України про надра; 
Водний кодекс України; Повітряний кодекс України; Закони України: «Про охорону атмосферного повітря»; 
«Про гідрометеорологічну діяльність»; «Про радіочастотний ресурс»; «Про тваринний світ»; «Про рослинний 
світ»; «Про альтернативні джерела енергії»), міжнародних угод, безпосередньо пов’язаних із вирішенням 
проблем природокористування. У 1992 р. Україна стала першою з країн, яка в законодавчому порядку прийняла 
систему платежів за забруднення природного середовища і використання природних ресурсів. 

Але стан здоров'я українського населення, гострі екологічні проблеми, критичний стан навколишнього 
середовища в багатьох регіонах країни, а також події останнього часу щодо варварського знищення покладів 
бурштину в ряді областей України свідчать про недосконалість вітчизняного сучасного природоохоронного 
законодавства. І тому при значних запасах природних ресурсів в Україні необхідно створити економічний 
механізм природоохоронної діяльності, який дозволив би накопичувати достатньо коштів не тільки для 
відтворення ресурсів, а й охорони, зберігання та відновлення рівня здоров’я населення, розв’язання соціальних 
проблем. Проте, з огляду на тему нашої статті, вважаємо, що такий механізм має включати формування 
системи оподаткування в сфері природокористування як елементу природоохоронної діяльності. Така система 
оподаткування повинна бути побудована на суттєвому розширенні податкової бази і збільшенні податкових 
ставок за використання запасів природних ресурсів України при одночасному підвищенні соціальних 
стандартів життя населення. Завдання податкової системи в цій сфері – застосування підвищених ставок 
оподаткування до тих виробничих процесів, що шкодять природі й здоров’ю людей; та пільгових ставок до тих, 
які покращують стан довкілля та допомагають відновленню природних ресурсів. Формування механізму 
оподаткування будь-якого виду природного ресурсу повинно відбуватись на індивідуальному інтересі платника 
податків. Тільки тоді у раціональному використанні природних ресурсів буде зацікавлений кожен підприємець, 
кожен громадянин країни. 

Розглянемо, скільки складають податкові надходження до доходів зведеного бюджету України від 
існуючої системи оподаткування природокористування та природоохоронної діяльності (табл. 1), тобто, 
спробуємо дізнатися, наскільки ефективно громадяни країни користуються своїми природними благами. 
Упродовж 2011-2015 рр. величина таких надходжень у структурі ВВП мала тенденцію до зниження. Якщо у 
2011 р. їх частка складала 3%, то за п’ять років вона знизилась на 0,58% та у 2015 р. становила 2,42%. У 2014-
2015 рр. були внесені зміни до Податкового кодексу України стосовно суттєвого підвищення рентної плати за 
використання надр, тому у 2014 р. частка цього платежу зросла на 0,27% і становила 1,25% у структурі ВВП, а 
вже в 2015 р. ця частка складала 2,12%. На жаль, такі зміни у податковому законодавстві значно не вплинули на 
підвищення ефективності використання природних ресурсів в Україні. 

Задля дієвих податкових механізмів використання природних ресурсів (в тому числі у кожному з 
регіонів України) необхідно створити регіональні кадастри природних ресурсів і на їх основі здійснювати 
формування механізму оподаткування землі, водних, лісових та інших природних ресурсів, а також 
податкового механізму, спрямованого на оподаткування виробництв із забруднюючими речовинами. 
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Таблиця 1 
Фрагмент структури доходів зведеного бюджету України за 2011-2015 рр. 

2011 2012 2013 2014 2015         Роки 
                       

Показник млн. грн. частка у 
ВВП, % млн. грн. частка у 

ВВП, % млн. грн. частка у 
ВВП, % млн. грн. частка у 

ВВП, % млн. грн. частка у 
ВВП, %

Податкові 
надходження 334691,9 25,42 360567,2 25,59 353968,1 24,33 367511,9 23,46 396795,0 20,05 

Збори та плата за 
спеціальне 
використання 
природних ресурсів 

14826,40 1,13 17537,40 1,24 28863 1,98 33596,70 2,14 44679,0 2,26 

Збір за спеціальне 
використання лісових 
ресурсів 

269,50 0,02 316,80 0,02 354,70 0,02 623,90 0,04 213,7 0,01 

Збір за спеціальне 
використання води 1170,30 0,09 1363,20 0,10 1474,90 0,10 1265,10 0,08 704,4 0,04 

Плата за користування 
надрами 2 684,00 0,20 3 271,60 0,23 14225,30 0,98 19620,40 1,25 42049,0 2,12 

Плата за землю 10700,90 0,81 12581,70 0,89 12802,90 0,88 12083,90 0,77 - - 
Рентна плата, збори 
на паливно-
енергетичні ресурси 

21145,60 1,61 17654,30 1,25 5700,20 0,39 5987,50 0,38 0,00 0,00 

Рентна плата 16822,50 1,28 13402,00 0,95 1498,20 0,10 1465,50 0,09 0,00 0,00 
Збір у вигляді цільової 
надбавки до діючого 
тарифу на електричну 
та теплову енергію 

2463,8 0,19 2448,30 0,17 2554,40 0,18 2674,60 0,17 0,00 0,00 

Збір у вигляді цільової 
надбавки до діючого 
тарифу на природний 
газ для споживачів усіх 
форм власності 

1859,30 0,14 1804,10 0,13 1647,60 0,11 2942,00 0,19 0,00 0,00 

Екологічний податок 2275,90 0,17 2816,00 2816,00 3899,50 0,27 4830,90 0,31 1711,9 0,09 
Збір за забруднення 
навколишнього 
природного 
середовища 

430,40 0,03 42,70 42,70 16,90 0,00 6,20 0,00 0,00 0,00 

Збір за користування 
радіочастотним 
ресурсом України 

773,60 0,06 840,50 0,23 938,40 0,06 1338,20 0,09 1495,1 0,08 

Система 
оподаткування 
природокористування 
та природоохоронної 
діяльності 

39451,90 3,00 38890,9 2,76 39418 2,71 45759,5 2,92 47886 2,42 

Номінальний ВВП, 
млн. грн. 1316600 х 1408889 х 1454931 х 1566728 х 1979458 х 

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики (http://www.ukrstat.gov.ua) та Державної 
казначейської служби України (http://www.treasury.gov.ua) 

 
У Конституції України зазначено, що наша країна є соціальною державою (стаття 1 Конституції 

України). Це означає, що держава має існувати задля своїх громадян, сприяти зростанню їхнього добробуту. 
Важливим фактором соціуму є не розвиток сам по собі. Особа не живе в ізольованому світі. Людина, 
суспільство є частиною природи. Природні ресурси є засобом розвитку продуктивних сил і важливим 
екологічним фактором життєдіяльності суспільства. Поклавши в основу подальшого розвитку держави інтереси 
людини, її прагнення жити і творити в гармонії з природою, взявши до уваги основні ідеї і принципи, 
задекларовані на конференції ООН з навколишнього середовища та розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992 р.), 
Україна започатковує процес змін, які за характером та обсягом експлуатації ресурсів, стратегією інвестування, 
спрямуванням освіти та науково-технічного прогресу, захищеністю життєдіяльності відповідатимуть 
сьогоднішнім і майбутнім потребам, створять сприятливі умови для збереження навколишнього природного 



40 Стратегія розвитку України 
 
 
середовища і природно-ресурсного потенціалу держави та розвитку нації, тобто започатковує перехід на шлях 
сталого розвитку. Основні засади сталого розвитку визначені ООН як стратегія розвитку на XXI століття. Разом 
з тим, реалізація такого курсу є тривалим і складним процесом. Україна немає власного досвіду розвивати 
економіку й сприяти задоволенню потреб людини в умовах ринкової системи господарювання. В результаті 
попередньої господарської діяльності в Україні склалася вкрай нераціональна структура природокористування, 
яка є наслідком нагромадження за багато десятиріч структурних деформацій господарства, домінування 
природомістких галузей промисловості, ресурсо- та енергомістких технологій, переважне використання 
невідновлювальних природних ресурсів, сировинної орієнтації експорту, надмірної концентрації виробництва в 
окремих регіонах держави. Нинішня структура економіки в цілому залишається неефективною та екологічно 
небезпечною. Немає й дієвих економічних механізмів, які дозволяють регулювати ці процеси. Щойно 
створюється податкова система. Економічна функція податків складається у впливі на суспільне відтворення, 
тобто на будь-які процеси в економіці країни, а також соціальний розвиток. Тому наразі принципово важливо 
розвивати це призначення податків. 

Позитивним для вивчення та адаптування щодо українських реалій у цьому питанні є досвід 
скандинавських країн, в яких фактично реалізована концепція гармонічного розвитку людини, суспільства та 
природи. Вони є світовими лідерами за рівнем життя населення, зразком економічної стабільності, захисту 
навколишнього середовища тощо. Ці держави характеризуються певними рисами, що вирізняють дану групу з-
поміж інших країн та регіонів. Це – соціальна зорієнтованість економіки та зростання соціальної 
відповідальності бізнесу, жорстка фіскальна політика з високим рівнем податкового навантаження, регулююча 
роль держави щодо розпорядження доходами від використання природних ресурсів, розвиток енергетичної 
галузі і впровадження енергозберігаючих технологій, введення екологічної сфери в межі компетенції 
державного управління, підтримка національних виробників [7].  

Управління основними фінансовими потоками створило базу для ефективної економіки з високим рівнем 
соціалізації. Скандинавські країни ввійшли в 20-ку лідерів за рівнем ВВП на душу населення (Норвегія – 
84,358, Данія – 55,891, Швеція – 48,936, Фінляндія – 44,512, Ісландія – 39,617 тис. дол. США ). Legatum Institute 
за рейтингом добробуту присудив цим країнам місця у першій 15-ці лідерів (Норвегія – перше, Данія – друге, 
Швеція – п’яте, Фінляндія – сьоме, Ісландія – дванадцяте місце) [8]. 

Такі конкурентні переваги у соціальній сфері були досягнуті через зменшення розриву у рівнях доходу 
різних верств населення ще у другій половині ХХ ст., коли уряди цих країн впровадили жорстку багаторівневу 
фіскальні політику з різними ставками оподаткування залежно від прибутків. Кошти, отримані з податкових 
джерел, стали перерозподілятися уповноваженими органами та повертатися населенню у вигляді субсидій на 
використання окремих державних послуг, здійснення економічної діяльності в стратегічно важливих галузях 
економіки тощо. Значні надходження місцевих податків забезпечують соціальний захист населення, підтримку 
високого рівня медичного обслуговування, підвищення професійної кваліфікації робітників тощо. Так, загальні 
витрати на соціальний захист на кінець першого десятиліття ХХІ ст. склали в Данії 29,7% ВВП, Швеції – 29,3%, 
Фінляндії – 26,3%, Норвегії – 22,4%, Ісландії – 22%. Витрати на пенсійне забезпечення становили у Данії - 11% 
від ВВП, Швеції - 11,8%, Фінляндії - 10,7%, Норвегії - 7,6% та Ісландії - 7,2%. Забезпечення сфери охорони 
здоров’я сягнули у Данії – 11,2% ВВП, Ісландії – 8,2%, Норвегії – 9,7%, Фінляндії – 9,7%, Швеції – 9,9%, що 
дозволило їм досягти рівня країн економічних лідерів за рівнем даного показника на душу населення. 
Достатньо значними стали й бюджетні витрати на охорони здоров’я громадян (табл. 2). 

Таблиця 2 
Державні витрати на охорону здоров’я в скандинавських країнах  

за 2010 р. та в Україні за 2015 р. 
Показники 

Країни Державні витрати на сферу охорони 
здоров’я (% від ВВП) 

Державні витрати на сферу охорони 
здоров’я на душу населення (дол. США) 

Данія 11,2 6272 
Ісландія 8,2 3130 
Норвегія 9,7 7661 
Фінляндія 9,7 4309 
Швеція 9,9 4251 
Україна 0,57 8,37 

Джерело: [4] та доповнено авторами за даними Державної казначейської служби України 
(http://www.treasury.gov.ua) 

 
Досягнення високого рівня соціального захисту населення та фінансування різноманітних програм, 

спрямованих на покращення умов життя, у свою чергу, сприяли зростанню тривалості життя. Скандинавські 
країни є лідерами рейтингу ПРООН за індексом людського розвитку (2015), що характеризує їх як країни 
рівних можливостей та соціальної справедливості. Україна, на жаль, залишається аутсайдером на рівні цих 
країн, й у 2015 р. посіла 81 місце за цим індексом із результатом  0,747. 

Основним джерелом наповнення бюджету в скандинавських країнах є податки. Рівень оподаткування 
цих країн прийнято вважати одним із найвищих у світі. Це пов’язано зі значними відрахуваннями з доходів 
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фізичних осіб і достатньо високими ставками податків на прибутки корпоративного бізнесу. Проте високі 
ставки оподаткування не ускладнюють функціонування фінансової системи в аналізованих країнах. 
Спеціалістами Світового банку, МФК і PwC було розроблено «Paying Taxes 2015». Відповідно до нього Данія, 
Ісландія, Норвегія та Фінляндія входять до 20 країн, де діє спрощена система оподаткування. Зокрема в Данії 
сплачують 10 податків, загальна ставка податку становить 26%; Ісландія має 26 податкових платежі, загальна 
ставка податку становить 29,7%; Фінляндія – 8 податків і загальну ставку податку 40,0%; Норвегія відповідно 
має 4 податкові платежі й загальну ставку податку 40,7%. Швеція у цьому рейтингу займає 26 місце з такими 
показниками: сплачується 6 податків із загальною ставкою 49,4%. Україна ж займає 108-е місце у рейтингу 
серед 183 країн із такими показниками: 5 податкових платежів, загальна ставка податку – 52,9% [9]. 

Загальна ставка податку в Україні майже вдвічі вища, ніж у Данії та Ісландії, і перевищує ставки 
Норвегії та Фінляндії, що гальмує функціонування вітчизняної фінансової системи. Варто зазначити, що, 
наприклад, природні ресурси Данії дуже обмежені. У 1970-х рр. економіка цієї країни повністю залежала від 
імпорту нафти, 90% якої йшло на виробництво електроенергії. Нафтові корпорації були основним платником 
податку на прибуток. Згодом виявлені нафтові родовища в датському секторі Північного моря частково 
знизили залежність Данії від світових нафтових ринків. Тепер близько 90% електроенергії виробляється на 
вугільних електростанціях. Аналіз зарубіжних податкових інструментів системи оподаткування в сфері 
природокористування показує, що у цих країнах доходи від експлуатації природних ресурсів, як правило, 
формуються через систему податків, орієнтованих на вилучення ренти у користувача природних ресурсів. У 
державах, багатих природними ресурсами, практикуються такі податки, як роялті (економічна ефективність 
освоєння ресурсів стає домінуючим фактором в її концепції), податок на доступ до природного ресурсу, 
податок на видобуток і розвідку, спеціальні податки на прибуток видобувних компаній, диференційовані рентні 
платежі, земельний податок і т.д. Існують такі основні типи платежів: по-перше, платежі за природні ресурси, 
призначені для перерозподілу ренти, що виникає у користувачів природних ресурсів у процесі їх експлуатації. 
При їх визначенні виходять з величини рентного доходу і орієнтуються на ту його частку, яка повинна бути 
вилучена у користувача природного об'єкта; по-друге, платежі, спрямовані на підтримку існуючої системи 
управління природокористуванням. Вони є інструментом збору коштів для покриття адміністративних витрат з 
контролю за експлуатацією природних ресурсів і деяких інфраструктурних витрат (всілякі ліцензійні збори 
тощо) [10, с.206]. Додаткові платежі стягуються за послуги, пов'язані з оцінкою природних ресурсів 
(лабораторний аналіз, геологічні та топографічні дослідження територій, реєстрація та сертифікація документів 
і т.д.). Ці платежі йдуть не до загального, а до спеціального фонду, призначеного для поліпшення якості 
відповідних послуг. 

Висновки. Україні, як державі, що має достатню мінерально-сировинну базу, необхідно адаптувати 
досвід країн скандинавського регіону щодо оподаткування природокористування та природоохоронної 
діяльності при розробці власної концепції податкової політики.  

Оскільки держава є головним фінансовим суб’єктом, тому саме вона повинна відповідати за наповнення 
бюджету та підтримувати умови, за яких буде забезпечуватися його збалансування. Податки є головним 
інструментом перерозподілу сукупного доходу через бюджетно-податкову систему. Досвід скандинавських країн 
свідчить, що податки також є вагомим інструментом, який дозволяє зберігати та дбайливо використовувати 
національні природні ресурси. Ці країни ведуть розумне управління своїми доходами від природних ресурсів, 
спрямовуючи їх на соціальні цілі.  

Для ефективності перерозподілу сукупного доходу в нашій країні необхідно децентралізувати 
податкову систему, збір і розподіл податків здійснювати переважно на місцевому рівні. Слід спростити правила 
адміністрування сплати податків шляхом забезпечення розрахунку податкових зобов’язань платника податків 
державними фіскальними органами, надсилання податкових повідомлень-рішень щодо сплати податків, а також 
надання компетентної консультації.  

Скандинавська соціально орієнтована ринкова економіка відрізняється високим ступенем централізації 
та жорстким контролем за сплатою податків, особливо від діяльності за використання національних ресурсів. 
Проте високі податки не обтяжують населення цих країн, вони повертаються громадянам у вигляді високих 
соціальних гарантій. 

У вітчизняному оподаткуванні повинні відбутись зрушення у бік прямих податків. Врешті-решт при 
оподаткуванні доходів фізичних осіб слід перейти до диференційованого підходу щодо отриманих доходів - 
збільшити ставки на надвисокі доходи (які перевищують двократний розмір середньої заробітної плати в країні) 
та звільнити громадян з низькими доходами від сплати ПДФО. 

Формування системи оподаткування природокористування та природоохоронної діяльності повинно 
відбуватись шляхом суттєвого розширення податкової бази і збільшення податкових ставок за використання природних 
ресурсів при одночасному підвищенні соціальних стандартів життя населення. Формування механізму оподаткування 
будь-якого виду природного ресурсу повинно відбуватись перш за все в національних інтересах, тобто інтересів народу. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ АСПЕКТІВ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИМИ ЗМІНАМИ 

НА АВІАПІДПРИЄМСТВАХ 
 
Анотація. В статті проведено обгрунтування підходів до управління організаційно-економічними 

змінами в сучасних умовах економічного розвитку.  Визначено, що проведення організаційно-економічних змін 
на авіапідприємствах слід розглядати як реформи, які представляють послідовність подій, направлених на 
вирішення проблем функціонування та підвищують конкурентоспроможність. Розглянуто критерії механізму 
проведення змін.  Пропонується модель організаційно-економічних змін, яка має  відповідати вимогам 
конкурентної боротьби, бути орієнтованою на інтереси клієнта. 
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ИЗМЕНЕНИЯМИ НА АВИАПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

Аннотация. В статье проведено обоснование подходов к управлению организационно-экономическими 
изменениями в современных условиях экономического развития. Определено, что проведение организационно-
экономических изменений на авиапредприятиях следует рассматривать как реформы, которые представляют 
последовательность событий, направленных на решение проблем функционирования и повышают 
конкурентоспособность. Рассмотрены критерии механизма проведения изменений. Предлагается модель 
организационно-экономических изменений, которая должна соответствовать требованиям конкурентной 
борьбы, быть ориентированной на интересы клиента. 

Ключевые слова: организационно-экономические изменения, авиапредприятия, стратегическое 
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THE INQUIRY INTO THE MANAGEMENT ASPECTS RELATING TO ORGANISATIONAL AND 

ECONOMIC CHANGES IN AVIATION INDUSTRY ENTERPRISES 
 
Abstract. In the article the rationale approaches to managing organizational and economic changes in current 

economic conditions. Determined that the organizational and economic changes in airline should be seen as reforms 
that represent the sequence of events aimed at solving problems of operation and enhance competitiveness. The criteria 
mechanism of change. The model of organizational and economic changes, which must meet the requirements of 
competition, be focused on the interests of the client. 
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Постановка проблеми. Інтегрованість економіки України до світового господарства та активна участь 

у процесах глобалізації сьогодення зумовлює необхідність підвищення конкурентоспроможності вітчизняних 
підприємств. Під час своєї діяльності підприємства постійно стикаються з проблемами, джерелом виникнення 
яких є вплив зовнішнього середовища, що характеризується мінливістю, непередбачуваністю та надзвичайною 
нестабільністю. За таких складних умов основним фактором успішного функціонування, розвитку, а іноді 
виживання підприємства є швидкість і адекватність реакції його керівництва на зміни, що відбуваються в 
зовнішньому середовищі. У ринкових умовах дуже небезпечним для підприємств є спроба отримати швидкий 
прибуток за рахунок дій, які здатні завдати шкоди підприємству в довгостроковій перспективі. Якщо не 
враховувати довгострокові тенденції, то підприємство може опинитися під загрозою банкрутства.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Протягом тривалого періоду науковці висвітлювали різний 
спектр питань управління організаційними змінами, зокрема М.Д.Аістова, А.А. Арменакіс, Ч.П.Барнет, К.Вейк 
І.І. Грибик, Р.Куінн, М.О.Кизим, П.М.Куліков, Г.Р.Керрол,  А.І.Кочеткова, Г.Б.Клейнер, Дж.П. Коттер, 
М.Ханнан, К.Фрайлінгер В.Ф.Шапіро, Г.В.Широкова та ін. розглядають управління змінами в 
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короткостроковому та довгостроковому періодах через призму еволюції розвитку підприємства з урахуванням 
сучасних концепцій та методів. Серед вітчизняних науковців, які внесли істотний вклад у розробку теорії 
організаційно-економічного розвитку підприємств авіаційної галузі слід відмітити: О.В.Ареф’єву, 
Г.В.Жаворонкову, В.М.Загорулько, Ю.Ф.Кулаєва, О.М.Ложачевську, В.В. Прохорову, Є.М.Сича,  
В.І.Щелкунова та ін. 

Однак, системні теоретичні й методичні основи, принципи й методи ефективного управління 
організаційними змінами на авіапідприємствах у нових економічних умовах недостатньо розроблені.  

Метою  статті є дослідження питань розвитку комплексного управління організаційно-економічними 
змінами на авіапідприємствах. 

Виклад основного матеріалу. Досвід вітчизняних підприємств свідчить, що ринкового успіху 
досягають підприємства, які гнучко реагують на зміни зовнішнього середовища та концентрують увагу на 
економічних, технологічних, виробничих, соціальних та інших процесах, що також потребують змін. 
Підприємства змушені пристосовуватися до таких змін шляхом пошуку нових ринків, удосконалення 
асортименту продукції та підвищення її якості, що викликає необхідність удосконалення управління 
підприємством з використанням концепції управління змінами. Ця концепція повинна охоплювати всі 
заплановані й контрольовані зміни в різних підсистемах підприємства: стратегічного й оперативного 
управління, організаційної структури, маркетингу, виробництва, технологій, фінансів, інновацій, кадрів, 
інформації тощо. Треба відмітити, що формування і застосування концепції управління змінами, спрямованими 
на інноваційний розвиток, є запорукою підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. 

Будь-які шляхи з проведення необхідних змін, мають спиратися на попередній аналіз стану 
досліджуваного підприємства, не зважаючи на його  галузеву приналежність. Адже діяльність кожного 
підприємства залежить від відповідних факторів впливу, врахування яких повинно бути основою при розробці 
необхідних перетворень. Не зайвим буде при цьому проведення стратегічного аналізу діяльності підприємства, 
оскільки це допоможе оцінити ключові впливи на нинішній і майбутній стан функціонування, а також 
адекватно реагувати на появу можливих ризиків. 

Управління змінами – це складний процес, який будується на таких принципах: принцип програмно-
цільового управління, системність управління, цілісність, правова визначеність, економічність, моделювання, 
мотиваційне забезпечення, синергетична орієнтація, плановість дій, адекватність, принцип логічної основи та 
зворотного зв'язку.  

Безпосередньо саме проведення організаційно-економічних змін на авіапідприємствах слід розглядати 
як реформи, що представляють послідовність подій, які призводять до вирішення проблем функціонування та 
підвищують конкурентоспроможність. Оскільки зміни можуть стосуватися будь-якого елементу процесу 
організації (рівня спеціалізації; способів групування; діапазону контролю; розподілу повноважень; механізмів 
координації), необхідно враховувати те, що це постійний східчастий процес переведення підприємства на 
новий рівень з використанням існуючих ідей і концепцій.  

Для забезпечення успішного функціонування й розвитку авіапідприємства в сучасних умовах 
динамічного зовнішнього середовища необхідно формування постійно діючого механізму комплексного 
управління організаційно-економічними змінами. Вважаємо, що управлінський  механізм представляє 
сукупність відповідних складових (елементів), які призначені для здійснення змін існуючого стану системи у  
напрямку поставлених цілей. 

Головною проблемою при розробці механізму комплексного управління організаційно-економічними 
змінами є питання встановлення темпів змін і виявлення істотних факторів, що визначають успіх практичної 
реалізації змін.  

Механізм комплексного управління організаційно-економічними змінами на АП повинен відповідати, 
на думку автора, наступним основним вимогам: 

-бути зорієнтованим на кінцеві результати виробничої діяльності, розробляти систему стимулів, що 
однаково забезпечують  вигідність досягнення всіх цілей системи й надавати можливість регулювання 
пріоритетів залежно від динаміки зовнішнього середовища системи; 

-базуватися на загальних сформульованих й проголошених керівних принципах змін, які повинні 
неухильно дотримуватися всіма членами організації; 

- розробляти й встановлювати правила застосування стимулів, форм і методів управління з 
урахуванням впливу на поведінку конкретних груп або окремих індивідів, до яких застосовується той або 
інший стимулюючий вплив. 

Механізм проектування програми необхідних організаційно-економічних змін включає наступні 
елементи: 

− службу розвитку (загальна структура з механізмом реалізації); 
− систему організаційного проектування; 
− систему діагностики; 
− систему контролю й оцінки результатів (загальна структура з механізмом реалізації); 
− систему корегування організаційних проектів. 
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Рис. 1. Структурна модель механізму комплексного управління організаційно-економічними 

змінами на авіапідприємстві 
 
Механізм практичної реалізації організаційно-економічних змін - це система взаємодіючих цілей, 

стимулів і засобів, що дозволяють перетворити в процесі трудової діяльності динаміку матеріальних і духовних 
потреб членів підприємства й «зовнішніх» пов'язаних груп у динаміку виробничого й організаційного 
потенціалу,  а також  кінцевих результатів, спрямованих на найбільш повне й ефективне задоволення цих 
потреб. На підставі даного визначення в дослідженні пропонується структурна модель механізму практичної 
реалізації змін. 

Суть і призначення механізму практичної реалізації організаційно-економічних змін полягає в 
організаційному забезпеченні безперервності й цілеспрямованості процесу розвитку авіапідприємств в напрямі 
задоволення потреб суспільства й особистості. 

Основними елементами механізму реалізації змін є: 
− служба управління розвитком; 
− система цілей розвитку; 
− система стимулів, форм методів управління змінами; 
− система комунікацій; 
− система перепідготовки й навчання персонал; 

система контролю й оцінки результатів. 
Для успішної реалізації вибраної стратегії розвитку підприємств виникає необхідність створення такої 

моделі організаційно-економічних змін, яка має  відповідати вимогам конкурентної боротьби, бути 
орієнтованою на інтереси клієнта, «відкритою», налаштованою на зміни зовнішнього середовища, постійно 
вдосконалюватися, соціально-орієнтованою. 

Завдання управління організаційно-економічними змінами авіапідприємства і моделювання змін є 
багатокритеріальним завданням прийняття рішень. При побудові моделей такого роду необхідно враховувати 
наступні основні положення: 

1) модель створюється дослідником для структуризації й уточнення переваг керівника, що безпосередньо  
бере участь у її розробці; 

2) модель повинна бути логічно несуперечливою; 
3) модель повинна містити опис усіх найважливіших елементів завдання прийняття рішень, їхніх  

властивостей; 
4) модель повинна давати можливість використання реальної інформації про завдання, одержуваної від  

експертів і керівника; 
       5 )модель повинна бути простою і зручною для аналізу й використання керівником. 

Багатокритеріальна модель завдання прийняття рішень може бути представлена у наступному виді: 
rPfKKSt ,,*,,,,                                              

 
де t - постановка (тип завдання); S - множина рішень; K - множина критеріїв; K* - множина шкал 

критеріїв; f - відображення множини припустимих рішень у множині векторних оцінок; Р - система переваг 
керівника; r - вирішальне правило. 

Постановка завдання характеризує мету керівника. Залежно від змістовної постановки завдання може 
знадобитися, наприклад, знайти краще рішення, повністю впорядкувати множину припустимих рішень, 
виділити множину не домінуючих (непідлеглих) рішень і т.п. 

Множина являє собою сукупність рішень, які задаються у кожному завданні певними обмеженнями і 
розглядаються як можливі способи досягнення поставлених цілей. Елементи множини називаються також 
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припустимими рішеннями, варіантами рішень, стратегіями, діями, альтернативами, варіантами й т.п. Множина 
рішень (кінцеве або нескінченне) або задається, або формується в ході рішення. 

Кожне рішення призводить до певного результату, наслідки якого оцінюються за критеріями К1 ,К2,..., 
КN,  Критеріями будемо називати такі показники, які: 

- визнаються керівниками, як характеристики ступеня досягнення підцілей поставлених цілей; 
- є загальними й вимірними для усіх припустимих рішень; 
- характеризують загальну цінність рішень таким чином, що у керівника є прагнення одержати за 

ними кращі оцінки (тобто вони не можуть бути представлені у вигляді обмежень). 
Для кожного із критеріїв повинна бути задана або побудована шкала, що представляє собою множину 

упорядкованих оцінок. Шкали К*1, К*2,..., К*N, що утворюють множину К*, можуть бути числовими й 
нечисловими. Числові шкали можуть бути дискретними й безперервними. Множина К* може містити шкали 
різних типів. 

На рис. 2 представлена загальна блок-схема побудови дескриптивної моделі. У процесі ухвалення 
рішення керівник формує необхідні елементи, згруповані в кілька блоків. Блоки представлені в послідовності, 
зручної для організації рішення завдання.  

У процесі ухвалення рішення формуються блоки 1-4 й остаточно добудовуються блоки 5, 9. Блок 1 
містить для об'єктів найбільш істотні, на думку керівника, оцінки, на підставі яких розробляються й 
записуються в блок 2-1 попередні рішення (управління) - (UI

+)I. Блок 3 містить найбільш важливі критерії й 
оцінки по них для об'єктів. На підставі цих оцінок виробляються й записуються в блок 2 попередні рішення 
(управління) - (UI

+)II. Блок 2 містить остаточні рішення (UI
+)III. Сукупності об'єктів формуються й уточнюються 

в процесі ухвалення рішення й записуються в блок 4 «Об'єкти». 

 
Рис. 2. Загальна блок-схема побудови дескриптивної моделі 

 
 
 
 
 

Рис. 2. Загальна блок-схема побудови дескриптивної моделі 

 
Процедура рішення включає два способи: критеріальний й об'єктний. При критеріальному способі 

ухвалення рішення керівник спочатку формує найбільш важливі множини критеріїв К1, оцінює за кожним 
критерієм із цієї множини всі об’єкти сукупності О1. На підставі отриманої сукупності оцінок Еі+  він виділяє 
екстремальні оцінки Е+(К1). При об'єктному способі керівник для кожного об'єкта із сукупності О1 установлює 
найбільш істотні оцінки   Еі+ (фактори «за» та «проти» того або іншого рішення). 
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Таким чином, розробка методичних підходів щодо управління організаційно-економічними змінами є є 
універсальною, оскільки її можна використати для різних видів організаційно-економічних змін. Практичними 
результатами використання її на авіапідприємстві є методи створення й реалізації раціонального проекту, тобто 
проекту після реалізації програми організаційно-економічних змін. 

В основу створення моделі раціонального проекту повинен бути покладен модульний принцип і 
дескриптивний тип моделювання. Мова йде про створення раціонального проекту, а не оптимального, оскільки, 
на нашу думку, створення оптимального проекту в умовах зовнішнього середовища, що швидко змінюється, 
практично не можливо, тому що організаційно-економічні зміни, як об'єктивне явище мають дуальну сутність. 
Процесний характер змін, їхня безперервність у часі не дозволяє дати точну оцінку стану динамічної системи, 
якою є авіапідприємство, і, отже, встановити єдиний оптимум її розвитку на час створення проекту. 

Висновки. Дослідження в області організаційно-економічних змін свідчить, що для забезпечення 
успішного функціонування й розвитку авіапідприємства в сучасних умовах динамічного зовнішнього 
середовища необхідно формування постійно діючого механізму комплексного управління організаційно-
економічними змінами. Сам  комплексний механізм представляє дві складові: механізм проектування та 
механізм практичної реалізації організаційно-економічних змін. Суть і призначення механізму практичної 
реалізації організаційних змін полягає в організаційному забезпеченні безперервності й цілеспрямованості 
процесу розвитку авіапідприемства в напрямі задоволення потреб суспільства й особистості. 
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Аннотация. В статье раскрыты аспекты формирования стратегий позиционирования авиакомпаний 
Украины на рынке авиационных услуг.  Рекомендованные  пути  улучшения позиции авиакомпаний Украины на 
европейском рынке пассажирских перевозок, которые  возможны за счет стойкого роста темпов 
пассажирских авиаперевозок в регионе, эксплуатация авиакомпанией новых современных воздушных судов с 
лучшими экономическими показателями и повышенным комфортом. 
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SHAPING THE STRATEGIES FOR UKRAINIAN AVIATION COMPANIES’ POSITIONING AT THE 

MARKET OF AVIATION SERVICES 
 

In the article the aspects of forming of strategies of keeping of airlines of Ukraine are exposed at the market of 
aviation services.  The recommended  ways  of improvement of position of airlines of Ukraine are at the European 
market of passenger transportations which  are possible due to proof growth of rates of passenger air traffics in a 
region, exploitation of new modern air ships an airline with the best economic indicators and enhanceable comfort. 
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Постановка проблеми. Розвиток світового авіатранспортного ринку відбувається під впливом 

динамічно змінних кон’юнктуроутворюючих факторів.  При цьому актуальними проблемами є глобалізація 
міжнародних перевезень в межах глобальних та стратегічних альянсів авіаперевізників, жорстка конкуренція, 
постійне збільшення прямих операційних витрат (direct operation costs), особливо за рахунок постійного росту 
цін на світовому паливно-мастильному ринку та інше. За таких умов необхідно проводити постійний 
моніторинг тенденцій розвитку світових авіаційних ринків з метою підвищення економічної ефективності 
авіаційних перевезень. 

 Позиціонування авіапослуг повинно відігравати основну роль у ринковій стратегії авіакомпаній 
України, оскільки воно поєднує аналіз ринку авіаційних послуг й аналіз конкуренції у внутрішньому 
корпоративному аналізі. На основі цих видів аналізу може бути виведене поняття позиціонування авіапослуг 
авіакомпаній України, що надасть можливість авіапідприємству відповісти на ключові питання з реалізації 
цього виду послуг. Застосування аналізу позиціонування, як інструменту діагностики полегшує прийняття 
рішень щодо розширення авіанапрямів, ціноутворення і стратегії комунікації. 

Аналіз публікацій. Вивчення досвіду маркетингової діяльності і формуванні моделей  і стратегій  її 
розвитку ґрунтується на висновках, зроблених в роботах низки дослідників в області маркетингу, таких, як 
Аакер Д., Брокхофф Д., Вонг В., Чан Ким В., Дихтль Е., Котлер Ф., Маллинз Дж., Мор Р., Мур Дж., Пферч В., 
Райс Е., Ромат Е. В., Саттон Д., Смит П., Сондерс Дж., Траут Дж., Тріас де Без Ф., Тюфтин Е., Уебстер Ф. 
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Метою статті є дослідження науково-методичних  підходів до формування маркетингової діяльності 
та позиціонування авіакомпаній України на світовому ринку авіаційних послуг. 

Виклад основного матеріалу.  Сьогодні підприємства транспорту функціонують в умовах ринкової 
економіки: сформувався ринок транспортних послуг, посилилася конкуренція між підприємствами і різними 
видами транспорту, посилилися вимоги до тарифів і якості транспортних послуг з боку споживачів. Сучасну 
місію транспортування в системі логістичного сервісу можна коротко сформулювати таким чином: "доставляти 
потрібний товар необхідної якості і кількості в заданий час з оптимальними витратами". У структурі 
логістичних витрат транспортні витрати складають значну долю - 20 - 40% і більше, тому оптимізація рішень в 
транспортуванні дозволить логістичному менеджменту отримати значну економію витрат, але потребує і 
спеціальної уваги. 

Зовнішнім оточенням по відношенню до системи світового повітряного транспорту є політична 
система світу, економічна  система світового господарства, що включає світову транспортну систему, з якими 
система повітряного транспорту знаходиться в діалектичній єдності і постійній боротьбі. Зовнішнім оточенням 
по відношенню до системи світового повітряного транспорту є загальна система міжнародних економічних 
відносин, створюючи складну і неоднорідну всесвітню систему, яка в умовах глибоких змін від співвідношення 
сил на світовій арені, робить взаємно спрямований вплив і на розвиток системи світового повітряного 
транспорту. 

Цивільна авіація за допомогою складних взаємозв'язків з іншими галузями економіки сприяє 
економічному розвитку націй і користується плодами такого розвитку. З підвищенням рівня прибутку і 
виробництва розширяється попит на авіаційні види обслуговування; в той же час, сприяючи розвитку туризму, 
торгівлі і трудової зайнятості, авіація стає важливим інструментом економічного розвитку. Крім того, 
повітряний транспорт приносить і непрямі вигоди, сприяючи розширенню міжнародних контактів і 
взаєморозуміння. 

З посиленням економічної активності розширяються і об'єми ділових поїздок, а разом з цим зростають 
потреби в швидкості і зручності, якими характеризуються послуги повітряного транспорту. Крім того, у міру 
зростання особистих доходів  збільшується кількість вільного часу, завдяки чому все зростаючу популярність 
набуває повітряний туризм. Росте об'єм вантажних перевезень з розширенням міжрегіональної і міжнародної 
торгівлі, і, оскільки найдинамічніші сектори промисловості часто і значною мірою вдаються до повітряних 
транспортних перевезень з метою розподілу своєї продукції, попит на послуги повітряного транспорту 
підвищується швидше, ніж попит на наземні види перевезень. 

Зважаючи на те, що Україною продекламовано політику поступового входження до Європейського 
Співтовариства можна чітко визначити цілі і завдання політики України у сфері розвитку свого власного ринку 
авіаційних перевезень. 

Головною довготерміновою ціллю є створення конкурентоспроможного національного авіаперевізника, або 
декількох авіаперевізників здатних у перспективі ефективно конкурувати на міжнародному і внутрішньому ринках 
авіаційних перевезень, найвірогідніше у складі одного із світових авіаційних альянсів і в режимі „відкритого неба”. 

Європейські країни все наполегливіше піднімають питання про повну лібералізацію повітряного руху між 
Україною і Європейськими країнами.  

Україна активно включилася в багатобічні міжнародні механізми економічного співробітництва, вона 
вступила і почала проводити активну політику в авторитетних міжнародних фінансових і економічних організаціях, 
таких як Організація Об'єднаних Націй і її інститути, Всесвітній Банк, Міжнародний Валютний Фонд, Організація 
сприяння економічному розвитку, Міжнародна організація праці, Всесвітня організація охорони здоров'я, і в інших 
провідних фінансово-економічних організаціях. 

Національний інтерес у розвитку цивільної авіації становить: збільшення доходів вітчизняних підприємств і 
податкових надходжень до бюджету; забезпечення можливостей надання населенню якісних послуг за 
оптимальними цінами; забезпечення національної безпеки у сфері пасажирських авіаційних перевезень. 

Україна може надалі суттєво збільшувати обсяги і пасажирських, і вантажних перевезень авіаційним 
транспортом. По-перше, вдале географічне розташування України та наявність міжнародних аеропортів, 
передусім міжнародного аеропорту “Бориспіль”, дає змогу країні залучити вагомий транзитний пасажирський 
потік. Тому, попри невелику частку авіаційного транспорту у структурі перевезень всього транспортного 
сектору, транзитний авіаційний потенціал України можна зіставити з транзитним потенціалом трубопровідного 
транспорту країни. По-друге, давні традиції розвитку авіаційної промисловості та транспорту обумовлюють 
наявність кваліфікованого персоналу й освітньої та технічної бази. 

Величезну роль у збереженні і зміцненні позицій авіакомпанії на ринку міжнародних авіаперевезень 
грає маркетингова діяльність. А реклама авіапослуг в діяльності авіакомпанії – це найважливіша складова 
частина комплексу маркетингових заходів, своєрідний інформаційний вихід на споживача.  

При правильній організації, маркетингова діяльність дуже ефективна і сприяє швидкій безперебійній 
реалізації виробленої продукції.  

Якщо авіакомпанія розробляє ефективну маркетингову діяльність, вона уникає багатьох помилок при 
впроваджені своїх послуг на ринок авіаперевезень. Закордонний досвід давно вже показав наскільки велике 
значення має розробка ефективної маркетингової діяльності як головного засобу розширення позицій на ринку. 

Розвиток стратегії позиціонування авіакомпаній України повинен відбуватися на декількох різних рів-
нях, залежно від сегментів ринку авіаційних послуг. Завдяки значному територіальному поширенню 
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авіакомпаній України, що надає широкий спектр авіаційних напрямів, можливе формування позиції всієї 
організації, певної структурної одиниці, яка надає авіапослуги, або ж позиції певних послуг, яку надає ця 
структурна одиниця.  

Конкурентна стратегія авіакомпаній України часто вузько зосереджена на прямих конкурентах. 
Дослідження й аналіз – база розвитку ефективної стратегії позиціонування – допоможуть виявити можливі 
загрози для авіакомпаній України на конкурентному ринку авіаційних послуг. Постійний аналіз ринку 
необхідний авіакомпаніям України для того, щоб визначити такі чинники, як загальний рівень і тенденція 
попиту, а також географічне поширення авіапослуг компаній України. Авіакомпаніям варто провести широке 
опитування, аби краще зрозуміти не лише потреби й уподобання пасажирів у рамках кожного окремого 
сегмента, але й те, як кожен із них сприймає конкуренцію. 

Внутрішній корпоративний аналіз надасть авіакомпаніям України змогу визначити свої ресурси 
(фінансові, трудові, матеріальні), будь-які обмеження або стримуючі чинники, цінності і цілі (прибутковість, 
зростання, професійні переваги тощо) власного менеджменту. Використовуючи результати цього аналізу 
авіакомпанії України одержать можливість вибрати обмежену кількість найбільш перспективних цільових 
ринкових сегментів, які вона хоче й може забезпечити своїми послугами.  

Встановлення конкурентів і аналіз даних про них надасть змогу авіакомпаніям України виявити їхні 
сильні і слабкі сторони, що у свою чергу, зможе допомогти знайти можливості для змін. Порівняння цих 
висновків із результатами внутрішнього корпоративного аналізу надасть можливість авіакомпаніям визначити, 
які переваги слід надати кожному цільовому сегменту ринку авіаційних послуг. Цей аналіз має враховувати як 
пряму, так і непряму конкуренцію. 

Результат інтеграції цих трьох форм аналізу, це - визначення позицій, які формують бажаний стан 
авіакомпаній України на ринку авіапослуг. 

Перед тим як реалізовувати визначений план дій, маркетологам та  менеджерам авіакомпаній треба вра-
хувати те, що один або декілька конкурентів можуть прагнути досягти тієї ж ринкової позиції. Інші авіакомпанії теж 
проводять незалежний аналіз позиціонування і можуть дійти до схожих висновків. Існуючий конкурент може бути 
наляканий новою стратегією авіакомпанії  і вжити заходів для репозиціонування своїх власних авіапослуг, аби 
конкурувати ефективніше.  

Найкращий спосіб виявлення можливої реакції конкурента полягає в тому, щоб виявити всіх існуючих 
або потенційних конкурентів і поставити себе на місце їхнього керівництва, проводячи внутрішній 
корпоративний аналіз для кожного з цих конкурентів. Поєднання результатів цього аналізу з інформацією про 
існуючий ринок і конкурентним аналізом  має дати достовірні дані про те, як конкурент, швидше за все, 
діятиме. Якщо імовірність того, що сильніший конкурент намагатиметься зайняти ту саму нішу, 
використовуючи сильнішу концепцію послуги, видається ймовірною, ситуацію доцільно переглянути. 

Деякі авіакомпанії створюють складні комп'ютерні моделі для аналізу впливів альтернативних 
конкурентних дій. Яким чином зниження ціни вплине на попит, частку ринку авіаційних послуг і прибутки? Як 
пасажири з різних сегментів, базуючись на минулому досвіді, можуть відреагувати на зниження або 
підвищення рівня якості? Скільки часу мине, аж поки клієнти відреагують на нову рекламну кампанію? 

Цінність концепції позиціонування для авіакомпаній полягає в тому, що таким чином розглядаються 
різні характеристики, які у своїй сукупності формують загальну картину авіапослуг і підкреслюють 
необхідність розуміння того, які саме характеристики визначають поведінку пасажирів.  

Висновки. Таким чином, карти позиціонування нададуть авіакомпаніям України візуальне 
відображення всіх даних дослідження і покажуть, як різні фірми оцінюються у своїй роботі стосовно одна одної 
за ключовими характеристиками. Коли все це зіставляється з інформацією про переваги різних сегментів 
(включаючи й рівень очікуваного попиту), карта позиціонування надає можливість запровадити нові авіаційні 
напрями або ж репозиціонувати вже існуючі для знаходження переваги у сферах, які ще не представлені на 
світовому ринку авіаперевезнь. Якщо такий авіанапрям позитивно співвідноситься з ресурсними базами і 
цінностями авіакомпаній, він зможе віднайти для себе на ринку авіаційних послуг дуже прибуткову нішу. 
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Актуальність проблеми. Обов’язковий аудит − це аудиторська перевірка, що здійснюється відносно 

окремих суб’єктів господарювання, критерії вибору яких та строки проведення аудиту встановлюються 
державними правовими актами. Забезпечення суспільної контрольованості певної групи суб’єктів, фінансово-
господарська діяльність яких виступає об’єктом публічного (суспільного) інтересу, встановлення підвищених 
гарантій достовірності їх фінансової звітності за допомогою проведення обов’язкового аудиту є важливим 
чинником дотримання економічної безпеки держави. Необхідність проведення обов’язкового аудиту виникає в 
тому разі, якщо держава вважає потрібним захистити інформаційні права та законні інтереси в отриманні 
достовірної інформації про діяльність окремих суб’єктів, тобто бере на себе функцію регулювання процесу 
виробництва та розподілу інформаційних продуктів, без яких суспільство не може нормально розвиватися.  

Однак при цьому виникає інша проблема, оскільки той факт, що необхідність аудиту в певних випадках 
встановлена законодавством, а не бажаннями управлінського персоналу чи власників суб’єктів 
господарювання, має як свої причини, так і певні наслідки для аудиторів, і для економічних суб’єктів. Держава 
може і повинна встановлювати певні правові гарантії, спрямовані на забезпечення якості таких аудиторських 
послуг, що підтверджується практикою інших країн, де інститут аудиту має більш давню історію, зокрема і 
законодавством Європейського Союзу (ЄС). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання аудиторської діяльності постійно перебувають в 
центрі уваги науковців. З точки зору розвитку аудиту як важливого суспільного інституту слід виділити праці 
О.А. Петрик та Г.М. Давидова. О.А. Петрик представлені етапи розвитку аудиту за такими критеріями, як: 
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функції та завдання аудиторів, замовники аудиту, користувачі інформації, ставлення суспільства до професії 
аудитора тощо [11, с. 18], запропоновані етапи та елементи процесу створення інституту аудиту в Україні 
[13Ошибка! Источник ссылки не найден.], а в спільних працях із Г.М. Давидовим детально розглянуто 
теоретичні засади розвитку національної системи аудиту України [12], шляхи реформування системи аудиту в 
Україні [3], практику організації національних систем аудиту в державах Європейського економічного 
простору [2]. Але в цілому дослідження в сфері регулювання саме обов’язкового аудиту є фрагментарними, 
проблемам підвищення якості обов’язкового аудиту через встановлення додаткових, більш суворих вимог, які 
відповідають європейським вимогам, увага приділяється недостатньо.  

Метою статті є аналіз основних тенденцій регулювання обов’язкового аудиту в європейському 
співтоваристві та обґрунтування напрямків регулювання обов’язкового аудиту у вітчизняній практиці з урахуванням 
необхідності забезпечення відповідності вимогам європейського та міжнародного законодавства.  

Виклад основного матеріалу. Можна виділити такі основні напрями регулювання аудиторської 
діяльності в Європейському Співтоваристві за останні роки: гармонізація й уніфікація вимог до аудиторів, 
аудиторських фірм та механізмів регулювання аудиту; перегляд, упорядкування, встановлення більш жорстких 
норм, особливо у сфері обов’язкового аудиту, як стосовно суб’єктів аудиторської діяльності, так і стосовно 
самих суб’єктів суспільного інтересу, діяльність яких підлягає обов’язковому аудиту; обмеження впливу 
аудиторської спільноти при розробці вимог до аудиту та здійсненні контролю якості діяльності аудиторів і 
аудиторських фірм через запровадження системи суспільного нагляду та незалежної системи забезпечення 
якості.  

В ЄС найбільше уваги приділяється вимогам до обов’язкового аудиту, оскільки підкреслюється, що 
саме обов’язковий аудит є основним елементом забезпечення достовірності у ланцюгу фінансової звітності, яка 
передбачає виникнення значного суспільного інтересу. У законодавстві Європейського Співтовариства для 
визначення критеріїв обов’язковості проведення аудиту застосовано поняття «суб’єкти суспільного інтересу» – 
«Public Interest Entities» (Commission Recommendation of 16 May 2002 2002/590/EC “Statutory Auditor’s 
Independence in the EU: A Set of Fundamental Principles” – Рекомендації Комісії «Незалежність офіційного 
аудитора в ЄС: набір фундаментальних принципів») [17]. Вважається, що ступінь значимості суспільних 
(публічних) інтересів має визначати тих суб’єктів, які повинні в обов’язковому порядку підлягати щорічному 
аудиту. До таких суб’єктів віднесено підприємства, діяльність яких становить значний суспільний інтерес 
внаслідок прояву таких факторів: вид бізнесу, обсяг діяльності, чисельність працюючих, корпоративний статус, 
що передбачає наявність значної кількості акціонерів. До таких підприємств, зокрема, відносять кредитні 
установи, страхові компанії, інвестиційні фірми та фонди, пенсійні фірми та фонди, а також лістингові 
компанії, тобто акціонерні товариства, акції яких зареєстровані та перебувають в обігу на визнаних фондових 
біржах.  

У вітчизняній науці та практиці такий термін не використовується, а конкретні суб’єкти, які повинні 
входити до їх складу, не виділені. Можна з певною мірою умовності стверджувати, що у вітчизняному 
законодавстві суб’єктами суспільного (публічного) інтересу фактично є ті суб’єкти, які виділені Законом 
України «Про аудиторську діяльність» [5] (ст. 8 «Обов’язкове проведення аудиту») як такі, що зобов’язані 
проходити обов’язкову аудиторську перевірку, і Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» [6] (п.4 ст. 14 «Подання та оприлюднення фінансової звітності») як такі, що зобов’язані 
оприлюднювати річну фінансову звітність (див. табл. 1).  

Таблиця 1 
Коло суб’єктів, які зобов’язані оприлюднювати фінансову звітність та проходити обов’язкову 

аудиторську перевірку 
Коло суб’єктів, які підлягають обов’язковому аудиту  Коло суб’єктів, звітність яких підлягає 

офіційному оприлюдненню  
1. Відкриті акціонерні товариства 
2. Підприємства − емітенти облігацій 
3. Професійні учасники ринку цінних паперів 
4. Фінансові установи 
5. Фінансовий стан засновників банків, підприємств з іноземними 
інвестиціями, відкритих акціонерних товариств (крім фізичних осіб), 
страхових і холдингових компаній, інститутів спільного інвестування, 
довірчих товариств та інших фінансових посередників 
6. Емітенти цінних паперів та похідних (деривативів), а також при отриманні 
ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів 
7. Інші суб'єкти господарювання, звітність яких відповідно до законодавства 
України підлягає офіційному оприлюдненню, за винятком установ і 
організацій, що повністю утримуються за рахунок державного бюджету 

1. Публічні акціонерні товариства 
2. Підприємства − емітенти іпотечних 
облігацій 
3. Підприємства − емітенти іпотечних 
сертифікатів 
4. Підприємства − емітенти облігацій 
підприємств 
5. Підприємства − емітенти сертифікатів 
фондів операцій з нерухомістю 
6. Професійні учасники фондового ринку 
7. Банки 
8. Страховики 
9. Інші фінансові установи 

 
Ці критерії свідомо поєднані, адже проведення обов’язкового аудиту певного суб’єкта без факту 

оприлюднення його звітності та аудиторського звіту, фактично зводить нанівець саму суспільно значиму роль 
аудиту. Першим документом Європейського Співтовариства у сфері регулювання аудиторської діяльності була 
Восьма Директива Ради ЄС (84/253/ЄС) про порядок затвердження осіб для проведення обов’язкового аудиту 
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фінансової звітності у країнах – членах ЄС, прийнята 10 квітня 1984 року [22]. Основні принципи регулювання 
діяльності аудиторів та аудиторських фірм, включаючи вимоги обов’язковості державної реєстрації аудиторів і 
дотримання ними норм професійної етики, які містилися у Восьмій Директиві, були обов’язковими для 
виконання країнами – членами ЄС.  

Відсутність гармонізованого підходу до обов’язкового аудиту у Співтоваристві став для Єврокомісії 
причиною внесення пропозицій у вигляді Повідомлення від 8 травня 1998 р. (№98/С) щодо обов’язкового 
аудиту в Європейському Союзі: дорога уперед (Communication from the Commission on the statutory audit in the 
European Union: the way forward (98/C 143/03) [19]. Відповідно до вимог цього документа в Євросоюзі було 
створено Комітет з аудиту (Audit Regulatory Committee − AuRC), який і нині займається питаннями співпраці 
професійних організацій країн ЄС, розробляє подальші заходи в тісній співпраці з представниками 
аудиторської та бухгалтерської професій і державами-членами, обговорює шляхи та методи, які б сприяли 
поліпшенню якості аудиту.  

У результаті розвитку аудиторської професії в наступне десятиріччя та зростання ролі аудиту 
положення Восьмої Директиви виявилися недостатніми, що в 1996 р. стало поштовхом до всебічного розгляду 
комісією Європейського Співтовариства стану регулювання аудиторської діяльності в країнах − членах ЄС. 
Підсумком виконаної роботи стало прийняття Пояснювального меморандуму до проекту змін до Восьмої 
Директиви Ради Європи 84/253/ЄЕС від 10 квітня 1984 р. [14], а в травні 2006 р. − самої Директиви 2006/43/ЄС 
Європейського Парламенту та Ради від 17 травня 2006 року про обов’язковий аудит річної звітності та 
консолідованої звітності [4] (Directive 2006/43/EC on statutory audit of annual accounts and consolidated accounts 
[20]) (далі − Директива 2006/43/ЄС).  

Крім Директиви 2006/43/ЄС діють і раніше прийняті Рекомендації Єврокомісії, а саме: Рекомендації 
комісії Європейського Співтовариства щодо мінімальних вимог до якості аудиту, який виконується офіційним 
аудитором, від 15 листопада 2000 р. 2001/256/ЄС [15]; Рекомендації комісії Європейського Співтовариства від 
16 травня 2002 р. 2002/590/ЄС „Незалежність аудиторів в ЄС: набір фундаментальних принципів” (Commission 
Recommendation of 16 May 2002 2002/590/EC „Statutory Auditor’s Independence in the EU: A Set of Fundamental 
Principles” [17]). Ці Рекомендації сформульовані більш докладно, ніж кореспондуючі положення Директиви, 
проте, на відміну від Директиви, не є обов’язковими для виконання державами − членам ЄС. 

У 2010 р. Єврокомісія опублікувала документ, призначений для публічного обговорення, в якому були 
порушені проблеми ролі аудиту в сучасному суспільстві, комунікацій аудиторів з акціонерами, застосування 
Міжнародних стандартів аудиту, контролю якості аудиторської діяльності, незалежності аудиторів, 
запровадження системи суспільного нагляду, міжнародного співробітництва та умови функціонування 
суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути віднесені до категорії „малі” та „середні”, а саме: GREEN 
PAPER „Audit Policy: Lessons from the Crisis” [23] (Зелена Книга „Політика в сфері аудиту: Уроки кризи”). Цей 
документ став основою для розробки рекомендацій щодо регулювання обов’язкового аудиту суб’єктів 
суспільних інтересів та пропозицій щодо внесення змін до Директиви 2006/43/ЄС.  

В результаті в 2014 році була прийнята Директива щодо внесення змін  (Directive 2014/56/EU of the 
European Parliament and of the Council of 16 April 2014 amending Directive 2006/43/EC on statutory audits of annual 
accounts and consolidated accounts [21]) та відповідний Регуляторний акт стосовно специфічних вимог щодо 
обов’язкового аудиту суб’єктів публічного інтересу (Regulation (EU) No 537/2014 of the European Parliament and 
of the Council of 16 April 2014 on specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities and 
repealing Commission Decision 2005/909/EC [24]). Ці документи містять більш жорсткі вимоги щодо таких 
питань, як: аудиторський гонорар, заборона надання інших послуг при проведенні обов’язкового аудиту, 
дотримання незалежності, контроль якості виконання завдання, забезпечення прозорості діяльності суб’єктів 
аудиторської діяльності, зовнішній контроль якості з боку компетентних органів. Передбачені зміни щодо 
структури та наповнення аудиторського звіту з метою підвищення його інформативності та регламентована 
необхідність подання додаткового звіту до аудиторського комітету та наглядачів суб’єкта публічного інтересу.  

Вимоги до обов’язкового аудиту містяться в документах, що підготовлені Європарламентом та 
Міжнародною федерацією бухгалтерів, зокрема: Директива 2006/43/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 
17 травня 2006 р. про обов’язковий аудит річної звітності та консолідованої звітності (Directive 2006/43/EC on 
statutory audit of annual accounts and consolidated accounts) [4; 20]; Кодекс етики професійних бухгалтерів [7]; 
Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, інших завдань з надання впевненості та супутніх 
послуг [8; 9]; Положення про зобов’язання організацій – членів Міжнародної федерації бухгалтерів (МФБ) 1 
«Забезпечення якості» [25]; додаткові документи з питань зовнішнього контролю якості [18].  

Зіставляючи вимоги, які передбачені європейським законодавством, та національну практику, можна 
виділити низку принципових відмінностей між ними, в першу чергу: відсутність системи суспільного 
(громадського) нагляду за аудиторської діяльністю; невідповідність системи зовнішнього контролю якості 
аудиту щодо забезпечення вимог незалежності та прозорості; відсутність достатньої системи прозорості аудиту; 
низький рівень вимог до суб’єктів аудиторської діяльності, які проводять аудит суб’єктів суспільних інтересів 
(у частині дотримання незалежності з боку аудиторів та аудиторських фірм, ротації аудиторів, що виконують 
обов’язковий аудит, обов’язковості створення комітетів з аудиту або подібних органів суб’єктами суспільного 
інтересу тощо). Врегулювання зазначених суттєвих відмінностей є важливим чинником підвищення якості 
аудиту з урахуванням євроінтеграційного курсу України.  
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Аналіз положень вищезазначених документів та практики регулювання аудиту в інших країнах дає 
змогу виділити такі особливі вимоги в сфері виконання завдань з обов’язкового аудиту, які доцільно 
впровадити в національну практику (див. табл. 2). 

Таблиця 2 
Особливі вимоги в сфері організації виконання завдань з обов’язкового аудиту 

Сфера прояву  Сутність вимог 
Незалежність 
 

жорсткіші вимоги щодо дотримання незалежності, зокрема, передбачення ротації 
як партнерів із завдання, так і аудиторської фірми 

Контроль якості 
 

жорсткіші умови проходження зовнішніх перевірок систем контролю якості та 
організації внутрішніх перевірок контролю якості виконання завдання 

Забезпечення поінформованості 
суспільства про свою діяльність  
 

регулярне (щорічне) оприлюднення звітів про прозорість 

Забезпечення спільної 
відповідальності із суб’єктом 
суспільних (публічних) інтересів  
 

взаємодія між суб’єктами, які підлягають обов’язковому аудиту, та аудиторами з 
метою забезпечення спільної відповідальності, зокрема, у сфері забезпечення 
незалежності аудиторів   

Забезпечення прозорості та 
об’єктивності при виборі суб’єктом 
суспільних (публічних)  інтересів 
аудитора (аудиторської фірми) 

участь у механізмі відкритих конкурсів при укладанні договорів на виконання 
завдань з обов’язкового аудиту  

Забезпечення прозорості щодо 
результатів аудиту    
 

співпраця із уповноваженими органами, які здійснюють регулювання діяльності 
суб’єкті суспільних (публічних) інтересів, які підлягають обов’язковому аудиту, 
стосовно:  
− ведення вповноваженими органами реєстру укладених договорів на виконання 
завдань з обов’язкового аудиту; 
− подання вповноваженим органам аудиторського звіту, звіту про відмову від 
виконання завдання та її причини, звіту про спостереження, зроблені в процесі 
аудиту 

Встановлення додаткових вимог 
щодо змісту, мети та завдань аудиту з 
метою забезпечення вимог 
користувачів результатами 
обов’язкового аудиту     
 

співпраця із уповноваженими органами, які здійснюють регулювання діяльності 
суб’єктів суспільних (публічних) інтересів, які підлягають обов’язковому аудиту, 
стосовно:  
− виконання додаткових вимог вповноважених органів стосовно умов та 
можливості відмови від завдання, відповідальності щодо дослідження інших 
питань, яка є додатковою по відношенню до відповідальності аудитора в рамках 
МСА, обов’язковості розкриття інших питань в аудиторському звіті, складу, 
форми та строків подання інформації управлінському персоналу, додаткових 
вимог щодо дотримання незалежності, відкритих конкурсів тощо 

 
Також з метою ефективного регулювання обов’язкового аудиту на законодавчому рівні необхідно 

законодавчо передбачити використання терміну «суб’єкт суспільного (публічного) інтересу», окреслити коло 
таких суб’єктів, з урахуванням вимог Цивільного кодексу [16], Господарського кодексу [1], Національного 
класифікатора України «Класифікація видів економічної діяльності» [10], та закріпити його у Законах України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та «Про аудиторську діяльність». При 
формулюванні терміну «суб’єкти суспільних (публічних) інтересів» слід враховувати такі чинники: вид та 
сфера діяльності (їх послугами користується невизначене коло осіб); корпоративний статус (наявність значної 
кількості акціонерів); використання державної або комунальної власності; отримання фінансування за рахунок 
державних і місцевих фінансів.  

Враховуючи міжнародну та вітчизняну практику, його можна сформулювати таким чином: «Суб’єкт 
публічного (суспільного) інтересу – це суб’єкт, який має важливе суспільне значення завдяки сфері, виду 
діяльності та формі власності. Суб’єктами суспільного (публічного) інтересу є публічні акціонерні товариства, 
банки, емітенти облігацій, цінних паперів і похідних (деривативів), професійні учасники фондового ринку та 
інші суб’єкти, які провадять господарську діяльність у сфері фінансової та страхової діяльності (група 64 
«Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення», група 65 «Страхування, 
перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування», група 66 
«Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов'язкового соціального 
страхування» КВЕД ДК 009:2010), суб’єкти господарювання державного сектору економіки, установи й 
організації, що повністю утримуються за рахунок державного та місцевого бюджетів, підприємства, засновані 
на державній і комунальній власності, господарські товариства, акції (частки, паї) яких перебувають у 
державній або комунальній власності, а також інші суб’єкти господарювання, що отримують (отримували в 
період, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовують 
(використовували у період, який перевіряється) державне чи комунальне майно». 

Висновки та перспективи подальших досліджень. При визначенні шляхів розвитку аудиту з метою 
посилення вимог до обов’язкового аудиту та підвищення його якості слід враховувати такі специфічні 
особливості, які висуваються в міжнародному законодавстві до суб’єктів аудиторської діяльності, які 



№1, 2016  55 
 
 
виконують обов’язковий аудит: підвищені вимоги щодо дотримання незалежності з боку аудиторів та 
аудиторських фірм; скорочений термін для ротації партнерів із завдання; скорочений термін, протягом якого 
аудитори та аудиторські фірми, що проводять обов’язковий аудит, повинні проходити перевірку систем 
контролю якості; підвищені вимоги до проведення перевірок контролю якості виконання завдання; 
обов’язковість наявності у суб’єктів суспільного інтересу комітетів з аудиту, з якими мають співпрацювати 
незалежні аудитори; обов’язковість проведення відкритих конкурсів при укладанні договорів на здійснення 
аудиторських послуг у формі виконання обов’язкового аудиту; обов’язковість викладу та оприлюднення на 
своїх сайтах аудиторами та аудиторськими фірмами, які здійснюють обов’язковий аудит, звітів про прозорість. 
Важливим є законодавче визначення терміна «суб’єкти публічних (суспільних) інтересів» у контексті 
аудиторських перевірок з метою удосконалення механізму нормативного забезпечення функціонування 
обов’язкового аудиту.  

Регулювання обов’язкового аудиту повинно відбуватися в напрямку забезпечення поінформованості 
суспільства про діяльність суб’єктів аудиторської діяльності, ефективної взаємодії між суб’єктами, які 
підлягають обов’язковому аудиту, та аудиторами в напрямку узгодження їх задач та обов’язків, незалежності, 
прозорості та об’єктивності при виборі суб’єктом суспільних (публічних) інтересів аудитора (аудиторської 
фірми), співпраці з уповноваженими органами, які здійснюють регулювання діяльності таких суб’єктів, з метою 
забезпечення прозорості договірних взаємовідносин, результатів виконання завдання та запровадження 
додаткових вимог до них тощо. До механізму забезпечення їх реалізації повинні бути залучені різні суб’єкти, 
зокрема: самі аудитори (аудиторські фірми); суб’єкти суспільних (публічних) інтересів, які підлягають 
обов’язковому аудитові; вповноважений компетентний орган, який здійснює регулювання аудиторської 
діяльності; вповноважені органи, які здійснюють регулювання діяльності суб’єктів суспільних (публічних) 
інтересів;  професійні асоціації або саморегулюючі професійні аудиторські організації. 

Порушені питання свідчать про те, що якість аудиту взагалі та обов’язкового зокрема слід сприймати 
не як окремі питання, а як цілісну систему, яка повинна охоплювати всі суттєві сторони функціонування 
суб’єктів аудиторської діяльності та суб’єктів господарювання, які підлягають обов’язковому аудиту. 
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Актальність і постановка проблеми. В умовах процеси глобалізації та інтернаціоналізації економік 

розвиток франчайзингового бізнесу в світі є одним з найперспективнішим. За показниками валового обороту 
франчайзингових систем, кількості франчайзерів та франчайзі, а також кількості зайнятих наданням 
франчайзингових послуг можна визначати масштаби поширення франчайзингу в національних економіках та 
світових регіональних економіках. США, Західна Європа та  Китай займають лідируючі позиції за цими 
показниками. В Україні на сьогодні відбуваються лише процеси становлення та розвитку франчайзингового 
бізнесу. Для країн з перехідною економікою франчайзинг набуває особливого значення щодо можливості 
підтримки розвитку малого та середнього бізнесу в країні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання щодо розвитку франчайзингу у світі привертає 
значну увагу багатьох дослідників. Проте найбільше вони відображені в працях таких зарубіжних авторів як: 
Ж. Дельта, Дж.Робертса, Л. Кабраля, Ф. Котлера, М. Портера, Дж. Робертса, Ф. Росса, О.Вільямсона та інших. 

Серед вітчизняних вчених, варто відзначити праці: Г. Андрощука, І. Бойчука, Н. Ковальчука, О. 
Корольчука, Н.Косара, А.Костюка, О. Кузьміна, Я. Лісун, В. Мазуренка, О.Трегубова, А. Цирата та інших.  

Віддаючи належне науковим працям вітчизняних та зарубіжних вчених, доцільно зауважити, що 
дослідження питань щодо розвитку франчайзингового бізнесу в країнах Єропи в сучасних умовах не можна 
назвати вичерпними.  

Мета дослідження. Метoю статті є дослідження розвитку франчайзингового бізнесу в єропейських 
країнах в сучасних умовах розвитку світової економіки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Досвід розвинених країн показує, що розвиток 
франчайзингових відносин здійснюється в напрямку підвищення їх ефективності на основі збільшення їх 
системної значущості та посилення процесів міжнародної інтеграції бізнесу.  

Франчайзинг являється моделлю ведення бізнесу, яка спрямована на розширення бізнесу, що особливо 
характерно для продуктів харчування і напоїв, роздрібної торгівлі та інших секторів послуг. У розвинених 
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економіках, внутрішні ринки франшизи близькі до насичення. Багато брендів почали шукати можливості на 
іноземних ринках. Однак, більшість азійських країн тільки почали сприймати франчайзинг в останні роки, так 
як їх середній клас стає більш багатим і тяжіє до міжнародних брендів [10]. 

Франчайзинговий бізнес успішно розвивається в більш ніж 80 країнах світу, серед яких частка 
європейських – 36%, азійських досягає 32%, північноамериканських – 12%, латиноамериканських – 10%, в 
Австралії та Океанії – 6%, на африканському континенті – 4% [2]. 

Щодо франчайзингу в Європі, то серед величезної кількості договірних моделей бізнесу франчайзинг 
показав себе як ефективний бізнес інструмент. В даний час в Європі діє більше 4500 франчайзингових систем і 
приблизно 180000 франчайзі, які досягли загального обсягу продажів в розмірі більш ніж 150 млрд. дол. США. 
Однак ступінь розвитку франчайзингового бізнесу в Європі набагато нижче, ніж в США, де його обсяг 
становить близько 1 трлн. дол. США на рік [4].  

На європейському ринку франчайзингових послуг лідерами за кількістю франчайзерів у 2015 році 
стали: Франція, в якій зосереджено 1389 одиниць франчайзингових систем, Німеччина – 1075 одиниць, Італія - 
939, Іспанія - 955 і Великобританія - 936 одиниць [3], (рис. 1.): 

 

 
 
 

Рис. 1. Країни-лідери Європи за кількістю франчайзингових систем в 2015 році, (одиниць). 
Примітка. Побудовано автором за даними Міжнародної Асоціації з франчайзингу (IFA). 

 

Після глибокої рецесії 2008 року, в останні кілька років спостерігаються ознаки пожвавлення в 
економіці країн ЄС та країн-учасниць єврозони. Однак, політична обстановка в Україні в 2014 році та 
відповідно охолодження економічних взаємин між країнами ЄС та Російською Федерацією (введені санкції ЄС 
проти Росії) викликали зниження темпів відновлення європейської економіки [3]. 

Загалом у європейських країнах спостерігається тенденція до збільшення кількості франчайзерів та 
франчайзі. Найпоширеніша сфера франчайзингової діяльності в Європі - сфера послуг. Зокрема, франчайзинг 
послуг в Німеччині, Італії, Франції в середньому складає 40-45% від загальної кількості франшиз. Традиційно 
найбільш розвиненою є мережа франшиз готельного та ресторанного бізнесу [4].  

У цілому в Європі ситуація на ринку франшиз нагадує американську: верхні позиції рейтингу зайняті 
громадським харчуванням (франшизами американського походження), (табл.1): 

 
Таблиця 1 

Топ-10 франшиз у Європі в 2015 році 
Ранг Франчайзер Кількість 

точок 
Рік засну- 
вання 

Країна 
походження 

Сфера діяльності 

1 7-Eleven 47298 1927 США Універсальний магазин біля будинку 
2 Subway 37003 1965 США Ресторани швидкого харчування 
3 McDonald’s 33427 1955 США Ресторани швидкого харчування 
4 Kumon Inst. Of 

Education Co. Ltd. 
25431 1954 Японія Мережа навчальних центрів для 

дітей 
5 KFC 22000 1930 США Ресторани швидкого харчування 
6 Spar 13600 1932 Нідерланди Мережа супермаркетів 
7 Europcar 13000 1949 Франція Автопрокат і майстерні (СТО) 
8 Pizza Hut 12700 1958 США Мережа ресторанів 
9 Burger King 12000 1954 США Мережа ресторанів 

10 Mexx 11600 1980 Нідерланди Ритейл:одяг і взуття 
Примітка. Складено за даними Top Franchises Available in Europe. 
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У європейському рейтингу простежуються закономірності, багато в чому аналогічні світовому 
рейтингу TOP 100. Перш за все, 70% ТОР 10, 35% TOP 100 та 11% TOP 500 мережевих брендів складають 
американські франшизи. За кількістю франчайзингових точок у Європі перше місце займає США, в 4,9 разів 
випереджаючи Францію, лідера за кількістю франчайзингових програм [8]. 

Більше того, показник США за даним параметром (325 868 точки) набагато перевищує сумарну 
кількість франчайзингових точок усіх інших країн (289 273 точок). Незважаючи на те, що у верхній десятці 
американські франшизи домінують, в цілому по кількості великих франчайзингових систем у Європі США 
займають друге місце (95 франшиз), посупаючись Франції (114 франшиз). Третє й четверте місце поділяють 
між собою Іспанія та Німеччина – 65 і 60 франшиз відповідно [11]. 

Найбільшою популярністю в Європі користуються франшизи в сегменті громадського харчування (145 
623 точок, що включають в себе як ресторани, так і фаст-фуди), на 43% випереджаючи продовольчий ритейл    
(82 686 точки). Разом на громадське харчування і ритейл, згідно з ТОР-500, припадає майже половина 
європейських франчайзингових точок [11]. 

Для більш детального аналізу європейського ринку франчайзингових послуг розглянемо окремо 
найуспішніші країни. Європейськими лідерами за кількістю франчайзерів є Франція, Німеччина, Італія, Іспанія  
і Великобританія.  

Франчайзинг в Німеччині володіє величезним потенціалом. Тут не так багато франчайзингових 
підприємств, як, наприклад, у США, але він є зростаючою і сильною частиною економіки. За даними 2015 року 
в країні існують понад 76,500 франчайзі, що працюють більш ніж з 994 франчайзерами [7]. 

За останні 5 років усього близько 7% всіх франчайзі виявилися неплатоспроможними. Серед усіх 
підприємств лідирують: фаст-фуди та сфера обслуговування. Відзначається тенденція зростання кількості 
франчайзі в автообслуговуванні, у сфері клінінгових послуг, послуг доставки та освіти. Особливістю бізнесу в 
Німеччині є залучення людей, що втратили роботу. Навіть без великого досвіду або взагалі за його відсутності 
такі люди можуть почати свою власну справу. 

Таблиця 2.6 показує позитивну тенденцію розвитку франчайзингу Німеччини за останнє десятиліття, 
адже кількість працівників сектору франчайзингу збільшилась на 29,4%, кількість франшиз на 70% та кількість 
франчайзерів на 27,2% та загалом оборот збільшився на 124,3% у 2015 році, порівняно з 2005 роком. 

У сфері послуг в 2015 році працює 45% франчайзингового бізнесу Німеччини, у секторі роздрібного 
продажу – 25%, готельним бізнесом займаються 18,3% компаній та у сфері виробництва товарів лише 11,7%. 
Відповідно, спостерігається превалювання сектору послуг у франчайзингу Німеччини [7], (рис.2.): 

 

 
Рис. 2. Галузевий розподіл франчайзингу в Німеччині у 2015 році, (%). 

Примітка. Побудовано автором за даними German Franchise Association. 
 

Найбільш активні в країні австрійські та німецькі франшизи. Однак ринок пропонує непогані умови і 
для розвитку іноземних мереж. У Німеччині успішно розвиваються такі іноземні франшизи, як McDonalds, 
Burger King - фаст-фуд і REMAX - міжнародна компанія, що займається нерухомістю. Одним з найбільших 
вітчизняних брендів є OBI - товари для ремонту, будівництва і для робіт в саду. Також в країні популярна 
німецька франшиза Schülerhilfe, що надає послуги в сфері освіти.  

За оцінкою Німецької асоціації франчайзингу, американські компанії становлять лише 5-7% від 
загального числа франшиз в Німеччині. За результатами 2015 року Mrs. Sporty,  BackWerk, ZGS Schülerhilfe є 
трьома кращими франчайзинговими системами в Німеччині. Спільно з компаніями  McDonald’s (4-е) та Joey's 
Pizza (10−е) ввійшли до першої десятки топ кращих франшиз Німеччини [7], (див. табл.2).  
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Таблиця 2 
Топ-10 кращих франшиз в Німеччині в 2015 році 

Рейтинг Назва франшизи Початкові інвестиції, євро 
1 Mrs. Sporty (фітнес) 51000-100000 
2 BackWerk (пекарня) 51000-100000 
3 ZGS Schülerhilfe(освіта) 51000-100000 
4 McDonald’s (швидке харчування) понад 500000 
5 Vom Fass (вино та делікатеси) 51000-100000 
6 Town & Country Haus (будівництво) 0-50000 
7 Valora Retail (роздрібна торгівля) 51000-100000 
8 Bodystreet (фітнес) 51000-100000 
9 Studienkreis (освіта) 0-50000 

10 Joey’s Pizza(швидке харчування) 180000-185000 
Примітка. Складено автором за даними German Franchise Association. 
 

Також, у Німеччині є високий попит і недостатньо пропозицій в наступних областях сфери послуг: 
освітні послуги; експрес-доставка всіх типів; кафе-ресторани; роздрібні спеціалізовані магазини; послуги з 
догляду за домом; бухгалтерський облік, оподаткування, діловодство; технічне обслуговування та клінінг; 
реклама; енергозберігаючі продукти та послуги; телекомунікації; екологічні послуги. 

Франчайзинг послуг - особливо перспективний напрямок у Німеччині. У деяких сегментах цього ринку 
постачальників недостатньо, щоб задовольнити зростаючий попит. Наприклад, у Німеччині успішно 
розвивається соціальна мережа Wellcome. Члени організації допомагають молодим сім'ям, у яких тільки що 
з'явилися діти. Представник від Wellcome пограє з дитиною, поки мама відпочиває або ходить за покупками, а 
так само допоможе під час походу до лікаря. Франшиза працює в 15 федеральних землях Німеччини [7]. 

 Також затребувана послуга по догляду за літніми людьми. Зі старінням населення і постійною 
нестачею фінансування німецької охорони здоров'я, зростає попит на альтернативні рішення для літніх людей. 
Різноманітні послуги для цієї вікової категорії можуть стати перспективними і вигідними бізнес ідеями для тих, 
хто планує працювати в Німеччині по франчайзингу. Прогнози показують, що до 2050 року в професійному 
догляді потребуватимуть 4,6 мільйонів жителів Німеччини. 

Таким чином, найбільш високе зростання франчайзингових мереж в Німеччині намітилось у сфері 
швидкого харчування, а також у сферах обслуговування, освіти, фітнесу, роздрібної торгівлі, чищення одягу, 
туризму та готельного бізнесу.  

Франчайзинг у Великобританії являє собою ідеальну систему бізнесу, як це демонструють 92% 
франчайзі, які вважають франчайзинг дуже вигідним. Британська асоціація франшиз (Британська асоціація 
франчайзингу - BFA), створена в 1977 році, наводить такі цифри: на сьогоднішній день у Великобританії існує 
936 франчайзингових мереж, і їх кількість збільшується в рік на 6%. У секторі франчайзингу працює понад 465 
тисяч людей. Середній оборот однієї мережі -  353 000 фунтів стерлінгів [5]. 

Починаючи з 2000 рокукількість франчайзингових систем Великобританії становить 642 одиниці, у 
2010 році –845, а у 2015 році їх кількість досягла 936 одиниць. Потрібно відмітити позитивну тенденцію 
розвитку франчайзингу, адже кількість франшиз збільшилась на 46 % [5], (рис.  3.): 

 

 
Рис. 3. Динаміка франчайзингових систем у Великобританії в період 2000-2015рр., (одиниць). 

Примітка. Побудовано автором за даними The British Franchise Association (BFA). 
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У Великобританії розвиток франчайзингу прискорився після заснування у 1977 р. Британської 
франчайзингової асоціації (BFA). Ринок франшиз має стабільну основу та позитивно оцінюється урядом, 
засобами масової інформації та громадськістю в цілому. На ринку переважає франчайзинг послуг, що  призвело 
до появи деяких оригінальних і інноваційних ідей, таких як: чистка килимів, дитячі ігрові центри, побутове 
обслуговування,ремонт [5]. 

Загальний економічний внесок франшизних систем в економіку Великобританії відображено на 
рисунку 4.: 

 

 
Рис. 4. Оборот франчайзингових систем у Великобританії в період 2000-2015рр, (фунти стерлінги). 

Примітка. Побудовано автором за даними The British Franchise Association (BFA). 
 
В 2015 році він складає близько 14 млрд. фунтів стерлінгів, що трохи більше 2% від минулорічного 

показника [5]. У 2000 році цей показник складав 8,9 млн. фунтів стерлінгів. Відповідно, з кожним роком оборот 
збільшується,а це означає, що франшизні системи працюють успішно. 

У країні відсутнє спеціальне законодавство про франчайзинг. Природно, немає і його розгорнутого 
законодавчого визначення. У 1986 році в законі про фінансові послуги, що передбачав вилучення зі сфери дії 
антимонопольного законодавства деяких категорій інвесторів, франчайзинг був визначений, як угода про право 
на ведення підприємницької діяльності, згідно з яким особа одержує прибуток або дохід, користуючись 
наданим йому за угодою правом використовувати торговельну марку, дизайн або іншу інтелектуальну 
власність, або репутацію, асоційовану з ними.  

Найбільш високе зростання франшизних систем спостерігається у сфері фітнесу (Anytime Fitness, 
Fit4less, Jetts 24 Hour Fitness), а також у сферах обслуговування (Countrywide Grounds Maintenance, Professor 
Poopenshtinken's Magical Maths), будівництва (Everest) та роздрібної торгівлі (CeX Ltd.), [5], (табл. 3): 

Таблиця 3 
Найпопулярніші франшизи у Великобританії в 2015 році 

Рейтинг Назва франшизи Початкові інвестиції, фунти стерлінги 
1 CeX Ltd. (роздрібна торгівля) 20 001-50 000 
2 EweMove.com (агентство нерухомості) 10 001-20 000 
3 Anytime Fitness (фітнес) 100 001-250 000 
4 McDonald's (фаст-фуд) 125 000-325 000 
5 Fit4less (фітнес) 50 001-100 000 
6 Auditel (консалтингова компанія) 20 001-50 000 
7 Countrywide Grounds Maintenance (обслуговування) 20 001-50 000 
8 Jetts 24 Hour Fitness (фітнес) 100 001-250 000 
9 Professor Poopenshtinken's Magical Maths (освіта) 0-10 000 

10 Everest (ремонт будинків, будівництво) 0-10 000 
11 Pack & Send (пошта) 50 001-100 000 
12 TheBestOf (рекламне агентство) 10 001-20 000 

Примітка. Складено автором за даними The British Franchise Association (BFA). 
 
Також,одними з найпопулярніших франшиз в Великобританії явлються паби. Які б важкі часи не були, 

паби відвідують завжди, навіть у кризу вони приносили прибуток до 20%. Ціна пабу залежить від району: на 
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півночі Англії -  200 000 фунтів стерлінгів, на південному сході - 500 000 фунтів стерлінгів, на південному 
заході -  1 000 000 фунтів стерлінгів. Багато також залежить від місця розташування - кращими місцями 
вважаються: поруч з корпусами університетів і жваві туристичні вулиці. 

На ринку Великобританії переважає франчайзинг послуг, що  призвело до появи деяких оригінальних і 
інноваційних ідей, таких як: чистка килимів, дитячі ігрові центри, побутове обслуговування,ремонт [5]. 

Франція - це провідна країна на європейському ринку франчайзингу. За останні два десятиліття 
кількість мереж подвоїлася, особливо динамічно розвивався міжнародний франчайзинг. Цьому і зараз сприяє 
вигідний правовий режим, доступ до інноваційних технологій, підтримка та навчання франчайзі всередині 
мережі. Перший закон, що регулює франчайзинг, був прийнятий у 1989 році, відомий як Закон Луї Дубліна [6].  

Згідно з вимогами цього закону, на власника мережі, що працює під торговою маркою покладається 
відповідальність про розкриття інформації за 21 день до укладення договору. Стаття 330-3 Комерційного 
кодексу (Loi Doubin) свідчить, що особа, надає за винагороду право на використання логотипу, фірмового 
стилю, торгової марки і т.п., до початку виконання будь-яких взаємних угод повинен бути пред’явлений 
спеціальний документ. 

У ньому викладається прозора інформація, на підставі якої потенційний партнер буде приймати 
рішення. У цей особливий документ включаються відомості про положення ліцензіара на ринку, про тривалість 
його діяльності і досвіді, про терміни дії угоди (договору), умови його продовження або припинення, обсязі 
виключних прав, про можливість передачі франшизи третім особам. 

Франчайзинг не виділено спеціальною формою бізнесу і не різниться від інших форм ліцензування. 
Отже, в законі немає положень про франчайзинг як більш переважного виду бізнесу. Також не визначені 
ступені ризиків при визначених транзакціях, рівень необхідних знань і експертиз, які можуть знадобитися при 
укладанні договорів. Але в цілому Закон чітко формулює цілі та потреби учасників ринку. 

Еволюцію франшизних систем Франції показано на рис. 5.:  
 

Рис. 5. Кількість франшизних систем у Франції в період 2000-2015рр., (одиниць). 
Примітка. Побудовано автором за даними Fédération Française de la Franchise. 

 
Порівняно з 2014 роком приріст в 2015 році склав лише 3 %, але якщо порівняти з 2000 роком, то 

приріст склав 220% [6]. Піонером франчайзингу у Франції є бренд Phildar, створений сім'єю Mulliez в 1903 році. 
По франчайзингу компанія розвивається з 1956 року. Серед французьких марок, що з'явилися в восьмидесятих: 
Yves Rocher, Accor,  Laforêt Immobilier, Brioche Dorée, Carrefour, Casino [6]. 

З часом сегментів ринку, які охоплює франчайзинг, ставало все більше. У 70-80х рр. по франшизі 
виготовляли і продавали одяг, предмети інтер'єру, відкривали готелі, ресторани і перукарні. І сьогодні, ці 
напрямки залишаються актуальними і мають велике значення для економіки країни. До цих пір працюють, 
створені в той період, великі мережі, які продовжують розширюватися за рахунок залучення нових франчайзі. 

 Кілька років поспіль простежувалося зростання мереж фаст-фуду. У той же час, швидкими темпами 
розвивався франчайзинг у сфері послуг. Зберігають свою стабільність і ріелтерські компанії, кількість мереж 
залишається постійним, проте, число франчайзингових офісів дещо знизилося. 

Оборот франчайзингових систем у Франції в 2015 році склав 47,6 млрд. євро. Порівнюючи з 2013 
роком можна помітити спад. У 2013 році оборот становив 50,68 млрд. євро і це найвищий показник за 22 роки. 
На підставі результатів дослідження, співробітники Інституту CSA зробили висновок, що у Франції в цей час 
склалося сприятливе середовище для розвитку франчайзингу. Зокрема, в період відновлення після кризи, ті 
франшизи, які мали всі перспективи для зростання в 2009 році, виявилися життєздатними і в 2010 році [6], (див.  
Рис. 6.). 
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Рис. 6. Оборот франчайзингових систем у Франціїї в період 2000-2015рр., (млрд. євро). 

Примітка. Побудовано автором за даними Fédération Française de la Franchise. 
 
У 2015 році найпопулярнішою сферою франшизних систем стало обслуговування. Більшість 

франчайзингових підприємств сучасної Франції працюють в продуктовому сегменті, а також в речовий та 
меблевий роздріб. За даними дослідження більше 50 відсотків з усіх франшиз в Європі займають власники 
кількох точок, і багато з них вже виступають в якості розробників, пропонуючи бізнес іншим [6], (табл. 4):  

 
Таблиця 4 

Топ найкращих франшиз  у Франції в 2015 році 
Рейтинг Назва франшизи Початкові інвестиції, євро 

1 SUBWAY (фаст-фуд) 80000 
2 Aquilus Piscines (обслуговування) 23000 
3 Coviva (обслуговування) 19000 
4 Citron Vert (мережа салонів краси) 30000 
5 Cuisine Plus (магазини побутової техніки) 80000 
6 Smoothie Factory 100000 
7 PANO Boutique (мережа рекламних вивізок) 20000 
8 Agence Club UNICIS (шлюбне агентство) 13000 
9 MEDIAL (дієт-кліники) 15000 

10 Aquilus Spas (роздрібна торгівля) 15000 
Примітка. Складено автором за даними Franchise Direct. 

 
Зараз найчастіше спостерігається тенденція споживання здорової  їжі. Навіть ресторани швидкого 

харчування, як наприклад McDonald `s, вносять у своє меню хоча б декілька страв здорової їжі або змінюють 
свій дизайн на більш природній, намагаючись привернути якнайбільше уваги споживачів. 

Висновки.Таким чином, сфери у франчайзингу, які будуть продовжувати швидко розвиватися у 
Європейських країнах в найближчі роки −  пов'язані з наданням послуг типу домашнього ремонту та 
будівництва, чищення килимів, дизайн інтер'єрів, послуги з прибирання, ділові послуги, рекламні послуги, 
друк, автомобільний ремонт, салони краси і здоров'я, комп'ютери, одяг, дитячі товари, освітні послуги і послуги 
телезв'язку. 

Хоча, як правило, думаючи про франчайзинг, люди уявляють собі одразу мережу ресторанів швидкого 
харчування, але насправді франчайзинг охоплює сферу від здачі під ключ квартир,  установки домашніх систем 
безпеки до продажів товарів через телемагазини, набір текстів, комп'ютерні послуги, прибиральники, 
ландшафтний дизайн, готелі та мотелі, транспортні агентства − чудові приклади успішного ведення бізнесу в 
розрізі франчайзингу.  

За даними Actrium Solutions, вартість світового ринку  франчайзингу оцінюється в 3,79 трлн. дол. США 
в 2015 році.  За прогнозами Міжнародної асоціації франчайзингу (IFA), в 2016 році в світі за рахунок відкриття 
нових франчайзингових підприємств має з’явитися майже 200 тисяч нових робочих місць. Основними 
рушійними силами в створенні нових робочих місць у секторі франчайзингу, як очікується, стануть бізнес 
послуги, торгівля, послуги ріелторських компаній, і мережі ресторанів швидкого харчування (фаст-фуди). 
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Найшвидшими темпами буде зростати ринок франчайзингу в секторі надання бізнес послуг, який збільшиться, 
на 35 109 робочих місць в 2016 році. Мережеві ресторани швидкого харчування, створять 75596 нових робочих 
місць.  

Список використаних джерел 
1. Кузьмін О. Є. Франчайзинг: Навч. посіб. – К.: Знання. – 2011. –  546 с. 
2. Franchise  Business  Economic  Outlook  for  2015  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://emarket.franchise.org/. 
3. Офіційний сайт Міжнародної Асоціації з франчайзингу [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.franchise.org. 
4. Офіційний сайт European Franchise Federation [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.eff-

franchise.com/. 
5. Офіційний сайт The British Franchise Association [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.thebfa.org/. 
6. Офіційний сайт French Franchise Federation [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.franchise-

fff.com/. 
7. Офіційний сайт German Franchise Association [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.franchise-net.de/. 
8. Офіційний сайт проекту Top500 Franchising [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.franchexpo.ru. 
9. Офіційний сайт оналйн журналу Franchise Time [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.franchisetimes.com. 
10. Офіційний сайт World Franchise & Business Report [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.franchise-update.com. 
11. Top  100  Global  Franchises  –  Rankings  [Електронний ресурс].  –  Режим  доступу:  

http://www.franchisedirect.com/ top100globalfranchises/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№1, 2016  65 
 
 
УДК 316:159.9:629.735 (045)                          КОРНІЛОВ В.С., 

      к.психол.н., старший науковий співробітник, 
доцент кафедри соціології та політології НАУ  

 
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ  СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Анотація: У статті розглядаються теоретико-методологічні засади розробки концепції соціально-
психологічного забезпечення професійної діяльності.  

Ключові слова: Теоретичні та методологічні передумови, створення концепції соціально-
психологічного забезпечення, виконання завдань професійної діяльності. 

 
Корнилов В.С., к.психол.н., старший научний сотрудник, доцент кафедри социологии и политологии НАУ 

 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация: В статье рассматриваются теоретико-методологические основи концепции социально-
психологического обеспечения профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: Теоретические и методологические предпосылки, создание концепции социально-
психологического обеспечения, выполнение задач профессиональной деятельности  

 
Cornilov V.S. candidate of psychological sciences, senior научний employee, associate professor of кафедри 
sociology and political science of NAU 

 
CONCEPTUAL ВASES OF THE SOCIALLY-PSYCHOLOGICAL PROVIDING OF PROFESSIONAL 

ACTIVITY 
 

Abstract: The akticle deals with theoretical and methodogical backgrounds for creating a concept of social 
and psychological principles of professional activity. 

Key words: Тheoreticaland methodogical backgrounds, concept of social and psychological principles, 
achieving goals in professional  activity. 

 
Актуальність проблеми. Роль та значення соціально-психологічного забезпечення (у подальшому – 

СПсЗ) кожного виду людської діяльності визначаються найважливішою функцією соціологічної науки – 
служити потребам людей, їх суспільній практиці. Вся історія розвитку соціології – це рух від пізнання, зокрема, 
законів функціонування  духовного світу особистості до їх практичного використання в інтересах самої ж 
особистості та суспільства загалом.  

.Тенденції до посилення практичної спрямованості в соціологічній науці виразно сформувались на 
рубежі ХІХ – ХХ століть: чим більшими знаннями про людину та засобами їх одержання володіла соціологія, 
тим природніше проявлялась потреба в єднанні здобутих знань, їх логічній організації у відповідності із 
специфікою задач, що вирішувались. Іншими словами, як раз в цей час проявилась соціальна потреба у 
перетворенні соціології з науки нейтральної до цілей суспільної діяльності, але  такої, яка має засоби її 
регуляції, в знаряддя практичного перетворення. У подальшому реалізація вищезазначеної потреби стала 
стійкою тенденцією і, саме вона, визначає сьогодні подальші шляхи та риси розвитку сучасної соціологічної 
науки. 

Аналіз досліджень і публікацій. Сьогодні немае значних наукових праць присвячених  розробці 
концепції СПсЗ, зокрема, його методології, організації, змісту, структурі, впровадження якої дозволило б 
підвищити результативність соціального управління, відповідного сучасної державної соціальної політики 
України, реалізовати соціально-психологічний супровід та впровадження в практику сучасних соціальних 
технологій. 

Теоретико-методологічні основи дослідження та подальшої  розробки вищезазначених аспектів концепції СПсЗ, як 
свідчіть аналіз літератури, повинні базувалися на широкому використанні найважливіших праць і наукових положень 
вітчизняних і зарубіжних вчених, так як достовірність і обгрунтованість отриманих результатів будуть, не в 
останню чергу, зумовлені чіткістю методологічних позицій, послідовністю вивчення предмета дослідження; 
непротиричливістю теоретичних висновків, різноманітністю і надійністю методів, адекватних природі 
досліджуваних процесів, явищ і завдань дослідження; практичним впровадженням та отриманням позитивного 
ефекту, цілісністю емпіричних результатів  

 
Метою статті е визначення теоретико-методологічних засад  розробки концепції соціально-

психологічного забезпечення  професійної діяльності. 
Виклад основного матеріалу. Ідея СПсЗ різних видів діяльності виходить з праць вчених, 

представників так званої «психологічної соціології» (Л.Уорда, Ф.Гіддінса, У.Мак-Дугала, М.Лацаруса, 
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В.Вундта, Г.Тарда, Г.Лебона) та психотехніки (У.Штерна, Г.Мюнстерберга), які відносяться до кінця ХIX 
початку ХХ століття. Тоді терміни «психотехніка»,«соціальний та психологічний вплив», були ведений у 
науковий обіг для визначення любої практики навмисної детермінації свідомості соціальних суб,єктів, СПсЗ її 
змісту та управління нею.  Пізніше під психотехнікою як синоніма СПсЗ стали розуміти всю сукупність ідей 
про практичне застосування соціології та психології до задач оптимізації функціонування та розвитку 
соціокультурних явищ. Зокрема, саме у ті часи вперше виразно ставиться задача використання висновків 
соціологічної і психологічної науки  про закономірності функціонування та розвитку свідомості, поведінки 
людей у конкретної практичної діяльністі. Вчені зазначеного періоду особливо підкреслють  необхідність 
професійного психологічного відбору, визначають способи впливу на людей в інтересах вирішення практичних 
задач, ставлять питання про характер використання соціологічних та психологічних знань не тільки для 
вирішення проблем власне науки, а також і прикладних задач. У зв’язку з цим ними, зокрема,  розробляються 
такі способи впливу в цілях підвищення ефективності соціального функціонування людей як спонукання, 
навіювання, застереження, наслідування та інші. Важливим слід також важати виділення форм, а також 
факторів прямого і  опосередкованого впливу на суб’єктів професійної діяльності, визначення особливостей 
короткочасного та тривалого впливу на них [1]. 

Окремі методологічні установки, положення психологічно ориентованих соціологічних конценцій, 
психотехніки, педології, деякі їх помилки і надмірна спрямованість на певні методи, в кінці кінців,  призвели до 
негативного ставлення до них. Зокрема, в 30-і роки ХХ сторіччя, з боку офіційної радянської науки. Разом з 
цим,  у соціологічної та психологічній науках надовго було вилучене навіть прагнення практично 
використовувати їх рекомендації при організації та забезпеченні різних видів професійної діяльності.  

Проблема СПсЗ з новою гостротою знову виникла у нашої краіні лише на  рубежі 70–80 рр.ХХ сторіччя 
У цей час у різних галузях вітчизняної соціології та психології майже одночасно з’явилося розуміння 
необхідності всебічного і комплексного застосування їх висновків та рекомендацій в суспільній практиці. І це 
було невипадково, так як включення соціально-психологічної науки безпосередньо у вирішення практичних 
задач ставало важливою умовою росту продуктивності праці, поліпшення її якості, підвищення ефективності 
виробництва та управління, вдосконалення існуючих суспільних відносин [9]. 

Всі спроби подальшої розробки наукового розуміння питань практичного використання висновків 
соціології та психології можна умовно об’єднати у декілька груп: з метою оптимізації конкретних видів 
професійної діяльності [7]; в інтересах здійснення стратегічних тривалих, істотних змін у життєдіяльності 
людей; з метою вирішення оперативних часткових проблем [8]. Особливо активно при цьому досліджуються 
різноманітні питання СПсЗ різних видів професіональної (трудової), спортивної діяльності, навчально-
виховного процесу в системі  закладів освіти. 

Основними напрямами наукових пошуків, що стали факторами активізації подальшого розвитку 
концепції СПсЗ професіональної діяльності виступали: дослідження колективної та індивідуальної поведінки,  
її соціально-психологічне проектування з урахуванням соціологічних та психологічних рекомендацій; вивчення 
людини як суб’єкту діяльності і формування необхідних  соціопсихологічних систем для цілей професійної 
орієнтації, професійно-психологічного відбору, професійної адаптації, контролю за успішністю діяльності та  
СПсС її суб’єктів; розгляд включення людини у процеси пізнання, навчання та спілкування; розробка методів і 
принципів вдосконалення  професійної підготовки [2;5].  

Аналіз літератури з проблеми СПсЗ різних видів діяльності показує, що найбільш активні  спроби 
впровадження  висновків та пропозицій соціально-психологічної науки робляться  в сфері організації та  
управління навчальним процесом, у вирішенні задач спортивної діяльності, у Збройних Силах та інших силових 
структурах. 

Прагнення перетворити соціологію та психологію в практичні науки, надати СПсЗ системний характер 
на даному  етапі оформилося в ідею про необхідність подальшого розвитку соціально-психологічних служб в 
різних галузях суспільства  і в масштабі всієї країни. Ця ідея була активно підтримана провідними 
вітчизняними вченими, і визначена в якості пріоритетного напрямку розвитку радянської соціології та 
психології [7;8]. Її реальним втіленням стало формування первинних елементів  соціально-психологічних служб 
в різних установах, на підприємствах, в навчальних закладах, у тому числі і у Збройних Силах [3]. Під змістом 
СПсЗ тоді розуміли надання інформації необхідної якості за результатами соціологічних дослідженнь з метою 
обгрунтованої реалізації завдань професійної діяльності, соціальної практиці. Воно являло собою системне 
операційно-технологічне забезпечення, механізм реалізації соціально-рольових функцій для досягнення 
оптимальних показників життєдіяльності соціальних суб'єктів [2;5]  

Методологія СПсЗ може бути визначена та сформована на основі застосування  парадигм, пізнавальних 
принципів, методів системного, структурно-функціонального, процесного, проблемного і ситуаційного аналізу; 
методів емпіричного і теоретичного узагальнення, що дозволить розробити моделі соціологічного забезпечення та 
відповідні спосіби  діагностики існуючіх соціально-психологічних проблем.  

При цьому, подальша розробка методологічних засад і теоретичне обгрунтування концепції та побудови 
сучасної системи соціально-психологічного забезпечення соціальної практики повинна грунтуватися не тільки 
на аналізі  матеріалів досліджень у галузі  соціології управління та особистості, але і сміжних галузях науки 
(психології управління, соціальної психології, менеджмента тощо). Методологічними орієнтирамі для 
дослідження і формування концепції соціально-психологічного забезпечення могли б бути теорія раціональної 
поведінки М.Вебера, теорія соціокультурної динамікі  П.Сорокіна, структурного функціоналізму Т.Парсонса, 
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загальна теорія дії Р.Мертона, концепція дедуктивної системи соціальної поведінки Дж.Хоманса, теорія обміну 
П.Блау, теорія акціонізму А.Турена, теорія феноменологічної соціології А.Шюца, концепція соціальної 
поведінки П.Бурдье тощо 

В якості теоретичної бази дослідження та формування сучасних моделей СПсЗ можуть були прийняті 
підходи, засновані на аналізі практичного досвіду і емпіричних даних, включаючи теорію соціальної людини (Е. 
Мейо, Ч.   Барнард), лідерський підхід (Д. МакГрегор), виділення ролей    (Г.Мінцберг),    моделі  Р.Вольфінгера і   
С.Розенстоуна,  І.Повелла і Р. Джекмана та ін. З праць російських та вітчизняних дослідників, присвячених 
управлінським аспектам СПсЗ, слід вказати публікації, А.В. Бикова, А.В.Еліна, Г.М.Орлова, Ю.М.Рєзніка, 
В.А.Розанова, М.І.Станкіна, Ж.Т.Тощенко, В.В.Травіна, С.В.Туманова, А.І.Турчінова, А.А.Хохлова, С.В.Шекшні, 
В.В.Щербіни, В.О.Ядова та інших. Глибокий аналіз методологічних підходів до дослідження питань підбору персоналу 
та побудови систем роботи з персоналом виконаний у публікаціях  В.А. Дятлова, А.Я. Кібанова, В.Т.Піхало.  

Важливе значення у формуванні складових системи СПсЗ, що стосуються процесів формування апарату 
управління нею, могли б зіграли роботи пов'язані з методологією соціального прогнозування (А.С.Ахременко, 
І.В.Бестужев-Лада, С.М.Вішнев, А.Г.Гладишев, В.М.Іванов, Г.Г.Малінецкій, В.І. Патрушев та ін.)[4]  

У розробці моделей, алгоритмів і технологій процесів формування апарату системи управління СПсЗ важливу роль 
також могли б зіграли роботи з інформаційного забезпечення складних соціальних систем, авторів С.А.Айвазяна, 
Г.І.Івченко, А.А.Макарова, В.В.Пржиялковського, Г.Г.Татарової, Ю.М. Толстової, Ю.М.Тюріна , Н.Дрейпера, 
У.Р.Клеккі, Ч.І.Мюллера, Г.Сміта, К. Енслейна та ін. 

При розробці методологічних підходів до визначення  змісту та структури  СПсЗ потрібно враховувати 
психологічні аспекти поведінки особистості. Крім класичних напрямків теорії особистості - біхевіоризму (Д.Уотсон), 
персоналізму (В.Штерн), психоаналізу (3.Фрейд, К.Юнг), двухфакторной теорії особистості (Г.Мерфі) - важливимі е 
роботи з розвитку особистісної поведінки І.С.Кона, А.М.Леонтьєва, С.Р.Пантілеева, В.В.Століна та ін. Роль 
суб'єктивного та об'єк тивного в пізнанні соціальної поведінки відображена в класичних працях В.Б. Голофаста, 
І.Ф.Девятко, Б.Маліновського та зарубіжних вчених А.Каплана, О.Конта, М.Олсона, Б.Ф.Скіннера, М. Фуко, П.Хафпенні, 
П.Штомпкі та ін  

Важливим у формуванні теоретико-методоогічних засад концепції СПсЗ е врахування основних положень 
досягнення необхідної ефективності прийнятих управлінськіх рішень. В їх обгрунтуванні важливу роль могли б відіграти 
праці вчених – Р.Аткінсона і Р.Шифріна,    Р.Л.Кіні,   Дж.А.Міллера, Г.Монтгомері, О.Свенсона,   Д.Пейна,    X.. Райфа, 
Б.Руа, Т.Сааті, Г.Саймона та ін У цьому ряду слід також вказати праці авторів з дослідження і створенню 
інтелектуальних систем та інформаційних технологій прийняття рішень В.Е.Бойкова, О.А.Жиркова, А.І. Іоффіна, П.М.  
Кабанова, Е. Б.Кібалова, М.Я.Клепцова, А.С.Любутова, Б.М.Матюхіна, Е.М.   Ожиганова, А.В.Попова, М.А.Потапова, 
К.А.Пупкова, В.Б.Тіхомірова, М.М. Тіхомірова, А.Б.Хуторецкого, І.Г.Яковлева та ін [4]  

Концепція СПсЗ забезпечення процесів професійної діяльності повинна   включати  в себе не тільки 
теоретичні та методологічні основи, а і визначення її системи, структури і технологій її практичного застосування. 
Тобто, концепцію СПсЗ слід розуміти як сукупність теоретико-методологічних ідей щодо сутності, цілей, 
завдань, критеріїв, принципів і методів, а також організаційно-практичних підходів до формування механізмів 
реалізації завдань професійної діяльності 

Система СПсЗ процесів здійснення професійної діяльності повинна включати в себе визначення його 
цілей, функцій, організаційної структури, вертикальних і горизонтальних зв'язків у процесі вироблення, 
прийняття та реалізації управлінських рішень, формування відповідних алгоритмів практичного здійснення. 

Технології СПсЗ процесів професійної діяльності можуть розроблятися та застосовуватися, насамперед,  
з метою формування апарату управління , організації збору, узагальнення та візуалізації даних діагностики 
існуючіх соціальних та психологічних проблем, моніторингу її результатів, реалізації відповідних рішень та 
заходів 

У методологічному плані для формування сучасної концепції СПсЗ процесів професійної діяльності повинні 
бути також  визначені:  

− Пізнавальні принципи системного, діалектичного, діатропічного  тощо підходів, принципи 
відповідності цілям, складності, точності та модульності;  

− Вимоги до повноти, точності, несуперечності, доступності певному колу посадових осіб інформації;  
− Методи соціологічних та психологічних досліджень, системного аналізу, математичної статистики та 

моделювання;  
− Сукупністі соціальних індикаторів та показників, в якіх крім традиційних - демографічні особливості, 

рівень освіти, спеціальність, досвід, навички роботи і рід занять - додатково повинні бути включені такі, як: 
рівень соціальної готовності; соціальна активність; професійно-важливи та якості особистості індивіда; духовні 
і матеріальні потреби субєктів професійної діяльності; мотивація і ставлення до праці; відносини в сім'ї; спосіб 
життя; фінансове становище; задоволеність умовами життя і роботи; структура бюджету робочого та вільного 
часу; динаміка результатів професійної діяльності; міжособистісна соціально-психологічна сумісність субєктів 
професійної діяльності;  рівень домагань тощо.[4]   

Висновки. Теоретична значущість розробці методологічних, технологічних та організаційних елементів 
теорії СПсЗ професійної діяльності будуть сприяти подальшому розвитку знань з соціальної психології, 
соціології управління, теорії управління персоналом  тощо.  

Практична значущість вищезазначених  досліджень щодо розробки концепції СПсЗ  полягае в тому, що 
їх результати сможуть  безпосередньо впливати  на вирішення потреб управлінської практики, підвищення 
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ефективності, оптимізації та вдосконаленні процесів професійної діяльності, розробку, обгрунтовання й 
експериментальну перевірку відповідних концептуальних і функціональних моделей.  

Після розробки і апробації концепції СПсЗ може бути обгрунтовано послідовність її реалізації у вигляді 
певних етапів та виконання сукупності функцій. Перший, з зазначених етапів, може бути представлений у 
вигляді розробці  теоретичних конструкцій СПсЗ; другий   - створенням технологій збору, аналізу  даних з 
метою отримання соціологічної інформації; наступними можуть стати практична побудова системи СПсЗ та її 
впровадження.  
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Актуальность проблемы. Осуществление исполнительно-распорядительных функций 

государственного управления сопряжено с острыми политическими спорами и дискуссиями. Власть, 
разделенная по классическим канонам на три самостоятельные ветви, нуждается в критическом анализе свойств 
и природы своей деятельности. Актуальную практическую деятельность парламента и правительства 
необходимо обеспечить теоретическими новациями.   

Анализ исследований и публикаций. Нами проведены исследования теоретического наследия 
государственно-правовой проблематики, а также анализ современных научных публикаций в области теории 
государства и права, конституционного права зарубежных стран.   

Цель данной статьи состоит в критическом анализе существующих тенденций роли и места 
парламента в системе органов государственной власти, а также той социальной функции, которую 
осуществляет депутат, являющийся представителем народа.  

Изложение основного материала. Тема статьи излагается автором методом критического анализа 
предмета исследования, основанного на фундаментальных теоретических разработках мыслителей прошлого и 
работах современных ученых.   

Политические штормы, бушующие в Верховной Раде Украины и вокруг нее, заставляют задуматься об 
ответственности депутатов перед избирателями. Общество имеет свое мнение о происходящем в стране, и 
вправе ждать от депутатов соответствующих действий. Ведь депутаты были избраны народом, и являются его 
представителем. Данное утверждение является непреложной истиной. Но современные тенденции развития 
парламентаризма вынуждают нас критически его рассмотреть. Обратившись к теории  и практике народного 
представительства, мы обнаружим следующие закономерности.  

Основной социальной функцией парламентов является их представительный характер. Современный 
парламент – это представительный орган. То есть, законодательную власть в государстве осуществляют 
парламенты, формируемые избирателями. В этом суть теории народного представительства. В основу этой 
теории были положены разработки многих поколений философов, а также практика английского парламента 
XIII века. Под самим термином «народное представительство» подразумевается выражение парламентом 
интересов и воли всего народа, формирующего парламенты путем всеобщих выборов, проводимых на 
принципах активного и пассивного избирательного права. Современная концепция народного 
представительства, сложившаяся еще в XVIII-XIX веках, представляет собой совокупность следующих 
принципов: 

1. Народное представительство учреждается конституцией; 
2. Народ, как единственный носитель власти и суверенитета, уполномочивает парламент осуществлять 

от его имени законодательную власть; 
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3. С этой целью народ избирает в парламент своих представителей; 
4. Член парламента – представитель всего народа, а не только тех избирателей, которые его избрали. 

Поэтому парламентарий не зависит от избирателей, и не может быть ими отозван.  
Французский классик конституционного права Леон Дюги отмечал, что «Парламент есть 

представительный мандатарий нации» [1]. Иными словами, народное представительство - это отношения 
между избирательным корпусом в целом, и парламентом в целом.     

Однако при ближайшем рассмотрении «народное представительство» оказывается не таким, каким его 
можно было бы представить в теории. Спустя, примерно, полвека после Леона Дюги, французский 
конституционалист Марсель Прело высказал иное мнение: «Волеизъявление избирателя ограничивается 
выбором того или иного лица, и не оказывает никакого влияния на положение избранного. Оно определяется 
только конституцией и законами…. Избранное лицо, непосредственно и свободно творящее волю нации, 
обладает полной независимостью» [2]. Из данного утверждения следует, что депутаты независимы от воли 
избирателей. Но в то же время, они точно знают, чего хочет нация. Совокупный представитель народа знает, 
чего хочет совокупный избиратель. Парламент выражает волю избирателей, принимая законы и иные акты, не 
будучи в данном отношении никому подконтрольным. Парламент действует в рамках конституции, которую он 
сам может изменять. Тем самым, воля парламента приравнивается к воле народа.  

Однако подобное утверждение недемократично, т.к. еще  французские теоретики-конституционалисты 
не считали идею представительского правления демократической нормой. Ведь эта идея подразумевает 
влияние парламента на законодательное обеспечение регуляции общественных отношений в государстве, но 
исключает влияние граждан данного государства на парламент. Тот же Марсель Прело считал, что у избирателя 
не имеется конституционно-правовых средств постоянного контроля над деятельностью парламентариев и 
способов воздействия на них [3].  

Немецкие правоведы высказывали аналогичную точку зрения, обращая внимание на то, что депутаты 
подчинены воле партий, а не избирателей: «Демократизация избирательного права, по внутренней логике 
развития парламентского представительства, вывела политические партии на господствующие позиции в 
демократическом процессе формирования общественного мнения и выражения воли народа…» [4]. Данное 
утверждение германских правоведов свидетельствует о том, что фактическим правом контроля над 
парламентариями обладают не избиратели, а политические партии. Парламентские выборы, как правило, 
монополизированы ими. И, хотя, юридическими средствами контроля над деятельностью своих депутатов 
политические партии не располагают, тем не менее, фактический контроль партиями осуществляется. Без 
поддержки партий почти невозможно стать депутатом, а, став им, невозможно эффективно действовать в 
парламенте. Мировой общественный опыт показывает, что парламент только тогда эффективно работает, когда 
в его составе имеются крупные политические объединения депутатов, выражающие интересы значительных 
слоев общества. Если этого не будет, то парламент превратится в арену борьбы мельчайших личных интересов 
и амбиций сотен депутатов. И эта борьба никак не будет связана с интересами избирателей.  

Конечно, в цивилизованном, демократическом обществе партии вынуждены считаться с интересами 
своего электората. Они борются за расширение его численного состава. Но в условиях украинской реальности 
эта цель достигается различными способами, игнорирующими интересы большинства. В Украине широко 
используется не реальная деятельность, а манипуляция общественным мнением. 

Неотделима от проблемы представительного мандата и проблема коррупции законодателей. Весьма 
красноречиво по поводу парламентаризма и демократии высказался в свое время Наполеон. В беседе с 
французским теоретиком истории и права Бенджаменом Констаном Наполеон сказал: «Демократия - 
политическое развлечение для всех, диктатура – политическое развлечение для одного. Диктатура действует 
преимущественно на основе устрашения. Демократия - преимущественно на основе подкупа…. Надо 
организовать парламентскую коррупцию, которая до сих пор не упорядочена. Надо же понять, что в основе 
парламентского строя лежит коррупция. Это не цинизм. Это признание бесспорной истины. Нужно принимать 
людей таковыми, каковы они есть в действительности, а не воображать на лице брезгливость…» [5].  

Из приведенных аргументов следует парадоксальный вывод о том, что парламент, как представительный 
орган, осуществляющий высшую законодательную власть, не представляет интересы своих избирателей. Более 
того. Депутаты эти интересы игнорируют. Практика свидетельствует о том, что депутаты – это суть 
представители интересов крупных финансово-политических групп и объединений. Именно их интересы 
депутаты отстаивают, превращая волю экономически господствующих слоев общества в законы. Кандидаты в 
депутаты тщательно отбираются партийными структурами. Всем гражданам предоставлено пассивное 
избирательное право, т.е. право быть избранным. Оно закреплено в Конституции. Каждый гражданин, 
достигший определенного возраста, может принять участие в избирательной борьбе в качестве независимого 
кандидата. Однако в этом случае независимый кандидат может рассчитывать только на собственные 
финансовые и организационные возможности, а также на помощь добровольных жертвователей. В 
избирательной борьбе ему будут противостоять партийные структуры, с их финансовой и организационной 
мощью. Надо полагать, что именно из-за этих обстоятельств немногие смельчаки выдвигаются в качестве 
независимых кандидатов. Но если независимый кандидат и побеждает, то вскоре выясняется, что на практике 
он представляет собой беспартийного члена какой-либо партии.  

Справедливости ради отметим, что эта проблема не носит строго украинский характер. Известный 
американский правовед Алан Розенталь когда-то написал: «Может ли законодательная власть отражать народ? 



№1, 2016  71 
 
 
Члены законодательной власти более состоятельны и более образованы, чем народ, которому они служат. В 
этом смысле они не отображают основной народ. Поэтому можно предъявить им претензии, что они не 
представители. Законодательная власть также не отражает и другие характеристики основного народа, такие 
как пол, расу. В этом смысле они также не представительны. Список признаков, по которым законодательная 
власть не отражает народ, может быть очень длинным. Поиски представителей законодательной власти, 
отражающих народ, могут быть долгими, благородными, но не реальными» [6]. 

Таким образом, концепция о представлении интересов народа в парламенте на самом деле есть не что 
иное, как дополнительная возможность политических партий и стоящих за ними представителей крупного 
бизнеса, формировать органы государственной власти по своему желанию. В данной статье речь идет о 
формировании власти законодательной. Но таким же образом, только с наименьшим количеством 
избирательных процедур, формируется и власть исполнительная.  

По завершении выборов, в ходе которых избиратель проголосовал определенным образом, избранный 
кандидат получает мандат доверия. В теории данный мандат предоставляется для выполнения предвыборных 
программ. Однако на практике невозможно определить точную причину избрания депутата. Избиратель 
голосует непостижимым образом, и его выбор зачастую не имеет ничего общего с платформой и программой 
кандидата. На выбор избирателя может оказать воздействие внешний облик кандидата, его голос, манера 
говорить, возраст, пол, национальность и масса иных факторов. Подобные внешние аспекты относятся к 
оценочным категориям и всегда индивидуальны. Следовательно, возникают сомнения в рациональности 
выбора избирателей. Этот выбор может говорить о чем угодно, но только не о профессионализме кандидата и о 
его способностях к законодательной деятельности.  

Если представительный мандат в действительности что-то и означает, так только то, что избиратели 
признают избранного ими законодателя неким посредником, агентом, проводником их воли. Избиратели 
надеются и рассчитывают на то, что кандидат, будучи избранным, сможет осуществить хотя бы что-нибудь из 
своих обещаний. Для этого законодатель, олицетворяя избирателя, выступает от его имени. Он пользуется 
властными полномочиями, данными ему избирателем, до тех пор, пока избиратель позволяет ему это. Но в 
действительности избранные законодатели делают то, что они считают нужным в рамках делегированной им 
власти. Они могут делать даже то, что не одобряется избирателем. При этом мера ответственности депутата 
перед избирателем минимальна. Это только в теории народного представительства превалирует точка зрения о 
том, что депутат должен голосовать так, как ему велит большинство избирателей. Но это в теории. На практике 
же реализация данного принципа неосуществима. Нет никакого мнения большинства избирателей. 
Большинство мнений избирателей на практике означает нечто неопределенное и расплывчатое, к деталям 
законопроектов не относящееся, и не позволяющее достичь конкретных целей конкретными мерами. 
Большинство избирателей не имеет представления о законопроектах, выносимых на рассмотрение. К тому же 
большинство законопроектов либо не касаются непосредственно избирателей конкретного округа, либо 
требуют глубоких специальных знаний для того, чтобы иметь по данному законопроекту определенную точку 
зрения. Таким образом, большинство избирателей не имеют представления о том, чем конкретно занимается 
законодатель. Законодательная власть имеет дело с сотнями законопроектов на протяжении каждой сессии, и 
может случиться так, что ни одни из законопроектов не получит такой достаточной степени гласности, чтобы 
большинство избирателей высказывало по нему свое мнение.  

Как нет большинства мнений избирателей, так и отсутствует мнение, которое поддерживает 
большинство. Это предположение только теоретически осуществимо. На практике, однако, те, у кого есть 
мнение по определенному законопроекту, представляют собой исключительно минимальную часть общества. 
Реальность такова, что эта часть общества не является избирателями данных законодателей. Чаще всего мнение 
по поводу конкретных законопроектов имеют лоббисты интересов крупного бизнеса.  

Таким образом, идея представительного мандата при детальном рассмотрении оказывается концепцией с 
весьма незначительной степенью истины. Практическое воплощение данного принципа не только не отражает 
сути теории представительного мандата, но и противоречит ему. Депутат не выражает волю своих избирателей. 
Он в своих действиях связан партийной дисциплиной, обязательствами перед лоббистами, органичен 
определенными нормами регламента и другими жесткими требованиями. Данный статус неизменен. Его не 
поколеблют ни изменения избирательной системы, ни революционные волнения общества. Здесь не поможет и 
принцип императивного мандата, т.е. принцип юридической зависимости депутата от выбравших его 
избирателей. Большинство государственно-правовых доктрин, воспринятых в конституциях многих стран, не 
допускает возможности досрочного отзыва депутата избирателями, ибо депутат - представитель всего народа, а 
не отдельной его части.  

Тем не менее, эволюция взаимоотношений избирателей с депутатами необходима. Общественные 
отношения переросли законодательства, их регулирующие. Необходима кропотливая научная работа 
специалистов в области конституционного права и теории государства и права, для выработки новейшей 
концепции разделения властей. Современный, постоянно ускоряющий свой бег ход цивилизационного 
развития, актуализирует данную проблему.  

Выводы. Статус депутата, как представителя народа, утратил свое первоначальное значение. 
Критический анализ фактической деятельности депутатов, особенности политической природы выборов, дают 
нам основания для утверждений о том, что депутаты не являются представителями народа или избирателей. 
Мы можем обоснованно утверждать, что депутаты представляют в парламенте узкую группу экономически 
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господствующих классов. Данное фактическое положение заставляет переосмыслить классическую формулу 
принципа разделения властей и разработать теоретическую новацию.  
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Анотація. В статті визначаються проблеми глобалізації, які формулюються Римським клубом. 

Дослідники Римського клубу виділяють напрями подолання цих проблем та окреслюють шляхи розвитку 
людства в контексті такого подолання. Існують різні рівні міжнародних економічних відносин і найнижчим є 
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Аннотация. В статье определяются проблемы глобализации, которые формулируются Римским 

клубом. Исследователи Римского клуба выделяют направления преодоления этих проблем и очерчивают пути 
развития человечества в контексте такого преодоления. Существуют разные уровни международных 
экономических отношений и самым низким уровнем является нано-уровень, як уровень отношений «человек-
человек». Эти отношения определяют взаимовлияние человека и мира. 
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INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS 
 
Abstract. The paper defines the challenges of globalization, which formulated the Club of Rome. Researchers 

of Club of Rome isolated areas to overcome these problems and outline ways of human development in the context of 
such an address. There are different levels of international economic relations and the lowest level is the nano-level,  
level of relations "man-man". These relationships define the interaction of man and the world. 

Key words: globalization, global problem, international economic relations, nanoeconomy, nano-level of 
international economic relations. 

 
Актуальність обраного дослідження визначається тим, що глобалізація має активний поступ та 

розвиток на різних рівнях світового господарства. Країни, регіони, галузі, підприємства та окремі індивіди 
формують різні рівні міжнародних економічних відносин, які визначають вплив на глобалізаційні процеси. А 
глобалізація також впливає на виокремлення та активізацію суб’єктів світового господарства на всіх зазначених 
рівнях. Вплив найменшого на найбільше визначає актуалізацію глобалізації в умовах нано-економічного рівня 
міжнародних економічних відносин. Проблеми глобалізації досить різноманітні, такі, знання яких визначають 
розвиток і окремого індивіда, і людства в цілому. Розуміння нано-економічних умов подолання проблем 
глобалізації стане початком та подальшим розвитком  розв’язання глобальних проблем людства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Т. Бершадська визначає географічний аспект глобалізації та 
підходи до визначення глобальних проблем людства і приділяє особливу увагу взаємовідносинам всередині 
світового співтовариства. О. Жадан характеризує феномен глобалізації як соціально-економічної проблеми, 
автор узагальнив науково-теоретичні підходи до визначення сутнісних характеристик процесу глобалізації, 
виявлено проблеми та протиріччя. П. Володін визначає глобальні проблеми сучасного світу, коли глобалізація є 
домінуючою силою нашого часу. В. Кулішов зазначає, що глобалізаційні процеси найчастіше позитивно 
сприймається у розвинутих країнах, і викликають серйозні побоювання у світі, що розвивається. Також 
Б.Гаврилишин та Гюнтер Паулі характеризують сучасні підходи до визначення глобальних проблем людства. 

 Метою даного дослідження є виокремлення проблем подальшої світової глобалізації за умов існування 
наноекономічного рівня міжнародних відносин, коли економічна поведінка окремого індивіда зазнає впливу від 
глобалізаційного поступу. 

Виклад основного матеріалу. Міжнародні економічні відносини на зламі століть визначаються 
існуванням проблем світової глобалізації. Ці проблеми озвучували вчені, економісти, менеджери, політики, 
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громадські діячі всього світу. Найактивніша позиція таких концепцій продукувалася членами Римського клубу. 
Відомо, що Римський клуб є просвітником та модернізатором концепцій розвитку світу, коли дослідники 
пропонують визначити майбутнє світу, спрогнозувати його. Більшість дослідників визнають актуальність 
економічних проблем людства в умовах глобалізації. Так, однією з робіт члена Римського клубу Гюнтера Паулі 
є праця «Синя економіка» (це одна з доповідей Римському клубу), яка перекладена українською мовою [3]. 

Звернемося до історії Римського клубу. Римський клуб (Club of Rome) – міжнародна неурядова 
організація, діяльність якої спрямована на стимулювання дослідження глобальних проблем. Заснована у 1968 
році італійським менеджером Ауреліо Печчеі. Утворення, що звично називаються «глобальними проблемами», 
виникли в середині ХХ століття, усвідомлені світовою громадськістю після 20 років. Глобальні проблеми – це 
проблеми, що торкаються (тією чи іншою мірою) всіх країн та народів, вирішити які можливо об’єднуючи 
зусилля всього світового співтовариства. З вирішенням цих проблем пов’язане існування земної цивілізації або, 
зокрема, її подальший розвиток. 

Глобальні проблеми мають комплексний характер, тісно переплітаючись між собою. З відомою 
часткою умовності можна виділити два основні блоки [5]: 

1) проблеми, пов’язані з протиріччям  між суспільством та навколишнім середовищем (система 
«суспільство-природа»); 

2) соціальні проблеми, пов’язані з протиріччям всередині суспільства (система «людина-суспільство»). 
Одним з головних завдань Римський клуб вважав залучення світової спільноти до глобальних проблем, 

вірніше до цільного, складного комплексу проблем, який стало прийнято називати «проблематикою». 
Термін «глобальна» чи «світова проблематика» був народжений усвідомленням світу як єдиної 

системи, для існування і розвитку якої необхідно спільними зусиллями подолати ряд проблем, вирішити які 
неможливо на локальному, приватному рівні. Таке усвідомлення світу часто пов’язують з «новим глобальним 
мисленням».  Становлення глобального мислення та пов’язаної з ним наукової проблематики відбувалося 
повільно та болісно. До сьогоднішнього дня відбуваються суперечки про те, які проблеми вважати істинно 
глобальними, а які – універсальними, тобто що мають різні форми в різних країнах і різних політичних 
системах; якими способами треба та можливо вирішувати ці проблеми; як координувати зусилля, що 
спрямовані на їх вирішення. Але першою складністю, з якою зіткнувся Римський клуб, вирішивши попередити 
людей про небезпеку, пов’язану з виникненням та загостренням глобальних проблем, став сам спосіб подачі 
такої інформації [5]. 

Відомо, що творці клубу створювали його як певний форум, який представляв найрізноманітніші 
погляди та думки, де не має чи не є обов’язковою єдина точка зору. Римський клуб організовує та проводить 
щорічні конференції та звертається до спільноти з так званими «докладами Римському клубу». Ці доклади 
готують незалежні робочі групи, що досліджують на замовлення Клубу критичні аспекти ситуації, що 
складається у світі. Замовлення Клубу визначає лише тему та гарантує фінансування наукових досліджень, але 
в жодному разі не впливає ні на хід роботи, ні на її результати та висновки; автори докладів зокрема ті з них, 
хто входить в число членів Клубу, користуються повною свободою та незалежністю. Слід відмітити, що роботи 
фінансуються не з фондів Клубу, який має досить малий бюджет, а із зовнішніх джерел, зазвичай шляхом 
залучення різноманітних зовнішніх фондів. Одержавши річну доповідь, Клуб розглядає та затверджує його, як 
правило, в ході щорічної конференції, часто-густо у  присутності широкої публіки – представників суспільства, 
науки, політичних діячів, преси, - а потім здійснює розповсюдження результатів дослідження, публікує 
доповіді, проводить їх обговорення в різних аудиторіях та країнах світу. [5] 

До першої доповіді, яка мала б залучити загальну увагу, висувалися особливі вимоги. Президент 
Римського клубу Ауреліо Печчеі писав: «наукові статті, декларації, маніфести, конференції та симпозіуми – 
найбільш поширений спосіб читання проповідей відносно вузькому колу вже звернених до віри людей. Всі ці 
форми маніфестів, як правило, не доходять до широкої спільноти. У свій час широкі можливості спілкування з 
широкою аудиторією надавали засоби масової інформації, проте сьогодні вони мають величезну кількість 
найбільших протиріч, що люди перебувають у постійному нерозумінні, як уловити суттєве та відкинути 
вторинне і, в кінці кінців, як на основі всього цього зробити розумні висновки, та до яких саме. Звісно, треба 
було використовувати всі існуючі технічні засоби. Однак нам здавалося, що звернення Римського клубу буде 
мати необхідний ефект лише в тому випадку, якщо воно буде представлене в певній новій, незвичній, образній 
формі. Це мало нагадувати лікування струмом. Адже до тих пір, поки люди з різними рівнями освіти не 
зможуть побачити дійсність такою як вона є, а не такою, якою вона біла раніше, чи якою вони хотіли б її 
побачити, - їм так і не сягнути змісту світової проблематики. І треба було зробити так, щоб як можна більше 
людей змогли зробити цей різкий стрибок у своєму розумінні дійсності» [5]. 

Отже, мета першої доповіді  - «шокова терапія». Вона мала б наочно та впевнено показати порочність 
глибоко вкоріненого в сучасній цивілізації цілеспрямованості до зростання, в першу чергу до розширення 
промислового виробництва, та показати це за допомогою такого «об’єктивного» засобу, як математична 
комп’ютерна модель. Комп’ютерна модель розвитку глобальної системи представлялась саме тим наочним, 
впевненим та об’єктивним засобом, якого шукали члени Римського клубу [5]. 

Результати прогонів моделі, представлені в першій доповіді Римському клубу «Межі зростання» 
(1972), - вразили світ та викликали жорсткі суперечки між спеціалістами, які розглядали модель неадекватною 
та неспроможною відобразити всю складність світу та світової проблематики, а висновки про небезпеку 
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економічного зростання, які одержали назву концепції «нульового зростання», небезпечними та шкідливими. 
Члени Римського клубу одержали репутацію «неомальтузіанців», «технократів» тощо. 

Спираючись на численні критичні зауваження та власні думки, що торкаються складності глобальної 
системи, Едуард Пестель та американський математик Міхайле Месарович почали розробку іншої моделі світу 
на основі запропонованої Месаровичем в кінці 60-х рр. теорії багаторівневих ієрархічних систем. 

В 1974 році Месарович і Пестель, узагальнивши результати прогонів моделі, представили Римському 
клубу другу доповідь під назвою «Людство на роздоріжжі», що пропонувала у відповідь на критику ідеї 
«нульового зростання» концепцію «органічного зростання», згідно з якою кожний регіон світу має виконувати 
свою особливу функцію, подібно клітині живого організму. 

Концепція «органічного зростання» була в цілому прийнята Римським клубом і до сьогодні 
залишається однією з таких що відстоюються ним особливо. 

Як вже зазначалося, через приблизно рік після публікації доповіді «Межі зростання», коли дебати про 
неї були у повному розквіті, відбулася нафтова криза, що яскраво виділила негативні сторони існуючого 
міжнародного економічного порядку. До того часу вже виокремлювалася суттєва проблема щодо стану світової 
валютної системи, яка розвивалася під впливом шоку в кінці 60-х – початку 70-х років, коли по різних країнах 
світу пройшла хвиля інфляції, а також світової торгівлі в рамках ГАТТ, яке викликало незадоволення країн, що 
розвиваються. Ці проблеми стали предметом обговорення в Організації Об’єднаних Націй, до якого був 
залучений Римський клуб. Пропозиції, що були промовлені в ході дискусії, не задовольняли членів Клубу і 
було вирішено організувати розробку власного проекту перебудови структури світової економіки. Скоро 
проект одержав більш загальну назву – «Перегляд міжнародного порядку», оскільки за загальною думкою, 
акцентуючи на економічних проблемах, не можна залишати не узбіччі соціально-політичні питання. 
Керівництво робочою групою взяв на себе відомий нідерландський економіст, лауреат Нобелевської премії Ян 
Тинберген. Пізніше він так сформулював свої завдання: «визнаючи важливість прийнятих ООН резолюцій і 
Хартії економічних прав і обов’язків держав, або усвідомлюючи в той  же час не-визначеність та 
суперечливість багатьох їх положень, доктор Печчеі запропонував мені створити та очолити групу спеціалістів, 
які були б спроможні відповісти на питання: чи можливо запропонувати курівникам і народам країн світу такий 
новий порядок, який дозволить реально та найбільш повно задовольнити основні потреби сьогоднішнього дня і 
можливо потреби майбутніх поколінь». [7] 

Наступний етап в діяльності Римського клубу відзначений переходом від кількісного аналізу 
глобальних проблем людського буття, системи цілей та цінностей. На перший план вийшла концепція «нового 
гуманізму», ідея про первинне значення особистих людських якостей, які забезпечать «людську революцію», 
«революцію свідомості» та перетворення суспільства. 

Всі ці поняття з’явилися в 1977 році у доповіді під назвою «Цілі для людства». Базисом для неї стала 
концепція глобальної солідарності, шлях до якої відкриють «революція світової солідарності», перебудова 
свідомості, формування нового «глобального етносу», коли норми поведінки людини і норми державної 
політики буде визначати «новий стандарт гуманізму». 

В 1979 році з’явилися відразу дві доповіді Римському клубу: «Енергія: зворотній рахунок», який був 
підготовлений французьким дослідником, професором Національної школи мистецтв і ремесел Тьєррі 
Монбріалем. Другим автором наступної доповіді Клубу стала доповідь «Немає меж навчанню», яка була 
підготовлена під керівництвом американського спеціаліста в галузі освіти Джеймса Боткіна, вченого з Марокко 
Махді Ельманджри і професора Бухарестського університету Мірчі Маліци. До цієї серії доповіді можна 
віднести більш пізній проект «Майбутнє Океанів», завершений в 1984 році під керівництвом Елізабет Манн-
Боргезе. 

У доповіді «Немає меж навчанню» основними цілями людства названі виживання та забезпечення 
людської гідності. Можливість трансформації світу, на думку авторів, відкриває концепції «інноваційної 
освіти», під якою розуміється не лише шкільна, університетська чи професійна освіта, але й широкий загальний 
підхід до життєвої поведінки та світогляду людської особистості, побудований на «людській ініціативі». 
Виховання, розвиток свідомості людини має бути «переважаючим» замість сьогоднішнього «запізненого», яке 
неспроможне вести людину паралельно із часом, а лише адаптує її до того, що вже сталося. Автори доповіді 
закликали будувати майбутнє, запропонувати навчати людей адекватній поведінці перед новими ситуаціями, 
прогнозам на майбутнє, оцінці наслідків прийняття рішень, активній участі у формуванні майбутнього. Людина 
має брати участь у суспільному житті так, щоб було забезпечено органічне поєднання прав особистості та її 
відповідальності за долю людства, вільний розвиток кожного й інтеграція всіх людей в єдине суспільство в 
умовах глобального співробітництва, побудованого на гуманістичних цінностях. 

У 80-ті роки з’являються доповіді Римському клубу, об’єднані однією широкою темою – проблемою 
взаємовідносин між Північчю та Півднем, розриву між розвинутими країнами та країнами, що розвиваються. 
Це праці співробітника Міністерства національної економіки Франції Мориса Гарньє «Третій світ – три чверті 
світу» (1980); «Імперативи співробітництва між Північчю та Півднем» (1981) Жана Сен-Жура; «Третій світ 
спроможний себе прокормити» (1984) Рене Ленуара та «Босонога революція» (1988) Бертрана Шнайдера [5]. 

Доповідь «Маршрути, що ведуть у майбутнє», опублікована в 1980 році, автором якої став Богдан 
Гаврилишин – директор Міжнародного інституту управління (житель США, виходець за України), винесла на 
обговорення модель майбутнього світового порядку, побудованого на існуванні різних культур, релігій, 
способів життя, на колегіальному керівництві, представницькій демократії. 
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У своїх думках Б. Гаврилишин спирався на три, на його погляд, основних якості людини [5]: 
− спроможність накопичувати знання та досвід, обмінюватися інформацією, пов’язаною з формуванням 

майбутнього, а також творчі можливості та інтуїцію, що дозволяє робити неочікувані відкриття, глибоко 
пізнавати навколишній світ; 

− спроможність організовувати особисте та суспільне життя у всіх її різноманітних аспектах; 
− спроможність керуватися ціннісними уявленнями, для здійснення яких необхідні певні умови. 

Прояв цих якостей, на думку Б. Гаврилишина, тісно пов’язаний з ефективністю суспільства, оскільки 
система цінностей, що домінує в державі, визначає систему норм поведінки, закріплену в ідеології, юридичних 
і моральних кодексах;  організаційні здібності людини, які підпорядковуються цінностям і нормам поведінки, 
виражаються в політичному керівництві суспільством і дозволяє створити інший ключовий елемент 
суспільного устрою – економічну систему; і, в кінці кінців, здібності людини до навчання та винахідництва 
народжують ще один ключовий елемент – технологію. 

За Б. Гаврилишиним, ключові компоненти суспільного устрою  - система цінностей, політична, 
економічна та технологічна системи – змінюються, причому різними темпами: система цінностей дуже 
повільно, стійкістю відрізняється й політична система, тоді як технологія останнім часом розвивається з 
великою швидкістю. Коли одні елементи починають мінятися, а інші намагаються залишати «статус кво» я. 
виникають кризові явища, які тривають до тих пір, поки не виникнуть нові цінності та норми поведінки. 
Найлегше внести зміни в економічну систему, скажімо, перейти від вільної торгівлі до керованого ринку, але 
проби змінити систему політичну, як правило, наштовхуються на серйозний супротив. Як приклад Б. 
Гаврилишин наводить три системи цінностей у трьох державах: США, СРСР, Японії. 

Б. Гаврилишин стверджує, що принципи групової співпраці живуть у будь-якому суспільстві, хоча 
часто чи засинають, або залишаються в атмосфері лихоманкової конкуренції. Якщо збудити їх, то у всьому світі 
в кінці кінців встановиться суспільний устрій, побудований на цих цінностях, який, звісно, одержує різні 
інституційні форми в різних державах, відповідно їх історичному досвіду, рівня розвитку, масштабам, якості 
людських і матеріальних ресурсів. 

Дещо особливо в ряді доповідей Римському клубу стоять доповіді Оріо Джаріні «Діалог про багатство 
та добробут» (1980), а також доповідь «Мікроелектроніка та суспільство» (1982), яка являє собою збірку статей. 

В першій з них провідний італійський економіст Джаріні проводить глибокий аналіз сучасних 
економічних тенденцій і звертається до мислення, що нагородили теперішню економічну систему. Він 
пропонує переглянути поняття «багатство» та «добробут», замислитися про способи споживання і створити 
нову концепцію економіки, що являє собою синтез економіки та екології, знайти нову стратегію накопичення 
багатства і досягнення добробуту, спираючись на еколого-економічні цінності. 

Важливе місце серед доповідей Римському клубу займає доповідь Едуарда Пестеля «За межами 
зростання» (1987). В ній оговорюються актуальні проблеми «органічного зростання» і перспективи можливості 
їх вирішення у глобальному контексті, що враховує як досягнення науки та техніки, включаючи 
мікроелектроніку, біотехнологію, атомну енергетику, так і міжнародну обстановку. 

З рештою, в 1990 вперше з’явилася доповідь від імені самого Римського клуба, написаний його 
президентом Олександром Кінгом та генеральним секретарем Бертраном Шнайдером – «Перша глобальна 
революція». Підводячи підсумки своєї двадцятип’ятирічної діяльності, Рада Клубу знову і знову звертається до 
змін, що відбулися останнім часом у світі і дає характеристику теперішнього стану глобальної проблематики в 
контексті нової ситуації в міжнародних відносинах, які виникли після закінчення довгого протистояння Сходу 
та Заходу; нової економічної ситуації, що складається в результаті створення нових блоків, появи нових 
геостратегічних сил; нових пріоритетів в «традиційному наборі» глобальних проблем (розвиток, 
народонаселення, навколишнє середовище, ресурси, енергетика, технологія, фінанси тощо). 

Нано-економічний рівень міжнародних економічних відносин (далі - МЕВ) є рівнем відносин «людина-
людина», коли співпрацюють окремі особистості. Звісно, індивіди  працюють у міжнародному середовищі як 
представники груп – сімей, підприємств, галузей, регіонів та держав. Нано-економічний рівень включається в 
інші рівні міжнародних економічних відносин, а саме: мікро-, мезо-, макро-, мега- та мета-.  

Перш ніж акцентувати увагу на всіх вищих рівнях міжнародних економічних відносин, зупинимося 
безпосередньо на нано-рівні МЕВ. Нано-відносини формуються в межах сім’ї, тобто колективу, що пов’язаний 
з розвитком та поведінкою людини. Сімейні традиції формуються протягом століть під впливом глобальних 
змін та проблем людства. Так, екологічні проблеми людства вимагають ощадливо ставитися до відходів, до 
споживання екологічних (органічних) продуктів, коли здоров’я стає запорукою якісного життя. Співіснування в 
межах колективу (сім’ї) вимагає нових способів поведінки, адже виховання дітей та відносини між подружжям 
залишаються традиційними, але сучасними з погляду глобальних проблем. Саме в сім’ї формуються відносини 
«людина-людина». І ці відносини впливають на хід глобальної проблематики 

В межах мікроекономічного рівня відносини «людина-людина» відзначаються стосунками «начальник-
начальник», «начальник-підлеглий» та «підлеглий-підлеглий». Поведінка людини на підприємстві визнається 
мотиваційними системами, що існують на даному суб’єкті господарювання. Мотивація – це вплив на 
економічну поведінку людини. Мотиваційні системи передбачають можливості впливу на подолання 
глобальних проблем людства. Так, у 70-80-х роках ХХ століття, після нафтового шоку 1973, діяльність 
підприємств була спрямована на енергозбереження та ресурсо-ощадливість. Діяльність менеджерів передбачала 
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обмін досвідом із зарубіжними партнерами, та винайдення і впровадження найновітніших технологій. Людина 
в межах групи – підприємства формує професійні зв’язки для локального розв’язання глобальних проблем. 

 Мезорівень МЕВ передбачає зв’язки між галузями та внутрішніми регіонами. Так, Одеська область 
України може співпрацювати з областю Прованс у Франції і формувати міжрегіональні зв’язки. А також 
співпраця в межах галузі визначається рівнем міжнародної конкуренції, коли підприємства конкурують в межах 
міжнародної галузі. Мезорівнь складається з діяльності підприємств та окремих індивідів. Мезорівнь – це 
рівень співпраці «група підприємств – група підприємств», «регіон-регіон». Таку співпрацю формують певні 
особистості, коли очільники регіону налагоджують зв’язки з побратимами з інших країн світу. Людський 
чинник є також основою для виведення певної поведінки для вирішення глобальних проблем людства на 
галузевому та регіональному рівнях. Так, для подолання глобальних проблем народонаселення необхідно на 
регіональному рівні формувати поведінку обмеження народжуваності чи спонукати її в сім’ях. А конкурентні 
умови в межах галузі спонукають до впровадження новітніх знань для формування конкурентних переваг на 
міжнародному рівні. 

Макрорівень МЕВ визначається діяльністю провідних політичних лідерів, які формують відносини із 
зовнішнім світом. Короткі біографічні характеристики провідних діячів у політиці та економіці можуть надати 
інформацію щодо активних дій даних лідерів зокрема та держави  в цілому. Так, можуть існувати «сліпі плями» 
щодо недооцінення лідерами своїх можливостей, коли ці особи не бачать ознак потенційного розвитку, та не 
враховують їх у своїй майбутній діяльності. Першим визначив такі «сліпі плями» Майкл Портер. [М. Портер 
Стратегія конкуренції ……] Політичні системи створюються та розпадаються в залежності від активності 
лідерів провідних політичних партій та громадських об’єднань. Налагодження міжнародних відносин на 
міждержавному рівні вимагає активних дій державних лідерів та їх оточення. Людський чинник відіграє не 
останню роль у формуванні різнонаправлених міжнародних економічних відносин та глобальних проблем 
людства, які утворюються в межах національних економічних систем. 

Мегарівень МЕВ – це зв’язки між міжнародними регіональними утвореннями (інтеграційними 
формуваннями), коли, наприклад, співпрацює ЄС з МЕРКОСУР. Нанозв’язки на цьому рівні покликані 
подолати «проблематику» (за термінологією Римського клубу) глобального середовища. Сукупність лідерів 
країн-членів інтеграційних формувань та діяльність окремих людей (індивідуальностей на регіональному рівні) 
може вплинути на вирішення складних питань у регіональному співтоваристві. В межах інтеграційних 
формувань відбувається синергічний ефект, коли спільна діяльність різних суб’єктів глобальної економіки 
взаємопідсилюється та призводить до більшого позитивного результату зокрема і в ситуації подолання 
глобальних проблем людства. 

Метарівень МЕВ є їх глобальним рівнем. Римський клуб визначає проблематику функціонування 
глобалізації та глобальної економіки. Глобальний рівень передбачає поєднання всіх вище описаних рівнів та 
формування моделі глобальної економіки з вирішенням основних її проблем. Нанозв’язки є найменшою 
неподільною часткою глобальної економіки і ними наповнюється та взаємопереплітається зміст життя у 
глобальному середовищі. Групи лідерів та винахідників новітніх знань, економістів-теоретиків та менеджерів-
практиків визначають напрями співпраці всіх ланок глобальної економіки під впливом глобалізаційних 
процесів та напрями вирішення їх проблем. 

Висновки. Таким чином, відбувається взаємовплив глобаліаційних процесів і наноекономіки. На нано-
рівні відбувається виокремлення та формування глобальних проблем людства, коли від окремого індивіда 
залежить напрям розвитку людства. Звісно, глобалізаційні проблеми виникають як наслідок функціонування 
різних суб’єктів міжнародних економічних відносин на різних рівнях світового господарства. 
Взаємопереплетення різних суб’єктів викликає синергічний ефект і дія окремих елементів та суб’єктв  
посилюється. Необхідно розуміти те, що окремі люди здійснюють дослідження щодо подолання глобальних 
проблем людства та ці дослідження стають основою економіки нано-технологій. Так, наприклад, подолати 
екологічні проблеми можливо вводячи нано-технології в навколишнє середовище,  на чому наголошує Гюнтер 
Паулі у своєму дослідженні «Синя економіка». Римський клуб також спонукає окремих дослідників проводити 
нано-науку у життя і окремих індивідів, і у життя світу в цілому. 
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Анотація.У статті в контексті якісної польської преси розглянуто процес формування договірно-

правової бази двосторонніх українсько-польських відносин, розкрито їх характерні риси, проблеми та 
особливості торговельно-економічних зв’язків. З’ясовано роль Польщі як одного з найважливіших партнерів 
України на світовій арені, і найактивнішого прибічника євроінтеграційних прагнень України. 
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ПРОБЛЕМЫ УКРАИНСКО-ПОЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ОТРАЖЕНИИ ПОЛЬСКОЙ ПРЕССЫ 

(1991–2011 ГГ.) 
 
Аннотация.В статье в контексте качественной польской прессы рассмотрен процесс формирования 

договорно-правовой базы двусторонних украинско-польских отношений, раскрыты их характерные черты, 
проблемы и особенности торгово-экономических связей. Определена роль Польши как одного из важнейших 
партнеров Украины на мировой арене, и активного сторонника евроинтеграционных стремлений Украины. 
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PROBLEMS OF UKRAINIAN-POLISH RELATIONS IN THE MAPPING POLISH PRESS (1991–2011) 

 
Аnnotation. The article is dedicated to a problem of describing the process establishment of the legal basis of 

bilateral Ukrainian-Polish relations in the context of the quality of the Polish press. The characteristic features, 
problems and peculiarities of trade and economic ties of bilateral relation were disclosed. The role of Poland as one of 
the most important partners of Ukraine in the world arena and as an active supporter of Ukraine's European 
aspirations was defended. 
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Постановка проблеми. Зацікавленість українською тематикою у польських ЗМІ зумовлена тим, що 

Польщу пов’язують з Україною спільна багатовікова історія, геополітичні реалії географічна близькість, тісні 
культурні зв’язки і чимала кількість спорідненого населення, що накладає свій відбиток на медіадискурс в обох 
країнах. 

Актуальність теми дослідження визначається зростанням інтересу якісної польської преси до 
європейської політики України та необхідністю конструювання нової якості українсько-польських відносин у 
форматі взаємодії між Україною і ЄС. ЗМІ Польщі усвідомлюють важливість України для стабільності 
центральноєвропейського регіону. Польща відіграє ключову роль у просуванні України до ЄС, що 
продиктовано перш за все політико-стратегічними інтересами західного сусіда. Друковані польські ЗМІ є тією 
рушійною силою, яка спроможна вплинути на формування сприятливого політичного клімату між Україною і 
ЄС та позитивного сприйняття громадськістю євроінтеграційного курсу України. 

Європейський напрям зовнішньої політики України, з огляду на важливість для Польщі позицій Києва 
у питаннях євроінтеграції, є однією з популярних тем для сучасних друкованих польських ЗМІ.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам українсько-польських взаємовідносин у 
контексті польських якісних видань присвячена чимала кількість наукових праць.  

Стеоретипи польсько-українських відносин у польській пресі у 90-х рр. ХХ – поч. ХХІ ст. дослідив Л. 
Хамула [7]. Формування міжнародного іміджу України в Польщі досліджувала Г. Лавриненко [3]. Образ 
сучасної України в польському часописі «Політика» проаналізовано у праці О. Ігнатової. Дослідниця на основі 
матеріалів якісного видання висвітлила процеси розвитку України протягом 1991–2003 рр. [1]. Суттєвий внесок 
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у вивчення дотичних проблем української тематики зробив А. Кресло, який на основі загальнопольських 
періодичних видань 1991–2003 рр. висвітлив образ України та українсько-польські відносини [2]. 

Наукові розробки, що стосуються дослідження друкованих польських мас-медіа на предмет 
висвітлення українсько-польських відносин, окреслили лише межі тематики і створили підгрунття для 
концептуальних засад досліджуваної проблеми. Загалом історіографія дослідження складається з різноманітних 
наукових праць, які прямо чи опосередковано заторкують тему. 

Постановка завдання. Зважаючи на актуальність та важливість відносин між Україною та Польщею, 
варто сконцентрувати увагу на політичних та економічних компонентах співпраці, визначити рівень 
відображення українсько-польських відносин в польських якісних ЗМІ, з’ясувати сутність українсько-
польських відносин в контексті східної політики Польщі, розкрити роль Польщі у просуванні євроінтеграції 
України. Важливо розглянути політичні чинники ускладнення відносин між Україною та Польщею.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Серед тематичного розмаїття публікацій польської 
періодики важливе місце займає тема українсько-польських взаємовідносин. У період 1991–2011 рр. якісні 
друковані видання Польщі присвятили цій тематиці чималу кількість публікацій найрізноманітніших жанрів. 
Проблема українсько-польських відносин у контексті європейського вектору зовнішньої політики України 
висвітлюється найбільш широко на сторінках якісних видань, особливо «Gazeta Wyborcza», «Rzeczpospolita».  

Відзначаючи еволюційний характер двосторонніх відносин України з прикордонними країнами ЦСЄ та 
їх значимість для реалізації національних інтересів, слід виділити інтенсивне співробітництво української 
держави з Польщею.  

Встановлення тісних контактів між Україною і Республікою Польща відбулося після того, як 2 грудня 
1991 р. Польща першою у світі визнала суверенність України і були встановлені між країнами 4 січня 1992 р. 
дипломатичні відносини [22, 2].  

Визнання незалежності України Польщею було логічним актом та символічним жестом з боку тих, «які 
так довго не визнавали українців народом», – констатує «Gazeta Wyborcza» [24, 12].  

У польському медійному середовищі українсько-польські відносини активно почали обговорюватись з 
моменту визнання Польщею незалежності України. У 90-ті роки польська преса більш критично оцінювала, ніж 
на офіційному рівні питання українсько-польського зближення. Польські журналісти не завжди в позитивних 
тонах висвітлювали українських представників [12, 1.] 

Розвиток договірно-правової бази двосторонніх українсько-польських відносин розпочався з моменту 
підписання 18 травня 1992 р. міждержавного Договору про добросусідство, дружні відносини і 
співробітництво, який сприяв активізації політичного діалогу між договірними сторонами, – інформувала 
«Gazeta Wyborcza» [20, 1].  

Договірно-правова база між Україною та Польщею, що налічує близько 130 міжнародних договорів 
регламентує політичну і економічну сфери українсько-польської взаємодії. Важливе значення для подальшого 
розвитку двосторонніх відносин мало створення Консультаційного комітету Президентів України і Республіки 
Польща [5, 2]. Але до 1995 р. у відносинах між країнами спостерігалась певна пасивність. Позначилась на 
характері співпраці і підтримка Варшавою позицій Заходу щодо ядерного роззброєння України. Але сторони, 
усвідомлюючи необхідність встановлення стратегічних відносин, 25 червня 1996 р. уклали «Спільну 
Декларацію Президента України і Президента Республіки Польща», яка задекларувала курс на розвиток 
стратегічного партнерства [6, 4]. 

Підписаний документ досить жваво обговорювався у польському інформаційному просторі. Крім того 
«Gazeta Wyborcza», коментуючи процес розширення НАТО, що так турбувало Польщу, акцентувала увагу на 
позитивному ставленні України до цього питання [32, 1]. 

Взаємодія на рівні стратегічного партнерства України з Польщею була закріплена на найвищому рівні 
21 травня 1997 р. у Спільній заяві президентів країн. Виважений політичний діалог України з Польщею 
дозволив українському керівництву заручитися підтримкою Варшави у налагодженні приязних відносин 
України зі США та провідними європейськими державами [18, 9].  

Питання євроінтеграційної політики України і масове його обговорення у польських друкованих 
виданнях дали можливість говорити про Польщу як адвоката України в Європі. Проте ревна підтримка 
Польщею інтересів Києва в Європі в польській пресі сприймається неоднозначно. «Чим є Україна для Польщі? 
Обіцяним партнером економічної чи політичної співпраці? Чи, може, горбом на плечах нашої національної 
політики? – цікавиться публіцист І.Мєрошевські. Він же називає Польщу «адвокатом України» [21, 4]. 

Нарощування потенціалу двостороннього співробітництва свідчило про те, що Україна і Польща 
безповоротно вступили у фазу конструктивної і широкомасштабної взаємодії. Українсько-польські відносини, 
позначені інтенсивністю двостороннього діалогу на найвищому рівні та активною роботою Консультаційного 
комітету, охоплювали практично всі площини співробітництва. 

Стратегічне партнерство між Україною та Польщею базується на концепції європейської та 
євроатлантичної інтеграції. Після вступу Польщі до НАТО та Європейського Союзу Варшава отримала змогу 
реально впливати на прийняття рішень в ЄС і тим самим відстоювати європейський вибір України. 

Польські ЗМІ стверджують, що з набуттям Польщею членства в ЄС остаточно формується її роль як 
одного з найважливіших партнерів України на світовій арені, і найактивнішого прибічника євроінтеграційних 
прагнень України [27, 8]. 
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Польща, взявши на себе відповідальність за просування України до членства в ЄС, підтримувала Київ в 
період його політичної ізоляції на міжнародній арені. Тодішній президент Польщі А. Кваснєвський не 
відвернувся від України і наполегливо підтримував її євроінтеграційну політику, – констатує «Gazeta 
Wyborcza» [9, 18].  

Загалом найпопулярніші польські видання вважають, що підтримка Польщею євроінтеграційної 
політики України є одним з найважливіших елементів зовнішньополітичної стратегії Варшави. 

Проте висловлюються у пресі побоювання з приводу зміни стратегії зовнішньої політики України на 
європейському напрямі і посилення українсько-російської співпраці [31, 10].  

Відомий аналітик і публіцист Б. Сєнкевіч у своїй статті пише: «Після успіху помаранчевої революції і 
польської медіації в польських ЗМІ з’явилися коментарі, що передвіщають нову еру у взаємних відносинах. Це 
завдяки позиції Польщі Європа не залишилася байдужою до подій у Києві, завдяки чому можна було б 
сподіватися «на знак подяки» з боку нової української влади. Але перший візит польського прем’єра Бельки 3–4 
березня 2005 р. до переможців помаранчевої революції виявив не тільки відсутність задуму, але і відсутність 
підготовки польської сторони» [23, 11].  

Нові геополітичні реалії вимагали оновлення інструментів співпраці між Польщею та Україною. 
Співробітництво між країнами не обмежується лише двостороннім діалогом. Польща проводить активну 
політику щодо залучення України до багатосторонніх ініціатив. Вона як найдієвіший партнер української 
держави прагне відігравати роль одноосібного лідера в ЦСЄ і зміцнювати тим самим свої позиції в ЄС. 

Однією з поширених тем у провідних польських виданнях були політичні та стратегічні чинники 
погіршення відносин між Польщею та Україною. «Уже три роки польсько-українські відносини вкрай погані. 
Еліти обох країн змирилися, бо завдяки цьому вони можуть зайнятися іншими справами які вважають нині 
стратегічними», – до таких висновків приходе переважна більшість польських експертів з міжнародних 
відносин. Крім того вони вважають, що «серед польської політичної еліти відчувається втома від України, а 
співпраця підтримується з огляду на брак альтернативного партнера й переконання, що Польща вже не може 
від неї відмовитися» [16, 11].  

Незважаючи на певні ускладнення у відносинах між Варшавою і Києвом, викликані політичним 
суперництвом в Україні, січневим газовим конфліктом, Польща не бажала втрачати інструменти впливу на 
свого східного сусіда. Аксіомою зовнішньої політики Польщі залишалася підтримка євроінтеграційної політики 
України. До таких міркувань схиляється у своїй статті «Україна нас втомила» П. Швебода. Автор зауважує, що 
«приналежність України до західного світу належить до польських національних інтересів», проте «не можна 
було сподіватися, що Київ буде нам вдячний навіки за підтримку і скористається з усіх наших добрих порад» 
[25, 19]. 

Директор департаменту східної політики при МЗС Польщі Я. Браткевич, вважає, що «Київ – і досі, 
напевне, найважливіший об’єкт польської східної політики, але не єдиний, ми повертаємо занедбану 
збалансованість польської східної політики». Водночас Я. Браткевич зауважив, що «реальною метою 
польською політики щодо України має бути допомога в модернізації цієї країни, а не затягування її до НАТО 
чи ЄС, бо це повинні і можуть зробити тільки самі українці» [29, 4]. 

Напередодні президентських виборів в Україні польська преса висловлювала занепокоєння щодо стану 
польсько-українських відносин. У статті М. Войцеховського розглядаються причини серйозної кризи у 
відносинах між Україною і Польщею, які «постійно запевняють про прекрасні відносини між країнами». На 
думку автора причини похолодання у відносинах між державами криються у «тотальній політичній війні на 
берегах Дніпра напередодні січневих президентських виборів, а також у повній відсутності уявлення в 
польської дипломатії щодо того, що робити в цей період». 

У коментарях польських ЗМІ на початку 2011 р. простежувалось невдоволення позицією України до 
Польщі. Висловлювався у пресі докір на адресу президента України, який не спромігся за часи свого правління 
відвідати Варшаву. «Це перший офіційний візит президента України за майже рік перебування на посаді. Це 
дивно у випадку держав, які задекларували стратегічне партнерство. На відносинах двох держав тяжіє 
підтримка у минулому польської влади «помаранчевих» сил в Україні. Для Президента Коморовського ситуація 
дещо полегшується тим, що перебуваючи з візитом у Києві за часів Ющенка, він зустрівся і з лідером опозиції 
Януковичем», – коментувала тоді цю подію «Gazeta Wyborcza» [28, 6]. 

«Dziennik Gazeta Prawna» констатувала: «Пройшли часи, коли Польща була «локомотивом», який 
тягнув Київ назустріч Брюсселю. Тепер «багатовекторність» Києва змушує Варшаву бути обачнішими, адже 
полякам дуже не хочеться втрачати можливість впливу на Україну» [17, 9]. Однак польські медіа роблять 
застереження, що проукраїнська політика Польщі може рано чи пізно зазнати кардинальних трансформацій у 
бік дистанціювання від України. Неодноразово згадується у публікаціях про наміри України посилити 
європейський вектор [28, 6].  

У ході переговорів польський президент вважав необхідним підкреслити, що Україна готується 
підписати угоду про асоційоване членство в ЄС, про зону вільної торгівлі, а також угоду про безвізовий режим, 
які створять передумови вступу України в ЄС. Польський очільник висловив сподівання, що «Україна, 
прагнучи в об’єднану Європу, зробить велике зусилля й належно підготується до оцінювання з боку 
вимогливих євросоюзних установ» [30, 2].  
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Президент Республіки Польщі Броніслав Коморовський переконаний, що Україна і надалі буде 
рухатися в європейському напрямі. Польський політик вважає, що «Варшава повинна й далі тягти Київ у ЄС, 
тільки на відміну від попередніх лідерів Польщі необхідно зважати лише на реальні здобутки українців».  

Польські ЗМІ висвітлювали перший офіційний візит В. Януковича 3 лютого 2011 р. якщо не негативно, 
то з певним сарказмом. Більше того цей візит не викливав особливої зацікавленості у польської преси, яка 
«майже не помітила, а якщо й помітила, то в не надто позитивному для глави української держави контексті», – 
йдеться у статті видання «Nowa Europa Wschodnia». Автор публікації Т. Кулаковський, стверджує «український 
лідер, який мало що може запропонувати у власній країні, у Варшаві робитиме ставку на економіку». 
Польський оглядач не помилився у своїх прогнозах. Адже пріоритет у програмі візиту традиційно був наданий 
торговельно-економічним та інвестиційним проектам [19, 54].  

Польська преса, незважаючи на задеклароване стратегічне партнерство між Україною і Польщею, 
розглядає українсько-польське співробітництво як малопродуктивне. Водночас зазначається, що польські 
політичні кола «не відмовляють Україні в партнерстві, але стратегічним його більше не називають» [28, 6]. 

В одному з редакційних матеріалів «Gazeta Wyborcza» задається питанням «Чи продовжують 
сприймати Польща і Україна одна одну з точки зору стратегічного партнерства? Судячи з усього, це не так. І 
Броніслав Коморовський і Віктор Янукович мають різне бачення розвитку польсько-українських відносин. 
Серед головних завдань української зовнішньої політики, Віктор Янукович називає європейську інтеграцію, 
розвиток дружніх відносин з Росією і розширення співробітництва з такими країнами, як Японія, Індія, 
Туреччина, Бразилія, Мексика і Південна Корея. Аналогічно повівся і Броніслав Коморовський, який наголосив 
що Україна є важливим сусідом але не настільки як Росія та Білорусь. Схоже, що ідея особливого партнерства 
між Польщею та Україною вже втратила сенс», – підсумовує впливове видання [14, 12]. 

Польська преса, зважаючи на європейські реалії, висловлює міркування, що Варшаві буде дедалі 
складніше відігравати роль адвоката України. Проте на думку польських журналістів реальним і ключовим 
інструментом впливу Польщі може бути програма «Східного партнерства» [13, 25].  

Журналіст Є. Хащинський, зосереджуючи увагу на позиції Польщі щодо України, стверджує, що 
Варшава переосмислила значення України й «готова далі підтримувати на європейській платформі українські 
амбіції до інтеграції з Заходом» [15, 10]. 

Польська публіцистка Б. Бердиховська, що тривалий час досліджує різнобічні аспекти української 
тематики надає великого значення розвитку українсько-польським відносинам, від стану яких залежить 
стратегія східної політики Польщі. На думку журналістки в України і Польщі спільні політичні цілі, «пов’язані 
зі стабільністю і безпекою східної частини Європи, з імпульсом на користь економічного розвитку». Б. 
Бердиховська переконана, що Україна усвідомлює важливість співпраці з Польщею і завжди намається 
демонструвати до неї свою політичну прихильність. Вона, зауважує, що «попри культурну та ментальну 
подібність, саме політика найбільше єднає українців і поляків» [8, 16].  

У статтях провідних польських видань про східну політику Польщі поширення набуває думка, що 
покращення відносин з Росією відбувається за рахунок взаємин з Україною. Навіть незначні дипломатичні 
кроки Варшави у напрямку Москви, як свідчать публікації, негативно впливають на розвиток польсько-
українських відносин і дистанціюють Польщу від України [26, 98]. 

Протилежної концепції дотримується Я. Браткевич, який у статті «Польща, Росія і Україна: Не «або-
або», а «і-і» стверджує: «Нинішня субстанція польсько-українських контактів і співпраці й далі насичена, як і 
минулими роками. Але важливіше те, що амбітна мета – членство України в структурах європейської інтеграції 
– залежить від модернізаційних дій у цій державі. Адже тільки трансформаційними зусиллями вдасться 
наблизити стандарти життя України до ЄС» [10, 26]. 

Традиційно, чималу увагу польські ЗМІ приділяють темі польсько-українських відносин в контексті 
східної політики Польщі. В переважній більшості статей наголошується, що українська держава як 
геополітична реальність є предметом політичного суперництва Польщі та Росії, але наводяться офіційні заяви, 
що «Польща і надалі буде підтримувати європейский зовнішньополітичний курс України і не перешкоджатиме 
активізації співпраці України з Росією». 

Зміст польсько-російських відносин визначає, в значній мірі, політику Польщі щодо України. ЗМІ 
Польщі поділяють думку польських правлячих кіл, що існування незалежної України руйнує імперські плани 
Росії. Польща прагне відігравати роль «чинника, стимулюючого проєвропейську орієнтацію у зовнішній 
політиці України» [11, 19].  

До одного з основних векторів зовнішньоекономічної політики України належить торговельно-
економічна взаємодія з Польщею, яка займає одне з провідних місць у зовнішньоторговельному обігу України. 
Відповідно до статистичних даних у 2011 р товарообіг між Україною та Польщею склав 5 977,4 млн дол. США. 
При цьому обсяг українського експорту до Польщі становив 2 794,1 млн дол. США, у порівнянні з 2010 роком 
він збільшився на 56,3%. Обсяг польського імпорту до України становив 3 183,3 млн дол. США, порівняно з 
2010 роком він збільшився на 14,1 %.  

Негативним явищем з погляду економічних інтересів України є неухильне зростання від’ємного сальдо в 
торгівлі з Польщею. Незважаючи на позитивні тенденції у розвитку торговельних відносин між країнами, 
українсько-польське співробітництво за обсягами значно поступається співпраці України з Російською Федерацією і 
ФРН. Але реалізація спільних українсько-польських проектів у політичній, економічній та культурній сферах 
сприятиме самоствердженню та зростанню авторитету обох держав на міжнародній арені [4].  
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Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, тема потреби формування взаємовигідної 
співпраці між Україною та Польщею, Україною та ЄС є наскрізною у впливових польських виданнях. У 
різноманітних публікаціях польських видань основоположна думка зводиться до необхідності підтримки 
України у її євроінтеграційних процесах. Зважаючи на актуальність та важливість відносин між Україною та 
Польщею, польські публіцисти концентрують увагу на політичних та економічних компонентах співпраці, 
піддають критиці європейську політику України та прогнозують дистанціювання Варшави від Києва. На думку 
якісних видань Польщі українсько-польське партнерство має низку серйозних недоліків, які ставлять під сумнів 
стратегічне партнерство між країнами. 

Перспективним напрямом видається дослідження на основі публікацій польських ЗМІ динаміки 
українсько-польських відносин у контексті геополітичних процесів та зовнішньополітичної поведінки України 
у білатеральних відносинах з Польщею у кризових ситуаціях  
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Актуальність та постановка проблеми. Процеси фінансової глобалізації, транснаціоналізації, 
інтернаціоналізації світового господарства сприяють зростанню числа та активності транснаціональних 
корпорацій і обслуговуючих їх транснаціональних банків. Транснаціональні банки (ТНБ), будучи активними 
суб'єктами світової економіки, використовують можливості глобалізації для збільшення фондів позичкового 
капіталу, яких вони перерозподіляють між ТНК, урядами, міжнародними організаціями та країнами світу. ТНБ 
займають лідерські позиції не тільки на міжнародному, але й на національних ринках банківських послуг. 
Вітчизняні банківські установи значно поступаються ТНБ за масштабом концентрації капіталу і ефективністю 
надання банківських послуг. Банківська система України прагне зайняти гідне місце в новій глобальній 
економіці. Для цього банківські установи повинні мати достатній розмір капіталу, володіти високою 
технологічною оснащеністю, розташовувати розгорнуту мережу філій і представництв у всьому світі. У зв'язку 
з цим проблема вивчення стратегії діяльності транснаціональних банків у країнах світу набуває вагомого 
практичного та теоретичного значення. Особливої актуальності набуває визначення позитивних і негативних 
наслідків діяльності ТНБ у країнах різного ступеня становлення ринкової економіки, зокрема в Україні. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Фундаментальні теоретичні основи стратегій діяльності 
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транснаціональних банків заклали зарубіжні вчені М. Альберт, І. Ансофф, М. Берет, Е. Брігхем, Н. Бріммер, І. 
Гідді, Х. В. Деріг, Д. Джонсоном,  М. Леві, М. Х. Мескон, М. Потер, П. Роузом, Дж. Соросом, Ф.Хедоурі, 
У.Шарпом і К. Шлем., А. Д. Чандлер. Питання діяльності ТНБ представлені і в працях вітчизняних вчених О. 
Білоруса, В. А. Білошапка, : Е. Булатова,  Г. В. Загорій, Ю. Заруби, Д. Лук'яненка, Ю. Макогона, А. Мороза, В. 
Новицького, Є. Панченка, Ю. Пахомова, В. Платонова, А. Філіпенко та інших. Окремі аспекти впливу ТНБ на 
розвиток національного банківського сектору різних країн світу розглядають вчені близького зарубіжжя: І. 
Розинський, Н.В Климова, А.Н. Зеленюк, А.В. Верникова, Є.Є. Міщенко, О.І. Ключников, Д.В. Лепетиков, М.А. 
Шарипов та інші. 

Незважаючи на актуальність теми, проблематика міжнародних стратегій діяльності ТНБ недостатньо 
висвітлена в українській економічній науці, що свідчить про потребу більш глибокого вивчення цього питання. 

Мета дослідження. Метою статті є дослідження стратегій діяльності ТНБ на прикладі 
функціонування фінансової групи «Група Креді Агріколь». 

Виклад основного матеріалу дослідження. Фінансова глобалізація банківської сфери об’єднує два 
взаємозалежні процеси: інтернаціоналізацію і транснаціоналізацію. Інтернаціоналізація банківської діяльності 
передбачає вихід національних кредитних організацій на закордонні ринки шляхом покупки частки в 
зарубіжних банках або відкриття зарубіжних представництв, дочірніх банків і філій. Транснаціоналізація 
банківської сфери характеризується посиленням концентрації і централізації капіталу, збільшенням кількості 
угод по злиттю і поглинанню великих промислових і фінансових компаній в масштабах світового господарства. 
В результаті цього процесу формуються транснаціональні банки (ТНБ), які за рахунок переваг масштабів і 
диверсифікації діяльності на внутрішньому і зовнішньому ринках здатні отримувати ефект синергії, 
розширювати можливості отримання прибутку, знижувати ризики кредитування в умовах ринкової 
невизначеності [1]. 

У спеціалізованій літературі є безліч визначень категорії ТНБ, автор поділяє думку Голови Ради 
директорів швейцарського банку Credit Suisse Ханса-Ульріха Деріга («Нans-ulrichdoerig»). Він визначає ТНБ, як 
міжнародну банківську структуру, яка досягла високого рівня міжнародної інтеграції, концентрації і 
централізації капіталу, яка через свої закордонні філії і дочірні структури обслуговує діяльність ТНК, 
приймаючи реальну участь в економічному розподілі ринку позикових капіталів і кредитно-фінансових послуг. 
На практиці, експерти ООН відносять до ТНБ такі банківські структури, які мають річний оборот не менше 100 
млн. дол. США і філій не менше як в шести країнах світу. Також про міжнародний статус ТНБ свідчить такий 
показник, як величина відсотка її продажів, що реалізовуються за межами країни базування материнської 
компанії [2]. 

Для кращого розуміння впливу ТНБ на світову економіку щороку складаються рейтинги найбільших ТНБ 
світу авторитетними виданнями Financial Times, The Banker, Fortune та Bankers Almanac. У таблиці 1 наведено 
десятку найбільших ТНБ світу за ринковою капіталізацією у 2015 році, згідно рейтингу Global 500 журналу 
Financial Times. Ринкова капіталізація – це ціна акції, що множиться на число випущених акцій. Тобто, чим більше 
вартість ТНБ на біржі, тим вище його рейтинг. Для зручності порівняння, цифри були конвертовані в єдину 
валюту – долари США. Перше місце займає американський ТНБ Wells Fargo з ринковою капіталізацією на суму 
279 млрд. доларів США та чистий прибуток у розмірі 23 млрд. доларів США. В рейтингу фігурують чотири 
китайські банки, чотири американські, один британський та один австралійський. Аналіз рейтингів відомих 
фінансових видань свідчить про нові тенденції – лідерських позицій глобальних ТНБ, зокрема, про інтенсивне 
нарощування сили банківських «гігантів» країн, що розвиваються. Наприклад, сумарна ринкова капіталізація 
чотирьох найбільших китайських ТНБ – вище, ніж у американських майже на 5,4 %. Цей показник з кожним 
роком зростатиме [3]. 

Таблиця 1 
Десять найбільших ТНБ світу за ринковою капіталізацією у 2015 році 

Місце в 
рейтингу Компанія Країна 

базування 

Ринкова 
капіталізація (млн. 

дол. США) 

Чистий прибуток 
(млн. дол. США) 

1 Wells Fargo  США 279 920 23 057 
2 Industrial & Commercial Bank of China  Китай 275 389 44 441 
3 JP Morgan Chase  США 225 861 21 218 
4 China Construction Bank  Китай 209 140 36 710 
5 Bank of China  Китай 197 226 27 327 
6 Agricultural Bank of China  Китай 189 297 28 917 
7 HSBC  Велика Британія 164 250 12 954 
8 Bank of America  США 161 909 4 833 
9 Citigroup  США 156 360 7 202 

10 Commonwealth Bank of Australia  Австралія 115 688 8 143 
Примітка. Складено автором за даними журналу Financial Times Global 500. 

Процес розробки стратегії ТНБ включає в себе декілька етапів: 
− формулювання «місії» ТНБ; 
− стратегічний аналіз діяльності ТНБ; 
− визначення стратегічних цілей і стратегічних альтернатив; 
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− вибір найбільш раціональної стратегії ТНБ, її затвердження [4]. 
Під «місією» ТНБ розуміють причину його появи і мету функціонування на ринку. Відображаючи 

призначення ТНБ, його позиціонування і плановану роль на ринку, місія повинна чітко показувати сенс 
існування даної банківської організації. Місія ТНБ має величезне значення для комунікацій усередині ТНБ, 
для консолідації зусиль персоналу щодо підвищення ефективності діяльності організації. Вона важлива для 
клієнтів і партнерів ТНБ - вони точніше розуміють, чого очікувати від ТНБ. У найширшому сенсі місію 
можна розуміти, як філософію і сенс існування ТНБ, а, отже, вона формує цінності, вірування і принципи 
всього банківського бізнесу. 

Стратегічний аналіз діяльності ТНБ проводиться в двох напрямках (зовнішньому і внутрішньому). 
Під зовнішнім стратегічним аналізом розуміється дослідження стану і динаміки змін зовнішніх по 
відношенню до ТНБ умов і факторів. Насамперед, це економічне, політичне, соціальне, технологічне, 
екологічне, інституційне середовища країни походження та країн перебування ТНБ. Центральне місце у 
зовнішньому аналізі діяльності ТНБ має світове економічне макросередовище, що характеризується 
великою кількістю чинників, які мають прямий або опосередкований вплив на ТНБ: попит і пропозиція на 
світових ринках, становище конкурентів ТНБ і т.п. 

Внутрішній аналіз стратегії ТНБ проводиться з метою визначення його конкурентних переваг і 
слабких сторін, які гальмують розвиток ТНБ або є для нього загрозою, пов'язаної з втратою клієнтів і 
доходів. Для визначення сильних і слабких сторін функціонування ТНБ необхідно порівнювати 
збалансовані показники діяльності ТНБ, такі як фінансові показники; показники взаємовідносин з клієнтами 
банку; показники, що характеризують бізнес-процеси банку; показники кваліфікації персоналу тощо, з 
аналогічними показниками інших ТНБ. 

Для вибору напрямку руху ТНБ, формування його цілей використовується «SWOT-аналіз». Абревіатура 
SWOT включає: Strengths - сили, Weaknesses - слабкості, Opportunities - можливості, Threats - загрози. В 
результаті SWOT-аналізу отримуємо перелік можливих перспектив роботи ТНБ, що сприяють виробленню 
стратегічних рішень щодо подальшого напряму розвитку ТНБ. Такими напрямками можуть бути: нарощування 
власного капіталу, розширення і підвищення ефективності регіональної мережі, залучення зовнішніх 
консультантів для оптимізації бізнес-процесів ТНБ, створення системи постійної оцінки, контролю та 
запобігання ризиків, створення підрозділу по розробці нових банківських послуг і сервісів. 

Під час прийняття рішення про вихід ТНБ на іноземний ринок банківських послуг визначальним 
фактором є вибір організаційно-економічної форми присутності на цьому ринку. Існує дві основні форми 
здійснення міжнародної банківської діяльності ТНБ. Перша ґрунтується на відкритті зарубіжних 
банківських офісів, а друга не передбачає фізичної присутності іноземного банку в іноземній країні.  

Форма здійснення міжнародної банківської діяльності ТНБ без фізичної присутності слід розглядати 
через феномен інтернаціоналізації банківських послуг і операцій, а не капіталу. Так, вельми 
розповсюдженою формою міжнародних банківських операцій є діяльність ТНБ по системі 
кореспондентських угод, що передбачає відкриття кореспондентських рахунків для міжнародних платежів 
своїх клієнтів. Подібна мета спонукає ТНБ долучатися до міжнародних платіжно-розрахункових систем. 
Наприклад, міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів SWIFT («Society 
for Worldwide Interbank Financial Telecommunications») станом на 2015 рік налічує 10 000 учасників з 210 
країн світу. У день через SWIFT проходить більше мільйона транзакцій на 6 трлн. дол. США, що включають 
грошові перекази, міжбанківські платежі, цінні папери, дорожні чеки [5]. Банки-невидимки (shell-banks) 
ТНБ отримали свою назву у зв’язку з їх віртуальним існуванням. Вони не мають офісів, будівель, 
працівників, банківського обладнання, але документально здійснюють свої операції. Вони регулярно 
складають баланс, сплачують податки, здійснюють розрахунки та інші звичайні банківські операції. У 
світовій практиці розповсюджені наступні організаційно-економічні форми виходу ТНБ на закордонний 
ринок: представництво, агентство, відділення, дочірній банк і філія (Рис. 1.). 

 
Рис. 1. Форми здійснення міжнародної банківської діяльності ТНБ. 

Примітка. Побудовано автором на основі власних досліджень. 
Стратегії діяльності ТНБ розглянемо на прикладі функціонування фінансової групи Credit Agricole 

Group, яка є головним партнером французької економіки та однією з найбільших банківських груп Європи. 
Група займає друге місце за розміром акціонерного капіталу в Європі; третє місце за розміром загальних 
активів (відповідно до щорічного рейтингу світових банків від журналу The Banker, липень 2015); є №1 у 
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галузі банківського страхування ЄС; №3 у сфері проектного фінансування; має найбільший портфель 
активів в управлінні, є провідним роздрібним банком Європи, де працюють 140 000 співробітників. Група 
Credit Agricole Group обслуговує 52 мільйонів клієнтів у 52 країнах світу. 7 лютого 2016 року група Credit 
Agricole Group оприлюднила результати за четвертий квартал та за весь 2015 рік [6]. 

У 2015 році фінансова група Credit Agricole Group отримала один з найбільших прибутків у своїй 
історії, адже чистий дохід групи склав більше 6 млрд. євро. На рисунку 2.6. показано, що 33,2 % 
чистого прибутку група отримала займаючись роздрібним банкінгом, 30 % - від управління активами та 
страхування. Корпоративний та інвестиційний банкінг займає лише 23 % у формуванні чистого 
прибутку у 2015 році, а спеціалізовані фінансові послуги, такі як споживче кредитування, торговельне 
фінансування та фінансування придбання обладнання, лізинг службових автомобілів, управління 
автопарками та інші – 14 %. 

Завдяки універсальній клієнтоорієнтованій моделі комерційного роздрібного банку, спираючись на 
співробітництво між роздрібним бізнесом та пов’язаними бізнес-лініями, група Credit Agricole Group 
підтримує проекти своїх клієнтів у Франції та по всьому світу: страхування, нерухомість, платежі, 
управління активами, лізинг та факторинг, споживче фінансування, корпоративний та інвестиційний 
банкінг. 

Credit Agricole Group також вирізняється своєю динамічною та інноваційною корпоративною 
політикою соціальної відповідальності і власним внеском в економіку країни перебування. Ця політика 
заснована на прагматичному підході, яким пронизана діяльність всієї групи та кожного її співробітника. 
Мета діяльності групи — створення європейського лідера світового класу в банківській та страховій сферах. 
70 % чистого прибутку Група отримала у Франції, 21% – з інших країн Європи, куди входить і Україна, і 21 
% прибутку було отримано з інших країн світу. Згідно даних фінансової звітності групи Credit Agricole 
Group 2015 року, володарем більшої частки акцій є материнська компанія групи SAS Rue La Boetie, яка 
розташована у Франції. SAS Rue La Boetie станом на 31.12.2015 р. має 56,80 % акцій ТНБ. 30 % акцій 
належить Французькій республіці у вигляді інституційних інвесторів, 9,5 % – приватним акціонерам, і 3,7% 
– співробітники Credit Agricole Group у країнах перебування зарубіжних відділень групи. Такий розподіл 
акцій ТНБ свідчить про вагомий влив держави на стратегію діяльності всієї фінансової групи у всьому світі. 

9 березня 2016 року Credit Agricole Group представила свій новий середньостроковий план розвиту 
"Стратегічні амбіції 2020". Цей план розкриває динамічний розвиток групи, які відповідають новим 
викликам Четвертої промислової революції. Сильні сторони фінансової групи є: глибоке проникнення у 
сферу кооперативного бізнесу, універсальна клієнтоорієнтована модель введення бізнесу, потужні 
спеціалізовані бізнес-лінії, лідируючі позиції як на ринках розвинених країн світу, так і на ринках країн, що 
розвиваються, досвід висококваліфікованих співробітників, а також принцип корпоративної соціальної 
відповідальності. 

План розвиту «Стратегічні амбіції 2020» полягає у покращенні процесу обслуговування банківських 
клієнтів за допомогою революції цифрових технологій. ТНБ вважає, що саме цифровий банкінг (Далі – 
Digital Banking) зміцнить дистриб’юторську систему обслуговування клієнтів. Digital Banking – це сучасний 
етап банківського обслуговування, головною характеристикою якого є перехід взаємодії між банком і 
клієнтом з офлайн режиму, відділень та офісів, в онлайн режим за допомогою цифрових каналів передачі 
інформації (Інтернет, мобільний зв’язок). Увесь набір банківських сервісів, який клієнт отримує у 
відділення, він зможе отримувати в Інтернет-банку за значно коротший термін: відкрити рахунку в банку 
лише за 10 хвилин часу, придбати кредити на відстані або змінити ліміт кредитної картки на своєму 
телефоні. Група планує до 2017 року інвестувати значні кошти в розробку інформаційних та цифрових 
платформ та підвищення кваліфікації своїх консультантів. План передбачає загальний обсяг інвестицій у 
розмірі 7,7 млрд євро, з яких 4,9 млрд євро буде направлено на цифрове перетворення. Група налагоджує 
партнерські відносини із власниками 600 стартапів і fintechs з інвестиційним бюджетом в розмірі 200 млн 
євро. 

Також, план розвиту «Стратегічні амбіції 2020» сприяє динамічному зростанню основних напрямків 
діяльності фінансової групи: Роздрібні банківські послуги, управління активами та страхування, 
корпоративний та інвестиційний банкінг і спеціалізовані фінансові послуги. В цілому, ТНБ планує щорічно 
економити 900 млн. євро до 2019 року для реалізації амбітної стратегії та здійснення запланованих 
інвестиційних програми. 

Взагалі, план розвиту фінансової групи Credit Agricole Group «Стратегічні амбіції 2020» 
відповідають загальноєвропейській стратегії економічного розвитку «Європа 2020», яка була прийнята у 
березні 2010 року. ТНБ підтримує, принаймні у декларативній формі, те, що 75 % населення Європи у віці 
від 20 до 64 років має бути працевлаштована, 3% ВВП ЄС має бути інвестований у дослідження і розробки 
новітніх технологій, вимоги зниження забруднення навколишнього середовища, доступність освіти, а також 
скорочення числа людей, які перебувають за межею бідності [6]. 

Група реалізує географічну диверсифікацію інвестиційного портфелю, розмір якого становить 681,89 
млрд. євро станом на 31.12.2015 р. 50 % комерційних зобов’язань групи розміщені у Франції, (Рис. 2.). 
Італія являється другим ринком фінансової групи Credit Agricole Group. Частки Африка та средної Азії, 
Центральної та Південної Америки, Східної Європи є несуттєвими. Це свідчить про великі ризики 
комерційної діяльності ТНБ. Незважаючи на велику кількість зарубіжних відділень у країнах, що 
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розвиваються, ТНБ отримує найбільший прибуток у країні базування материнської компанії та у країнах з 
розвиненою ринковою економікою (Італія, Японія, США, Канада).  

 

 
Рис. 2. Географічна диверсифікація інвестиційного портфелю фінансової групи Credit Agricole 

Group станом на 31.12.2015 р., (%). 
Примітка. Побудовано автором за даними фінансової звітності групи Credit Agricole Group. 
 

Кредитний портфель групи розподіляється між компаніями галузі важкої промисловості, сільського 
господарства, енергетичної, страхової, медичної галузей та ін. 

Станом на 2016 рік фінансова група Credit Agricole Group представлена філією ПАТ «КРЕДІ 
АГРІКОЛЬ БАНК» в Україні. Стратегічною метою діяльності Банку в Україні є використання існуючого 
потенціалу банку та потенціалу групи Credit Agricole Group для створення високотехнологічного Банку, 
зберігаючи курс на універсальність та співпрацю з підприємствами аграрного сектору. 

Банк був зареєстрований Національним банком України 10 лютого 1993 року за реєстраційним № 
149 у формі товариства з обмеженою відповідальністю з найменуванням Комерційний банк «Золотий Лев» 
згідно з Установчим договором від 26 червня 1992 року. Банк є правонаступником Акціонерного товариства 
«Ліонський Кредит Україна», Акціонерного товариства «Креді Ліоне Україна», Акціонерного товариства 
«Банк Креді Ліоне Україна», Акціонерного товариства «Каліон Банк Україна», Публічного Акціонерного 
Товариства «Каліон Банк Україна» та Публічного акціонерного товариства «Корпоративний та Інвестиційний 
Банк Креді Агріколь» з усіма їх правами та зобов’язаннями. Банк здійснює банківську діяльність на підставі 
ліцензій НБУ і надає чимало видів банківських послуг. Місія Банку – бути міцним, надійним Банком, 
відповідати вимогам комплаєнсу, працювати як на користь своїх клієнтів в Україні, так і на користь групи 
Credit Agricole Group [7].  

У грудні 2015 року Банк затвердив стратегічний план розвитку - «ГОРИЗОНТ 2018». Відповідно до 
стратегічного плану «ГОРИЗОНТ 2018», Банк ставить за мету: бути серед найкращих універсальних банків – 
ТОП 3 іноземних банків і ТОП 10 цифрових банків України; фокусуватися у трьох основних секторах – 
обслуговуванні транснаціональних корпорацій, агропромислового комплексу та автокредитуванні; мати 
високий рівень рекомендації клієнтів; працювати на довготривалий результат для задоволення клієнтів та 
забезпечення добробуту співробітників. Реалізація стратегічного плану «ГОРИЗОНТ 2018» передбачає 
інвестиції в цифрову трансформацію, ІТ–інфраструктуру, спрощення організаційних процесів (централізація 
бек-офісу та мідл-офісу) та підвищення кваліфікації співробітників. В рамках реалізації стратегічного плану 
«ГОРИЗОНТ 2018» значна увага приділятиметься ризик-контролю та культурі комплаєнсу. 

Ключовим пріоритетом у розвитку роздрібного бізнесу ПАТ «Креді Агріколь банк» стає Інтернет-
банкінг. За допомогою нової системи «i-Bank» клієнти банку можуть отримувати інформацію про залишки 
коштів на рахунках, самостійно формувати виписки щодо руху грошових коштів на рахунках, здійснювати 
грошові перекази і платежі в національній та іноземній валютах на будь-які реквізити, поповнювати 
депозити, погашати кредити. Банк наполягає на швидкість, зручність, економність і вигідність (комісія за 
операцію, здійснену в системі і-Bank нижча, ніж за аналогічну операцію у відділенні Банку) даної 
платформи. Банк гарантує безпечність Інтернет–банкінгу: доступ до рахунків клієнтів захищено надійним 
механізмом шифрування та особистим паролем, а кожна видаткова операція на сторонні рахунки 
засвідчується електронним підписом (одноразовим паролем). 

Згідно незалежного рейтингу «50 провідних банків України» Інформаційного агентства «Фінансовий 
клуб», ПАТ «Креді агріколь банк» посідає перше місце у номінації «Автокредити», друге місце у номінації 
«Овердрафти», друге місце у номінації «Кредити малому та середньому бізнесу», четверте місце у номінації 
«Кредит готівкою», шосте місце у номінації «Private Banking» та сьоме місце у номінації «Зарплатні проекти» 
[8]. Банк є Лауреатом «АГРОБРЕНД РОКУ 2016» - щорічної всеукраїнської відзнаки Українського клубу 
аграрного бізнесу, у номінації «Фінансова установа АПК» 

Отже, надійність та ділову репутацію ПАТ «Креді Агріколь банк» підтверджують 500 тисяч 
приватних та 33 тисяч корпоративних клієнтів, що довірили йому ведення своїх фінансових справ. Але, 
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стратегія діяльності ПАТ «Креді Агріколь банк» в Україні насамперед відповідає інтересам країни 
перебування. Банк реалізує у своїй діяльності інтереси міжнародної фінансової групи Credit Agricole Group 
що ставить серед пріоритетів – пріоритетність спрямування інвестиційних потоків в економіку розвинених 
країн світу. 

В Україні група фокусується на обслуговуванні корпоративних клієнтів. Її цікавить переважно 
компанії АПК і іноземні ТНК. Так у ПАТ «Креді Агріколь банк» діє кредитна ліня на купівлю автомобілів 
марок Renault, Nissan, Toyota, Lexus, Mazda, Suzuki, Subaru, Hyundai, KIA. Зрозуміло, що таке кредитування 
підтримує іноземний автомобілебудування і сприяє створенню у ньому нових робочих місць. ПАТ «Креді 
Агріколь банк» є лідером автокредитування в Україні, надає овердрафти та кредити малому і середньому 
бізнесу на придбання с/х техніки та обладнання, на купівлю закупівлі засобів захисту рослин, добрив та 
посівного матеріалу переважно імпортного виробництва іноземних ТНК типу Bayer, Syngenta, BASF та ін. 

З одного боку, така спрямованість кредитів обумовлена вищою продуктивністю імпортної техніки та 
технологій, але з іншого йдеться про цільове спрямування кредитних потоків на підтримку іноземних 
товаровиробників. Українська держава не має і не може застосовувати адміністративні механізми щодо 
лобіювання інтересів виключно національних товаровиробників, оскільки це порушує закони ринкової 
конкуренції. Тому в Україні мають бути розроблені та застосовані економічні механізми заохочення до 
кредитування пріоритетних для України сфер, галузей та виробництва, економічні стимули для залучення 
ТНБ до цього процесу. 

Висновки. Немає єдиної стратегії поведінки ТНБ на світовому ринку. Натомість, йдеться про 
диверсифікацію стратегій ТНБ, що відбувається під впливом дії екзогенних та ендогенних чинників та 
факторів розвитку. ТНБ розширюють мережу зарубіжних відділень у вигляді ПІІ у країнах світу. У 
посткризовий період спостерігається збільшення притоку ПІІ до розвинутих країн світу, оскільки ТНБ 
надають перевагу стабільній економіці, де чітко встановлені «правила гри», з невисоким рівнем корупції, що 
характерне для країн, що розвиваються. ТНБ активно підвищують ринкову капіталізацію за рахунок процесів 
злиття та поглинання. В останні два десятиріччя основними напрями диверсифікації діяльності ТНБ стали 
інвестиційна банківська справа і страховий бізнес. Також ТНБ активно диверсифікують свої кредитні 
операції. Клієнтами транснаціональних банків стають імпортери та експортери, яким потрібно фінансування 
свою міжнародну торгівлю; кореспондентські банки, які потребують грошових коштах для фінансування 
торгових або інвестиційних операцій своїх клієнтів; ТНК та інші міжнародні компанії, котрим потрібні 
фонди для зарубіжних інвестицій; Іноземні уряди, які потребують засобів для фінансування дефіциту 
платіжного балансу або для виконання програм розвитку; приватні особи, які є, в більшості випадків, 
великими промисловцями і банкірами, яким без ризику можна надавати позички і кредити. Також ТНБ 
прагнуть фінансувати реальні сектора економіки, аніж займатися спекуляцією. Насамперед, вони вкладають у 
інноваційно-технологічну сферу, у будівництво, в економіку здоров’я тощо. 

У зв'язку з розвитком цифрових технологій, ТНБ побоюються конкуренції з боку небанківських 
структур, таких як PayPal, Google, Apple, Facebook и Amazon, Alibaba, Baidu, Twitter, Apple, Starbucks, які 
інвестують величезні кошти у розвиток фінтех-індустії і надають банківські послуги через інтегровані 
цифрові платформи. Аналіз стратегії діяльності фінансової групи Credit Agricole Group свідчить про те, що 
група обрала диверсифіковане і цифровізоване зростання в якості загальної корпоративна стратегія 
діяльності. Група планує залучити переваги «цифрової» революції для підвищення конкурентоспроможності 
групи і для покращення якості банківських сервісів для своїх клієнтів. 

 Ефективна реалізація стратегії ТНБ на світовому ринку залежать від багатьох чинників, 
найважливішим з яких є державне регулювання взаємовідносин ТНБ з країнами походження і перебування. 

Присутність іноземних ТНБ в Україні має більше позитивних наслідків, аніж негативних. Але, 
банківські кредитні установи іноземних ТНБ в Україні виконують стратегії своїх материнських компаній і 
країни походження транснаціонального капіталу. Тому, в Україні мають бути розроблені та застосовані 
економічні механізми заохочення до кредитування пріоритетних для України галузей: АПК, ПЕК, 
машинобудівельний комплекс і т.п 

Для підвищення конкурентоспроможності вітчизняної банківської системи і аби не поступатися 
іноземним ТНБ, необхідно сприяти розвитку перспективним формам банкінгу, використовуючи переваги 
«цифрової» революції, укрупнювати вітчизняні банки, а також застосовувати механізми створення 
універсальних банківських установ. 
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Актуальність і постановка проблеми. Розвинуті країни за індексом глобальної 
конкурентоспроможності у 2015–2016 рр. займають високі місця у загальносвітовому рейтингу. Так, до 
десятки країн з найвищим рівнем цього показника увійшли:  Швейцарія, Сінгапур, США, Німеччина, 
Нідерланди, Японія, Гонконг, Фінляндія, Швеція, Велика Британія [12, с.7]. Високий рівень 
технологічного та соціально-економічного розвитку цих країн забезпечується завдяки активному розвитку 
секторів V-VI високотехнологічних укладів, впровадженню інформаційно-інтелектуальних і 
ресурсоощадних технологій.  

Розвинуті країни, активно впроваджують нові технології у виробництво, використовують новітні 
знання, досягненнях науки і техніки, застосовують високотехнологічні засоби механізації, автоматизації, 
комп’ютеризації тощо. Це дозволило їм не лише підвищити рівень продуктивності праці та 
конкурентоспроможності національної економіки, а й вийти на вищий щабель цивілізаційного розвитку – 
формування постіндустріального суспільства.  

Україна за індексом глобальної конкурентоспроможності на рівні 4,03 займала лише 79 місце серед 
140 країн [12, с.7]. Однією з головних проблем економіки України є низький  техніко-технологічний  
рівень  виробництва. Зокрема, в структурі її економіки переважають сировинні та ресурсоємні галузі 
низьких ІІІ-IV технологічних укладів, що обумовлює неефективне  використання  ресурсів, низьку  
продуктивність  праці і  конкурентоспроможність національної економіки. 
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Аналіз сучасних тенденцій зрушень у структурі виробництва і продуктивності праці в основних 
секторах економіки розвинутих країн та України, дозволить з’ясувати наявні проблеми технологічної 
відсталості національної економіки і визначити шляхи їх подолання відповідно до прогресивних 
структурних зрушень в економіці провідних країн, які стали на шлях постіндустріального розвитку 
суспільства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні та практичні основи 
дослідження зрушень у структурі виробництва і продуктивності праці в основних секторах національної 
економіки в умовах формування постіндустріального суспільства відображені в працях відомих 
зарубіжних та вітчизняних вчених: Д. Белла, А. Гальчинського, В. Гейця, Д. Ґелбрейта, М. Кастельса, 
К. Кларка, А. Ревенко, В. Семиноженка, Е. Тоффлера, А. Чухна та ін.  

Незважаючи на глибину та різноплановість проведених досліджень, у роботах вітчизняних та 
зарубіжних вчених недостатньо приділяється уваги дослідженню рівня соціально-економічного розвитку 
країн шляхом аналізу ефективності застосування трудових ресурсів у виробництві з використанням такого 
показника як продуктивність праці. Зі сторінок вітчизнах наукових журналів майже зникли праці, 
присвячені проблемам аналізу продуктивності праці. Не достатньо з’ясованими залишаються питання 
аналізу сучасних тенденцій зрушень у структурі виробництва і продуктивності праці в основних секторах 
економіки (сільському господарстві, промисловості, сфері послуг) розвинутих країнах та Україні. 

Метою дослідження є аналіз сучасних тенденцій зрушень у структурі виробництва і продуктивності 
праці в основних секторах національної економіки в умовах формування постіндустріального суспільства. 

Виклад основного матеріалу. Теорія трьохсекторної моделі національної економіки висвітлена у 
працях А. Фішера [7; 8], К. Кларка [5], Ж. Фураст’є [9] та ін. К. Кларк виділив у структурі національної 
економіки три сектори – первинний, вторинний і третинний. До первинного сектора відносяться переважно 
сільське господарство, вторинного – промисловість, до третинного – сфера послуг. Він стверджував, що у 
міру індустріалізації країн і зростанні душового доходу, відбуваються зміни в секторальній структурі 
економіки і зайнятості у зв’язку зі зміною структури споживчого попиту і з відмінностями у 
продуктивності праці. Як наслідок, попит на продукцію сільського господарства поступово знижується, на 
промислові товари – спочатку збільшується, а потім після досягнення високого рівня насичення ринку 
зменшується, на послуги – постійно зростає. При цьому значна частка робочої сили переходитиме у 
промисловість, а зі зростанням національного доходу виникне посилений попит на послуги, і відбувається 
відповідне зрушення у цьому напрямі. 

Прогнози цих вчених наразі активно втілюються у практику сучасного господарського життя. Як 
свідчать дані табл. 1, в економіці розвинутих країн домінуючі позиції посіла сфера послуг. 
Спостерігаються стійкі тенденції до зменшення часток сільського господарства і промисловості у 
національній економіці розвинутих країн. Так, внесок сільського господарства у валовій доданій вартості 
(ВДВ) є дуже низьким і за період 1997–2015 рр. для країн ЄС зменшився з 2,52% до 1,51%, Швейцарії – з 
1,34% до 0,75%, США – з 1,38% до 1,33%, Японії – з 1,63% до 1,17%. Лише близько 20–30% сучасної 
економіки розвинутих країн складає промисловість. 

Зауважимо, що відносне зменшення часток первинного і вторинного секторів економіки не означає 
абсолютного зменшення обсягу виробленої продукції. Показовим щодо цього є розвиток 
сільськогосподарського виробництва. Наприклад, у США незважаючи на відносно сталу і низьку частку 
сільгосппродукції у загальному обсязі виробництва у 1997–2014 рр. 1,33–1,38% ВДВ, її вартісні обсяги 
зросли майже у двічі – з 114,9 до 223,9 млрд дол. [11]. Також відбувається абсолютне і відносне зменшення 
зайнятих у цій сфері (у 1970–2015 рр. – з 4,4% до 1,6% або з 3,5 до 2,4 млн. осіб [6, с.412–413]). 
Незважаючи на такі тенденції, США і сьогодні у світі є одним з найпотужніших виробників та експортерів 
сільськогосподарської продукції. Отже, сільське господарство і промисловість не зникають, а навпаки, 
зростають, але завдяки потужній технічній озброєності і продуктивності праці, частка зайнятих у цих 
секторах абсолютно і відносно зменшується. 

Завдяки високому рівню технологій у матеріальному виробництві, значно збільшились обсяги 
виробництва у сільському господарстві та промисловості і для задоволення попиту на відповідну 
продукцію потрібно все менше задіювати ресурси у цих секторах. Тим самим, вивільняється все більший 
обсяг ресурсів на розвиток сфери послуг. Так, у 1997–2015 рр. частка сфери послуг у США зросла з 74,67% 
до 77,98%, ЄС – з 68,55% до 74,10%, Швейцарії – з 70,54% до 73,00%, Японії – з 65,68% до 71,97%.  

Перетворення сфери послуг у провідний сектор економіки докорінно змінює становище людини у 
суспільстві. Освіта, наука, культура за своєю природою призначена обслуговувати людину, всебічно 
задовольняти її соціокультурні і духовні потреби, сприяти розвитку інтелектуальних і творчих здібностей 
людини, багатства її особистості. Все більше задоволення потреб вищого порядку, відображає не лише 
високий рівень розвитку продуктивних сил, а й свідчить про наявність прогресивних суспільно-
економічних відносин [4, с.101]. 
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Таблиця 1 
Динаміка зміни секторальної структури національної економіки окремих розвинутих країн 

Частка сільського, 
лісового господарства 
та рибальства, % ВДВ 

Частка промисловості, 
% ВДВ 

Частка сфери послуг, 
% ВДВ Країна 

1997р. 2005р. 2015р. 1997р. 2005р. 2015р. 1997р. 2005р. 2015р. 
ЄС-28 2,52 1,73 1,51 28,93 26,45 24,39 68,55 71,82 74,10 
Велика 
Британія 

1,18 0,66 0,68 29,11 23,29 20,17 69,71 76,05 79,15 

Німеччина 1,08 0,76 0,55 31,52 29,40 30,46 67,40 69,84 68,99 
Нідерланди 3,25 2,01 1,65 25,70 23,95 20,59 71,05 74,04 77,76 
Швейцарія 1,34 0,90 0,75 28,12 26,76 26,25 70,54 72,34 73,00 
Швеція 2,42 1,14 1,37 30,41 29,69 26,60 67,17 69,17 72,03 
Франція 2,63 1,87 1,66 23,71 21,51 19,41 73,66 76,62 78,93 
Фінляндія 3,95 2,61 2,73 33,48 33,54 26,13 62,57 63,85 71,14 
США 1,38 1,18 1,33 23,95 21,93 20,69 74,67 76,89 77,98 
Японія 1,63 1,22 1,17 32,69 28,13 26,86 65,68 70,65 71,97 
Джерело: складено автором за даними [11] 
Примітка: дані за 2015 р. по США, Японії і Швейцарії фактично відповідають даним за 2014 р. 
 
Дані табл. 2 яскраво свідчать, що паралельно зі зростанням сервісної економіки розвинутих країн, все 

більша частка трудових ресурсів зосереджується в сфері послуг. Лише за період 2000–2013 рр. частка зайнятих 
у сфері послуг в країнах ЄС зросла з 62,7% до 71,0%. У 1956–2013 рр. цей показник зріс стрімкими темпами у 
США – з 52,8% до 81,0%, Великій Британії – з 46,5% до 80,3%, Фінляндії – з 21,9% до 73,9%, Німеччині – з 
37,2% до 70,6%, Японії – з 38,6% до 70,5%. 

У 70-х рр. ХХ ст. під впливом інформаційної революції відбувся переломний момент початку 
формування постіндустріального суспільства невід’ємною ознакою якого є зосередження переважної частки 
трудових ресурсів у сфері послуг. Так понад половина від загальної чисельності зайнятих були задіяні у сфері 
послуг у США (61,2%), Нідерландах (54,9%), Швеції (53,5%), Великій Британії (52,0%). 

В Україні також спостерігається прогресивна тенденція до зміни структури економіки на користь сфери 
послуг. Так, частка сфери послуг у виробництві у 2014 р. досягла рівня 62,2% ВДВ [3, с.45–46], а частка 
зайнятих у цій сфері зросла до 62,7% [2]. Такі дані були характерні для розвинутих країн ще у 90-х рр. ХХ ст. 
Тобто відставання України за якісними змінами у технологіях виробництва і структурі національної економіки 
складає близько 20–30 років! Якщо Україна не буде прискореними темпами розбудовувати економіку за 
принципами постіндустріального розвитку, то вона ризикує й надалі залишитись на рівні «напівпериферії» яка 
лише обслуговує розвинуті країни «центру». 

Таблиця 2 
Динаміка зміни частки зайнятих у сфері послуг окремих розвинутих країн у 1956–2014 рр., % до 

загальної чисельності зайнятих 
Країна 1956 1960 1970 1980 1990 2000 2005 2010 2012 2013 2014 
ЄС-28 - - - - - 62,7 66,3 69,5 70,5 71,0 - 
Велика 
Британія 

46,5 47,6 52,0 59,7 65,5 73,3 76,4 79,7 79,7 80,3 79,9 

Німеччина 37,2 39,1 42,0 51,0 57,9 63,7 67,6 69,8 70,1 70,6 70,4 
Нідерланди 48,3 49,7 54,9 63,6 69,2 76,7 77,3 81,3 82,2 83,1 - 
Швейцарія - 39,1 45,3 55,0 63,6 - - - 73,9 - - 
Швеція 42,2 44,0 53,5 62,2 67,4 73,0 76,0 78,0 78,4 78,9 79,5 
Франція 38,1 39,9 47,2 55,7 67,5 74,2 77,4 79,5 - - - 
Фінляндія 21,9 32,2 42,8 51,8 60,7 66,3 69,3 72,3 73,1 73,0 73,9 
США 52,8 56,6 61,2 66,1 71,1 75,2 78,6 81,2 81,2 81,0 80,7 
Японія 38,6 41,3 46,9 54,2 58,7 63,7 67,6 69,9 70,2 70,5 - 

Джерело: складено автором за даними [11] 
 

У первинному та вторинному секторах американської економіки – сільському господарстві, добувній й 
обробній промисловості та будівництві у 2014 р. було задіяно лише 19,3% від загальної чисельності зайнятих у 
США. Це дозволило виробити відповідної продукції на загальну суму 3694,5 млрд дол. [11], що свідчить про 
високий рівень продуктивності праці у цих секторах економіки. Отже, впроваджуючи новітні технології 
виробництва, розвинуті країни мають високі потенційні можливості забезпечення населення споживчими 
товарами. Ці та інші риси характеризують не лише кількісні, а й якісні зміни в економіці країн, що стали на 
шлях постіндустріального розвитку, формують передумови для переосмислення місця людини в суспільстві, її 
пріоритетів споживання і ціннісних орієнтирів. 
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Підвищення продуктивності праці має важливе значення для забезпечення соціально-економічного 
розвитку країни. Підвищення темпів економічного зростання, рівня життя населення, підвищення рівня 
конкурентоспроможності національної економіки в значній мірі визначаються зростанням продуктивності 
праці. 

Зміни, що відбуваються в економіці розвинутих країн, зумовлюють глибоку інтеграцію матеріального 
виробництва і сфери послуг, органічне їх поєднання у якісно нову структурну цілісність. Відповідно до цього, 
на відміну від індустріальної економіки сфера продуктивної праці не обмежується матеріальним виробництвом, 
а активно розповсюджується на сферу послуг. В умовах формування  постіндустріального суспільства 
продуктивною стає також праця в духовній сфері суспільного життя, яка пов’язана із задоволенням освітніх, 
культурних і духовних потреб людини, розвитком інтелектуальних і творчих здібностей особистості. 

На нашу думку, базовою методологічною платформою відповідної трансформації індустріального у 
постіндустріальне суспільство є зростання продуктивності праці у секторах національної економіки та 
розширене відтворення на цій основі обсягів виробленої продукції, зростання доходів і засобів життєдіяльності 
людини. 

В економічній літературі і господарській практиці для оцінки ефективності використання трудових 
ресурсів використовують показник продуктивність праці, який визначається обсягом продукції, виробленої за 
одиницю часу, або співвідношенням обсягу продукції та кількістю праці, витраченої на виробництво цього 
обсягу. Продуктивність праці є одним з найважливіших показників рівня розвитку продуктивних сил і зрілості 
відповідних їм економічних відносин. Його застосування дозволяє оцінити ефективність праці окремого 
працівника, колективу та суспільства в цілому. 

При аналізі продуктивності праці ми будемо використовувати показник визначений як відношення ВВП 
або валової доданої вартості (ВДВ) до кількості відпрацьованих людино-годин. Хоча існує й метод розрахунку 
продуктивності праці за відношенням ВВП до кількості зайнятих, але ВДВ точніше ніж ВВП відображає 
результати праці, відкидаючи другорядні показники невиробничого походження, що включені до ВВП – 
податки і субсидії на продукти. Крім цього, кількість відпрацьованих людино-годин точніше відображає внесок 
працівників у обсяги виробленої продукції, оскільки окремі зайняті особи могли працювати неповний робочий 
день, захворіти, страйкувати тощо. 

Детальний облік даних зміни продуктивності праці здійснюється Центром світової 
конкурентоспроможності при Інституті розвитку менеджменту і Організацією економічного співробітництва та 
розвитку. Нажаль Державна служба статистики України не надає необхідної інформації, що унеможливлює 
глибокий аналіз рівня продуктивності праці в нашій країні за вибраним методом та коректне співставлення з 
міжнародними статистичними даними. 

Індекс конкурентоспроможності країн світу розроблений Центром світової конкурентоспроможності і 
публікується в «Щорічнику світової конкурентоспроможності» (World Competitiveness Yearbook). На відміну 
від аналогічного показника, що визначається Всесвітнім економічним форумом, важливою складовою 
вказаного індексу є оцінка конкурентоспроможності національної економіки з урахуванням рівня суспільної 
продуктивності праці. У 2013 р. країнами-лідерами за цим показником, розрахованим як відношення ВВП за 
паритетом купівельної спроможності (ПКС) до чисельності зайнятих, є Катар (129325 дол.), Норвегія (127940 
дол.), Люксембург (125871 дол.), США (114985 дол.), Ірландія (105007 дол.). Україна серед 60 країн посіла 
лише 57 місце з відповідним показником 16367 дол. За показником ВВП за ПКС у розрахунку на одну 
відпрацьовану годину лідерами є Норвегія (73,13 дол./люд.-год.), Люксембург (70,39 дол./люд.-год.), Ірландія 
(61,50 дол./люд.-год.), Катар (59,74 дол./люд.-год.), США (58,99 дол./люд.-год.). Україна в рейтингу зайняла 
лише 55 місце з відповідним показником 8,85 дол./люд.-год. [10, с.369–370]. Тобто рівень продуктивності праці 
в Україні становить лише 15% від продуктивності праці США. 

За оперативними даними, що надаються Організацією економічного співробітництва та розвитку, 
найвищий рівень суспільної продуктивності праці (за показником ВВП у розрахунку на одну відпрацьовану 
годину) мають Люксембург, Норвегія, Бельгія, США, Нідерланди, Ірландія, Франція, Німеччина, Данія, 
Швейцарія. Так, у 2014 р. продуктивність праці в Люксембурзі була вищою порівняно зі США на 36,9%, в 
Норвегії – на 28,5%, в Бельгії – на 2,5%. Для порівняння зазначимо, що у 2014 р. у США показник ВВП у 
розрахунку на одну відпрацьовану годину становив 67,0 дол./люд.-год. [11]. 

Під впливом нових інформаційно-інтелектуальних технологій період 70–90 рр. ХХ ст. вирізнявся 
високими темпами зростання продуктивності праці. Найбільш ефективно втілити нові технології і забезпечити 
стрімке зростання продуктивності праці вдалося таким країнам, як Південна Корея, Японія, Ірландія, Іспанія, 
Фінляндія, Норвегія, Франція. Але на початку 90-х рр. виробничий потенціал цих технологій вичерпався, а нові 
технології не змогли стримати сповільнення зростання продуктивності праці у подальші роки.  

Про гальмування темпів науково-технічного прогресу свідчать такі дані: якщо від 1970 до 2000 рр. 
співвідношення продуктивності праці країн Західної Європи до США зросло з 68,1% до 92,7% (у Німеччині) і з 
62,5% до 84,9% (у Великій Британії), то за період 2000–2014 рр. цей показник у Німеччині зріс лише до рівня 
96,1%, а у Великій Британії взагалі зменшився до 75,4%. Падіння цього показника спостерігалося у багатьох 
розвинутих країнах, а саме: Люксембурзі, Бельгії, Нідерландах, Франції, Швеції, Фінляндії, Канаді, Італії та ін. 
В цілому у 2000–2014 рр. для країн ЄС–28 продуктивність праці зросла лише на 2,2% і на 24,3% відстає від 
рівня США [11]. Ці дані фактично свідчать про провал «Лісабонської стратегії» і новоприйнятої стратегії 
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«Європа–2020», в яких ставилось завдання стати найконкурентоспроможнішою та найдинамічнішою у світі 
економікою. 

Незважаючи на негативну динаміку продуктивності праці в ЄС, серед цих країн виділяється група країн, 
що динамічно розвиваються активно інвестуючи в інновації і використовуючи трансфер технологій, 
підвищують рівень продуктивності праці і глобальної конкурентоспроможності. Зокрема, за період 2000–2014 
рр. лідерами темпів зростання продуктивності праці стали: Литва, Естонія, Латвія, Словаччина, Чехія, Ірландія. 
Незважаючи на економічні санкції з боку США і ЄС, високими темпами розвивається економіка Росії. За 
останні 15 років її рівень суспільної продуктивності праці майже подвоївся. Водночас зазначені країни мали 
дуже низький початковий рівень продуктивності праці і виробничих технологій. 

За даними Центру світової конкурентоспроможності, у 2013 р. найвищі темпи зростання суспільної 
продуктивності праці були зафіксовані у Китаї (7,3%), Філіппінах (6,3%), Індонезії (5,8%), Казахстані (5,2%), 
Індії (4,3%), а в Україні цей показник був лише на рівні 0,1% [10, с.370]. 

За даними Міжнародної організації праці, загальносвітовий темп зростання продуктивності праці 
зменшився від середньорічної ставки 1,5% у докризовий період 2000–2007 рр. до 1,0% впродовж кризових 
років, після чого пожвавився до 1,4% у 2010–2014 рр. [13, с.23] 

Таблиця 3 
Динаміка суспільної продуктивності праці окремих країн (за показником ВВП у розрахунку на 

одну відпрацьовану годину), США=100% 
Країни 1970 1980 1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 Темп 

зміни за 
2000-2014 
рр., % 

Люксембург 105,4 113,9 137,8 143,2 125,8 126,7 132,6 130 136,7 136,9 -4,4 
Норвегія 61,4 81,9 90,1 120 128,2 125,6 130,4 132,4 134,2 128,5 7,1 
Бельгія 77,8 101,6 107 108,6 100,2 99,9 100,8 101,6 103,7 102,5 -5,6 
США 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 
Нідерланди 78,7 99 100,7 102,6 98,2 96,3 97,1 96,4 99 97,9 -4,6 
Ірландія 38,6 52,9 65,8 84,4 87,8 93,9 99,1 98,4 97,5 97,6 15,6 
Франція 63,9 81,4 93,6 98,5 93 93,8 94,9 93,9 98,1 96,7 -1,8 
Німеччина 68,1 85 91,7 92,7 92,2 91,8 94 93,8 95,8 96,1 3,7 
Данія 68,8 82,5 91,1 95,2 87,7 94,6 95 97,2 97,6 96,1 0,9 
Швейцарія 95,9 101,4 95,5 88,3 80,1 87,6 90,2 93,1 95,8 94,3 6,8 
Австрія - - - 85,6 80,5 82,7 83,5 85,9 88,3 87,4 2,1 
Швеція 80,6 88,7 85,4 90,6 85,6 86 87 87,4 87,6 85,9 -5,2 
Австралія 82,9 84,3 79,3 83 79,5 79,1 80,1 79,3 85,5 83,2 0,2 
Фінляндія 48,9 63,2 73,2 84 79,3 80,1 81,9 80,9 82 80,9 -3,7 
Канада 85,8 88,4 83,4 82,2 78,4 74,4 75,1 74,2 76,8 77,2 -6,1 
Італія 67,3 86,3 88,2 87,4 74,6 75,5 76,3 77 78,2 76,8 -12,1 
Іспанія 50,6 69 77,9 73,9 68,7 72,5 73,2 74,8 77,2 76,5 3,5 
ЄС-28 - - - 74,1 71,6 72,8 73,9 74,6 76,4 75,7 2,2 
Велика 
Британія 62,5 71,5 76,2 84,9 83,6 76,3 75,7 75,2 76,1 75,4 -11,2 
Ісландія 53,2 75,4 72,8 63,5 64,5 64,6 63,4 63,7 65,1 64,9 2,2 
Японія 38,8 50,7 65,2 67,6 64,5 62,5 62,3 62,8 63,2 61,6 -8,9 
Словенія - - - 55,8 58,4 56,5 58,7 59,1 59,6 60 7,5 
Словаччина  - - - 40,1 46,3 54,5 54,2 55,2 58,1 58,6 46,1 
Греція - - 58 56,3 54,2 54,8 52,3 52,6 54,7 54,3 -3,6 
Чехія - - - 44,5 49,1 50,3 52,1 51,9 53,6 54,1 21,6 
Литва - - - 28,9 35,2 42,8 46,3 47,8 50,1 50,1 73,4 
Угорщина - - - 35,2 40,6 49 50,2 49,7 51,3 49,7 41,2 
Естонія - - - 28,7 35,2 44,2 44,8 47,4 48,6 49 70,7 
Південна 
Корея 9,9 14,8 26,4 39,3 41,8 46,7 48,6 46,7 47,9 46,2 17,6 
Польща  - - - 33 34,8 40,7 42,8 44 45 44,6 35,2 
Латвія - - - 26 33 36,1 37,8 39,6 40,3 41,2 58,5 
Росія - - - 19 24,1 34,3 36,4 36,8 34,8 35,4 86,3 
Джерело: складено автором за даними [11] 
 

Сповільнення темпів зростання продуктивності праці в основних секторах економіки більшості країн 
також ілюструють дані табл. 4. Так, якщо у промисловості середній темп зростання продуктивності праці 
досліджуваних країн за період 1990–1999 рр. був на рівні 2,9%, то у 2000–2009 рр. цей показник вже становив 



№1, 2016  95 
 
 
2,3%, а у 2001–2015 рр. – лише 1,6%. Відповідні показники у сфері послуг були ще нижчими – 2,6%, 2,1%, 1,3%. У 
сільському господарстві темпи зростання продуктивності праці за останні роки також сповільнились до 2,3%, але вони 
є на порядок вищі ніж у інших секторах економіки. За період 1990–2015 рр. середні щорічні темпи зростання 
продуктивності праці були найвищими саме у сільському господарстві (3,6%), тоді як у промисловості вони становили 
2,3%, а у сфері послуг – лише 2,0%. 

З приводу такої тенденції Д. Бел зауважував, що «продуктивність і обсяги виробництва набагато швидше 
ростуть у матеріальному виробництві, ніж у сфері послуг. (Це підтверджує і зрушення в пропорціях зайнятості: люди 
можуть бути замінювані машинами активніше у виробництві товарів, ніж послуг). Продуктивність у сфері послуг, 
оскільки вони представляють собою відносини між людьми, а не взаємодію між людиною і машиною, неминуче 
залишатиметься нижче, ніж у матеріальному виробництві» [1, с.209].  

Завдяки широкому застосуванню нових інформаційно-комунікаційних технологій, агрохімії, аграрної науки, 
високих темпів зростання продуктивності праці у 1990–2015 рр. у сільському господарстві домоглися такі країни, як 
Словаччина (10,5%), Естонія (8,0%), Норвегія (6,7%), Польща (5,4%), Данія (5,3%), Литва (5,3%).  

При цьому найвищий рівень продуктивності праці у сільському господарстві (за показником ВВП за ПКС у 
розрахунку на одного зайнятого) у 2013 р. мали  Нідерланди (141139 дол.), Ізраїль (119279 дол.), Ісландія (101079 дол.), 
Швеція (86615 дол.), США (85474 дол.). Вітчизняне сільське господарство за цим показником серед 58 країн посіло 51 
місце з рівнем продуктивності лише 7641 дол. [10, с.371]. У промисловості країнами-лідерами за темпами зростання 
продуктивності праці є Латвія (4,7%), Литва (4,6%), Південна Корея (4,3%), Естонія (4,2%), Словаччина (3,4%), Чехія 
(3,3%), Польща (3,1%). Сфера послуг прискореними темпами розвивається в Латвії (5,1%), Естонії (4,2%), Литві (4,0%), 
Південній Кореї (3,9%), Норвегії (2,6%), Ірландії (2,6%), Чехії (2,6%). Найпотужнішими промислово розвинутими 
країнами, що мають найвищу продуктивність праці у цій галузі, є Норвегія (230305 дол.), Катар (174390 дол.), Ірландія 
(152972 дол.), Швеція (145027 дол.), Нідерланди (137941 дол.). Вітчизняна промисловість за цим показником серед 59 
країн посіла 58 місце з рівнем продуктивності лише 19969 дол. [10, с.371]. 

Найвищий рівень розвитку сервісної економіки характерний для країн, що мають найбільшу продуктивність 
праці у сфері послуг, а саме: Люксембурга (139612 дол.), США (112703 дол.), Гонконгу (105141 дол.), Сінгапуру 
(103617 дол.), Норвегії (102876 дол.). Незважаючи на те, що частка сфери послуг в нашій країні постійно зростає, рівень 
продуктивності праці у цьому секторі залишається дуже низьким (17547 дол.) [10, с.372]. 

Таблиця 4 
Динаміка середніх темпів зміни продуктивності праці окремих країн за основними секторами 

економіки (за показником ВДВ у постійних цінах у розрахунку на одну відпрацьовану годину), % 
Сільське господарство Промисловість Сфера послуг 

Країни 1990-
1999 

2000-
2009 

2010-
2015 

1990-
2015 

1990-
1999 

2000-
2009 

2010-
2015 

1990-
2015 

1990-
1999 

2000-
2009 

2010-
2015 

1990-
2015 

Люксембург - -5,0 -3,3 -4,3 - -0,4 1,4 0,3 - -0,2 1,3 0,4 
Норвегія 6,6 7,7 4,8 6,7 3,0 0,8 -0,1 1,5 3,1 2,7 1,7 2,6 
Бельгія - 1,8 1,8 1,8 - 1,5 0,8 1,2 - 0,9 0,4 0,7 
Нідерланди 0,9 2,3 0,1 1,4 2,5 1,6 0,9 1,6 3,4 1,6 0,8 1,7 
Ірландія -5,9 -1,4 3,0 -0,3 4,9 3,2 2,2 3,0 3,2 3,1 1,5 2,6 
Франція 6,9 3,7 0,8 4,4 2,5 1,2 1,1 1,7 1,8 1,0 1,0 1,3 
Німеччина 0,7 5,1 -2,1 1,8 1,8 1,1 1,6 1,5 1,8 0,8 0,8 1,1 
Данія 9,0 1,9 5,6 5,3 2,1 1,0 1,0 1,4 2,2 1,3 0,7 1,5 
Австрія 4,4 3,2 2,5 3,2 1,9 1,6 0,6 1,4 1,7 1,7 0,1 1,2 
Швеція 1,1 4,8 -3,2 1,5 3,9 2,4 2,6 2,9 2,4 2,5 2,5 2,5 
Австралія 3,6 3,9 7,5 4,1 2,5 1,9 1,7 2,1 2,8 2,3 1,6 2,5 
Фінляндія 4,5 4,8 3,4 4,4 3,8 1,8 0,9 2,4 2,5 1,1 1,5 1,7 
Італія 5,7 0,8 1,6 2,5 1,9 -0,1 0,7 0,7 2,1 0,0 0,0 0,6 
Іспанія 7,6 2,9 2,9 3,8 -1,1 0,1 1,6 0,3 -0,6 -0,4 1,8 0,2 
ЄС-28 3,8 2,8 2,4 2,9 1,9 1,2 1,5 1,4 2,1 1,1 1,0 1,3 
В.Британія 4,7 0,4 2,6 2,0 2,0 1,9 0,7 1,6 2,7 2,4 0,9 2,0 
Словенія 7,0 4,5 3,8 4,8 5,1 2,4 2,0 2,8 3,7 1,2 1,5 1,8 
Словаччина  8,7 13,4 7,0 10,5 3,6 3,6 3,0 3,4 1,1 0,6 1,2 0,9 
Греція 2,3 0,8 4,1 2,1 3,2 1,5 -2,6 0,6 2,9 2,0 -3,6 0,5 
Чехія 0,9 4,8 -1,9 2,2 2,4 4,4 1,6 3,3 2,9 2,9 1,7 2,6 
Литва -1,5 8,5 1,5 4,3 5,4 4,8 3,8 4,6 5,2 4,1 3,1 4,0 
Угорщина 2,8 10,2 -3,2 4,5 2,0 3,0 3,4 2,9 -0,2 2,9 2,6 2,2 
Естонія - 8,5 7,2 8,0 - 5,3 2,6 4,2 - 5,6 2,1 4,2 
Півд.Корея - 7,0 3,0 5,0 - 5,3 3,3 4,3 - 4,5 3,2 3,9 
Польща  - 6,1 4,2 5,4 - 2,8 3,7 3,1 - 2,6 2,3 2,5 
Латвія -3,4 10,6 2,7 5,3 6,5 5,3 2,7 4,7 7,7 5,3 3,0 5,1 
У середньому 3,4 4,4 2,3 3,6 2,9 2,3 1,6 2,3 2,6 2,1 1,3 2,0 

Джерело: складено автором за даними [11] 
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Висновки. Період зародження постіндустріального суспільства у 70-80 рр. ХХ ст. вирізнявся високими 
темпами зростання продуктивності праці за рахунок впливу нових інформаційно-інтелектуальних технологій, 
що стало джерелом підвищення добробуту розвинутих країн. На початку 90-х рр. виробничий потенціал цих 
технологій вичерпався, а нові технології не змогли стримати сповільнення зростання продуктивності у 
подальші роки. Об’єктивно, що за даного техніко-організаційного рівня виробництва, що сформувався в 
розвинутих країнах, зростання продуктивності праці має певну межу. Перспективи подальшого зростання 
продуктивності праці пов’язані з новими нано- і біотехнологіями тощо. 

Завдяки застосуванню нових технологій, виробничі процеси починають здійснюватися при мінімальній 
участі людини, підвищуючи тим самим продуктивність праці. Такі технології є наукомісткими і вимагають 
постійного підвищення кваліфікації і нагромадження знань. Це є ознакою постіндустріального суспільства, 
оскільки нова економіка базується на знаннях та інформації, що втілюються в інноваціях через нові технології 
та відповідну продукцію, забезпечуючи не лише підвищення продуктивності праці, а й рівня 
конкурентоспроможності національної економіки. Зважаючи на це, показник продуктивності праці повинен 
посісти належне місце при визначенні глобальної конкурентоспроможності країн та у національній системі 
обліку статистичних даних. 

Аналіз статистичної інформації показав, що на відміну від загальноприйнятих уявлень, формування 
постіндустріального суспільства в розвинутих країнах відбувається хоча і зі значним зростанням частки сфери 
послуг у загальних обсягах виробництва, але з дуже низькими темпами продуктивності праці, тоді як цей 
показник у сільському господарстві і промисловості є порівняно вищим. Це свідчить про прискорений розвиток 
саме матеріального виробництва, його технічне переозброєння на основі нових технологій. Тобто продуктивні 
сили суспільства ще не досягли такого рівня розвитку, щоб відбулося прискорене якісне зростання сфери 
послуг – науки, освіти, інформації, культури, охорони здоров’я. Інформація та знання, як головні виробничі 
ресурси, переважно стали драйверами сільського господарства і промисловості, а не сфери послуг. 

Особливість зазначених тенденцій потрібно враховувати у економічній політиці в Україні. Маючи 
значний природно-ресурсний потенціал, наша країна повинна активно розвивати аграрний сектор і 
промисловість, впроваджуючи у виробництво досягнення науково-технічного прогресу, а не йти сліпо за 
нав’язливими підказками іноземних консультантів, які пропагують пріоритетність розвитку торгівлі і сфери 
послуг загалом. 

Концентрація значної частки виробництва і зайнятих у сфері послуг в розвинутих країнах свідчить про 
активне формування сервісної економіки. В Україні також спостерігається позитивна тенденція у зростанні 
внеску сфери послуг у загальних обсягах виробництва. Така тенденція сприяє удосконаленню структури 
національної економіки і спрямуванню її на розбудову основ постіндустріального суспільства. Але паралельно 
з розвитком сфери послуг необхідно розвивати матеріальне високотехнологічне виробництво. 

Для України характерним є критичне відставання за суспільною продуктивністю праці від інших країн 
світу. За цим показником наша країна займає низькі позиції у світі, маючи продуктивність праці на рівні 
близько 15% від рівня США. Для того, щоб наблизитись до рівня розвинутих країн світу, необхідно не 
концентруватись лише на ринкових реформах (які на практиці зводяться до розподілу влади, власності і 
доходів), а поєднати їх з технічним переозброєнням економіки, впровадженням інформаційно-інтелектуальних і 
ресурсоощадних технологій, перейти на новий технологічний спосіб виробництва. Необхідно збільшити 
фінансування освіти і науки, спрямувати інвестиції на закупівлю високотехнологічних засобів виробництва, 
підтримку вітчизняних інновацій. Це дозволить підвищити якість і обсяги виробленої продукції, яку можна 
буде успішно реалізувати як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.  

Продуктивність праці є показником ефективності використання праці, який має важливе значення в 
розвитку окремого підприємства та національної економіки в цілому. На макроекономічному рівні 
продуктивність праці відображає загальну ефективність виробництва товарів і послуг в країні. Потрібно 
постійно дбати про підвищення продуктивності праці. Резервами до її зростання є використання можливості 
економії затрат праці за рахунок: застосування досягнень науково-технічного прогресу (нової техніки, 
модернізація обладнання, удосконалення технології виробництва, інженерних комунікацій); удосконалення 
управління виробництвом, наукова організація праці; підвищення рівня освіти і кваліфікації працівників, 
поліпшення здоров’я і умов праці, підвищення творчої активності працівників; удосконалення систем оплати 
праці, відтворення робочої сили та розв’язання соціальних проблем суспільства тощо. 

Однак підвищення продуктивності праці не повинно бути самоціллю. Пріоритетною метою сучасного 
цивілізаційного розвитку є розвиток людини, її творчих та інтелектуальних здібностей. Для досягнення цієї 
мети поряд зі зростанням продуктивності праці, необхідно забезпечити підвищення життєвого рівня населення 
шляхом реального зростання доходів працівників, підвищення їх кваліфікації і здоров’я, соціального захисту 
населення. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ІНСТРУМЕНТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАУКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 
НАН УКРАЇНИ 

 
Анотація. У статті досліджено сучасний стан і шляхи розвитку наукових організацій НАН України. 

Виявлено, що наукові організації України не виконують належним чином роль джерела інноваційного та 
економічного зростання країни. Обґрунтовано, що ключовою проблемою є відсутність попиту на вітчизняні 
наукові інноваційні розробки на внутрішньому ринку в першу чергу через відсутність додаткових стимулів до 
впровадження інноваційних розробок, скорочення матеріально-технічних засобів, недосконалість системи 
трансферу та комерціалізації винаходів, а також відсутність необхідних компетенцій у наукових 
співробітників для залучення додаткового міжнародного фінансування, трансферу та комерціалізації наукових 
результатів. Запропоновано в якості інструменту інноваційного зростання наукової організації застосування 
моделі корпоративних компетенцій із використанням веб-технологій та системи управління розвитком 
інноваційних компетенцій наукових співробітників.  

Ключові слова: інновації, наукові організації, трансфер технологій, компетенції персоналу, 
фінансування науки, комерціалізація. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУЧНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ НАН УКРАИНЫ 
 

Аннотация. В статье исследовано современное состояние и пути развития научных организаций НАН 
Украины. Выявлено, что научные организации Украины не выполняют должным образом роль источника 
инновационного и экономического роста страны. Обосновано, что ключевой проблемой является отсутствие 
спроса на отечественные научные инновационные разработки на внутреннем рынке в первую очередь из-за 
отсутствия дополнительных стимулов к внедрению инновационных разработок, сокращения материально-
технических средств, несовершенства системы трансфера и коммерциализации изобретений, а также 
отсутствия необходимых компетенций у научных сотрудников для привлечения дополнительного 
международного финансирования, трансфера и коммерциализации научных результатов. Предложено в 
качестве инструмента инновационного роста научной организации применения модели корпоративных 
компетенций с использованием веб-технологий и системы управления развитием инновационных компетенций 
научных сотрудников. 

Ключевые слова: инновации, научные организации, трансфер технологий, компетенции персонала, 
финансирование науки, коммерциализация. 
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CURRENT STATE AND DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC ORGANIZATIONS INNOVATIVE TOOLS OF 

NAS OF UKRAINE 
 
Abstract. In the article the current state and prospects of scientific organizations of the NAS of Ukraine was 

investigated. It is found that despite the existing strong scientific complex that capable to produce effective results of the 
European and global level, research organizations of Ukraine not act properly as the source of innovation and 
economic growth. It is proved that the key problem is the lack of demand for domestic scientific innovation in the 
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domestic market mainly due to the absence of additional incentives for implementing innovation, reduction of material 
and technical resources, imperfect system of inventions transfer and commercialization and lack of researchers 
competence for attracting additional international financing, transfer and commercialization of research results. As a 
tool of innovative growth it is proposed the use of scientific models of corporate competencies by web technologies and 
management systems of researchers’ innovation competencies development. 

Keywords: innovations, research organizations, technology transfer, personnel competence, funding science, 
commercialization. 

 
Актуальність проблеми. Науково-дослідна діяльність наукових організацій України має велике 

значення для забезпечення розвитку та підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств 
України. Досвід економічно розвинених країн свідчить про необхідність забезпечення довгострокового 
інноваційного розвитку підприємств країни за рахунок фінансування розвитку інноваційної діяльності 
наукових організацій держави. 

Стратегія модернізації української науки повинна підтримуватися пріоритетним фінансуванням наукових 
досліджень результатом яких є інноваційні розробки та розвиток інноваційних компетенцій наукових співробітників 
наукової організації до створення та керування інноваційними процесами. 

Аналіз досліджень і публікацій. Питання інвестування в інновації, науку і техніку в Україні та світі у своїх 
наукових працях досліджували такі вітчизняні й іноземні науковці, як К. Воблий, В. Базилевич, С. Єфімов, Б. 
Маліцький, К. Палмберг, Г. Румпф, О. Попович, Ю. Шкворець, К. Хальме, В. Шахов та ін. Водночас, враховуючи 
динамічні зміни в національній і світовій економіці та в контексті євроінтеграції, недостатньо розкритими є оцінка 
сучасного стану наукової діяльності та принципів її фінансування в Україні порівняно з країнами ЄС та механізми 
інноваційного розвитку наукових організацій НАН України. 

Метою статті є: проаналізувати сучасний стан розвитку наукових організацій України та запропонувати 
інструменти інноваційного зростання наукової організації. 

Виклад основного матеріалу: Політика європейських країн у сфері науково-технічних інновацій 
визначається трьома основними показниками: щорічні витрати на НДДКР в ЄС – 2,03% ВВП (2014 р.) [1]; 
результати проведених наукових досліджень і запропонованих інновацій для промислових підприємств, що 
стають надбанням усіх країн членів ЄС; розробка та реалізація рамкових програм, що є основним механізмом 
реалізації політики науково-технічного розвитку ЄС.  

Рівень фінансування на здійснення наукових та науково-технічних робіт характеризує рівень 
інноваційного розвитку наукових організацій, науково-технічного персоналу, зайнятого у науковій сфері та 
економіки країни в цілому. Досвід країн ЄС показує, що за сталого фінансування у межах до 3-4% ВВП наука 
країни має інноваційний розвиток, а наукові співробітники мають необхідну кваліфікацію та інноваційні 
компетенції для виконання передових досліджень, трансферу та комерціалізації наукових розробок. Варто 
зазначити, що цей принцип закладено в Лісабонській стратегії («Європа – 2020») [2]. Позначку 3% ВВП, станом 
на 2014 р., долають лише Данія, Австрія, Фінляндія і Швеція. А Україна з обсягом фінансування 0,66% ВВП на 
1% відстає від середньоєвропейського рівня. На рис. 1 наведено порівняльну діаграму фінансування наукових 
досліджень в Україні на країнах ЄС за 2014р. [1; 3; 5]. 

 

 
Рис. 1. Питома вага витрат на здійснення наукових та науково-технічних робіт у ВВП країн  

ЄС та України за 2014 рр., % ВВП 
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Аналіз структури джерел фінансування науково-дослідної діяльності визначає наступні джерела: 
державне фінансування (кошти державного бюджету, місцевих бюджетів, фондів спеціального призначення 
(позабюджетні фонди до 2010 р.); приватне фінансування (власні та кредитні кошти, кошти підприємств та 
інших джерел); фінансування нерезидентами та власні кошти й інші джерела. Так, структура джерел 
фінансування науково-дослідної діяльності в Україні має як відмінності, так і збіжності порівняно з структурою 
фінансування науково-дослідної діяльності у країнах ЄС. Для України державне фінансування, в середньому, 
здійснює більше ніж третину (39,3%) фінансування науково-дослідної діяльності від загальних потреб науки, 
що в цілому відповідає нормі ЄС: 32,8% [3]. 

Інша ситуація склалася з приватним фінансуванням, яке впродовж останнього десятиріччя поступово 
зменшило свою частку у вітчизняних наукових видатках від 21,8% у 2010 р. до 20,8% у 2014 р., в той час як в 
країнах ЄС цей показник стабілізувався на значенні 55% (2013 р.) [5; 6], в тому числі стабільно високі 
показники отримання фінансування за рахунок участі у проектах міжнародних фондів та програм, щодо 
трансферу та комерціалізації наукових розробок.  

Це означає, що витрати приватного сектору України на науку більш ніж в два рази нижчі від 
європейських. Фінансування від нерезидентів також демонструє чіткий тренд до зниження (19,8%), хоча в 
країнах ЄС ця стаття надходжень зростає (9,9% в 2013 р.). Водночас, більше ніж в два рази (20,1%) зросло 
забезпечення наукової діяльності з власних коштів та інших джерел, в тому числі програм та фондів що вказує 
на наявність у наукових організацій потенціалу і джерел фінансування в умовах скорочення інших ресурсів. 

Отже, у порівнянні із структурою джерел фінансування науково-дослідного сектору в країнах ЄС, можна 
дійти висновку, що потенціал для збільшення фінансування науково-дослідної діяльності наукових організацій 
України криється у приватному фінансуванні, іноземних замовленнях та розширенні власної дохідної бази, в 
тому числі за рахунок участі у проектах трансферу та комерціалізації наукових розробок, які фінансуються 
спеціалізованими фондами та програмами. 

Рівень забезпеченості науковими кадрами безпосередньо відображає можливості наукового сектору 
забезпечити інноваційний розвиток економіки країни. Водночас низька фінансова підтримка наукових 
організацій України має негативний вплив на науковий персонал, знижуючи мотивацію до розробки інновацій, 
здатних конкурувати на європейських та світових ринках.  

Так, протягом 2010 – 2014 рр. кількість наукових співробітників в Україні скоротилась на 22,32%, в той 
час як в країнах ЄС найбільше скорочення спостерігалось в Словаччині і Греції (10,58%), а загалом науковий 
сектор країн ЄС продемонстрував зростання, яке в деяких країнах (Люксембург, Португалія, Великобританія) 
перевищило 30% за 2010–2014рр. Статистичні показники по країнам ЄС та Україні за 2014 р. наведені на рис. 2 
[4; 5, с. 31]. 

 
Рис. 2. Наукові співробітники, що виконують дослідження і розробки в окремих країнах  

ЄС та Україні за 2014 рр., тис. осіб 
Отже, за забезпеченням науковими кадрами Україна займає, майже останні місця. Це пов‘язано з 

комплексом проблем української науки: недосконалість механізму фінансування наукових досліджень, 
відсутність мотивації, збільшення віку науковців, недосконалість системи трансферу та комерціалізації 
наукових результатів, і насамперед, відсутність необхідних компетенцій у наукових співробітників до 
трансферу та комерціалізації наукових результатів, в тому числі за рахунок залучення додаткового 
міжнародного фінансування. 

Водночас низьке фінансове забезпечення наукових організацій України має негативний вплив на 
науковий персонал, коли відсутня мотивація до розробки інновацій, здатних конкурувати на європейських та 
світових ринках.  
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Тому актуальним стає питання щодо розробки інструментів оцінки та управління розвитком 
інноваційних компетенцій наукових співробітників України як одного із важливих елементів інноваційного 
розвитку наукової організації.  

На основі використання удосконаленого методологічного підходу, запропоновано модель корпоративних 
компетенцій наукових працівників наукової організації НАН України щодо трансферу та комерціалізації 
інноваційних розробок [7, 8]. Така модель корпоративних компетенцій, як інструмент інноваційного розвитку 
наукової організації повинна бути унікальною для кожної наукової організації та мати здатність до розвитку та 
коригуватися разом з розвитком наукової організації, а в ідеалі – з випередженням. 

Оцінка інноваційних компетенцій у фокус-групах наукових співробітників наукової організації показала, 
що рівень знань, необхідних для формування інноваційних розробок з метою комерціалізації у більшості 
наукових співробітників перебуває на середньому рівні (рис. 3). Однак, тільки 7% наукових співробітників 
мають оптимальний рівень компетенцій в області комерціалізації, а більше 30% наукових співробітників мають 
недостатні компетенції для комерціалізації своїх наукових розробок [9]. 

Р
ис. 3. Рівень знань наукових працівників щодо трансферу та комерціалізації інноваційних розробок, бали 

 

Для збільшення швидкості проведення оцінювання інноваційних компетенцій наукових співробітників 
наукової організації та обробки результатів оцінки інноваційних компетенцій апробовано використання 
електронної веб-платформи з автоматичним підрахунком та виводом результату у графічному вигляді, що 
забезпечує миттєве отримання результату.  

Для розвитку інноваційних компетенцій наукових співробітників запропоновано система управління 
ефективністю (PMS), шляхом мотиваційного стимулювання наукових співробітників до розвитку інноваційних 
компетенцій та інноваційного розвитку наукової організації, рисунок  4. 

 
Рис.4 Система управління розвитком інноваційних компетенцій наукових співробітників наукової 

організації 

 Механізм трансферу інноваційних розробок наукової організації 

Модель корпоративних компетенцій наукових 
працівників щодо трансферу інноваційних розробок 

Оцінка та вибір інноваційних розробок

Документування ефективної поведінки 
Компетенції в порівнянні з вимогами, що висуваються  
Закріплення ефективної поведінки 
Забезпечення накопиченого досвіду щодо досягнення 
результатів

Процес трансферу інноваційних розробок

Оцінка ефективності трансферу – результати 
виконання в порівнянні з очікуванням 

Мотиваційне стимулювання персоналу  

Кар'єрний шлях: Розвиток: Компенсація: Компетенції: Поведінка: Результати 

Обговорення 
відповідності 

роботі 
Навчання Зарплата Не відповідно до 

поточних   
компетенцій  

Не відповідно 
до поточних 

вимог  
Реальні  

Обговорення 
кар'єрного росту 

Розвиваючі завдання, 
отримання нової 

посади

Навчання, 
наставництво 

Зарплата, 
премія 

Навчання, 
Коучінг

Відповідно до 
поточних 

компетенцій  

Відповідно до 
нових 

компетенцій

Відповідно до 
майбутніх 
вимог  

Відповідно до 
майбутніх 
вимог  

Очікуванні  

Бажані Навчання, 
Коучінг 



102 Стратегія розвитку України 
 
 

Така система управління розвитку дозволяє оцінювати, як реальні, очікувані, так і бажані результати 
розвитку інноваційних компетенцій та зміщувати акцент оцінки поведінки наукових працівників відповідно з 
поточних на майбутні вимоги інноваційного розвитку наукової організації. 

Висновки. Попри те, що в Україні зберігся потужний науковий комплекс, здатний ефективно 
продукувати результати європейського та світового рівня, наукові організації України не виконують належним 
чином роль джерела інноваційного та економічного зростання країни. На загальнодержавному рівні має місце 
тенденція до скорочення частки ВВП, що виділяється на фінансування НДДКР, що не відповідає стратегії 
фінансування Європейської науки. Ключові проблеми полягають в тому, що наукові інноваційні розробки не 
знаходять застосування на підприємствах України в першу чергу через відсутність додаткових стимулів до 
впровадження інноваційних розробок, втрати наукових кадрів, скорочення матеріально-технічних засобів, 
недосконалість системи трансферу та комерціалізації наукових виноходів, а також відсутність необхідних 
компетенцій у наукових співробітників для залучення додаткового міжнародного фінансування, трансферу та 
комерціалізації наукових результатів. 

Авторами запропоновано інструменти інноваційного зростання наукової організації шляхом 
застосування моделі корпоративних компетенцій із використанням веб-технологій та системи управління 
розвитком інноваційних компетенцій наукових співробітників, яка дозволяє оцінювати, як реальні, очікувані, 
так і бажані результати розвитку інноваційних компетенцій наукових співробітників наукової організації. 
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Актуальність і постановка проблеми. Сучасне регуляторне середовище для вітчизняного бізнесу 

формується у складних умовах. Перманентні економічні та політичні кризи, що тривають понад чверть 
століття, дестабілізують країну, посилюють проблеми в економіці, веденні бізнесу та ускладнюють 
надходження інвестицій. Показовим є те, що кумулятивний показник прямих іноземних інвестицій (ПІІ) навіть 
в період стабільного економічного зростання (2000-2007 рр.) суттєво поступався аналогічному показнику країн 
Центральної і Східної Європи, а на душу населення був на порядок нижчий. Не кращий стан справ і з 
внутрішніми інвестиціями, які є основою розвитку національної економіки. В Україні вони були недостатніми 
ще за часів Радянського Союзу. Так, у 80-ті роки минулого століття фонд накопичення в Українській РСР 
становив 16-17% від національного доходу, у той час як у цілому по Радянському Союзу – майже 25%[1].  
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Починаючи з 1992 р. рівень інвестування економіки постійно скорочувався, а рівень споживання відповідно 
збільшувався. У 2013 році він перевищив 90% ВВП [2], що означає подальше прискорене вимивання 
інвестиційних ресурсів, які й до цього знаходились на критично низькому рівні. 

Основними причинами низької інвестиційної активності господарюючих суб’єктів протягом усього 
пострадянського періоду стали втрата підприємствами після гіперінфляції 1993-1994 pоків обігових та 
амортизаційних коштів, а громадянами – власних заощадження, що призвело до обнуління інвестиційних 
ресурсів, а також комплекс факторів політичного, економічного, адміністративного і правового характеру, про 
які детальніше буде сказано нижче. Як наслідок, у 2014 році рівень ВВП в Україні становив лише 64,8% від 
рівня 1990 року, що є найгіршим показником в усьому світі[5].  

Не зважаючи на те, що показники глобального зростання світової економіки п’ятий рік підряд 
демонструють позитивну динаміку Україна знаходиться в черговій глибокій і затяжній фінансово-економічній 
кризі. Починаючи з III кварталу 2012 року, в країні відбувається стійке зниження ВВП, яке суттєво 
прискорилось з I кварталу 2014. За даними Національного банку і Держкомстату України за підсумками 2014 
року падіння ВВП країни склало 7,5%, девальвація гривні досягла 100%, рівень споживчої інфляції виріс до 
25%, банківська система втратила третину від усіх депозитних вкладів населення, а золотовалютні резерви 
країни зменшилися до 7,5 млрд доларів. Дефіцит бюджету за підсумками 2014 року склав 63 млрд гривень [3]. 
Промислове виробництво скоротилося на 10,7% [4].  

Згідно з дослідженням Міністерства економічного розвитку і торгівлі рівень тіньової економіки в 
Україні в 2014 році виріс до 42% від ВВП і став рекордним з 2007 року. Індекс поточного матеріального 
становища громадян за даними GfK Ukraine в квітні 2015 року досяг мінімального значення за останні 15 років 
- 23 з 200, а рівень безробіття досяг найвищого рівня за всі роки незалежності України [5]. 

За уточненими оцінками МВФ і Світового Банку у 2015 році прогнозується прискорення падіння ВВП з 
9-9,5%  до 12-15%[6]. 

За версією Bloomberg, в 2015 році Україна увійшла до п'ятірки країн, що мають самі «нещасні» 
економіки світу, а за оцінкою британського журналу The Economist Україна стала лідером у рейтингу країн з 
найгіршою економікою[5]. 

Розширення негативних проявів в економіці, низький рівень довіри до системи державного управління, 
відсутність системних ринкових змін, високий рівень корупції, незадовільна інвестиційна привабливість і 
надмірне боргове навантаження посилюють негативний імідж України в очах міжнародного бізнесу, 
національних і зарубіжних інвесторів. Водночас, Українська модель зростання докризового (до 2008 р.) 
періоду, яка базувалась на експортній експансії товарів з низькою доданою вартістю, вичерпала себе[7]. Лише 
активне розширення інвестиційного процесу надасть Україні шанс на економічне відновлення. 

Отже, формування сприятливого інвестиційного середовища є надзвичайно актуальним для 
функціонування і розвитку економіки, першочерговим завданням здійснення економічних реформ. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми, пов’язані з формуванням інвестиційного клімату 
в Україні досліджували Т. Щепіна, О. Герасимчук, М. Іванова,  В. Тарасович, О. Задорожна, О. Лапко, В. 
Юрчишин А. Яценко, А. Яблонська, інші вчені-економісти. В їх роботах розглядались різні аспекти створення 
сприятливого інвестиційного та підприємницького середовища. Однак, інвестиційний клімат в Україні досі 
лишається несприятливим. Враховуючи це та з огляду на події останніх двох років, можна стверджувати, що 
проблема лишається недостатньо вивченою і потребує подальшого дослідження. В роботах вчених значна увага 
приділяється структурі і факторам нагромадження людського капіталу, ролі знань як суспільного блага, 
питанням інтелектуальної власності, управлінню когнітивним середовищем підприємства тощо, разом з тим, 
цілий ряд актуальних проблем, пов'язаних з особливостями формування й функціонування економіки знань у 
сучасних умовах, підлягає детальному науковому розгляду й аналізу. 

Мета дослідження. Автори поставили перед собою за мету проаналізувати причини перешкод на 
шляху сталого економічного розвитку економіки України та стисло розкрити шляхи щодо їх усунення в 
сучасних  умовах. 

Виклад основного матеріалу. Ключовими складовими формування сприятливого інвестиційного 
клімату є низка інституційних характеристик економіки країни, які забезпечують стійкий фундамент для 
розвитку інвестиційних процесів та стабільності економічного розвитку країни в цілому. Основними серед них, 
як свідчить досвід країн Східної Європи є політична та економічна стабільність, захист інвестицій та прав 
власності, зниження адміністративних бар’єрів для реєстрації бізнесу використання геостратегічного 
потенціалу, відсутність дискримінації іноземних юридичних осіб, відсутність обмежень на переказ і 
конвертацію валюти, відсутність обмеження на розподіл і вивезення капіталу [8]. 

У той же час інвестиційний клімат в Україні на сьогодні лишається несприятливим. Це, в першу чергу, 
є наслідком хронічного затягування проведення давно назрілих реформ, які в країнах Балтії і Східної Європи 
були здійснені ще 15-20 років тому назад. До цього часу новий Уряд країни не здійснив системних структурних 
реформ, спрямованих на підвищення інвестиційної привабливості України, окрім низки актів з дерегуляції 
економіки. Зусилля, в першу чергу, спрямовані на досягнення макроекономічної стабілізації та виконання 
вимог МВФ для отримання чергового траншу.  

Основними чинниками, що заважають покращенню інвестиційного клімату в нашій країні, на думку 
авторів, є: 
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1. Рудименти адміністративної економіки. В першу чергу, надмірне регулювання економіки. Крім 
того, у спадок від Радянського Союзу Україні дістався специфічний тип нестабільної (в ринкових умовах) 
індустріальної сировинної економіки з домінуванням сектора видобувної промисловості та виробництвом 
сировинних напівфабрикатів. 

2. Економічні чинники. Надвисокі державні витрати (лише дотації із державного бюджету за 
комунальні тарифи за оцінкою Л. Бальцеровича становили у 2014 році 10% ВВП, а пенсійні витрати – 16% ВВП 
(найвищий відсоток у світі)[9] призвели до надмірного сукупного фіскального тиску на виробників товарів і 
послуг. Водночас стримуючими чинниками для поліпшення інвестиційного клімату є: складність і 
нестабільність податкової системи; неефективний механізм адміністрування податків, зборів та обов’язкових 
платежів; монополізація внутрішнього ринку, а також недостатній розвиток фінансового ринку. За оцінкою 
Всесвітнього економічного форуму за останнім показником Україна посідає 114 місце з 148 країн. Особливе 
занепокоєння викликає 142 місце у показнику надійності банків. Як наслідок, кількість українських банків, які 
мають банківську ліцензію, з початку 2014 р. скоротилася майже на третину (на 58 банків) і станом на 
01.10.2015 р. склала 122 банки. При цьому за 2014 рік кількість банків зменшилась на 17 банків, у той час як за 
десять місяців 2015 року – на 41 банк[3]. 

3. Інфраструктурні чинники. Розвиток інфраструктури (65 місце) у цілому не сприяє поліпшенню 
інвестиційного клімату в країні, а найгірший її показник - стан доріг (137 місце у світовому рейтингу) 
негативно впливає на притік іноземних інвестицій[10]. 

4. Інституціональні чинники. За рівнем розвитку інституцій Україна посідає одне з найгірших місць у 
світі (132 місце з 148 країн). Особливе занепокоєння у інвесторів, у тому числі іноземних, викликають високий 
рівень корупції на всіх рівнях державного управління, олігархічна система прийняття рішень, неефективність і 
непрозорість роботи правоохоронних органів, відсутність правосудного судочинства, і як наслідок низький 
рівень захисту прав власності[10].. 

5. Низький рівень ефективності законодавства з питань корпоративного управління[11], що 
обумовлює блокування діяльності підприємств, можливість викривлення відомостей про акціонерів, 
розмивання капіталу внаслідок додаткових емісій акцій, блокування проведення зборів акціонерів тощо. 

6. Негативний міжнародний імідж України серед інвесторів, який склався внаслідок відсутності 
масових успішно реалізованих інвестиційних проектів, особливо у сфері реальних інвестицій. 

7. Російська збройна агресія проти України призвела до поглиблення економічної кризи в Україні, 
довготривалої політичної та фінансово-економічної нестабільності, стала визначальним фактором значного 
посилення негативних тенденцій у динаміці базових макроекономічних показників (ВВП, курс національної 
валюти, інфляція, бюджетний дефіцит, золотовалютні резерви, стратегічні запаси окремих видів ресурсів)[12]. 
Усе це суттєво підвищило ризики інвестування і призвело до обвалу потоку іноземних інвестицій в українську 
економіку. Так, обсяг прямих іноземних інвестицій у 2014 році скоротився порівняно з 2013 роком в 11 раз (з 
4499 млн. дол. до 410 млн. дол.[14]), а порівняно з 2012 роком – більш як у 20 раз. 

Слід зазначити, що з метою покращення  підприємницького та інвестиційного середовища Кабінет 
Міністрів України протягом 2014-2015 років здійснив ряд заходів, зокрема: 

− скорочені переліки видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, з 56 до 30 та кількість дозвільних 
документів (дозволи, рішення, висновки, погодження тощо) з 143 до 84; 

− спрощений порядок відкриття бізнесу, з встановленням строку реєстрації підприємств протягом не 
більше двох днів;  

− створений Реєстр адміністративних послуг та пілотна версія Єдиного державного порталу 
адміністративних послуг; 

− затверджений перелік найпопулярніших у громадян і бізнесу адміністративних послуг органів 
виконавчої влади, які повинні надаватись через центри надання адміністративних послуг; 

− створені та розпочали роботу 653 центри надання адміністративних послуг (157 – міських, 462 – 
районних, 10 – районних у місті Києві, 24 – центри, які одночасно є обласними та міськими (у тому числі 12 
територіальних підрозділів); 

− утворена Рада бізнес-омбудсмена, що має сприяти підвищенню рівня правового захисту суб’єктів 
господарювання; 

− спрощений порядок видачі дозволу на застосування праці іноземців, спрощені дозвільні процедури у 
надрокористуванні; 

− ліквідовано монопольне становище державної компанії “Укрекоресурси” на ринку збирання, заготівлі 
та утилізації відходів тари і упаковки.  

Внаслідок проведених заходів відбувся певний прогрес у дерегуляції і спрощенні ведення бізнесу, про 
що, зокрема, свідчать оновлені показники провідних рейтингових агентств світу. 

Так, у щорічному рейтингу легкості ведення бізнесу, що складає Світовий банк Doing Business-2016 
Україна піднялася одразу на 13 позицій, посівши 83 місце. Ключовою реформою, яка сприяла підвищенню 
рейтингу, є спрощення реєстрації бізнесу (зростання на 40 рядків). Слід зазначити, що Україна в цьому 
рейтингу зростає другий рік поспіль. При цьому  минулого року вдалося піднятися на 16 позицій. Зараз Україна 
знаходиться між Брунеєм і Саудівською Аравією. 
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Водночас у рейтингу інвестиційної привабливості країн світу International Business Compass за 2015 рік, 
опублікованому компанією BDO, Україна за рік піднялася на 20 позицій (з 109 місця у 2014 році на 89 місце) і 
входить до переліку країн, що показали найкраще зростання, на рівні з Білоруссю і Латвією.  

Крім того у 2013 році Україна посіла місце вище середнього серед країн-членів Організації 
економічного співробітництва та розвитку за індексом ступеню обмежування прямих іноземних інвестицій 
(індекс ПІІ) з загальним значенням 0,116. Як відомо, індекс ПІІ є інструментом оцінки та порівняння країн 
шляхом вимірювання реформ та оцінки їх впливу (аналіз обмежень, встановлених законом) і в сукупності з 
іншими індикаторами є найважливішим чинником, що визначає привабливість України для іноземних 
інвесторів.  

У той же час, здійснені заходи є недостатніми і не можуть замінити проведення системних структурних 
реформ. Проблемними факторами для ведення бізнесу в Україні залишаються податки, високий банківський 
процент та нестабільність грошово-кредитної системи в цілому, процедура банкрутства, правоохоронна і 
судова системи, захист прав власності, підключення до електромереж, отримання дозволів на будівництво 
тощо.  

Отже, основними напрямами формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні сьогодні, на 
наш погляд, є:  

− закріплення макроекономічної стабілізації і перехід Національного Банку України до політики низьких 
процентних ставок; 

− проведення структурних реформ в економіці, включаючи, податкову реформу, надання податкових 
пільг на розвиток інноваційних галузей; 

− здійснення інституціональних реформ (зокрема, антикорупційної реформи, модернізація 
адміністративної та судової систем, реформи правоохоронних органів) та наближення інституційного 
середовища на внутрішньому ринку України до європейських вимог шляхом імплементації положень Угоди 
про асоціацію між Україною і Європейським Союзом; 

− забезпечення (посилення) захисту прав інвесторів; 
− модернізація інфраструктури (за оцінками європейських фінансових експертів, для модернізації 

інфраструктури, адміністративної та судової систем, галузі освіти та промисловості Україна потребує допомоги 
у розмірі понад 100 мільярдів євро); 

− створення вільних економічних зон в депресивних регіонах на термін 10-20 років. 
У цьому контексті слід провести низку першочергових заходів, а саме[]: 
1. Розробити та прийняти підзаконні акти для приведення нормативно-правової бази державно-

приватного партнерства до міжнародних стандартів з метою зміцнення існуючих гарантій, що надаються 
приватним інвесторам. 

2. Розробити загальну схему кредитних гарантій, в першу чергу, для малих і середніх підприємств на 
основі досвіду країн з перехідною економікою. 

3. Продовжити процес спрощення ведення бізнесу, зокрема скорочення дозвільних процедур.  
4. Розробити детальну стратегію Уряду для заохочення інвестицій. Також корисним було б створення 

порталу для інвесторів для їх інформаційної підтримки, зокрема щодо законодавчих змін тощо.   
5. Перевести державні підприємства на функціонування за тими правилами, що і приватний сектор. 

Зокрема, державні компанії повинні мати ради директорів, керівництво має бути прозорим, а фінансова 
звітність  відкритою.  

6. Поліпшити умови інвестування для приватних інвесторів в галузях, що мають надзвичайно важливе 
значення для розвитку національної економіки та забезпечення національної безпеки країни, зокрема: 

− поліпшити доступ малих і середніх підприємств аграрного сектору до кредитування. Це може 
допомогти в поліпшенні якості продукції і підвищенні загальної продуктивності сільського господарства; 
− у секторі відновлюваних джерел енергії мають бути створені привабливі умови для приватного 

сектора, здійснена оптимізація ліцензування та забезпечений доступ до електричних мереж. 
7. У найкоротші терміни розробити і розпочати реалізацію масштабної національної програми з 

ремонту, модернізації і будівництва нових автомобільних доріг як державного так і місцевого значення. 
Висновки. Отже, з вищевикладеного можна зробити такі висновки: 
1. На сьогодні інвестиційний клімат в Україні лишається несприятливим. Це, в першу чергу, є 

наслідком хронічного затягування проведення давно назрілих реформ. 
2. Основними чинниками, що заважають покращенню інвестиційного клімату в нашій країні є: 

рудименти адміністративної системи управління економікою; надвисокі державні витрати, складність і 
нестабільність податкової системи, неефективний механізм адміністрування податків, зборів та обов’язкових 
платежів, недостатній розвиток фінансового ринку, монополізм; недостатній розвиток інфраструктури; високий 
рівень корупції, олігархічна система прийняття рішень, непрозорість роботи правоохоронних органів, 
відсутність правосудного судочинства; низький рівень ефективності законодавства з питань корпоративного 
управління; збройна агресія РФ проти України. 

3. З метою покращення  інвестиційного середовища Уряд протягом 2014-2015 років здійснив ряд 
заходів, внаслідок яких відбувся певний прогрес у дерегуляції і спрощенні ведення бізнесу. Однак проведені 
заходи спрямовані переважно на стабілізацію економіки і не можуть замінити проведення системних 
структурних реформ. Проблемні фактори для ведення бізнесу в Україні в цілому залишаються непорушними. 
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4. Основними шляхами формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні сьогодні є: 
закріплення макроекономічної стабілізації; проведення структурних реформ в економіці, включаючи 
демонополізацію та здійснення податкової реформи; проведення реформи судової систем та реформи 
правоохоронних органів; подолання корупції; забезпечення (посилення) захисту прав інвесторів; модернізація 
інфраструктури; створення вільних економічних зон в депресивних регіонах. 
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Актуальність проблеми. Необхідність інтеграції України у світове господарство та закріплення свого 

статусу у міжнародній економічній, політичній та соціальній сферах  світового співтовариства є беззаперечним. 
Це розуміють усі учасники політичного та економічного процесів у країні, але реалізація її є надзвичайно 
складною справою і потребує спеціальних наукових досліджень інтеграційних процесів на всіх рівнях та 
впровадження їх у життя. 

Масштабні суспільні перетворення, які відбуваються в процесі формування єдиного глобалізованого 
світу, охоплюють усі без винятку аспекти людської активності та визначають переважну більшість сучасних 
тенденцій соціально-економічного розвитку держав, окремих територій та регіонів, а також обумовлюють 
конкретні обставини буття цілих націй, верств населення.  

Системна криза в Україні кінця 2013 р. – початку 2014 р. призвела до наскрізного "перезавантаження" 
влади, кристалізації цінностей і пріоритетів суспільства. Одним з важливих наслідків таких змін стало 
утвердження європейського вектору розвитку України, реалізоване в підписанні Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС. Досвід країн – нових членів ЄС засвідчив: євроінтеграція може стати успішною лише тоді, 
коли вона дійсно набуде рівня національної ідеї, а кожний член суспільства усвідомить її значущість особисто 
для себе [1].  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням у напрямі розвитку економічного 
співробітництва України з країнами ЄС присвячені роботи вчених: Горіна Н.О. [2], Захарченка В.І. [3],           
Корсікової Н.М., Меркулова М.М., Новицького В.Є. та ін. Однак, незважаючи на наявні наукові результати, 
пріоритетні напрями економічного співробітництва України з ЄС, особливо після підписання Угоди про 
асоціацію,  досліджені недостатньо, що і зумовлює актуальність обраної теми.  

На жаль, правовим проблемам впливу права ЄС на характер і зміст угод про асоціацію, що створює 
передумови для експансії правової системи Євросоюзу в правопорядки третіх країн, поки що не приділялося 
достатньої уваги в українській та зарубіжній літературах із європейського права. Проте нові реалії співпраці 
України з ЄС потребують подальшого дослідження і цієї проблематики. 

Метою статті є аналіз проблем та перспектив економічного співробітництва України з країнами ЄС 
після підписання Угоди про асоціацію.  

Відповідно до поставленої мети слід окреслити основне завдання: 
− проаналізувати проблеми та перспективи економічного співробітництва України з ЄС після 

підписання Угоди про асоціацію.  
Виклад основного матеріалу. Політичну частину Угоди про асоціацію між Україною та ЄС було 

підписано 21 березня 2014 року. 
З 23 квітня 2014 року ЄС в односторонньому порядку знизив мита на імпорт українських товарів до ЄС 

шляхом запровадження режиму автономних торгівельних преференцій, які були продовжені до 31 грудня 2015 
року. Власні імпортні мита для європейських товарів Україна почала знижувати з 1 січня 2016 року. Натомість 
нульові (знижені мита) для українських товарів діятимуть уже безстроково.  

27 червня 2014 року в рамках саміту ЄС Президент України підписав економічну частину Угоди про 
асоціацію між Україною та Європейським Союзом (див. рис.1). 

 

 
                       Рис. 1. Етапи підписання Угоди між Україною та ЄС 
                       Джерело: http://www.eurointegration.com.ua/articles/.../704124 
  
Підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС слід розглядати без перебільшення як історичну 

подію в стосунках сторін. Але якщо для Євросоюзу Угода про асоціацію означає успіх політики Східного 
партнерства, то для України Угода є фактично вибором стратегічного напрямку реформування країни та 
подальшої інтеграції у систему сучасних світових господарських зв`язків [5]. 

Угода про асоціацію – це насамперед "дорожня карта" для переходу функціонування української 
економіки на нові стандарти.  

Українській стороні вдалося забезпечити врахування в Угоді про асоціацію національних інтересів з 
принципових питань переговорів: визнання з боку ЄС європейських прагнень та європейської ідентичності 
України, перспектив запровадження безвізового режиму, ключових з точки зору українських товаровиробників 
положень в контексті створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною та ЄС.  

Угода передбачає чіткі терміни, в рамках яких Україна повинна запроваджувати необхідні законодавчі 
та інституційні зміни, хід та ефективність яких прискіпливо моніторитимуть ЄС та міжнародні донори.  

На постійній основі проводиться робота з гармонізації законодавства України із законодавством 
Європейського Союзу, в тому числі в рамках Порядку денного асоціації Україна – ЄС та Загальнодержавної 
програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (Закон України від 
18 березня 2004 року № 1629-IV із змінами і доповненнями). 

Для уникнення юридичних колізій важливо створити єдине законодавче поле. У результаті гармонізації 
законодавства зменшиться кількість перевірок бізнесу, буде скасовано ліцензування та сертифікація більшocті 
видів дiяльності, ведення бухгалтерськoгo обліку буде спрощено, підприємці матимуть більше можливостей 
захищати власні права, корупція зменшиться. 

Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі, яка передбачена Угодою про асоціацію між 
Україною та ЄС  вступила у дію 1 січня 2016 року і відкрила нові можливості для вітчизняних та іноземних 
інвесторів. 

ЗВТ між Україною та ЄС – це широкомасштабна за змістом торговельна угода, предмет якої виходить 
далеко за межі лібералізації тарифів.  
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ЗВТ передбачає не лише відмову від стягнення мит та зняття технічних бар’єрів, але й взаємний доступ 
до ринків послуг, можливість відкриття філій, створення спільних проектів тощо.  

Щодо безпосередніх  зобов`язань України в частині виконання вимог щодо технічного регулювання у 
промисловому секторі, то відповідні вимоги базуються на застосуванні технічних регламентів, стандартів і 
робіт з оцінки відповідності згідно з Угодою про технічні бар`єри в торгівлі СОТ та спрямовані на зменшення 
технічних бар`єрів у торгівлі між сторонами. 

В Україні прийнято 7412 національних стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими, 
з них у 2013 році  затверджено 391стандарт. Для реалізації Угоди потрібно розробити ще 3131 стандарт. 
Прийнято 44 технічні регламенти, розроблені на основі актів законодавства ЄС, 30 з них впроваджено. [1, 10].  

В рамках імплементації положень Угоди передбачено впровадження у національне законодавство як 
технічних регламентів 27 актів європейського вертикального (секторального) законодавства, 25 з яких на 
сьогодні вже впроваджені.  

Прийнято 25 з 27 технічних регламентів, введено в дію 22, інші  наберуть чинності у найближчі роки. 
Залишилось імплементувати 2 акти європейського законодавства (щодо вибухових речовин цивільного 
призначення, пакування та відходів), на основі яких мають бути розроблені закони України [12]. 

Система прикордонного ветеринарно-санітарного контролю на теперішній час також адаптована до 
умов роботи в режимі всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Вимоги ЄС на сьогодні повністю відповідають 
вимогам щодо порядків проведення вищезгаданого виду контролю в Україні.  

Загалом, завдяки здійсненню Урядом ґрунтовних заходів щодо підготовки внутрішнього ринку до 
умов роботи в рамках ЗВТ між Україною та ЄС, зокрема в сфері санітарних та фітосанітарних заходів, 
вітчизняним експортерам вже сьогодні забезпечено доступ до ринку ЄС для українського молока, яєць, меду, 
продуктів птахівництва. 

Україна включена до списку третіх країн, яким дозволено експорт до ЄС продукції тваринного 
походження (субпродуктів) та продуктів їх переробки, не призначених для споживання людиною (технічний 
казеїн не для годівлі тварин; пух, перо, шкірсировина; добрива та покращувачі ґрунту; корми для 
непродуктивних тварин; інші субпродукти). 

Започатковано взаємодію з нашими європейським партнерами щодо пошуку точок дотику у сфері 
промислової політики та потенційної участі українських компаній у регіональних виробничих ланцюжках, 
залучення нових технологій у харчовий сектор, а також промоція українських товарів. 

З метою підтримки наших виробників запроваджена предметна дискусія з ЄС щодо потенційного 
збільшення взаємного товарообігу. 

Готовність економіки України до співпраці з ЄС під впливом підписання Угоди про асоціацію слід 
розглядати, проаналізувавши стан зовнішньої торгівлі України.  Можна констатувати, що системна криза в 
Україні кінця 2013 р. – початку 2014 р., а також економічні потрясіння 2014 р.‒ початку 2015 р., пов'язані з 
різкою девальвацією гривні і ескалацією військового конфлікту негативно позначилися на обсязі зовнішньої 
торгівлі України.  

З початку 2015-го спостерігалася просадка як експорту, так і імпорту. У той же час, наслідком 
девальвації стало поліпшення балансу зовнішньої торгівлі, який починаючи з лютого був позитивним, тобто 
експорт товарів стабільно перевищував їх імпорт (див. рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Зовнішня торгівля України товарами у 2014-2015 рр. 

Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua/– офіційний сайт Державної служби статистики України 
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Останні 12 місяців (серпень 2014 р. ‒ липень 2015 р.) тенденції на ключових для України світових 
ринках сировинних товарів – зернових, енергоносіїв і промислових металів – були негативними. Ціни на 
пшеницю знизилися на третину зі свого піку кінця 2014 р., на стільки ж впали з початку осені 2014 р. ціни на 
залізну руду. Однак, найсильніше впали ціни на енергоносії (нафта марки Брент впала з вересня 2014 більш ніж 
у два рази) (див.  рис. 3). 

 

 
                     Рис. 3. Світові ціни на ключові для України сировинні товари 

Джерело: http:// www.worldbank.org/uk/country/ukraine ‒ офіційний сайт Світового Банку 
 
Такі цінові тенденції також позначилися на українській зовнішній торгівлі, в якій за підсумками січня-

липня 2015 р. спостерігалося зниження як експорту аграрної та металургійної продукції – двох основних 
експортних спеціалізацій України – так і імпорту енергоносіїв, які Україна не виробляє в достатній кількості 
для покриття своїх потреб (див. рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Динаміка експорту та імпорту окремих видів продукції 

Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua/– офіційний сайт Державної служби статистики України 
 
Особливо сильно впав експорт промислових металів, що пов'язано не тільки з зовнішніми тенденціями, 

але і з втратою частини металургійних виробництв в охоплених війною регіонах Донбасу. У той же час, 
зниження цін на енергоносії знизило витрати громадян України на їх імпорт з-за кордону. 

Змінилися також напрями зовнішньої торгівлі. Однією з ключових тенденцій у зовнішній торгівлі 
України в останні роки стало падіння частки російського напрямку в українському експорті. Тенденції січня-
липня 2015 р. свідчать, що на частку Росії вперше в історії України в XXI столітті прийшлося менше 15% 
експортних потоків з нашої країни (див. рис. 5). 
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Рис. 5. Експорт товарів  з України 

Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua/– офіційний сайт Державної служби статистики України 
 

При цьому, зросла частка країн ЄС – зараз на них припадає близько 30% від українського експорту. Це, 
не рекорд – на початку 2000-х ця цифра сягала 40%. Однак тенденції оптимістичні – у 2014 р., в умовах 
сильного падіння загального обсягу експорту з країни, експорт до ЄС зміг навіть трохи вирости. При цьому, 
починаючи з 2012 року, саме європейський напрям відбирає частку в експортних потоках у російського. 
 У 2015 році Україна експортувала товари в країни ЄС на $7,156 млрд дол. США, а в Росію – на $2,760 
млрд дол. США. 

Профіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за підсумками січня-липня 2015-го склав $1,412 млрд 
дол. США, збільшившись вдвічі в порівнянні з торішнім показником за аналогічний період ($673,7 млн). 

Як свідчать дані Державної служби статистики України, у січні-липні порівняно з аналогічним 
періодом попереднього року експорт товарів з України знизився на 34,8% до $21,680 млрд  дол. США, імпорт – 
на 37,8%, до $20,268 млрд. Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,07 (у січні-липні 2014 р. – 1,02). 
Зовнішньоторговельні операції в цей період проводилися з партнерами з 209 країн світу [9]. 

Обсяг експорту товарів до країн ЄС у січні-липні 2015 року порівняно з січнем-липнем 2014 року, 
знизився на 33,9% – до $7,156 млрд дол.. США і склав 33% у загальному обсязі експорту. 

Імпорт товарів з країн ЄС за цей період знизився на 27,2% – до $8,588 млрд дол. США і склав 42,4% у 
загальному обсязі імпорту. 

Обсяг експорту товарів у Російську Федерацію в січні-липні 2015 року в порівнянні з аналогічним 
періодом минулого року знизився на 58,7% до $2,760 млрд дол. США, обсяг імпорту за цей період знизився на 
61,5% – до $3,471 млрд дол. США (дані  без урахування тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим та Севастополя, а також території бойових дій на Донбасі). 

У 2014 році вперше у XXI столітті експорт аграрної продукції перевищив обсяги металургійного 
експорту. У 2000-ті роки Україна вступила в якості експортера металів. Металургія довгий час становила 
близько половини українського експорту і саме позитивна цінова кон'юнктура на ринках металів, викликана 
ненаситним попитом з боку китайської промисловості та будівельного сектору, була однією з головних причин 
економічного буму, що відбувався в Україні до 2008 року. 

Однак по експорту металів завдала жорстокого удару криза 2008-2009 років, а потім, починаючи з 2011 
року, зміни в структурі економіки Китаю запустили тривалий період скорочення попиту на металургійну 
продукцію у світі. Металургійний експорт з того моменту впав у півтора рази [10]. 

У той же час, металургію як драйвер українського експорту замінила інша галузь – аграрний сектор. У 
2014 році, вперше в XXI столітті, обсяги експорту аграрної продукції перевищили обсяги металургійного 
експорту. Враховуючи військовий конфлікт на Донбасі, де розміщувалися значні металургійні виробництва, і 
тенденції у світовій економіці – напевно роль металургії в українській зовнішній торгівлі продовжить 
знижуватися, а роль аграрного сектору – рости (Див. рис. 6). 
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Рис. 6. Ключові позиції в експорті України 

Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua/– офіційний сайт Державної служби статистики України 
 

Втім, більше половини експорту з України іде в країни за межами ЄС і РФ. У першу чергу, це країни 
Азії та Близького Сходу, такі як Туреччина, Єгипет, Китай та Індія. Швидкозростаючі азіатські ринки напевно 
будуть важливі для українських експортерів і можуть зіграти велику роль у розвитку економіки України. 

Сучасні можливості експортного потенціалу України певною мірою залежать від рівня розвитку 
окремих економічних районів і областей. Колапс старої індустріальної економіки Донбасу, що виробляла 
значну частину промислової продукції в країні, автоматично привів до зростання частки у промисловому 
виробництві інших регіонів. Також він відобразився у вигляді падіння частки Києва в промисловому 
виробництві через київську реєстрацію частини підприємств, які реально знаходилися в інших регіонах. У 
2014-2015 роках зростання промислового виробництва спостерігалося у Вінницькій, Волинській, Житомирській 
та Рівненській областях, а у 2014 росли ще й Закарпатська та Тернопільська області (в останній 
промвиробництво продемонструвало сильне зростання понад 15% на рік) [9]. 

Західні і Центральні регіони, географічно близькі до країн, багато з яких (в першу чергу, на Заході 
країни) володіють непоганим, за українськими мірками, інвестиційним кліматом і віддалені від зони військових 
дій на Донбасі – потенційно найбільш очевидне місце для розвитку іноземними інвесторами орієнтованої на 
експорт до ЄС промисловості. Щось подібне сталося свого часу в західній Румунії, в якій знаходиться велика 
кількість нових промислових підприємств, побудованих європейськими компаніями і працюючих на 
європейський ринок. Можливо, Західна і Центральна Україна повторить цей успіх –  стануть локомотивами 
розвитку економіки країни [10]. 

У 2014 році 17% від сукупного експорту з України склав експорт послуг, роль якого в економіці країни 
також неможливо переоцінити, ця тенденція зберіглася і у 2015р. Більше половини експорту послуг – 6 млрд 
дол. США (майже 10% усього експорту з України) – припадає на транспортну сферу: від морського та 
авіаційного транспорту до плати за використання газопроводів. Власне, це і є вартість "транзитного потенціалу" 
України (Див. табл. 1). 

Таблиця 1 
Експорт послуг у 2014 році 

 

Види послуг Розмір (тис. дол.США) 
Транспорт 6101923,5 

Телекомунікація та ІТ 1675551,7 
Переробка товарів 1334394,1 
Ділові послуги 1250398,7 

Ремонт та техобслуговування 298247,7 
Будівництво 231960 
Подорожі 228049,1 

Фінансова діяльність 222101,1 
Роялті 97504,1 

Страхування 44814 
Культура та відпочинок 31298,8 

Державні послуги 4608,1 
Примітка: складено автором за матеріалами Державної служби  статистики України 
http://www.ukrstat.gov.ua 
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Друге місце займали послуги у сфері телекомунікації та інформаційних технологій, за ними слідувала 
переробка товарів за давальницькими схемами, а за нею – різноманітні ділові послуги, від консалтингу до 
наукових досліджень. Решта категорії послуг – від ремонту і техобслуговування обладнання до державних 
послуг – в сумі давали менше, ніж ділові послуги.  

На відміну від експорту товарів, яких найбільше поставлялося до країн ЄС (32,9 % від загального 
обсягу експорту у 2015 р., послуг Україна поставила найбільше до РФ (31,8 % від загального обсягу у 2015 р.). 

Кризові явища в економіці України, недосконала правова база гальмують просування України шляхом 
ринкових реформ, а тому гальмують її входження до ЄС у найближчі роки, разом з тим підписання Угоди про 
асоціацію з ЄС є безумовно значущим і необхідним кроком вперед  для забезпечення подальшої інтеграції 
України у глобальний економічний простір та виходу економіки країни з кризи. 

Серед основних здобутків від укладення Угоди загалом можна виділити, перш за все [1, 10]: 
− покращення умов експорту до ЄС української продукції у першу чергу за рахунок скасування 

увізного мита, а також зменшення нетарифних обмежень у торгівлі сільськогосподарською продукцією. 
Запровадження ЗВТ надасть додаткові переваги вітчизняним експортерам на ринку з достатньо 

високим захистом. Згідно досягнутих домовленостей лібералізацією буде охоплено більш ніж 97% тарифних 
ліній (або більше 95 % обсягу двосторонньої торгівлі між сторонами). При цьому, скасування увізних мит ЄС 
по більшості товарів відбудеться вже в перший рік дії угоди (по 99 % тарифних лініях).  

А ще українські експортери матимуть додаткову перевагу по товарах, стосовно яких ЄС запропонував 
встановлення тарифних квот. Зокрема це − м’ясо свинини, курятини, цукор тощо. Зазначені товари є чутливими 
для ЄС та, зазвичай, вилучаються з режиму лібералізації при укладенні Угод про вільну торгівлю, тобто 
підпадають під загальний режим оподаткування при митному оформленні. Водночас, в результаті переговорів 
Україна отримала можливість завозити певні обсяги даних товарів без справляння увізних мит, і мова тут не 
йде про обмеження обсягів імпорту, а лише про те, що імпорт зазначених товарів понад визначений обсяг 
підпадатиме під загальний режим імпорту, тобто оподатковуватиметься за тими ж умовами, які діють для 
України сьогодні. 

Саме це сприятиме зростанню обсягів експорту товарів та послуг (найбільш помітно може зрости 
експорт продукції сільського господарства та харчової промисловості, зокрема кондитерської; помітно – 
експорт продукції текстильної та шкіряної промисловості, металургії та оброблення металу, хімічного 
виробництва, послуг транспорту і послуг юридичним особам). 

Очікується найбільше зростання імпорту продукції хімічної промисловості та машинобудування; 
помітне зростання – продукції харчової промисловості та сільського господарства, виробництва неметалевих 
мінеральних виробів, текстильної та шкіряної промисловості, інших видів виробництва, послуг транспорту та 
фінансового посередництва); 

− прискорення темпів економічного зростання. Додаткове зростання очікується в основному за рахунок 
таких видів економічної діяльності, як сільське господарство та харчова промисловість, текстильна та шкіряна 
промисловість, металургія та оброблення металу, транспортні послуги, послуги юридичним особам; 

− збільшення кількості зайнятих економічною діяльністю: приріст відносно базового рівня очікується в 
основному, за рахунок таких видів економічної діяльності, як сільське господарство та харчова промисловість, 
торгівля та ремонт, транспорт. Водночас очікується незначне зменшення кількості зайнятих у хімічній 
промисловості, виробництві машин та устаткування; 

− розширення доходної частини державного бюджету. З урахуванням міжнародного досвіду 
функціонування ЗВТ, короткострокова втрата бюджетних надходжень у зв’язку з лібералізацією митних 
тарифів буде компенсована за рахунок зростання інших статей бюджетних надходжень за рахунок внутрішніх 
податків;  

− заохочення прямих іноземних інвестицій в Україну: створення ЗВТ+ з ЄС стане потужним 
додатковим аргументом на користь прямих іноземних інвестицій у виробництво товарів чи послуг, 
орієнтованих на експорт до країн ЄС, використовуючи наявні конкурентні переваги української економіки; 

− покращення ділового та інвестиційного клімату для національних бізнес-операторів: процес адаптації 
законодавства в рамках ЗВТ+ та підвищення якості його імплементації матиме результатом покращення умов 
для ведення бізнесу в Україні в цілому; 

− переваги для українських споживачів: поступове усунення наявних митних тарифів та нормативно-
правових бар’єрів підвищить розмаїття та якість продуктів та послуг, доступних для споживачів. Окрім цього, 
конкурентний тиск, що його породжуватиме лібералізація доступу до ринків, спонукатиме до спеціалізації, в 
такий спосіб стимулюючи інновації та знижуючи вартість виробництва; 

− відмова ЄС від застосування експортних субсидій в торгівлі з Україною.  
Результатом завершення адміністративних реформ, які мають бути впроваджені для реалізації 

зобов’язань України за Угодою, буде підвищення ефективності роботи системи державного управління у сфері 
безпечності харчових продуктів та приведення її у відповідність до вимог ЄС. Реформування сфери технічного 
регулювання забезпечить прийняття та впровадження технічних регламентів на конкретну промислову 
продукцію, які базуються на основних положеннях актів ЄС; створення відповідної інфраструктури 
призначених органів з оцінки відповідності та дооснащення випробувальних лабораторій і здійснення їх 
акредитації, а також до модернізації виробництва для забезпечення випуску продукції згідно з вимогами 
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технічних регламентів. Це, в свою чергу, дозволить вітчизняним виробникам на рівні конкурувати з їх 
європейськими контрагентами. 

Разом з цим, розвиток в Україні системи захисту географічних зазначень, передбаченої положеннями 
Угоди, а також залучення досвіду та ресурсів Євросоюзу сприятимуть розбудові системи позначення товарів, 
що підкреслюватиме національну ідентичність продукції українських виробників на внутрішньому та світовому 
ринках, поширенню позитивного іміджу держави як виробника особливих за своїми якостями продуктів та, як 
наслідок, полегшення збуту та експорту завдяки репутації. 

Для забезпечення двосторонньої кумуляції походження між Україною та ЄC важливе значення для 
українських експортерів до країн ЄС матимуть положення щодо застосування правил походження 
Європейського Союзу. Згідно з домовленостями щодо положень Угоди в частині руху капіталу та платежів 
передбачено гарантування вільного руху капіталу, пов`язаного з прямими інвестиціями, здійсненими 
відповідно до законодавства країни, а також пов`язаного з торговельними кредитами.  

Імплементація положень Угоди також сприятиме зміцненню зв`язків у сфері торгівлі, навколишнього 
природного середовища і соціальної політики та практики для подальшого сприяння цілям розширення торгівлі 
між Україною та ЄС, врахуванню та взаємоузгодженню економічних, соціальних та екологічних інтересів у 
розвитку держави та суспільства. 

Наслідком переходу вітчизняних виробників на світові та європейські норми і стандарти виробництва 
та якості продукції стане підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції в тому числі на ринках 
третіх країн. 
 Проте є недопрацювання держави щодо збільшення експорту до ЄС і використання всіх переваг 
режиму односторонніх торговельних преференцій на які звернули увагу міжнародні експерти: 

1. Недостатня поінформованість бізнесу щодо виходу на ринок ЄС. 
Незважаючи на значну кількість семінарів, форумів, виставок та ярмарків, які проводяться на території 

ЄС та за його межами, українські експортери та представники вітчизняного бізнесу не є активними учасниками 
таких заходів. Тому Мінекономрозвитку спільно з проектами технічної допомоги слід активно оновлювати веб-
портал міністерства, на якому буде розміщено усю необхідну інформацію у розділі "Міжнародна торгівля". 

Також слушною є пропозиція з перетворення урядового порталу в дійсно ЄДИНЕ інформаційне вікно 
для українських експортерів та їхніх контрагентів [12]. 

2. Відсутність системи просування експорту. 
Зрозуміло, що Україна недостатньо просуває інтереси українських виробників на зовнішніх ринках. 

Нефінансова підтримка експортерів усередині держави передбачає створення Національної експортної стратегії 
України на період до 2020 року та Плану її реалізації, процес роботи над якою вже розпочався. Мета цього 
документа – дати бачення уряду щодо стану справ, проблем, перспективних ринків, основних кроків тощо. 

Фінансова підтримка усередині держави передбачає створення власної системи державного 
страхування, гарантування та кредитування експорту, зокрема, експортного кредитного агентства (ЕКА). 

Наразі, спільно з Міністерством фінансів України, фіналізується чітка модель функцій, діяльності та 
фінансування ЕКА, з урахуванням рекомендацій експертів KfW/PricewaterhouseCoopers та визначенням статусу 
ПАТ "Укрексімбанк" у системі фінансової підтримки експорту в рамках реалізації Програми реформування 
державних банків [12]. 

Основне питання – це фінансове забезпечення діяльності ЕКА. Серед варіантів, що розглядаються –
 фінансування з державного бюджету та залучення коштів міжнародних фінансових організацій та коштів 
технічної допомоги. 

З метою координації органів з просування експорту української продукції та розробки пропозицій з 
усунення бар'єрів, що перешкоджають розвитку експортної діяльності в Україні та на зовнішніх ринках тощо, 
утворено Раду з просування експорту при Мінекономрозвитку.  

Державна підтримка експортерів за кордоном буде реалізовуватись шляхом створення координованих 
Мінекономрозвитку торговельних представництв у складі закордонних дипломатичних установ. 

Україна має намір відкрити найближчим часом 7- 8 пілотних торговельних представництв України (ЄС, 
США, КНР, Франція, ФРН, Туреччина, при СОТ), а згодом ще 12-13 таких представництв України [12].  

3. Недостатня пріоритетність і швидкість роботи щодо відкриття доступу на ринок ЄС української 
продукції, нескоординованість дій усіх органів влади.  

На відміну від режиму торгівлі з Росією, коли кожен новий день може принести нову необґрунтовану 
заборону, правила торгівлі з ЄС є прогнозованими, а процес гармонізації та адаптації до європейських 
стандартів відбувається поступово. Проте, як показує досвід, якщо визначити ставку ввізного мита на той чи 
інший товар не складно, то розібратись та виконати усі вимоги щодо дотримання технічних стандартів чи 
санітарних і фітосанітарних норм ЄС – завдання не з легких. 

Ринок ЄС відрізняється значно вищим тарифним захистом, в першу чергу по агропромислових товарах 
і продукції (діюча середня арифметична ставка увізного мита в ЄС всього по Митному тарифу становить 7,6%, 
в Україні – 5,0%; а по товарах груп УКТЗЕД 01-24 (сільське господарство) – 19,8% та 9,2% відповідно. 
Водночас, ставки увізного мита з боку сторони ЄС по окремих тарифних лініях в 1,5 – 14 разів вищі від ставок 
увізного мита України). На даному етапі Євросоюз скасував ввізні мита на 94,7% українських промислових та 
83,4% сільськогосподарських товарів. Ще 36 позицій агропродукції може експортуватися до ЄС без сплати 
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ввізних мит у рамках тарифної квоти. Імпорт товарів понад встановлену тарифну квоту обкладається митом у 
звичайному порядку (за базовою ставкою) [10]. 

У свою чергу українська сторона також встановлює тарифні квоти на ввезення деяких видів продукції, 
в тому числі й сільськогосподарської (свинина, цукор, м’ясо птиці). Причому тарифні квоти на ці товари, 
ввезені з Європи в Україну, удвічі нижчі, ніж для аналогічних українських товарів, експортованих до ЄС.    

Згідно з Угодою, ЄС скасувув більшість мит на імпорт українських товарів одразу після її підписання (з 
23 квітня 2014 року ЄС запровадив одностороннє зниження мита на українські товари в якості тимчасового 
заходу для підтримки української економіки, що діяв до 31 грудня 2015 року). Мита на імпорт європейських 
товарів в Україну зменшуватимуться поступово, протягом 5-10 років (для кожної групи товарів розроблений 
окремий графік зниження митних тарифів − Доповнення А і В до Угоди, починаючи з 1-го січня 2016 року).  

Скасування ввізного мита не означає, що продукція автоматично вважається такою, що відповідає 
стандартам ЄС. Відповідність стандартам ЄС − це поступовий процес. 

Модернізація виробництва справді вимагає додаткових інвестицій. Перехідний період для гармонізації 
стандартів становить 3-6 років. Протягом цього часу підприємець зможе вирішити, як йому надалі розвивати 
свій бізнес. 

В Україні 99% всіх компаній − малі підприємства, які виробляють близько 20% усієї продукції (у 
грошовому вимірі). В ЄС частка малих підприємств також складає 99%, однак вони виробляють 55% ycієї 
продукції (Ди.рис.18). 

Економічно-торговельні відносини з ЄС − це потенційний шанс, яким треба вміти скористатися, 
розрізняючи наявні можливості і виправдану обережність від невиправданого оптимізму і популістських 
страхів. 

При цьому в рамках експорту обох преференційних режимів товари повинні відповідати правилам 
походження (тобто бути виробленими або достатньо переробленими на території України).  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Європейський Союз перебуває на новій стадії 
еволюції, що визначається процесом внутрішньої інституціональної реформи, зовнішнім розширенням, 
поглибленням інтеграції процесу в рамках економічного та валютного союзів. 

Авторами було проаналізовано питання початку нового етапу співпраці України та ЄС після 
підписання та ратифікації Угоди про асоціацію, тоді як про реальний вплив Угоди на Україну в різних вимірах 
можна буде конкретно говорити, коли відповідні домовленості будуть впроваджені на практиці. 

Угода про асоціацію між Україною та ЄС є без перебільшення найбільш масштабним пакетом 
домовленостей в історії незалежної України.  

Економічна частина Угоди тією чи іншою мірою охоплює основні сфери та галузі економіки. Сам факт 
узгодження Сторонами такого різнопланового за змістом та кількістю взаємних домовленостей сукупностей дій 
є свідченням того, що Україна та ЄС мають серйозний намір не тільки перевести співпрацю на якісно новий 
рівень, але й суттєво наблизити економічну систему України до економічної системи Євросоюзу на основі 
взаємної лібералізації, передусім руху товарів, капіталів та послуг, гармонізації підходів та принципів, на яких 
будуються галузеві політики та системи регулювання виробничо-комерційної діяльності. Угода про асоціацію 
також передбачає розвиток інтенсивного діалогу між Україною та ЄС, який охоплюватиме широке коло питань 
від обговорення перспектив розвитку тих чи інших галузей до консультацій із питань регулювання тих чи 
інших сфер та вирішення суперечок. Щодо торгівлі з ЄС, то в українському суспільстві немає загального 
розуміння, що Угода про асоціацію стосується всіх і кожного і, що Угода про вільну торгівлю з ЄС може бути 
тільки частиною економічної програми країни, а не її замінником. 

Автори статті попереджають, що на відміну від ЄС, український ринок не так швидко відкриє свої 
двері, оскільки тільки невелика частина тарифних ліній буде лібералізована Україною протягом першого року, 
а для ефективного функціонування зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, український бізнес має бути 
наділений ефективними інструментами для нарощування свого потенціалу та створення "ланцюгів доданої 
вартості".  

Отже, необхідно змінювати ментальність та звикати до вміння брати на себе відповідальність без 
контролю "згори", оскільки основний принцип, на якому базується ринок ЄС, – це "менше контролю з боку 
держави – більше відповідальності з боку гравців на ринку" [12]. 

В Україні закладено правову основу двостороннього та багатостороннього економічного 
співробітництва, проводиться активна робота щодо ефективного функціонування України у СОТ та приєднання 
до регіональних, у першу чергу, європейських структур. Деякі законодавчі акти Україна вже ухвалила в процесі 
вступу до СОТ. Наприклад, законодавство стосовно антидемпінгових та компенсаційних заходів. 

Для розвитку міжнародного інвестиційного співробітництва базовими орієнтирами при впровадженні 
більш ефективних моделей залучення іноземних капіталів, як зазначають автори, повинні стати наступні критерії 
та напрями оптимізації інвестиційно-виробничої діяльності: комплексна оптимізація структури реальних 
механізмів відтворення та капіталовкладень; розробка та стимулювання виконання проектів залучення до обігу 
незавершеного будівництва; надання пріоритетів інвестиційним проектам відповідно до екологічних та 
ресурсозаощаджувальних нормативів. 

Скорочення виробництва на південно-східних територіях України дає можливість для 
трансформування промислового комплексу з формуванням нових виробничих ланцюгів на вищому техніко-
технологічному рівні та з урахування попиту на зовнішніх ринках. Виходячи з наявного інвестиційного 



№1, 2016  117 
 
 
потенціалу областей України, потрібно створити відповідні регіональні виробничі кластери. 

Для ефективного розв’язання проблем і розвитку зовнішньоекономічних зв’язків необхідна суттєва 
трансформація товарної структури (перехід на торгівлю товарами високого ступеню обробки) з чітким 
виділенням експортних пріоритетів. Особливого значення набуде робота, направлена на диверсифікацію 
зовнішньоторговельних зв’язків України, у першу чергу, за рахунок спрямування зусиль на опанування нових 
ринків збуту української продукції та закріплення на традиційних. На цьому шляху одним з найважливіших 
завдань є формування нового торговельного режиму, інтегрованого у світовий економічний простір.  

Без економічного двигуна – залучення інвестицій, розвитку виробництва, сприяння експорту – успіх 
неможливий. Тобто проблема – системна, глибока і загрозлива.  

Україна потребує власної програми радикальної трансформації, яка буде охоплювати, в тому 
числі, DCFTA як один з інструментів, і, безумовно, підтримки Європи в імплементації цього плану.  
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СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: 
ІСТИТУЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНИ 

 
Анотація. Стаття присвячена дослідженню наслідків євроінтеграції для соціально-трудової сфери 

України, що є актуальним питанням у системі формування соціальної політики, аналіз якої доводить 
наявність деформацій та неузгодженість між вимогами ЄС та станом на вітчизняному ринку праці. 
Реформи в соціально-трудовій сфері не сприяють в повній мірі вирішенню проблемних питань щодо створення 
робочих місць та зниження рівня безробіття, соціальному захисту найманих працівників. У зв’язку з цим, 
визначено як здобутки, так і соціальні ризики партнерства України з ЄС, що пов’язані з особливостями 
українського інституціонального середовища. Проаналізовано державні заходи соціально-трудової інклюзії 
внутрішньо переміщених осіб, що охоплюють удосконалення нормативно-правових актів. 

Серед основних орієнтирів зменшення соціальних ризиків на ринку праці України запропоновано 
формувати взаємоузгоджену програму дій економічного та соціального розвитку з побудовою інноваційно-
інвестиційної моделі зайнятості - створення робочих місць на засадах розвитку ринку інвестицій в 
інноваційних сферах економічної діяльності. 

Ключові слова: гідна праця, соціально-трудова сфера, євроінтеграція, можливості розвитку, соціальні 
ризики, ринок праці, людський розвиток. 
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СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ: 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УКРАИНЫ 

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию последствий евроинтеграции для социально-трудовой 

сферы Украины, что является актуальным вопросом в системе формирования социальной политики, анализ 
которой показывает наличие деформаций и несогласованность между требованиями ЕС и состоянию на 
отечественном рынке труда. Реформы в социально-трудовой сфере не способствуют в полной мере решению 
проблемных вопросов по созданию рабочих мест и снижению уровня безработицы, социальной защите 
наемных работников. В связи с этим, определены как достижения, так и социальные риски партнерства 
Украины с ЕС, связанные с особенностями украинской институциональной среды. Проанализированы 
государственные меры социально-трудовой инклюзии внутренне перемещенных лиц, охватывающие 
совершенствование нормативно-правовых актов. 

Среди основных ориентиров уменьшения социальных рисков на рынке труда Украины предложено 
формировать взаимосогласованную программу действий экономического и социального развития с внедрением 
инновационно-инвестиционной модели занятости - создание рабочих мест на основе развития рынка 
инвестиций в инновационных сферах экономической деятельности. 

Ключевые слова: достойный труд, социально-трудовая сфера, евроинтеграция, возможности развития, 
социальные риски, рынок труда, развитие общества. 
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SOCIAL AND LABOR RELATIONS IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION: 
INSTITUTIONAL FEATURES OF UKRAINE 

 
Abstract: The article investigates the consequences of European integration for the social and labor sphere of 

Ukraine. This question is relevant to the system of social policy. Social policy is characterized by deformation and 
inconsistency of the EU requirements and the state of the domestic labor market. Reforms in the social and labor issues 
do not contribute to the solution of problematic issues to create jobs and reduce unemployment, social protection of 
employees. In this context, defined as achievement and social risks of partnership between Ukraine and the EU. The 
features of Ukrainian institutional environment. Analyzed government measures the social and labor inclusion of 
internally displaced persons, aimed at legal regulation. 

Among the major landmarks reduce social risks in the labor market of Ukraine proposed to form a coherent 
program of action for economic and social development with the introduction of innovative investment model of 
employment. The essence of this model is to create jobs through investment in market development of innovative 
economic activities. 
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Актуальність і постановка проблеми. Серед важливих питань, які обговорюються науковцями й 

політиками України є оцінка та аналіз впливу процесу євроінтеграції на різні сфери життєдіяльності людини, в 
т.ч. на систему соціально-трудових відносин. Підвищується  актуальність забезпечення гідної праці в системі 
формування соціальної політики та поступової адаптації трудового законодавства України до стандартів 
європейських країн, що є однією з вимог щодо виконання планів імплементації актів ЄС, про що зазначається в 
ст. 291 «Багатосторонні трудові стандарти та угоди» та Главі 21 «Співробітництво у галузі зайнятості, 
соціальної політики та рівних можливостей» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 
сторони (УАЄС) [1]. Зокрема, мова йде про стандарти у сфері зайнятості, соціальної політики, рівних 
можливостей та попередження будь-якої дискримінації, захисту трудових прав працівників, підвищення рівня 
безпеки та охорони здоров’я на виробництві.  

Співробітництво України з Міжнародною організацією праці (МОП) відбувається з в межах програми її 
забезпечення в Україні. На початку року було схвалено чергову Програму Гідної праці для України на 2016-
2019 роки з виокремленням наступних пріоритетів: сприяння зайнятості та розвитку сталих підприємств задля 
стабільності та зростання; сприяння ефективному соціальному діалогу; покращення соціального захисту і умов 
праці [2]. 

Координатором МОП в Україні Сергієм Савчуком було підкреслено результати реалізації поточної 
Програми, яка вже має низку досягнень, зокрема, у питаннях удосконалення колективних переговорів, 
соціального діалогу, управління трудовою міграцією, зміцнення інституцій інспекції праці та служби занятості, 
попередження дискримінації у сфері праці, аспектах ВІЛ/СНІДу на робочому місці, прогрес щодо ратифікації 
деяких конвенцій тощо [3]. 

Слід сказати, що за час співпраці з ЄС було внесено зміни у низку нормативно-правових документів з 
питань зайнятості та соціального захисту населення. Регулярні звіти представлені на офіційному сайті 
Міністерства соціальної політики України. В той же час, дослідження ринку праці України та соціально-
трудових відносин вказує на те, що особливістю українських реалій є наступне – проведені реформи не сприяли 
в повній мірі формуванню позитивних тенденцій на ринку праці України, що негативно позначилося на рівні 
економічної активності населення та безробіття. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різноманітні аспекти євроінтеграції висвітлені в публікаціях 
багатьох вітчизняних авторів. Так, економічні вигоди та історичні засади досліджує Н. Резнік [4]. На 
формування інноваційних систем звертають увагу науковці ДУ «Інституту економіки та прогнозування НАН 
України» [5]. Вивчається досвід країн-сусідів [6]. Дослідженню розвитку соціально-трудової сфери України в 
контексті процесу глобалізації та євроінтеграції присвячено праці таких науковців, як С. Гринкевич [7], А. 
Колот [8], Н. Мехеда, А. Маренич [9], І. Петрова [10], О. Позняк [11] тощо. Регіональний вимір 
євроінтеграції представлено в науково-аналітичній доповіді вчених Інституту регіональних досліджень НАН 
України [12]. 

Результати досліджень підтверджують той факт, що процеси євроінтеграції формують не тільки 
передумови розвитку, а й певні соціальні ризики для українського суспільства, в т.ч. в соціально-трудовій 
сфері. Тому, метою статті стало визначення здобутків, соціальних ризиків процесу євроінтеграції для 
соціально-трудової сфери України, що обумовлюється особливостями українського інституціонального 
середовища, для визначення пріоритетів забезпечення гідної праці.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Не дивлячись на зусилля інститутів соціально-трудових 
відносин тенденції ринку праці України є невтішними, що стало наслідком політичної та економічної кризи. 
Так, на фоні абсолютного зменшення чисельності економічно активного та зайнятого населення, знижується і 
значення за відносними показниками. Спостерігається підвищення рівня безробіття та економічної 
неактивності населення. Збільшується частка зневірених осіб на ринку праці. Соціально-трудові відносини 
носять нестабільний характер, про що свідчать показники обороту робочої сили по прийому та звільненню. 
Зменшився попит на робочу силу, що призвело до збільшення навантаження на одне робоче місце. Детальна 
інформація за 2010-2015 рр. наведена в таблиці 1. 

 
Таблиця 1 

Тенденції ринку праці в 2010-2015 рр. 
Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 
Економічно активне населення у віці 

15-70 років, тис. осіб 
20894,1 20893,0 20851,2 20824,6 19920,9 18097,9 

Рівень економічної активності 
населення, % 

63,6 64,2 64,5 64,9 62,4 62,4 

Економічно неактивне населення, тис. 
осіб 

11945,0 11657,4 11456,9 11270,1 12023,0 10925,5 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 5 6 7 

Рівень економічної неактивності 
населення, % 

36,4 35,8 35,5 35,1 37,6 37,6 

 Зайняте населення у віці 15-70 років, 
тис. осіб 

19180,2 19231,1 19261,4 19214,2 18073,3 16443,2 

Рівень зайнятості населення, % 58,4 59,1 59,6 60,2 56,6 56,7 
Безробітне населення у віці 15-70 років, 

тис. осіб 
1713,9 1661,9 1589,8 1510,4 1847,6 1654,7 

Рівень безробіття, % 8,2 8,0 7,6 7,3 9,3 9,1 

Попит на робочу силу, тис. осіб 60,1 55,4 45,1 42,5 35,3 
41,3 

(в середньому за 
січень-вересень 

2015 р.) 
Навантаження незайнятого 

(безробітного) населення на одне вільне 
робоче місце (вакантну посаду), осіб 

9 9 11 11 14 10 
(в середньому за 
січень-вересень 

2015 р.) 
Коефіцієнт обороту робочої сили по 
прийому, у % до середньооблікової 
кількості штатних працівників 

25,0 28,3 26,1 26,6 22,8 17,7 
(в середньому за 
січень-вересень 

2015 р.) 
Коефіцієнт обороту робочої сили по 
звільненню, у % до середньооблікової 

кількості штатних працівників 

27,7 30,5 29,9 30,33 30,3 22,2 
(в середньому за 
січень-вересень 

2015 р.) 
Джерело: [13, c. 140, 142,144, 145, 146, 162, 194, 195; 14, с. 3; 15] 

 
Серед проблемних питань залишаються довготривале безробіття та неповна зайнятість. Слід нагадати, 

що метою Лісабонської стратегії було зменшення його ще до 2010 р. до рівня 2 %. В Україні станом на 2014 р. 
питома вага безробітного населення з довготривалою незайнятістю становила 20,1 %, питома вага осіб, які 
намагалися  шукати роботу або започаткувати власну справу становила – 12,8 % [13, c. 1123, 124]. 

Збільшується частка осіб, переведених з економічних причин на неповний робочий день (тиждень) з 
7,8 % в 2013 р. до 9,9 % в 2014 р. [16, c. 74]. Такі факти вказують на загрозу соціально відторгнення на ринку 
праці України. 

Результати попередніх досліджень підтверджують невиконання основних функцій системи оплати 
праці в Україні, про що свідчать: відставання темпів росту продуктивності праці й середньої заробітної плати 
від темпів країн ЄС; низька питома вага заробітної плати в структурі доходів населення та, навпаки, велика 
питома вага соціальної допомоги та інших одержаних поточних трансфертів; наявність суттєвої диференціації у 
розмірах заробітної плати; низький рівень модальної заробітної плати у порівнянні з середньою; наявність такої 
категорії людей, як працюючі бідні. Це призводить до нездатності домогосподарств забезпечити гідний рівень 
життя, відсутності у більшості з них умов самореалізації, бідності та соціальної нестабільності [17]. 

Наведені тенденції негативно відбиваються на рівні людського розвитку, адже праця є найважливішим 
джерелом доходів, а соціально-трудові відносини вагомим чинником соціальної інклюзії населення, що 
невигідно позиціонує Україну на фоні країн ЄС. Майже всі країни ЄС, окрім Румунії та Болгарії, за ІЛР 
відносяться до першої групи з дуже високим рівнем розвитку. Значення для України відповідає другій групі – з 
високим рівнем. До показників по Україні, що відповідають рівню країн ЄС, варто назвати тривалість навчання, 
мобільність і комунікації. Аналіз за складовими індексу доводить  слабкі позиції в порівнянні з країнами ЄС за 
такими показниками, як: ВНД на душу населення, людська безпека та очікувана тривалість життя при 
народженні [18]. Слід сказати, що значення очікуваної тривалості життя дещо підвищилося за останні роки, 
однак, все ще залишається нижчим у порівнянні з країнами ЄС. Одночасно, за самооцінкою населенням 
України стану здоров’я визнається здебільшого як задовільний (45,0 %). 43,3 % населення зазначають про 
добрий стан та 11,7 % - поганий. В той час, як Європейські країни відзначаються високою питомою вагою 
населення, яке вважає стан здоров’я добрим (66,8 %). На задовільний стан вказали 23,3 % та 9,9 - на поганий 
[19]. 

Актуальним для України є удосконалення трудового законодавства у відповідності до вимог ЄС зі 
спрямуванням на захист найманого працівника. За даними Державної служби статистики України не охоплено 
колективним договором 23,9 % працівників. 1,6 тис. осіб приймали участь у страйках, не вирішено 227 вимог 
найманих працівників на кінець 2014 р. [16, c. 240, 250]. Серед статей Кодексу України про адміністративні 
порушення, які частіше порушуються – вимоги законодавства про працю та про охорону праці (ст. 41) [20; 21]. 
В меншій мірі – порушення чи невиконання колективного договору, угоди (ст. 41.2). Незначною є кількість 
звернень за ухилення від участі в переговорах щодо укладання, зміни або доповнення колективного договору, 
угоди (ст. 41.1). Останнім в даному переліку є – ненадання інформації для ведення колективних переговорів і 
здійснення контролю за виконанням колективного договору, угоди. У зв’язку з цим, відбулися деякі зміни в 
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трудовому законодавстві України спрямовані на посилення захисту найманих працівників та посилення 
відповідальності роботодавців перед найманими працівниками, що відповідає європейським соціальним 
стандартам [22]. Так, було посилено відповідальність роботодавців для забезпечення дотримання трудових 
гарантій працівників, які були призвані на військову службу. 

Реаліями сьогодення стало необхідність вирішення питання забезпечення соціально-трудової інклюзії 
та зниження рівня бідності переміщених осіб з тимчасово окупованої території України. На врахування 
керівних принципів ООН з питання переміщення осіб в середині країни [23] відбулося посилення сприяння 
зайнятості населення, про що зазначається в розділі IV Закону України «Про зайнятість населення», в т.ч. 
соціально-трудовій інклюзії внутрішньо переміщених осіб, шляхом компенсації витрат роботодавцю на оплату 
праці та безробітному у вигляді фінансування транспортних витрат на переїзд до іншої адміністративно-
територіальної одиниці (ст. 24.1). 

Таким чином, що реалізація положень УАЭС сприятиме удосконаленню соціально-трудових відносин з 
урахуванням міжнародних норм, що є важливим при формуванні зваженої соціальної політики держави; 
підвищенню соціальних стандартів працюючого населення, соціального захисту, якості трудового життя, 
забезпеченню гідної оплати праці. Посилюється питання підвищення соціальних гарантій та їх забезпечення у 
відповідності з вимогами та зобов’язаннями України у зв’язку з ратифікацією Конвенції Міжнародної 
організації праці № 102 про мінімальні норми  соціального забезпечення. 

В той же час, не можна залишати поза увагою соціально-економічні ризики процесу євроінтеграції для 
ринку праці України, що характеризуються особливостями інституціонального середовища. Соціальними 
проблемами захисту прав найманих працівників є їх недосконала юридична підтримка та їх нормативно-
правова освіченість. Виникає необхідність збільшення витрат на забезпечення зовнішнього контролю 
дотримання трудового законодавства. 

Одночасно, для роботодавців це буде супроводжуватися збільшенням витрат, пов’язаних із 
юридичними консультаціями та судовими витратами у зв’язку з необхідністю захисту своїх прав при співпраці 
з у  недобросовісними найманими працівниками. Наслідком для шукачів роботи стане підвищення вимог та 
ускладнення процедури працевлаштування, що є характерним для країн ЄС. 

У відповідності з підвищенням соціальних стандартів проблемним питанням є забезпеченість фонду 
оплати праці, що потребує удосконалення механізмів оподаткування за рахунок податкових знижок, 
податкових пільг, соціальних кредитів. 

Проведенні дослідження впливу глобалізаційних процесів доводять формування двох типів країн. До 
першого відносяться країни, які отримують, здебільшого, вигоди від даного процесу, другі, які опиняються в 
умовах залежності від країн першого типу та, відповідно, характеризуються негативними соціально-
економічними наслідками, в т. ч. у сфері праці, серед яких зниження мотивації працюючого населення, що 
може призвести до «пастки» низької продуктивності, формування попиту на дешеву робочу силу. Наразі 
відповідно до наведеного для України є загроза бути віднесеною до країн другого типу. Гострим є питання 
збереження трудового потенціалу країни внаслідок трудових міграцій, виїзд з країни високообдарованої та 
конкурентоспроможної молоді. Наведене потребує пошуку напрямів вирішення даної проблеми. 

З метою удосконалення механізму забезпечення гідної праці та підвищення авторитету країни в 
європейському співтоваристві слід розглянути питання щодо посилення виконання вже ратифікованих 
Конвенцій, за нормами яких є порушення в Україні, серед таких: Конвенція про свободу асоціації та захист 
права на організацію № 87, Конвенція про захист заробітної плати № 95, Конвенція про застосування принципів 
права на організацію і на ведення колективних переговорів № 98, Конвенція про сприяння колективним 
переговорам № 154, Конвенція про мінімальні норми соціального забезпечення № 102, Конвенція про захист 
вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця № 173 [24]. 

Підвищення рівня зайнятості населення на принципах гідної праці можливо шляхом удосконалення 
механізмів забезпечення інфорсменту в соціально-трудовій сфері у зв’язку з чим потрібно посилити захист 
працівників у випадку затримки заробітної плати та забезпечення задоволення грошових вимог найманих 
працівників у разі не конкурентоспроможності роботодавця шляхом створення Гарантійної установи. 

Слід розглянути питання про ратифікацію наступних Конвенцій МОП: Конвенція про організацію 
служби зайнятості № 88, Конвенція про основні цілі та норми соціальної політики № 117, Конвенція про 
безпеку та гігієну праці у будівництві № 167, Конвенція про приватні агентства зайнятості № 181, Конвенція 
про гідну працю домашніхпрацівників № 189, Конвенція про сприяння зайнятості та захист від безробіття № 
168, Конвенція про захист материнства № 183 [24]. 
 Серед Конвенцій, які слід прийняти в подальшій перспективі: Конвенція про безпеку та гігієну праці у 
будівництві № 167, Конвенція про безпеку в застосуванні хімічних речовин на виробництві № 170, Конвенція 
про умови праці в готелях, ресторанах та аналогічних закладах № 172. [24] 

Ратифікація зазначених конвенцій має передбачати попередні заходи забезпечення рентабельності 
вітчизняних підприємств. Забезпечення стандартів гідної праці можливо за рахунок розвитку взаємозалежності 
між стратегіями економічного розвитку та ринку праці з формуванням інвестиційної зайнятості, коли робочі 
місця створюються в конкурентоспроможних секторах економіки і затрати на розвиток соціально-трудових 
відносин розглядаються як інвестиції. В подальшому пропонується перейти від інвестиційної до інноваційно-
інвестиційної моделі зайнятості. Відмінною рисою останньої є створення робочих місць з урахуванням 
необхідності інноваційного розвитку економіки.  
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Як засіб зменшення диференціації доходів громадян слід посилити прогресивне оподаткування доходів 
фізичних осіб для багатих категорій населення. 

Розвиток бізнесу як ресурсу створення робочих місць можливе за рахунок зменшення 
інституціонального навантаження. Для формування сприятливого регуляторного клімату важливим є вивчення 
досвіду країн, які є лідерами в питаннях забезпечення легкості ведення бізнесу. Так, серед країн-лідерів за 
індексом DB слід назвати наступні: Сінгапур, Гонконг (Китай), Нова Зеландія, Сполучені Штати Америки, 
Данія, Малайзія, Республіка Корея, Грузія, Норвегія, Великобританія, Австралія, Фінляндія, Ісландія, Швеція, 
Ірландія, Тайвань (Китай), Литва, Таїланд, Канада [25].  

Однією з слабких ланок для України є захист інвесторів. Серед країн – лідерів з даного питання слід 
назвати Нову Зеландію, Сінгапур, Китай, Канаду, США, Ізраїль, Великобританію, Словенію, Албанію, Грузію, 
Македонію, Японію, Бельгію. 

Гострим для України постає питання оподаткування. Посильні адміністративні зобов’язання характерні 
для Об’єднаних Арабських Еміратів, Катару, Саудівської Аравії, Китаю, Сінгапуру, Канади, Данії, 
Великобританії, Люксембургу, Швейцарії, Норвегії, Казахстану. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Взяті 
Україною зобов’язання при підписанні Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським 
Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони стало 
передумовою подальшого розвитку і соціально-трудових відносин. Не дивлячись на такі переваги, як 
підвищення рівня соціальних стандартів, посилення захисту прав та гарантій найманих працівників, 
залишаються невирішеними питання формування механізмів забезпечення гідної праці та збереження 
людського та трудового потенціалу в процесі міграційного перерозподілу економічно активного населення в 
Єврозоні. 

Зменшення соціальних ризиків на ринку праці України залежить від злагодженої та комплексної 
програми дій в усіх сферах економічного розвитку та формування інноваційно-інвестиційної моделі зайнятості, 
сутність якої полягає в створенні робочих місць на засадах розвитку ринку інвестицій в інноваційних сферах 
економічної діяльності, чому будуть присвячені подальші публікації. 
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Аннотация. В статье обозначены основные тенденции урбанизации в Украине на фоне глобализации, а 
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URBANIZATION TRENDS IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF ECONOMIC SECURITY THREATS 
 

Abstract. The article outlined the main trends of urbanization in Ukraine with the background of globalization. 
Main threats of urbanization to sustainable development and economic security are identified. 

Keywords: urbanization, urban areas, city, economic security. 
 
Актуальність і постановка проблеми. Вплив глобалізації на показники урбанізації обумовлює 

надзвичайно важлива відмінність між нинішніми тенденціями і тенденціями минулого. Міста пожинають 
більшість благ, принесених глобалізацією та поступовою інтеграцією економік країн світу. Люди прямують 
туди, де є робочі місця, які, в свою чергу, з’являються там, де здійснюються капіталовкладення і економічна 
діяльність. І те, і інше все частіше концентрується в містах, великих і малих, або навколо них. 

Однак далеко не всі міста створюють достатню кількість робочих місць, що дозволяє задовольнити 
потреби їх мешканців, число яких все збільшується. Більш того, не всі сегменти населення в рівній мірі 
користуються благами урбанізації; вони не доходять до тих, хто традиційно знаходиться в соціальній та 
економічній ізоляції, - наприклад, мігрантів. 

Аналіз останній досліджень і публікацій. Урбанізація є складним комплексним явищем, виміряти яке 
за допомогою одного показника практично неможливо. Урбанізація розглядається вченими і громадською 
думкою як, загалом, позитивна тенденція розвитку світу, як об’єктивний процес, пов’язаний із забезпеченням 
для все більшого числа жителів планети умов для більш зручного та комфортного життя, для більш повного 
розвитку здібностей, для більш безпечного і здорового життя. Б. Кохен [1] аргументує, що за останні 20 років 
багато урбанізованих територій зазнали різкого розширення в результаті швидкого зростання населення, а 
також під впливом  економічних перетворень, спричинених поєднанням швидких технологічних і політичних 
змін. Андерсен Н. [2; с. 3] пов’язує урбанізацію передусім із якісною  зміню стилю життя осіб у місті та 
приміських зонах. 

Звичайно, урбанізацію супроводжують не тільки позитивні зміни в житті людей, але і негативні. Можна 
довго перераховувати ті негативні чинники, які сьогодні пов’язують із неконтрольованою урбанізацією. Це і 
забруднення навколишнього середовища, перенаселеність і пов’язане з нею виникнення «кварталів бідних» у 
містах-мегаполісах, підвищена злочинність і багато інших небажаних явищ. Проте, урбанізація багатьма 
науковцями (Еденсон Т., Марк Дж. [3]) вважається в цілому прогресивним явищем.  

Берг В., Древетт Р., Клаассен Л. [4; c. 15], досліджуючи природу та наслідки урбанізації в Європі, дійшли 
висновку, що для майбутнього стратегічного планування розвитку урбанізованих територій країни необхідно 
дати відповідь на два запитання: 1) які фактори спонукали до тенденцій розвитку в минулому, і яка була вага 
кожного фактора; 2) які тенденції можуть повторитися чи продовжитися в майбутньому за умовиіснування тих 
же чинників. Саме тому важливо виокремлювати ключові тенденції процесу урбанізації з врахуванням 
контексту сучасних економічних та суспільно-політичних умов. 

Мета статті полягає в окресленні основних тенденцій урбанізації в Україні на тлі глобалізації, а також у 
визначенні загроз урбанізації для сталого розвитку та економічної безпеки держави. 

Виклад основного матеріалу. Як і в глобальному масштабі, в Україні спостерігається стала тенденція 
до зростання частки міського населення (рис. 1). У 1965 р. показник урбанізації України перетнув межу 50 %. 
Це значно раніше, ніж загалом у світі. У світовому вимірі урбанізація подолала 50 % рубікон у 2007 р. Хоча 
зростання кількості міського населення  відбувається повільніше, ніж у країнах Європи. Адже у Європі  вже у 
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1950 р. рівень урбанізації становив 51,5 %. Це відставання України від Європи поступово скорочується. Так, за 
прогнозами ООН в 2050 р. частка міського населення України сягне 79,0 %, а в Європі – 82,0 %. 
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Рис. 1. Динаміка частки міського та сільського населення України, 1950 – 2050 рр.  
(2018 – 2050 рр. – прогноз) 

Примітка: побудовано автором за [5] 
 
До визначальних тенденції урбанізації відноситься затихання темпів приросту міського населення 

(рис. 2). Чим більшим є рівень урбанізації, тим повільніше відбувається наступний процес поширення міських 
форм розселення. У минулому столітті вищі темпи приросту міського населення спостерігалися у повоєнні 
роки, в часи відновлення економіки і розбудови промислових центрів. (50-ті роки ХХ ст.). У наступні 
десятиліття ці темпи планомірно знижувалися як об’єктивне явище на тлі збільшення масштабів урбанізації.  
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Рис. 2. Динаміка темпів приросту міського населення, 1950 – 2050 рр. (2020 – 2050 рр. – прогноз) 
Примітка: побудовано автором за [5] 

 
Важливо зазначити, що урбанізаційні процеси чутливі до економічних шоків. Так, світова економічна 

криза 1997-1998 рр. призвела до значного безробіття у багатьох країнах світу, особливо у міста, що негативно 
відобразилося на темпах приросту міського населення. В Україні цей період відбулася масштабна хвиля 
еміграції, що розпочалася в 90-х роках ХХ ст. Це поглибило демографічну кризу і відобразилося у скороченні 
кількості населення країни загалом та кількості міського населення зокрема (рис. 3). До сьогодні збереглася 
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тенденція скорочення, а не приросту міського населення в Україні. За попередніми оцінками така ситуація буде 
спостерігатися і в наступні кілька десятиліття. 
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Рис. 3. Динаміка кількості міського населення в Україні, 1950 – 2050 рр. (2020 – 2050 рр. – прогноз) 
Примітка: побудовано автором за [5] 

 

60 % міського населення України, як і раніше, проживає в населених пунктах, де налічується менше 
300000 осіб. Як показано на рис. 4, протягом останніх десятиліть в менш великих містах незмінно проживало 
більше половини від загального числа городян країни. Більш того, передбачається, що в період 2015 – 2030 
років на їх частку припадатиме майже половина приросту міського населення. З цієї діаграми також видно, що з 
часом «шматок» більших міст в «міському пирозі» буде повільно збільшуватися, проте в найближчому 
майбутньому домінуючу роль в цьому плані будуть грати менш великі міста. 

Той факт, що на частку менш великих міст буде, як і раніше, доводиться досить значна частка міського 
населення, викликає як позитивну реакцію, так і стурбованість. Позитивний момент полягає в тому, що вживати 
необхідних заходів, в принципі, легше в менш великих містах. Наприклад, вони зазвичай проявляють більшу 
гнучкість, коли мова йде про розширення їх території, залучення інвесторів та прийнятті відповідних рішень. 

Стурбованість ж викликає те, що в менш великих містах зазвичай є більше невирішених проблем і менше 
людських, фінансових і технічних ресурсів. У менш великих містах, особливо в тих, де проживає менше 100000 
осіб, помітно гостріше постають проблеми житла, транспорту, забезпечення жителів водопровідною водою і 
видалення відходів, а також проблеми з наданням інших послуг.  

Менш великим містам може принести користь загальносвітова тенденція до політичної та 
адміністративної децентралізації, в рамках якої національні уряди передають місцевим органам управління 
частину своїх владних повноважень і функцій зі збору надходжень. Теоретично це відкриває для кожного 
місцевого органу влади можливості в плані використання своїх унікальних переваг з метою залучення 
інвестицій та активізації економічної діяльності. Глобалізація, яка все частіше «визначає», де матиме місце 
економічне зростання, може сприяти цьому процесу, оскільки менш нагальною стає необхідність концентрації 
певних видів економічної діяльності. 

Багато малих міст поки що не можуть скористатися вигодами такої децентралізації. Проте через 
вдосконалення управління, отримання більш адекватної інформації та підвищення ефективності залучення 
ресурсів місцевих органів управління, використовуючи внутрішньо притаманну їм гнучкість, завдяки 
децентралізації вони можуть нарощувати потенціал, необхідний їм для вирішення проблем, що породжуються 
зростанням міст.  

 
Рис. 4. Динаміка розподілу міського населення України за розміром населених пунктів,  

1950 – 2030 рр. (2020 – 2030 рр. – прогноз) 
Примітка: побудовано автором за [5] 
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Однією з ключових тенденцій сучасної урбанізації є укрупнення міст, посилення концентрації населення 
на урбанізованих територіях, що спричиняє розростання міських агломерацій. П’ятнадцять найбільших міських 
агломерацій України становлять понад 39 % усього міського населення країни (табл. 1). Особливим динамізмом 
характеризується розвиток м. Києва: з1960 р. по 2015 р. його частка у міському населенні України зросла з 5,8 
% до 9,5 %. Паралельно із цим спостерігається концентрація виробництва у великих містах на тлі 
уповільненого розвитку більшості середніх та малих міст з малорозвиненим промисловим сектором, 
неконкурентним ринком послуг. Відтак, для великих міст зростають загрози екологічного характеру, а для 
малих та середніх міст притаманною є слабкість економічної складової сталого розвитку. 

Таблиця 1 
Динаміка частки міського населення, що проживає в найбільших міських агломераціях України,  

1960 – 2015 рр. 
Міська агломерація 1960 р. 1970 р. 1980 р. 1990 р. 2000 р. 2010 р. 2015 р. 

Київ 5,8 6,4 7,1 7,5 7,9 8,9 9,5 
Харків 4,9 4,8 4,8 4,6 4,5 4,6 4,6 
Одеса 3,5 3,5 3,4 3,2 3,1 3,2 3,2 
Дніпропетровськ 3,4 3,4 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 
Донецьк 3,6 3,4 3,4 3,2 3,1 3,1 3,0 
Запоріжжя 2,3 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,4 
Львів 2,1 2,2 2,2 2,3 2,2 2,3 2,4 
Кривий Ріг 2,0 2,2 2,1 2,0 2,0 2,1 2,2 
Миколаїв 1,2 1,3 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 
Маріуполь 1,5 1,8 1,6 1,5 1,5 1,5 1,4 
Луганськ 1,4 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 
Вінниця 0,7 0,8 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 
Севастополь 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 
Сімферополь 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 
Макіївка 1,8 1,5 1,4 1,2 1,2 1,1 1,1 
Разом 36,0 37,3 38,2 37,3 37,6 38,6 39,2 

Примітка: побудовано автором за [5] 
 

Імпульси до розвитку (інтелектуальні, виробничі, соціальні) завжди поширюються з місць найвищої 
концентрації людських ресурсів. Аналіз світової практики урбанізації показує, що такі центри формуються там, 
де середня щільність складає 350 осіб на 1 км2. Малозаселені території не можуть продукувати такі імпульси і 
водночас не можуть стати надійним ринком збуту товарів і послуг. В Україні найбільша густота населення 
притаманна для м. Києва – 7,2 тис. осіб на 1 км2 (рис. 5). 
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Рис. 5. Щільність населення в найбільших міських агломераціях України, 2016 р. [5] 

Примітка: побудовано автором за [5] 
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Теоретично, розвиток агломерацій пов’язаний, перш за все, з економічними вигодами – так званою 
агломераційною економією витрат внаслідок об’єднання різних видів діяльності в одному місці, відмовою від 
дублювання функції на територіях членів агломерацій (міських районів, приміських зон). Економічний виграш 
від зростання площі і чисельності населення міста дає ефект лише до певних меж – до тих пір, поки транспортні 
витрати на перевезення товарів, сировини і пасажирів будуть вигідні при даних витратах виробництва і не 
призводитимуть до зниження якості середовища. Агломерація потребує планування і бюджетування соціальної, 
транспортної, екологічної, інженерної інфраструктур, виходячи із загальних потреб, що дозволяє оптимізувати 
землекористування, визначити нові території для розвитку (розміщення місць проживання і ведення бізнесу), 
виключити дублювання. 

В Україні агломерації стали переважно результатом стихійного росту міст, що поглинали сукупність 
поселень-супутників. Саме такі агломерації дослідник Мішель Руже назвав «раковою формою містобудівних 
утворень». В Україні відсутня практика чіткого планування розвитку міст та прилеглих до них територій, що 
створює інституційні перешкоди для здійснення інтегрованого сталого розвитку та економічної безпеки 
урбанізованих територій. Так, багато міст України не мають чітко визначених (затверджених) меж їх територій. 
Внаслідок цього новозбудовані житлові масиви великих міст досить часто опиняються не у міській, а у 
районній адміністративній приналежності (що обумовлює конфліктні ситуації, спричиняє складнощі із 
залученням інвесторів). При плануванні розвитку міст, як правило, не враховується ресурсний (у т.ч. 
земельний) потенціал прилеглих територій; у генеральних планах розвитку міст, зазвичай, немає чіткого 
розуміння (та стратегічного бачення перспектив) використання земельних ресурсів та ресурсного потенціалу 
прилеглих до міст територій. Міста цілеспрямовано не використовують ресурсний потенціал прилеглих 
приміських поселень (у т.ч. сільських територій навколо міст) у межах інтегрованого підходу до сталого 
розвитку урбанізованих територій. Отже, розвиток міст та урбанізованих територій в Україні, здебільшого,  
відбувається стихійно. 

Обмеженість доступу громадськості до генеральних планів міст, наявність у них невідповідностей 
потребам громад призводять до здійснення забудови з порушенням базових положень генеральних планів, а 
також із порушенням будівельних, санітарно-гігієнічних, екологічних, протипожежних норм. Найбільш 
поширеними наслідками цієї проблеми є вирубування парків, забудова внутрішньодворової території, 
блокування протипожежних виїздів, знищення зливних водостоків, швидка руйнація старих житлових будинків 
(у т.ч. тих, що мають історичну цінність) під впливом робіт із будівництва нових сучасних житлових об’єктів 
(як правило – багатоповерхівок), пошкодження пам’яток історії та архітектури, спотворення традиційних 
ландшафтів тощо. 

Згідно дослідження, проведеного Східноукраїнським центром громадських ініціатив, у абсолютній 
більшості міських населених пунктів України генеральні плани є недоступними для громадськості. Доступ до 
генеральних планів обмежено насамперед грифом «Для службового користування», меншою мірою – грифом 
«таємно». Зафіксовані численні випадки, коли органи місцевого самоврядування не надають доступу до 
генеральних планів без пояснення причин, або, посилаючись на підстави, які відсутні в українському 
законодавстві [6].  

Генеральні плани багатьох міст є застарілими і потребують коригування. Оновлення генеральних планів 
міст визначить потреби в територіях для забудови та іншого використання; у зміні меж населеного пункту, 
черговість і пріоритетність забудови та іншого використання територій; визначить межі функціональних зон, 
пріоритетні та допустимі види використання і забудови територій.  

Неконтрольований розвиток міських агломерацій, що не супроводжувався відповідними заходами 
регіональної політики, спричинив низку негативних наслідків та ризиків для економічної безпеки держави, 
серед яких: 

- погіршення екологічної ситуації внаслідок збільшення інтенсивності транспортних потоків, зростання 
обсягів промислових забруднень, неналежного поводження з твердими побутовими відходами; 

- зростання витрат на побудову дорожньо-транспортних мереж, а також затрат на утримання 
транспортної інфраструктури; 

- посилення нерівномірності розподілу податкової бази на території агломерації, і як наслідок, значне 
збільшення розриву в доходах між адміністративними одиницями, які знаходяться  в центрі та на периферії 
агломерації. 

Висновки. Отже, визначальними тенденціями урбанізації в Україні є: динамічне зростання рівня 
урбанізації на фоні загального скорочення кількості населення країни, у тому числі міського; зосередження 
основної маси міського населення у містах з чисельністю до 300 тис. осіб; укрупнення міст, посилення 
концентрації населення на урбанізованих територіях, що спричиняє розростання міських агломерацій; 
стихійний розвиток агломерацій в умовах відсутності продуманого генерального планування міського простору 
та урбанізованих територій. 

Урбанізація здатна зробити міста більш процвітаючими, а країну більш розвиненою і заможною, однак 
часто міста виявляються абсолютно непідготовленими до виникнення просторових, демографічних та 
екологічних проблем, пов’язаних з урбанізацією. В цілому тенденції урбанізації в Україні формувалися  на фоні 
загострення проблем та загроз економічній безпеці урбанізованих територій, а саме: 

1. В  екологічному аспекті: через поєднання таких факторів, як антропогенне навантаження, значну 
залежність від використання приватних легкових автомобілів і наявність величезних прилеглих до міст районів, 
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що поглинаючих ресурси і в багатьох випадках зазіхають на заповідні природні території – в основному в 
інтересах приватного сектора, а не громадянського суспільства. 

2. У соціальному аспекті: в зв’язку з формами міського розвитку, що приводять до нерівномірного 
накопичення багатств. Містам стає все складніше забезпечувати інтеграцію внутрішньо переміщених осіб і 
обмін людськими, соціальними, культурними та інтелектуальними активами, включаючи культурну спадщину і 
антропогенне середовище, що призводить до просторової фрагментації за ознаками етнічної приналежності, 
доходів або за іншими соціальними рисами. 

3. В економічному плані: через поширення безробіття і неповної зайнятості, існування різних форм 
нестабільних і низькооплачуваних робочих місць, що призводить до додаткових економічних обмежень, 
нерівного доступу до основних послуг і зниження якості життя для багатьох людей. 
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Постановка проблеми. Глобальні процеси, що характеризують сучасний етап розвитку світового 

господарства, здійснюють вагомий вплив на нього, змінюють його структуру, трансформують складові його 
елементи. Рушійними силами розвитку глобального господарського простору виступають, передусім, умови 
виробництва, економічні потреби, економічні інтереси, економічні суперечності, що виникають на 
національному, регіональному та міжнародному рівнях функціонування світогосподарського комплексу. 
Зазначені компоненти рушійних сил формуються в умовах переходу світової спільноти до функціонування на 
основі концепції сталого розвитку, яка передбачає вирішення проблем збереження та відтворення 
навколишнього природного середовища і забезпечення високого рівня життя населення країн світу. Це 
зумовлює важливість врахування екологічних потреб в системі рушійних сил розвитку світової торгівлі як 
найбільш динамічно зростаючої структурної ланки міжнародних господарських зв’язків. Необхідність 
задоволення зазначених потреб формується в умовах підвищення значення екологічної складової розвитку 
торговельних відносин між країнами світового співтовариства, що висуває нові вимоги до форм, методів та 
інструментів їх здійснення. 

Мета статті – дослідження екологічних потреб в системі рушійних сил розвитку світової торгівлі та 
обгрунтування пріоритетів їх формування з урахуванням концепції сталого функціонування глобального 
економічного простору. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сутність та взаємозв’язок економічних потреб, економічних 
інтересів, економічних суперечностей та їх ролі в системі рушійних сил розвитку світового господарства є 
предметом досліджень зарубіжних та вітчизняних науковців. Особливої уваги в цьому зв’язку заслуговують 
наукові праці Є. Авдокушина, В. Базилевича, A. Бойченка, М. Вебера, А. Гальчинського, Ф. Гегеля, Дж. 
Гаррета, В. Горбуліна, М. Єрмоленка, О. Кірєєва, К.Кривенка, А.Маршалла, А.Маслоу, С. Мочерного, Ю. 
Ніколенка, М. Осьмової, Е. Прусова, А. Румянцева, О. Рогача, О. Степури, В. Федоренка, А.Філіпенка. 

В свою чергу питання екологізації світової торгівлі та визначення екологічних потреб її суб’єктів 
розглядаються в працях Т. Акімової, К. Андерсона, О. Веклич, Л. Гринів, Г. Дейлі, П Ерліха, Д. Есті, Л. 
Купінець, Л. Мельника, Т. Туниці, Дж. Фарлея, В. Хаскіна та ін. Проте питання ролі екологічних потреб в 
системі рушійних сил розвитку світової торгівлі потребує подальшої розробки. 

Основні результати дослідження. Розвиток світового господарства характеризується зростанням 
обсягів виробництва та інтенсифікацією торговельних потоків між його суб’єктами. Це сприяє з однієї сторони, 
виникненню нових вимог до якості, вартості, екологічності продукції, що реалізується на світових ринках, а з 
іншої – впливає на товарну кон’юнктуру, умови та специфіку реалізації, встановлення зв’язку зі споживачами. 
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Йдеться, насамперед, про існування прямого зв’язку між умовами виробництва, економічними потребами, 
економічними інтересами, економічними суперечностями, які формують систему рушійних сил розвитку 
світової торгівлі, що, в свою чергу, виступає похідною від рушійних сил розвитку суспільного виробництва. В 
загальному вигляді система рушійних сил екологізації світового господарства може бути представлена 
наступним чином (див. рис. 1): 

        

                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Система рушійних сил екологізації світового господарства 
 
Умови виробництва в країнах світу як одна з рушійних сил розвитку світового господарства в цілому та 

міжнародної торгівлі зокрема, різняться в залежності від геополітичного розташування країн, рівнів 
економічного розвитку, обсягів природно-ресурсних потенціалів, а також способів природокористування. До 
видів діяльності, які становлять підвищену екологічну небезпеку відносять саме ті види виробничої діяльності, 
які є найбільш прибутковими складовими розвитку світової торгівлі. Це вимагає суттєвих змін в структурі 
виробництва, пошуку ресурсозбережних технологій його розширення з метою зменшення негативного 
навантаження на природне середовище. Слід зауважити, що низький рівень впровадження ресурсозбережних та 
екологічно чистих технологій призводить до того, що із загального обсягу природної речовини, яка 
застосовується у виробництві, форми кінцевого продукту набуває лише невелика її частка. В цьому зв’язку 
вагомого значення набуває застосування альтернативних джерел енергії у виробничому процесі. Таке 
виробництво або зовсім не передбачає викидів у атмосферу шкідливих речовин (вітроенергетика, 
гідроенергетика, використання геотермальних джерел та енергії Сонця) або принаймні не збільшує їх обсягу [].  

Крім того, важлива роль належить обмеженням щодо перенесення забороненого на внутрішніх ринках 
розвинутих країн виробництва на території держав з низьким рівнем економічного розвитку; заборону 
встановлення екологічних стандартів, що спричиняють зниження рівня конкурентоспроможності суб’єктів 
господарської діяльності в країнах з високим рівнем витрат на природоохоронні заходи; необхідність сприяння 
реалізації положень міждержавних екологічних угод. Таким чином зміни умов виробництва здійснюють вплив 
на розвиток торговельних відносин та зміну економічних потреб на світовому ринку у напрямі екологізації всіх 
аспектів його функціонування. 

У загальному визначенні потреба – це об’єктивна необхідність для підтримки життєдіяльності та 
розвитку людини, суспільства в цілому, яка вимагає задоволення і тому спонукає до діяльності. По своїй суті 
потреби – це спонукальні мотиви рушійних сил розвитку світової спільноти. Потреби утворюють складну 
систему, яку можна структурувати за різними критеріями . На думку, А.Маршалла класифікувати потреби 
доцільно за парним критерієм: первинні та вторинні, абсолютні та відносні, вищі та нижчі, позитивні та 
негативні, нагальні та відстрочені, індивідуальні та колективні, приватні та державні й т.д [2, с.235]. 
Загальновідомою є класифікація потреб американського соціолога А.Маслоу, згідно якої потреби 
розподіляються наступним чином від нижчого до вищого рівня: фізіологічні потреби (їжа, вода, одяг, житло), 
потреби в безпеці й захисті (гарантії доходу, охорона здоров’я і навколишнього середовища), соціальні потреби 
(соціальні контакти, духовна близькість), потреби в повазі до себе та в певному соціальному статусі, потреби в 
самовираженні та самореалізації [6, с.9].  

В свою чергу, економічні потреби - це ставлення людей до економічних умов життєдіяльності, що 
характеризується відчуттям нестачі певних благ і послуг та бажанням володіти ними, щоб подолати це відчуття. 
Походження потреб визначається двома групами причин: фізіологічними, оскільки людина є живою істотою і 
потребує певних умов та засобів існування, та суспільними, оскільки життєдіяльність людини відбувається в 
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межах суспільства [1, с.221]. Система економічних потреб є складним, комплексним утворенням. Закон 
зростання потреб людей виражає об’єктивну необхідність росту і розвитку потреб людей у тісному 
взаємозв’язку з економічним ростом, удосконаленням економічної системи і суспільства. Система економічних 
потреб світового ринку на сучасному етапі його розвитку формується під впливом та в умовах розуміння його 
суб’єктами необхідності врахування екологічних засад його розвитку. Тому доцільно зважати на формування 
системи екологічних потреб суспільства. В цілому, в процесі розвитку умов виробництва та розширення 
торговельної взаємодії між країнами світової спільноти екологічні потреби еволюціонують та змінюються з 
урахуванням комплексного впливу взаємопов’язаних чинників глобального середовища. Етапи їх еволюції 
можуть бути представлені наступним чином: розвиток засобів захисту довкілля → удосконалення технологій 
виробництва → удосконалення товарів та послуг у напрямі підвищення їх екологічності. Екологічні потреби 
можна класифікувати наступним чином: 

За характером виникнення: 
− первинні, пов’язані з існування людини: екологічно чисті продукти харчування, споживання продукції, 

виробленої на основі екологобезпечних технологій; 
− вторинні, виникнення та зміна яких зумовлені розвитком людської цивілізації, яка справляє негативний 

вплив на оточуюче середовище: зниження викидів шкідливих речовин в атмосферу, підвищення рівня 
екологічної безпеки виробництва. 

За ступенем задоволення: 
− першочергові (чисте повітря, органічна їжа); 
− другорядні (розвиток природно-ресурсного потенціалу планети). 

За суб’єктами прояву: 
− особисті (передбачають необхідність отримання відповідного рівня екологічності умов життя та 

роботи); 
− колективні (виникають в процесі взаємодії групи людей на рівні підприємства, країни, регіону з точки 

зору врахування в ній екологічних аспектів функціонування); 
− суспільні (потреби функціонування суспільства в цілому, які в контексті екологізації пов’язані з 

запровадженням міжнародних стратегій та концепцій екологічного розвитку глобального простору). 
За ступенем реалізації: 

− абсолютні, які є орієнтиром еколого-економічного розвитку і передбачають запровадження ефективних 
концепцій розвитку світового екологічного простору (зниження викидів в атмосферу, використання концепції 
сталого розвитку, повна відмова від використання хімічно небезпечних речовин у виробництві та веденні 
сільського господарства). Слід відмітити, що задоволення абсолютних потреб вимагає докорінної зміни 
сучасних умов господарювання з метою наближення їх до ідеальної моделі екологічного розвитку країн 
світової спільноти. 

− дійсні, що формуються залежно від досягнутого рівня виробництва на коротко- та середньострокову 
перспективу і пов’язані з використанням ресурсозбережних технологій у виробництві, запровадженням 
екологічних податків у діяльності підприємств та ін.; 

− фактичні, які можуть бути задоволені наявністю на ринку продукції, яка відповідає екологічним 
стандартам якості. 

В цілях та діях, спрямованих на задоволення зазначених потреб знаходять своє відображення економічні 
інтереси, які демонструють відповідний рівень та динаміку задоволення екологічних потреб [3, с.181]. Зміна 
структури потреб суб’єктів світового господарства спричиняє трансформацію системи економічних інтересів у 
напрямі їх екологізації. Екологічні інтереси за суб’єктами їх реалізації варто поділяти на особисті, 
підприємницькі, державні, інтеграційні, міжнародні. Особисті екологічні інтереси пов’язані в економічному 
аспекті з вимогами споживачів до якості продукції, екологічності сировини, з якої вона виробляється. 
Підприємства як суб’єкти світового виробництва з метою задоволення їх екологічних інтересів повинні, в 
першу чергу, зважати на відповідність виробничих перспектив діяльності на зовнішніх ринках національним 
нормам та вимогам щодо їх екологічності; необхідність використання екологічно чистої сировини у 
виробничих процесах; доцільність застосування таких складових та методів управління та організації 
виробництва, які враховують безпечність його впливу на навколишнє середовище [4, с.347]. Державні 
екологічні інтереси повинні корелюватися з вимогами суспільства щодо забезпечення екологічних умов 
функціонування складових національного господарства. Вони реалізуються у розробці концепцій, стратегій, 
програм оптимізації екологічного розвитку на національному рівні з урахуванням вимог міжнародних ініціатив 
в цій сфері. Забезпеченню державних інтересів в контексті екологічного розвитку сприяє також введення 
обмежень та заборон на застосування у виробництві шкідливих для оточуючого середовища технологій, 
речовин, які забруднюють атмосферу або загрожують погіршенню земельних ресурсів. Інтеграційні об’єднання 
зацікавлені в підтриманні всіх проявів процесів екологізації на регіональному рівні в межах певного 
угруповання. З метою реалізації інтеграційних екологічних інтересів запроваджуються єдині стандарти для всіх 
учасників об’єднання, які стосуються екологічних вимог щодо їх господарської діяльності. Міжнародні 
екологічні інтереси спрямовані, передусім, на вироблення єдиної комплексної політики захисту природно-
ресурсного потенціалу планети та зниження екологічно небезпечного навантаження на навколишнє 
середовище. 
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Все вище зазначене здійснює значний вплив на інтереси учасників міжнародної торговельної взаємодії. 
Йдеться, насамперед, про підвищення рівня конкуренції на світовому ринку, спричинене змінами у структурі 
попиту на екологічну продукцію на ринках країн світу. В цьому зв’язку важливого значення набувають вимоги 
споживачів до екологічності продукції, що їм пропонується, та екологічних аспектів її виробництва; ступінь 
врахування конкурентами на ринку вимог до екологічності їх діяльності та виробництва; вимоги торговельних 
партнерів щодо екологізації виробничо-господарської діяльності; система взаємодії з постачальниками 
сировини та матеріалів з точки зору їх відповідності екологічним вимогам. В свою чергу, забезпечення 
екологічно виграшного рівня конкурентоспроможності продукції дозволяє використовувати розширені 
інструменти формування цінової політики на товари або послуги, оскільки споживачі готові витрачати 
додаткові фінансові ресурси за умов отримання екологічно значимої продукції. Поряд з цим, забезпечення 
належного рівня екологізації світової торгівлі призводить до зростання витрат виробництва, що пов’язане не 
тільки з високою вартістю екологічно якісної сировини для виробництва продукції, а й необхідністю 
врахування вимог щодо обмеження імпорту, використанням нетарифних бар’єрів у вигляді спеціальних 
технічних стандартів, спеціального маркування товарів, що підтверджують їх екологічну чистоту [7, с.64]. 

Сучасний торговельно-економічний простір вимагає від компаній-виробників виходу на зовнішні ринки з 
екологічно чистою продукцією з метою збільшення конкурентних переваг. З однієї сторони, реалізація 
екологічно чистих та енергозбережних товарів забезпечує високий рівень порівняльних переваг по відношенню 
до представлених на ринку компаній. З іншої – отримання доступу на ринок в багатьох випадках пов’язане з 
відповідністю продукції національним та міжнародним вимогам щодо її екологічності. Це, зокрема, формує 
наявність економічних суперечностей, що також виступають складовою системи рушійних сил світової 
торгівлі. Вони стосуються, в першу чергу, ступеня відповідності торговельної політики стратегії екологічного 
розвитку. Слід зауважити, що країни, де не існує жорстких екологічних стандартів, мають переваги на світовому 
ринку і здійснюють вплив на держави з  жорсткими екологічними вимогами, вимагаючи їх пом’якшення при розвитку 
міжнародних торговельних відносин, а у конкурентній боротьбі між промислово розвиненими країнами та 
країнами, що розвиваються, важко зберігати підвищені соціальні та екологічні стандарти, які у останніх є 
нижчими [5, с.118]. Крім того, вільна торгівля призводить до більшого географічного відокремлення переваг 
виробництва від екологічних витрат, пов’язаних зі зростанням притоку ресурсів. Наявність зазначених суперечностей 
є однією з найгостріших проблем розвитку світового торговельного простору. Досягнення необхідного для 
нормального його функціонування рівня екологізації є неможливим без вироблення спільних напрямів 
екологічної політики у розвитку торговельної співпраці.  

Висновки. Глобальний екологічний простір формується під впливом системи рушійних сил. Рушійні 
сили екологізації призводять до того, що їх дія в економічному спрямуванні спонукає розвиток виробництва на 
економічно більш якісний рівень, що, в свою чергу, змінює екологічні потреби та інтереси на всіх рівнях їх 
функціонування. Екологічні потреби як рушійна сила світової торгівлі мають свій прояв, насамперед, в 
підвищенні рівня конкуренції на міжнародних ринках, спричинене ускладненням вимог до екологічних аспектів 
виробництва та реалізації продукції. Поряд з цим трансформація екологічних потреб та економічних інтересів, 
спрямованих на їх задоволення, призводить до виникнення суперечностей у розвитку світової торгівлі, 
пов’язаних із ступенем відповідності пріоритетів розширення міжнародної торговельної співпраці стратегічним 
орієнтирам екологізації глобального економічного простору. В цілому, слід відзначити, що ступінь 
відповідності останніх значною мірою залежить від вироблення спільних засад екологічно-орієнтованого 
функціонування всіма суб’єктами міжнародних торговельних відносин. 
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Анотація: У статті розглянуто роль малого та середнього підприємництва у підвищенні 

енергоефективності на засадах сталого розвитку на основі аналізу досвіду країн ЄС. Визначено роль малого 
та середнього підприємництва у вирішенні проблем енергоефективності. Представлено характеристику 
окремих проектів та програм щодо підтримки енергоефективності та сприяння розвитку малого та 
середнього підприємництва у цій сфері в країнах ЄС. Особливу увагу приділено дослідженню ефекту 
мобілізації капіталу малим та середнім підприємництвом, що формує основу середнього 
класу, виступає в якості основної рушійної сили, здатної впливати на забезпечення сталого 
розвитку суспільства. Визначено пріоритети стимулювання діяльності малого та 
середнього підприємництва в ЄС через масштабні інвестиційні програми розвитку, що 
дозволяє створювати інвестиційні платформи, підвищує привабливість програм 
енергоефективності, дозволяє досягти економії витрат ресурсів за рахунок ефекту 
масштабу (у т.ч. шляхом об'єднання проектів у сфері енергоефективності), сприяє 
диверсифікації ризиків. 

Ключові слова: мале та середнє підприємництво,  енергоефективність, сталий розвиток, економіка, 
екологія, суспільство, Європейський Союз, розвинуті країни, принципи, передумови, пріоритети розвитку, 
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РОЛЬ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПОВЫШЕНИИ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НА ПРИНЦИПАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ОПЫТ ЕС 

 
Аннотация: В статье рассмотрена роль малого и среднего предпринимательства в повышении 

энергоэффективности на принципах устойчивого развития на основе анализа опыта стран ЕС. Определена 
роль малого и среднего предпринимательства в решении проблем энергоэффективности. Представлена 
характеристика отдельных проектов и программ по поддержке энергоэффективности и содействия 
развитию малого и среднего предпринимательства в этой сфере в странах ЕС. Особое внимание уделено 
исследованию эффекта мобилизации капитала малым и средним предпринимательством, которое формирует 
основу среднего класса, выступает в качестве основной движущей силы, способной влиять на обеспечение 
устойчивого развития общества. Определены приоритеты стимулирования деятельности малого и среднего 
предпринимательства в ЕС посредством масштабных инвестиционных программ, позволяющей создавать 
инвестиционные платформы, повышать привлекательность программ энергоэффективности, достичь 
экономии затрат ресурсов за счет эффекта масштаба (в том числе путем объединения проектов в сфере 
энергоэффективности ), способствует диверсификации рисков. 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, энергоэффективность, устойчивое развитие, 
экономика, экология, общество, Европейский Союз, развитые страны, принципы, предпосылки, приоритеты 
развития, программы, эффект масштаба. 
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ROLE OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE IN ENERGY EFFICIENCY TO SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT: THE EU EXPERIENCE 

 
Abstract: In the article the role of small and medium enterprises in energy efficiency to sustainable development 

on the basis of analysis of the experience countries of the EU.Determines the role of small and medium enterprises in 
solving the problems of energy efficiency.Presents characteristics of selected projects and the support of energy 
efficiency programs and the development promotion of small and medium-sized enterprises in this sector in the EU 
countries. Particular attention is devoted to the study of the effect of the capital's mobilization for small and medium-
sized enterprises which form the basis of the middle class, it serves as the main driving force, capable of influencing the 
sustainable development of society. Identify priorities of the EU to stimulate the activity of small and medium-sized 
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enterprises through large-scale investment program, which allows to create investment platform, to improve the 
attractiveness of energy efficiency programs to achieve cost savings of resources due to the economies of scale 
(including by association in the area of energy efficiency projects) contributes to the diversification of risks. 

Key words: small and medium-sized enterprises, sustainable development, economy, ecology, society, 
European Union, the developed countries, the principles, premises, development priorities, programs, economies of 
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Актуальність і постановка проблеми. Протягом останніх десятиліть актуалізувалися проблеми 

взаємодії суспільства і природи, що пов'язано з поглибленням суперечностей між зростаючими потребами 
суспільства в природних ресурсах і їх обмеженими запасами, погіршенням якості навколишнього середовища, 
загрозою екологічної кризи. У зв'язку з цим визначальним імперативом розвитку країн і регіонів «Порядком 
денним на ХХІ століття» визначена концепція сталого розвитку [10]. Щоб дотримуватися принципів сталого 
розвитку, необхідна розробка обґрунтованою довгострокової стратегії розвитку і інструментарію державного 
впливу з урахуванням всієї складності взаємодій економічних, екологічних і соціальних факторів на різних 
рівнях ієрархії управління. Тому моделювання та управління соціо-еколого-економічними системами 
набувають все більшої актуальності в результаті реалізації основного завдання концепції «сталого розвитку» – 
досягнення оптимальних результатів з мінімальною шкодою для природного середовища. 

Сектором економіки, що найсуттєвіше негативно впливає на довкілля, є енергетика, тому інструментарій 
забезпечення сталого розвитку на будь-якому рівні завжди містить елементи впливу на енергетику в тій, чи 
іншій мірі, передусім з метою підвищення енергоефективності, енергетичної безпеки, зменшення викидів, що 
забруднюють навколишнє середовище. 

Відповідно до Лісабонської угоди, що набула чинності 1 грудня 2009 р., основними цілями енергетичної 
політики Європейського Союзу (ЄС) є: надійність енергопостачання, конкурентоспроможність та сталість. 
Реалізація даної політики передбачає залучення економічних суб’єктів різних рівнів (макро-, мезо- та 
мікрорівня), створення середовища, в якому б ці суб’єкти сприяли виконанню мети сталої енергетичної 
політики, впровадження заходів стимулювання та обмеження. Серед найважливіших програмних цілей 
ефективної роботи електроенергетики розглядаються питання енергоефективності технологій, забезпечення 
конкурентоспроможності альтернативних джерел енергії [8; 9; 13].  

Малі та середні підприємства (МСП) складають близько 90% господарюючих суб'єктів в розвинутих 
країнах світу і забезпечують функціонування близько 60% робочих місць у економіці цих країн. МСП є 
домінуючим роботодавцем і в країнах Європейського Союзу, формуючи більше половини національних 
доходів, відіграючи важливу роль в економіці, підвищуючи її гнучкість і адаптованість, знижуючи ризики 
виникнення масштабних економічних криз [1; 2]. Мале та середнє підприємництво також виконує важливі 
соціальні функції – сприяє зниженню безробіття, скорочує соціальні витрати держави. Вагома роль МСП в 
сучасній економіці актуалізує потребу визначення ролі та місця МСП у підвищенні енергоефективності на 
засадах сталого розвитку. Шляхи вирішення даної проблеми передбачається формувати на базі аналізу досвіду 
країн ЄС. 

Аналіз останній досліджень і публікацій. Вивчення світового досвіду формування та реалізації моделі 
сталого розвитку з метою його використання в Україні, набуває особливої актуальності в сучасних умовах і 
вимагає глибоких досліджень теоретичних і прикладних аспектів вказаної проблеми [10; 13].  

Проблематику, що розглядається в даній статті, та, відповідно, наукові джерела та публікації, в яких дані 
проблеми висвітлено, автор даної статті пропонує поділити на блоки:  

1) концептуальні питання забезпечення сталого (соціо-еколого-економічного) розвитку економіки на 
різних рівнях (макро-, мезо- та мікрорівні), яким присвячено роботи М. Леві, E. Парсона, П. Хааса, О. Білоруса, 
Л. Гриніва, М. Згуровського, Л. Мельника, О. Шубравської  та ін.; 

2) питання розвитку малого та середнього підприємництва, визначення їх ролі у розвитку економіки, в 
тому числі – в країнах ЄС, які висвітлено в роботах М. Стоянової, Т. Журавльової, О. Добровольського, 
Ю. Ольвінської, З. Варналія, В. Герасимчука, С. Дриги, А Кредісова, А Садєкова, Т. Уманець; 

3) питання стимулювання підвищення енергоефективності, що розглядаються в роботах І. Герасимчука, 
С. Денисюка, М. Ковалка, І. Карпа, М. Мітраховича, Л. Мельника, І. Сотник та ін. 

Концепція сталого розвитку суспільства є загальною концепцією, яка формує базу для формування 
передумов і реалізації механізмів для забезпечення сталого розвитку економік конкретних країн, регіонів, 
галузей економіки, підприємств [7]. У даній статті увага приділяється передусім теоретичним аспектам ролі 
підприємств у забезпеченні сталого розвитку на певному напрямку, зокрема – у забезпеченні 
енергоефективності. Модель сталого розвитку повинна забезпечувати збалансовану динамічну рівновагу між 
компонентами інтегрованої екосистеми протягом певного проміжку часу на всіх рівнях – на рівні економіки 
країни, регіонів, на рівні економіки галузей промисловості і конкретних підприємств [3]. Вказана модель 
ефективно показала себе в умовах ЄС, що, водночас, мають певну специфіку з огляду на те, що значною мірою 
суверенні права прийняття рішень окремими країнами ЄС добровільно було ними передано на рівень 
керівництва Євросоюзу.  

Мета дослідження: визначити роль та значення малого та середнього підприємництва у підвищенні 
енергоефективності національного господарства на засадах сталого розвитку на прикладі вирішення цієї 
проблеми в країнах ЄС.  
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Для досягнення мети у статті поставлено та вирішуються наступні завдання: 
− дослідити значення та умови функціонування МСП в країнах ЄС; 
− охарактеризувати конкретні проекти та програми сприяння розвитку МСП в країнах ЄС;  
− визначити місце проектів енергоефективності в проектах та програмах сприяння розвитку МСП в 

країнах ЄС; 
− проаналізувати можливості та визначити пріоритети використання європейського досвіду в формуванні 

заходів стимулювання участі МСП у підвищенні в Україні енергоефективності на засадах сталого розвитку. 
Виклад основного матеріалу. МСП в Європі часто сприймають технології, процедури виробництва, 

організаційних рішень і ноу-хау від великих компаній. У багатьох випадках вони стають франчайзі, 
субпідрядниками або постачальниками для великих компаній. Невеликі європейські компанії розвивають свій 
бізнес, в першу чергу, на місцевому рівні. Тим не менше, деякі з них навіть успішно конкурують на 
міжнародних ринках, сприяючи зростанню експорту і розвитку процесів глобалізації [12].  

Існування малих і середніх підприємств сприяє створенню європейської економіки, заснованої на 
принципах вільного ринку. Більше число цих компаній означає збільшення конкуренції, що має вирішальне 
значення для створення вільного ринку. Все це сприяє формуванню середнього класу, зниженню напруженості 
в суспільстві і зменшенню кількості соціальних конфліктів. Середній клас у розвинутих країнах, зокрема в ЄС, 
маючи домінуючу частку в соціальній структурі населення та впливаючи на уряд через демократичні 
процедури, здатен забезпечувати власні інтереси в законний спосіб. Одними з найважливіших інтересів 
середнього класу є забезпечення екологічно-безпечних умов життєдіяльності для себе та своїх нащадків, 
досягнення високих соціальних стандартів та економічної стабільності. Отже, середній клас, який формується 
більшою мірою з працівників МСП, має довгострокові потреби, які в цілому відповідають принципам сталого 
розвитку, і мають можливості впливати на забезпечення цих потреб як безпосередньо через власну діяльність 
на своїх МСП, так і впливаючи на дії уряду. 

Європейське мале та середнє підприємництво мобілізує заощадження середнього класу і трансформує їх 
у капітал розвитку, що називається «ефектом мобілізації» капіталу. Вказаний ефект виникає з особливою 
інтенсивністю в фазі запуску компанії, в супроводі інвестицій, створенні і поширенні інновації.  

Важливість малих і середніх підприємств визнається на рівні керівництва ЄС, свідченням цього є 
наявність цілого ряду програм допомоги, спрямованих на цю групу компаній. Так, в «політиці по відношенню 
до малого та середнього бізнесу та підтримки його конкурентоспроможності» в Договорі про Європейський 
Союз (Маастрихтський договір) зазначено необхідність прийняття заходів щодо створення сприятливих умов 
для розвитку підприємств малого і середнього бізнесу. Назва XIV глави Договору Маастрихтського договору 
відноситься безпосередньо до МСП, підкреслюючи аспекти економічної і соціальної єдності і гармонійного 
розвитку, скорочення відмінності в рівні розвитку між регіонами і усунення відсталості деяких регіонів [5]. 

Амстердамський договір також звертає увагу на важливість МСП для економічного зростання і 
зайнятості. Питання, пов'язані з політикою щодо МСП також регулюються директивами і Рішеннями ЄС. 
Більше того, ЄС створює спеціальні програми для просування і розвитку малого та середнього підприємництва. 
Основні програми, орієнтовані на МСП мають назву багаторічних програм для підприємств і підприємництва. 
Перша така програма була прийнята ще в 1986. 

Мета ініціативи, проголошеної 26 листопада 2014 р президентом Європейської комісії Жан-Клодом 
Юнкером – «Інвестиційний план для Європи» [6; 14] – реакція Європейського союзу до поточні проблеми 
європейської економіки, а саме: слабке економічне зростання, високий рівень безробіття (особливо серед 
молоді), невизначені перспективи довгострокового зростання і конкурентоспроможності. Цей план називають 
«План Юнкера». Запропоновані в рамках даного плану заходи спрямовані на підвищення 
конкурентоспроможності Європи, стимулювання інвестицій для створення робочих місць і формування основи 
для динамічного економічного зростання у довгостроковій перспективі. Зазначена мета досягається за рахунок 
конкретних дій: 

− створення нового Європейського фонду стратегічних інвестицій (EFIS) для мобілізації додаткових 
інвестицій в розмірі не менш ніж 315 млрд. євро в 2015-2017 рр.; 

− посилення підтримки реалізації інвестиційних проектів в інтересах Європи і Європейського центру з 
інвестицій, що реалізуються на базі високих технологій передусім – інфраструктурних проектів, до яких 
належать і ініціативи в сфері підвищення енергоефективності, раціонального використання енергоресурсів, 
відновлювальної енергетики; 

− вдосконалення нормативно-правової бази з метою створення більш сприятливих умов для інвестицій в 
ЄС, в тому числі усунення бар'єрів для реалізації інвестиційних проектів для проектів компаній з різними 
можливостями акумулювання ресурсів для розвитку (зокрема, сприяння реалізації важливих для розвитку ЄС 
проектів суб'єктів малого підприємництва, які мають менше можливостей залучення кредитів, ніж великі 
компанії) [6; 14]. 

Як зазначається [14], Європейський фонд стратегічних інвестицій (EFIS) буде підтримувати стратегічні 
інвестиції в інфраструктуру, особливо в енергетичні проекти, інфраструктуру в індустріальних населених 
пунктах, а також в галузі освіти, R&D, поновлюваних джерел енергії та енергоефективності. Фонд також 
підтримує фінансування ризиків для малих і середніх підприємств по всій Європі, покликаний  сприяти 
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подоланню проблем інвестування шляхом надання великих обсягів прямих інвестицій в акціонерний капітал 
МСП і додаткових гарантій за кредитами. 

Інвестиційний «План Юнкера» створює можливості для фінансування реального сектора економіки 
шляхом створення прозорого резерву для конкретних проектів на рівні країн ЄС, які важливі для розвитку 
економіки ЄС, мають високий потенціал стосовно генерування економічних вигід, або економного 
використання наявних природних ресурсів, позитивно впливають на задоволення суспільних потреб. Таким 
чином, вказані проекти носять всі ознаки таких. що спрямовані на забезпечення сталого розвитку економіки 
ЄС, і проблема забезпечення енергоефективності в цьому контексті цілком відповідає специфіці та пріоритетам 
«Плану Юнкера».  

В рамках EFIS вже розпочато співпрацю з малим та середнім підприємництвом, в травні 2015 року 
підписано першу угоду з французьким банком для кредитування інноваційних компаній МСП, які 
спеціалізуються на інноваціях в сфері енергетики, охороні навколишнього середовища,розвитку людського 
капіталу та впровадженні інфраструктурних проектів, та згодом укладено аналогічні угоди з банками в інших 
країнах ЄС. Завдяки гарантіям, виданим EFIS, Європейський інвестиційний фонд (EIF) отримав можливості 
прискорити підписання угод з фінансовими посередниками, що сприятиме подальшому зростанню інвестицій, 
економічному зростанню і більш швидкому відновленню європейської економіки. 

Європейський фонд стратегічних інвестицій (EFIS) з початковим розміром 21 млрд. євро (16 млрд. євро 
гарантії з бюджету ЄС та 5 млрд. євро виділення капіталу ЄІБ), станом на 14 березня 2016 року схвалив 
фінансування в розмірі близько 10,6 млрд. євро, в тому числі – 3,4 млрд. євро для угод про фінансування 
ризиків МСП. За підсумками першого кварталу 2016 року, опублікованому на сайті Європейської комісії, 
реалізується 54 проекти і підписано понад 150 угод про фінансування МСП. Проекти, що фінансуються в 
рамках EFIS / ЄІБ відносяться до різних секторів економіки, пріоритетного значення серед яких набувають 
проекти в сфері енергетики. За підсумками першого кварталу 2016 року затверджено 54 проектів в 7 секторах: 
охорона навколишнього середовища, R&D, інформаційні технології, енергетика, людський капітал, культура і 
охорона здоров'я, транспортна інфраструктура, сприяння розвитку сектору малого та середнього 
підприємництва (див. рис.1) [14]. 

 
Рис. 1. Спеціалізація проектів розвитку для МСП, що фінансуються EFIS / ЄІБ (деякі проекти 

передбачають більше одного сектора) 
 
В рамках напрямку сприяння розвитку діяльності МСП Європейська комісія затвердила чотири проекти. 

Ці проекти передбачають організацію надання позик, що надаватимуться стартапам малих і середніх 
підприємств, зокрема, тим, які зазнають труднощів в отриманні кредиту, а також створення гарантійного 
інструменту для полегшення фінансового посередництва при фінансуванні нових кредитів для МСП. Оціночна 
вартість фінансування проектів сприяння розвитку МСП в рамках EFIS становить 163 млн. євро, а загальна 
очікувана вартість інвестицій оцінюється в 500 млн. євро.  

З огляду на масштаби підтримки діючих проектів МСП в енергетичному секторі (рис.1), їх можна 
розділити на дві групи: проекти енергоефективності (в тому числі і зниження витрат на споживання тепла і 
електроенергії), а також проекти, спрямовані на виробництво відновлюваної енергії (що також сприяють 
актуалізації екологічної складової сталого розвитку). У першій групі реалізується, наприклад, французький 
проект збільшення енергоефективності за рахунок впровадження нових технологій або переобладнання старих 
систем житлових будинків. Іншим прикладом проектів енергоефективності, що реалізуються Італією і 
Великобританія, є проекти установки "розумних лічильників", які дозволяють дистанційне зчитування 
інформації в реальному часі про споживання і управління енергомережею, а також підвищення ефективності 
систем розподілу газу і електроенергії.  

Слід також відзначити велику популярність надання EFIS гарантій щодо фінансування проектів МСП в 
сфері розвитку поновлюваних джерел енергії та енергоефективності (проектів, що поєднують дві групи – МСП 
та енергетика), серед яких можна згадати  створення у Копенгагені Інфраструктурного Фонду "Capenergie 3", 
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або гарантії для проектів використання поновлюваних джерел енергії, що здійснюються в Німеччині та Франції 
[14]. 

Аналізуючи використання можливостей фінансування європейських проектів підвищення 
енергоефективності на засадах сталого розвитку за участі МСП в рамках системи EFIS, слід підкреслити, що 
більшість з фінансованих проектів зосереджені на проблемах енергетики. Натомість проекти сектору охорони 
навколишнього середовища, як і проекти розвитку людського капіталу, культури та охорони здоров’я можна 
віднести до проектів сталого розвитку екологічної та соціальної спрямованості. В цьому сенсі проекти 
технологічних інновацій також сприяють сталому розвиткові через підвищення економічної ефективності, а 
проекти сприяння розвитку МСП безпосередньо стосуються використання можливостей розвитку малого та 
середнього підприємництва на пріоритетних напрямках. 

Отже, участь у інвестиційних програмах розвитку, подібних до «Плану Юнкера», сприяє досягненню 
ефекту мобілізації капіталу малим та середнім підприємництвом в розвинутих країнах ЄС, де власники даного 
капіталу, які передусім є представниками середнього класу, виступають в якості основної рушійної сили, що 
здатна впливати на забезпечення сталого розвитку суспільства через власні МСП, а також через вплив на уряд 
завдяки демократичним процедурам. Отримуючи інвестиції від держави, МСП, акумулює та мобілізує власні та 
залучені ресурси для вирішення конкретних проблем розвитку, важливих як для самих МСП, так і для держави 
та суспільства. Ці проблеми за сучасних умов все частіше стосуються забезпечення енергоефективності, а їх 
успішне вирішення в середньо- та довгостроковій перспективі сприяє забезпеченню сталого (соціо-еколого-
економічного) розвитку в інтересах всіх учасників процесу їх вирішення (малого та середнього бізнесу, 
держави, суспільства).  

Таким чином, основною спеціалізацією проектів, які в країнах ЄС співфінансуються за рахунок коштів 
фондів ЄС є проекти в енергетичному секторі. Передусім вказані проекти орієнтовані на вирішення проблем 
ефективного використання ресурсів, поновлювальної енергетики, зменшення негативного впливу енергетики на 
екологію. Реалізація даних проектів дозволяє забезпечити не лише економічний розвиток країн та регіонів, але 
й суттєво позитивно впливає на екологічну складову розвитку та забезпечення потреб суспільства в 
енергетичних ресурсах. Тому, можна говорити про те, що ці проекти сприяють забезпеченню сталого (соціо-
еколого-економічного) розвитку країн ЄС. 

Водночас, довгостроковий розвиток можливий лише за умови співпадіння інтересів основних цільових 
груп - суб’єктів забезпечення цього розвитку. В цьому сенсі значна увага в країнах ЄС приділяється співпраці 
держави з малим та середнім бізнесом. Така співпраця дає можливість, з одного боку, шляхом співфінансування 
важливих для сталого розвитку економіки проектів МСП, спрямовувати їх активність на пріоритетні сфери 
сталого розвитку, з іншого, – мобілізувати МСП в якості ефективного учасника процесів стимулювання сталого 
розвитку, здатного створювати та втілювати креативні інновації, гнучко реагувати на ринкові зміни, ефективно 
взаємодіяти зі споживачами.  

Нестабільність ринкового та інституційного середовища України, невизначеність майбутніх орієнтирів 
діяльності МСП обумовлює необхідність створення передумов для їх сталого розвитку, що дозволить виявити 
резерви і можливості розвитку, а також своєчасно реагувати на виникнення кризових ситуацій. Зазначений 
розвиток з точки зору парадигми сталого розвитку суспільства має використовувати інструментарій і 
орієнтуватися на досягнення тих загальних цілей, які зумовлені концепцією сталого розвитку. Для того, щоб 
ефективно діяти в конкурентних умовах об’єднаного європейського ринку (в умовах дії угоди про асоціацію 
Україна - ЄС), підприємства малого та середнього підприємництва в Україні, подібно до компаній в ЄС, 
повинні створювати та впроваджувати інновацій.  

Однією з пріоритетних сфер сталого розвитку економіки, де досвід країн ЄС може стати в нагоді при 
формуванні політики сприяння розвитку МСП в Україні, є проекти в сфері підвищення енергоефективності, де 
європейський малий та середній бізнес діє досить активно. Поряд з впровадженням технологій більш чистого 
виробництва, підтримкою проектів поновлюваної енергетики та енергоефективності житлового сектора, 
підвищення енергоефективності підприємств МСП є одним з інструментів для реалізації пріоритетних завдань 
сталого розвитку. Так, заходи стосовно підвищення енергоефективності призводять до скорочення витрат на 
енергію в господарській діяльності МСП, що може значною мірою вплинути на їх розвиток в довгостроковій 
перспективі, забезпечуючи стійку конкурентоспроможність.  

На практиці реалізація проектів з підвищення енергоефективності МСП починається в рамках проектів 
модернізації виробничого і енергетичного обладнання. Найчастіше необхідність в реалізації заходів з 
енергоефективності виникає після того, як керівництво підприємства проводить аналіз витрат на енергію як 
частини загальних експлуатаційних витрат. Як правило, в якості першого кроку приймається рішення про 
визначення найбільш швидких і низьковитратних способів підвищення енергоефективності. Перші вжиті 
заходи, частіше за все, включають скорочення енерговитрат, що передбачає усунення нераціонального 
використання електроенергії, теплової енергії, води, газу тощо, а також реалізацію адміністративних заходів, 
спрямованих на скорочення енерговитрат. Економія, отримана в результаті здійснення подібних заходів, 
створює додатковий імпульс для розширення обсягу діяльності з підвищення енергоефективності надалі, що є 
фактором забезпечення безперервного комплексу управлінських дій з забезпечення сталого розвитку на рівні 
малого та середнього підприємства. 

Таким чином, МСП робитимуть внесок у підвищення сталості розвитку та інноваційності вітчизняної 
економіки, використовуючи в якості переваги гнучкість, тобто – здатність швидко адаптуватися до змін. Крім 
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того, в секторі МСП існують тісні контакти між співробітниками і клієнтами, чітка орієнтація на задоволення 
потреб покупців, що також збільшує потенціал розвитку МСП та його здатність конкурувати на ринку навіть з 
потужними гравцями ринку – великими корпораціями [4; 11]. За цих умов МСП в Україні можуть стати 
своєрідними "лабораторіями" для інноваційного розвитку відносно важливих проектів, зокрема – в сфері 
підвищення енергоефективності, що потребують апробації та мають високий економічний, екологічний та 
соціальний потенціал розвитку у випадку успішного втілення. Натомість в Україні інвестиційні можливості 
МСП вкрай обмежені, що суттєво ускладнює реалізацію їх потенціалу. В цьому контексті доцільно звернутись 
до досвіду країн ЄС щодо фінансування розвитку МСП, який було проаналізовано в роботі, створити 
інституційні умови, організувати, розробити порядок участі держави у реалізації проектів енергоефективності, 
які реалізуються українськими МСП та корисні як для розвитку цих підприємств, так і для забезпечення 
сталого розвитку вітчизняної економіки. 

Висновки. Розвиток малих і середніх підприємств і їх роль в економіці конкретної країни, на певному 
напрямку вирішення проблем сталого розвитку економіки цієї країни, залежить від економічної політики, 
економічної стабільності і доступності джерел фінансування. Тим не менш, малі та середні підприємства 
відіграють важливу роль в економічному розвитку абсолютної більшості країн з розвиненою або ринковою 
економікою, зокрема – в кранах ЄС.  

В ЄС діють масштабні програми інвестиційної підтримки сталого розвитку, одним з пріоритетів яких є 
стимулювання розвитку МСП, і, як показує практика їх реалізації, зокрема, стосовно проектів розвитку для 
МСП, що фінансуються EFIS / ЄІБ, більшість з цих проектів реалізуються в енергетичній сфері, орієнтуючись 
на вирішення проблем енергоефективності, поновлювальної енергетики, зменшення негативного впливу 
енергетики на екологію. Впровадження EFIS дозволяє державам-членам ЄС створювати інвестиційні 
платформи і тим самим підвищити привабливість своїх програм енергоефективності шляхом інвестицій для 
приватного сектора, зокрема – МСП. Серед факторів, що впливають на актуальність проектів сектора МСП слід 
зазначити, серед іншого, економію за рахунок ефекту масштабу (шляхом об'єднання невеликих проектів МСП в 
сфері енергоефективності), диверсифікацію ризиків суб’єктів МСП і здатність інших інвесторів в проекти 
енергоефективності на рівні МСП регулювати та контролювати власний внесок в рівень ризику/прибутковості.  

Соціально-економічний ефект від впровадження проектів енергоефективності за участю МСП полягає в 
забезпеченні постійно діючих стимулів для економії ресурсів, що: 

− на рівні підприємства сприяє формуванню додаткових конкурентних переваг та віддачу від 
використаних ресурсів; 

− на рівні держави – стимулює економічне зростання; 
− на рівні суспільства – сприяє збільшенню міри задоволення потреб споживачів завдяки тому, що за 

умови зниження енергомісткості виробництва продукції, споживач може отримувати товари (послуги) за 
меншу ціну або вищої якості. 

Водночас, зменшення негативного впливу на екологію внаслідок зменшення витрачання енергоресурсів 
та скорочення викидів при виробництві та споживанні енергоресурсів, має суттєвий позитивний вплив на 
збереження прийнятних екологічних умов життя для теперішнього та майбутніх поколінь людей. 

В Україні доцільно використовувати європейський досвід стимулювання активності МСП у вирішенні 
проблем підвищення енергоефективності, який. в першу чергу. передбачає активну діяльність держави в 
напрямку надання фінансової підтримки (співфінансування, державні гарантії за кредитами) конкретних 
проектів за визначеними напрямками. Зважаючи на суттєві проблеми в акумулюванні державою ресурсів для 
інвестування на даному етапі, слід зосередитись на заходах інституційного та організаційного характеру на 
рівні держави – впровадженні змін у законодавстві, які сприяють розвитку МСП та стимулюють інвестиції в 
енергоефективність, організації структур та центрів обміну інформацією, забезпеченні умов та безпосередній 
участі у програмах державно-приватного партнерства. Вказані заходи дозволять створювати в Україні 
інвестиційні платформи, підвищувати привабливість реалізації програм енергоефективності, досягати економії 
витрат ресурсів за рахунок ефекту масштабу (у т.ч. шляхом об'єднання проектів у сфері енергоефективності), 
забезпечувати диверсифікацію ризиків в економіці країни завдяки створенню структури економічної діяльності, 
не орієнтованої на конкретні, олігополістичні, утворення. 
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«РОЗУМНЕ МІСТО» («РОЗУМНИЙ БУДИНОК») ТА ЙОГО ЕНЕРГЕТИЧНА СКЛАДОВА: 
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 Анотація. У статті визначено поняття та сутність концепції «розумних міст» («розумних 
будинків»). Розглянуто базові принципи та проблеми реалізації концепції «розумних міст» («розумних 
будинків»). Проаналізовано стимули, переваги та вигоди від перетворення звичайних міст на «розумні». 
Зокрема, акцентується увага на енергетично-екологічних перевагах «розумних міст» («розумних будинків»). 
Розглянуто основні досягнення ЄС у сфері забезпечення концепції «розумних міст». Проаналізовано конкретні 
приклади європейських «розумних міст» та узагальнено їх доцільність й ефективність. Досліджено досвід 
Японії, США та Китаю у сфері розбудови «розумних міст» («розумних будинків»). Охарактеризовано стан 
розвитку концепції «розумних міст» в Україні з точки зору вирішення енергетичних проблем. Визначено 
перспективи та основні цілі структурної перебудови у сфері «розумних міст» України до 2020 року. 
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енергоефективність, замкнуті системи обслуговування. 
 
Побоченко Л.М., к.э.н., доцент Учебно-научный институт Международных отношений Национального 
авиационного университета 
Шваюк Ю.Э., студентка 5 курса Учебно-научный институт Международных отношений Национального 
авиационного университета 

 
«УМНЫЙ ГОРОД» («УМНЫЙ ДОМ») И ЕГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ: МИРОВОЙ 

ОПЫТ 
 

Аннотация. В статье определены понятие и сущность концепции «умных городов» («умных домов»). 
Рассмотрены базовые принципы и проблемы реализации концепции «умных городов» («умных домов»). 
Проанализированы стимулы, преимущества и выгоды от превращения обычных городов на «умные». В 
частности, акцентируется на энергетически-экологических преимуществах «умных городов» («умных 
домов»). Рассмотрены основные достижения ЕС в сфере обеспечения концепции «умных городов». 
Проанализированы конкретные примеры европейских «умных городов» и обобщенно их целесообразность и 
эффективность. Исследован опыт Японии, США и Китая в сфере развития «умных городов» («умных домов»). 
Охарактеризовано состояние развития концепции «умных городов» в Украине с точки зрения решения 
энергетических проблем. Определены перспективы и основные цели структурной перестройки в сфере «умных 
городов» Украины до 2020 года. 
 Ключевые слова: «умный город», «умный дом», информационно-комуникационные технологии, 
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SMART CITY (SMART BUILDING) AND ITS ENERGY COMPONENT: INTERNATIONAL EXPERIENCE 

 
 Abstract. In this article there are researched definition and essence of smart city (smart building) concept. 
There are defined the basic principles and problems of smart city (smart building) concept realization. The drivers, 
advantages and benefits of usual cities transition into smart ones are analyzed. In particular, there is focus on energy 
and environmental issues of smart cities (smart buildings). There are considered the main European Union 
achievements at supporting smart cities concept. Particular examples of European smart cities are analyzed and their 
relevance and efficiency are summarized. There is researched the experience of Japan, the USA and China in the field 
of smart city (smart building) development. The current state of smart city concept development in Ukraine is 
characterized in terms of solving energy problems. There are outlined the perspectives and main goals of the structure 
transition in the smart cities development field in Ukraine till 2020. 
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 Актуальність і постановка проблеми. В умовах глобалізації всі країни світу ведуть конкурентну 
боротьбу та намагаються не втратити власну незалежність. Важливу роль у цьому відіграє наявність та 
постійний доступ до природних ресурсів, зокрема енергетичних. Адже енергетична складова супроводжує всі 
економічні процеси (від видобутку до виробництва) та дає змогу населенню задовольняти потреби (зокрема, 
через ЖКГ). Внаслідок того, що на початку ХХІ ст. світ зіштовхнувся із надмірним вичерпанням традиційних 
енергетичних ресурсів та посиленням парникового ефекту, перед людством постала потреба реформування 
світової енергетики. Насамперед, йдеться про широкоформатне запровадження принципів енергоефективності, 
енергозбереження та енергозаощадження. Одним із напрямів популяризації раціонального споживання 
енергоресурсів є розбудова енергоефективних «розумних міст» та «розумних будинків», що дасть змогу значно 
заощаджувати як енергію, так і грошові кошти. Найуспішнішими у сфері запровадження «розумних міст» є, 
звичайно, країни-члени Європейського Союзу. Оскільки Україна рухається у напрямку євроінтеграції, то є 
доцільним дослідити досвід ЄС у сфері розбудови «розумних міст» («розумних будинків») як один із можливих 
способів вирішення національної перманентної енергетичної кризи. 
 Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукових досліджень у сфері «розумних міст» («розумних 
будинків») досить мало як на національному рівні, так і на міжнародному. Тому для розкриття теми статті 
використовувалися праці та інформація таких європейських наукових інститутів як ODYSSEE та MURE. 
Відповідно до теми дослідження було проаналізовано офіційні дані Європейського Союзу та Європейської 
Комісії. Крім цього, широко застосовувалися дані міських державних адміністрацій тощо. 
 Невирішені раніше частини загальної проблеми. Поняття «розумного міста» («розумного будинку») 
на міжнародному рівні з’явилося не так давно, але розбудова інформаційно-комунікаційних міст у розвинених 
країнах проходить досить швидко. Водночас, єдина робота, яка б описувала всі характеристики та функції 
«розумних міст» («розумних будинків»), зокрема з точки зору чистого довкілля та безпечної ефективної 
енергетики відсутня. Як наслідок, постає потреба у дослідженні досвіду індустріальних країн, зокрема 
європейських, та вироблення комплексного розуміння концепції «розумного міста» («розумного будинку»). 
 Мета статті. Відповідно до поставленої проблеми та її невирішеної частини, цілями роботи є: 
розкриття поняття та дослідження основних характеристик «розумного міста» («розумного будинку»), зокрема 
енергетичної складової; аналіз досвіду країн-членів ЄС та країн інших регіонів світу; характеристика стану 
розбудови «розумних міст» в Україні. 
 Виклад основного матеріалу. 2007 рік став знаковим для світової спільноти: вперше в історії кількість 
населення у містах перевищила кількість населення поза їх межами. З того часу, кількість міських жителів 
невпинно зростає. Хоча площа світових міст становить лише 0,4 % від загальної площі планети, їх жителі 
споживають до 75 % від світового споживання енергетичних ресурсів. Як наслідок, 80 % від загального обсягу 
викидів парникових газів належить саме невеликій кількості світових міст. Іншими словами, життєво 
необхідним стають розвиток та запровадження всеохоплюючих планів щодо ефективного розподілу ресурсів (у 
т.ч. енергетичних), споживання енергії, захисту навколишнього середовища та, навіть, проблем перенаселення. 
Для цього було створено концепцію «розумного міста» (smart city), яка стає ключовою стратегією для боротьби 
з бідністю та нерівністю, безробіттям та енергоуправлінням [1]. 

«Розумне місто» – це місто, в якому традиційні системи працюють більш ефективно за рахунок 
використання інформаційно-комунікаційних технологій. Інформаційно-комунікаційні технології дозволяють 
використовувати менше енергетичних ресурсів, задовольняючи незмінний обсяг потреб, та зменшувати  
масштаби парникової емісії. Це означає запровадження «розумнішої» системи міського транспорту, оновленої 
системи водопостачання та утилізації відходів, а також створення ефективніших систем опалення та 
охолодження будинків. При цьому, всі системи між собою мають бути взаємопов’язані та працювати як єдиний 
злагоджений механізм. До інформаційно-комунікаційних технологій додається людський та соціальній капітал, 
який відповідає за підвищення безпеки громадських місць та створення зручностей для жителів. Таким чином, 
концепція «розумного міста» спрямована на надання реальних переваг для життя населення та функціонування 
бізнесу відповідно до принципів сталого розвитку [2]. 

У межах концепції «розумного міста» виділяють такий її напрям як «розумний будинок». Він 
передбачає створення екологічних багатофункціональних будинків, які б мінімізували використання 
електроенергії та максимізували час її використання. Для цього на усіх стадіях експлуатації «розумних 
будинків» має застосовуватися спеціальна комп’ютерна технологія, яка з’єднує і регулює його підсистеми 
(освітлення, опалення, охолодження тощо). Така оптимізація характеристик будинків сприяє використанню 
менших обсягів енергоресурсів, що означає підвищення енергозбереження та енергоефективності [3]. 

«Розумне місто» має шість основних складових, п’ять з яких полягають у наступному: 
− «розумна економіка» (smart economy) – електронний бізнес та електронна торгівля, зростання 

продуктивності, інноваційно-технологічне виробництво товарів та доставка послуг тощо; 
− «розумне переміщення» (smart mobility) – транспортні та логістичні системи, засновані на інформаційно-

комунікаційних технологіях, які б дозволяли використовувати один чи два види транспорту для переміщення у 
будь-яку точку міста; 
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−  «розумні люди» (smart people) – розвиток електронних навичок, підвищення рівня освіченості, 
підвищення кваліфікації, розвиток креативності та стимуляція інноваційних проривів;  

− «розумне життя» (smart living) – запровадження способу життя, поведінки та моделі споживання за 
використанням інформаційно-комунікаційних технологій, покращення здоров’я та культурний розвиток; 

− «розумне врядування» (smart governance) – інтерактивне місцеве правління, яке забезпечує ефективне 
всеохоплююче функціонування міста [4]. 

Шостою складовою концепції «розумне місто» є «розумне довкілля» (smart environment), яка має 
тісний зв'язок із енергетикою. Адже основний наголос робиться на запровадженні принципів 
енергоефективності та зменшення викидів парникових газів. Тому у межах «розумного навколишнього 
середовища» передбачається створення «розумної енергетики» за рахунок запровадження замкнутих 
енергетичних мереж, систем контролю та моніторингу рівня забруднення, реставрації та спорудження будинків, 
підвищення енергоефективності тощо. Окреме місце відводиться системам опалення-охолодження будинків і 
електропостачання, які працюють на основі використання інноваційної та дешевої біомаси, сонячної, вітрової 
та інших видів відновлюваної енергії. Також ці системи відзначаються високим рівнем ефективності процесів 
когенерації [5]. 

Основним ініціатором перебудови звичайних міст у «розумні міста» виступає Європейський Союз. У 
2009 році Європейським Союзом було затверджено Промислову ініціативу щодо «розумних міст та спільнот» 
(Smart Cities and Communities Industrial Initiative), яка набрала чинності 21 червня 2011 року. Це перша 
ініціатива ЄС у сфері розбудови «розумних міст». Її метою є створення низько вуглецевої економіки в період 
2010-2020 рр. Відповідно до Промислової ініціативи створювалися рамкові ініціативи (ініціатива вітрової та 
сонячної енергетик, уловлювання та зберігання карбону тощо), які спрямовувалися на запровадження 
принципів енергоефективності та екологічної безпеки в енергетиці та транспорті. 10 липня 2012 року 
розпочалася співпраця країн-членів Європейського Союзу у рамках Європейського інноваційного партнерства 
щодо «розумних міст та спільнот» (the European Innovation Partnership for Smart Cities and Communities), в 
основі якого лежали принципи Промислової ініціативи ЄС у поєднанні із розвитком інформаційно-
комунікаційних технологій. Пакет енергоефективних та екологічних стандартів для транспортних засобів 
(Clean power for transport package) було затверджено 21 січня 2013 року. Також, 14 жовтня 2013 року ЄС 
прийняв Стратегічний план запровадження концепції «розумне місто» на практиці (Strategic Implementation 
Plan), а на початку 2014 року він вступив у дію за підтримки європейської програми «Горизонт 2020» [2]. 

Створення «розумних міст» – довгий та складний процес, який залежить не лише від існуючого 
потенціалу та головних цілей країни, а й у значній мірі від державної політики та регулювання. Адже 
трансформація звичайних міст у більш ефективні та екологічно безпечні, які функціонують за допомогою 
всеохоплюючих інформаційно-комунікаційних технологій, потребує великих капітальних вкладень. Уряд є 
саме тією ключовою ланкою, яка визначає пріоритетні сфери фінансування, зокрема сферу створення 
«розумних міст». Задля задоволення інвестиційних потреб та усунення бар’єрів і проблем у даній сфері, уряди 
країн-членів ЄС затверджують спеціальні програми видатків та інвестування. До таких програм відносяться: 
традиційні схеми надання грантів, технічна підтримка, кредити на пільгових умовах та інші фінансові 
інструменти (у т.ч. акції та облігації) [6].  

Програми фінансування Європейського Союзу створюються задля досягнення чотирьох основних 
цілей: 

− заохочення міських адміністрацій до знаходження ефективних рішень локальних проблем, зокрема 
енергетично-екологічних; 

− стимулювання ІТ-компаній до розвитку нових прикладних технологій; 
− заохочення населення до встановлення нових енергоефективних технологій; 
− підтримка змін як у системах обслуговування, так і у моделях поведінки споживачів, які спрямовані на 

зниження енергоспоживання та викидів СО2 [7]. 
Загалом Європейський Союз за період 2011-2015 рр. на розбудову «розумних міст» виділив 450 млн. 

євро. Головними напрямками модернізації та вдосконалення за рахунок виділених коштів стали: підвищення 
енергоефективності будинків та транспортних систем, розумне енергетичне управління, запровадження 
інформаційно-комунікаційних систем у всі сфери обслуговування тощо. Прикладом програм інвестування 
розбудови «розумних міст» у ЄС стали COOPERATE (Контроль та оптимізація для енергетично позитивного 
сусідства) вартістю у 5 837 798 євро, BESOS (Системи обслуговування енергоефективних будинків для 
«розумних міст») – 4 610 538 євро, DAREED (Інноваційні моделі бізнесу та енергоефективність) –4 084 497 
євро, EPIC-HUB (Концепція енергетичного хабу) – 6 720 937 євро та інші [5]. 

Результатом активної політики ЄС у сфері розбудови «розумних міст» є те, що на кінець 2014 року 240 
з 468 європейських міст із населенням більше 100 000 жителів відповідають хоча б одній із шести 
характеристик «розумного міста», а значить їх можна такими вважати. Звичайно, кількість менших за розміром 
«розумних міст» більша, ніж великих. До того ж, «розумні міста» є без винятку у кожній країні ЄС, але 
найбільша їх кількість припадає на Великобританію, Німеччину, Іспанію та Італію. Країнами із найвищою 
часткою «розумних міст» відносно обсягу усіх міст є Італія, Австрія, Данія, Норвегія, Швеція, Естонія та 
Словенія. Найуспішнішими «розумними містами» у межах ЄС вважаються: Копенгаген, Стокгольм, 
Амстердам, Відень, Париж, Берлін, Лондон, Барселона, Мюнхен та Франкфурт [2]. 
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У 2014 році статус «розумного міста» року отримав Копенгаген (Данія). Копенгаген поставив перед 
собою амбітну мету стати першою нейтральною до карбону столицею до 2025 року. Мета була підкріплена 
спеціальним Планом з клімату на період до 2025 року (CPH 2025 Climate Plan) у 2009 році. Проміжною ціллю 
Плану було зниження парникової емісії на 20 % до 2015 року порівняно із рівнем 2005 рокц, якої Копенгаген 
досяг у 2011 році. Загалом, за період 1995-2014 рр. місто знизило рівень викидів СО2 на 50 %. Для подальшого 
розвитку Копенгагену як «розумного міста», робиться акцент на зниженні енергоспоживання, екологічному 
виробництві енергії, «зеленому» переміщенні та відповідній політиці заохочень-зобов’язань з боку міської 
адміністрації. На кінець 2014 року Копенгаген зайняв перше місце у рейтингу «зелене місто» з індексом 87,31. 
А у рейтингу сталості міст Копенгаген із індексом 69 % посів третє місце після Франкфурта (71 %) та Лондона 
(70 %), [5]. 

Таких результатів Копенгагену вдалося досягти завдяки продуманій політиці що проявилася, 
насамперед, у створенні інтегрованої транспортної системи. Важливе значення у цій системі відводиться 
велосипедам, використання яких знижує рівень заторів у місті та покращує умови життя. З 2005 року близько 1 
млн. датських крон було інвестовано в будівництво велодоріжок та веломагістралей. На кінець 2014 року 45 % 
усіх жителів Копенгагену користуються велосипедами як основними транспортними засобами. Іншим 
напрямом політики стало запровадження високо ефективних систем центрального теплопостачання, 98 % яких 
з’єднані між собою в єдину мережу. Сюди відноситься і створення нових систем центрального охолодження 
(які працюють на основі холодної води з місцевої гавані), що дає змогу підвищити енергозбереження до 70 % 
порівняно із традиційними системами охолодження. Крім цього, всі інші системи обслуговування планується 
перевести на споживання відновлюваної енергії [5]. 

Іншим європейським «розумним містом» вважається Відень, який займає п’яте місце у рейтингу 
«зелених» міст із індексом 83,34. Відень поставив собі за мету стати незалежним від вуглекислого газу до 2050 
року. Для цього було затверджено Програму захисту клімату у місті Відень (Climate Protection Programme of the 
City of Vienna). Відповідно до Програми, за період 1990-2014 рр. викиди СО2 у Відні скоротилися на 24 % на 
душу населення та на 12 % загалом. До 2030 року планується скоротити загальну парникову емісію на 35 %, а 
до 2050 року – на 80 % порівняно із рівнем 1990 р. Кінцеве енергоспоживання має зменшитися на 40 % до 2050 
р. (від рівня 2005 р.). Також передбачається збільшення обсягів споживання відновлюваної енергії у загальному 
енергоспоживанні до 20 % у 2030 році та до 50 % у 2050 році [8]. 

Щоб досягти поставлених цілей, Відень уже активно розвиває сферу відновлюваної енергетики у 
віддалених районах міста. Важливе значення має проект «лізинг нульової емісії» – надання технологій ВДЕ у 
користування як у приватних будинках, так і в офісах та на фабриках, з низьким процентом оплати. Для 
зменшення парникової емісії необхідним створення інтегрованої, всеохоплюючої та електронної системи 
транспорту, в основі якої лежить громадський транспорт та приватні екологічні електромобілі. Також, у Відні 
всі системи обслуговування є замкнутими та з’єднаними між собою. За рахунок цього з’являється можливість 
регенерації сполучень і елементів з продукції, будівель та відходів, що дозволяє використовувати ресурси 
продукцію декілька разі, підвищити енергоефективність та помітно знизити викиди СО2. Модернізація систем 
обслуговування Відня здійснюється із запровадженням інноваційних технологій, на які Австрія виділяє близько 
37 % від усіх вкладень у розвиток НДДКР [8]. 

Крім країн-членів Європейського Союзу, значну увагу розбудові «розумних міст» приділяє Японія. На 
кінець 2014 року в Японії існує чотири головних проекти по трансформації звичайних міст у «розумні міста» 
(зокрема, Йокохама, Тойота, Кіхана та Кітакуши). Акцент робиться на модернізації систем постачання та 
розподілу енергії, що підвищує ефективність управління енергією. Основними способами зниження парникової 
емісії вважається розвиток відновлюваної енергетики, зокрема сонячної і вітрової, та запровадження 
транспортної системи наступного покоління (з велосипедами, громадським транспортом та електричними 
автомобілями). Загалом за період 2010-2014 рр. уряд Японії на створення чотирьох «розумних міст» виділив 1 
млрд. євро [9]. 

Менш успішною діяльністю щодо створення «розумних міст» характеризуються США та Китай. Так, 
уряд Сполучених Штатів довгий час не спрямовував свою політику на вирішення енергетично-екологічних 
проблем. Але, будучи одним із найбільших забруднювачів довкілля, США просто змушені вжити заходів. 
Одним із заходів є саме розбудова «розумних міст», про що в США заговорили лише наприкінці 2014 – на 
початку 2015 рр. Хоча функції американських «розумних міст» дещо відрізняються від європейських та 
японських. «Розумні міста» у США покликані знизити рівень заторів на дорогах, створити доступні для всіх 
мережі купівлі-продажу товарів, сприяти економічному зростанню, поширити інформаційно-комунікаційні 
технології тощо. Тобто, енергетично-екологічні питання залишаються невирішеними. Водночас, на 2016 рік для 
створення «розумних міст» планується виділити інвестицій у розмірі 160 млн. дол. До американських міст, які 
мають декілька рис «розумного міста», зокрема «зелену (розумну) економіку», відносяться: Сан-Франциско, 
Нью-Йорк, Сіетл, Бостон, Лос-Анджелес, Вашингтон тощо [10]. 

Щодо Китаю, то створення «розумних міст» на його території розпочалося недавно, але здійснюється 
дуже швидко та ефективно. Сприяє цим процесам підтримка з боку Європейського Союзу. ЄС передає Китаю 
не тільки власний досвід у сфері розбудови «розумних міст», а й інноваційні технології та прикладні програми 
для енергоефективного та екологічного функціонування міст. Здійснюється співпраця ЄС-Китай на основі 
двосторонніх ініціатив, таких як: Проект інформаційно-технологічних систем; Проект державного правління; 
Проект «розумних міст». Першим етапом створення китайських «розумних міст» є поширення інформаційно-
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комунікаційних технологій у сфері транспорту задля звільнення доріг від надлишкового транспорту та 
зниження транспортних викидів СО2.  Наступні етапи передбачають модернізацію усіх інших сфер 
обслуговування китайських міст [2]. 

Щодо України, то розбудова «розумних міст» перебуває на стадії зародження. Хоча Київ, Львів та 
Одеса «заявили» про бажання стати «розумним містом», активізувалася діяльність у даному напрямку лише у 
столиці України. З квітня 2015 року розпочалася дія проекту «Kyiv Smart City», який поки що був спрямований 
на вироблення можливих напрямів та формування офіційної дорожньої карти щодо перетворення Києва на 
«розумне місто». У Києві акцентується увага на «розумному врядуванні» (у т.ч. створення електронного 
врядування, відкриття міських рахунків та забезпечення прозорості дій державних адміністрації), «розумному 
переміщенні» (зокрема, спонукання до використання спеціальних програм руху транспортних засобів та 
відстеження зайнятості доріг і парковок) та «розумному житті» (впровадження покриття Wi-Fi, систем відео 
контролю тощо). На таку характеристику «розумного міста» як «розумне довкілля» із «розумною енергетикою» 
уваги звертається набагато менше. Тому станом на кінець 2015 року запропоновано змінити тільки систему 
вуличного освітлення за допомогою заміни існуючих лампочок на енергозберігаючі LED-лампи та запровадити 
комп’ютеризовану систему контролю вуличного освітлення. Це дасть змогу зменшити обсяги 
енергоспоживання та скоротити витрати міського бюджету. 

Завдяки втіленню у життя концепції «Kyiv Smart City» передбачається зниження кількості заторів на 
дорогах до 25 %, зменшення витрат на електроенергію до 40 % та підвищення рівня використання міського 
транспорту до 50 %. Відповідно до експертних оцінок, реалізація проекту становитиме близько 320 млн. грн. Ці 
кошти планується зібрати як за допомогою державно-приватного партнерства та інвестиції, так і за рахунок 
особистих вкладень бізнесових структур [11]. 

Відповідно до Національного плану дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року, для 
збільшення споживання енергії відновлюваних джерел та зменшення споживання традиційної енергії та 
парникових викидів передбачається створення так званих «розумних мереж» (smart grids), які є частиною 
інфраструткури «розумного міста».   

Висновки. Отже, «розумне місто» – місто, яке покращує рівень якості життя населення та локальної 
економіки, рухаючись до декарбонового майбутнього за рахунок використання інформаційно-комунікаційних 
технологій. Основним ініціатором розбудови «розумних міст» виступає держава, яка регулює механізми 
фінансування та інвестування. За допомогою фінансових інструментів держава не тільки полегшує створення 
«розумних міст», вона ще й заохочує жителів загалом та місцеву владу зокрема до ініціативності. Для 
розбудови «розумного міста» важливу роль відіграє запровадження «розумного довкілля» та «розумної 
енергетики». Ці два напрями зводяться до реструктуризації транспортної системи (зокрема, популяризація 
громадського транспорту, екологічно безпечних електромобілів та велосипедів) та створення замкнутих, але 
поєднаних між собою систем обслуговування (енерго-, тепло- та водопостачання, охолодження та очистки 
стічних вод). Така трансформація міст дає змогу підвищити енергоефективність та знизити рівень забруднення 
довкілля, що співзвучно із принципами сталого розвитку. 

У подальших дослідженнях доцільно було б розглянути на прикладі розвинених країн поетапне 
перетворення простого міста на «розумне місто». За рахунок цього вдасться виробити чіткий план розбудови 
«розумних міст» в Україні. Але більше акцентувати потрібно на створенні замкнутих енергоефективних систем 
обслуговування міста. 
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Актуальність проблеми. Сучасні тенденції глобалізації світового господарства призвели до 

підвищення ролі науково-технічного прогресу та інформаційних технологій, що, в свою чергу вплинуло на 
трансформацію міжнародних зв’язків в авіаційній галузі. 

Яким чином в умовах надвисокої конкуренції авіакомпанія може укріпити власні конкурентні позиції, 
тобто збільшити пасажиропотік?  Головним чином, за рахунок розширення мережі маршрутів та зниження 
собівартості квитків. Таке завдання, як виявилось, під силу партнерським об’єднанням у вигляді авіаційних 
альянсів.   

Але питання у тому, що міжнародні авіакомпанії не можуть так само легко проводити злиття між 
собою, як, наприклад, металургійні або нафтові концерни. Дещо простіше провести таку операцію, якщо 
йдеться про дві національні компанії. Так, американська Continental Airlines об’єдналася з United Airlines і тепер 
вони літають під загальною маркою United. Усередині Євросоюзу провести злиття теж практично неможливо. 
Наприклад, Air France і KLM вже давно з юридичної точки зору є однією компанією, але продовжують 
працювати кожна під своєю вивіскою. Те ж саме у випадку з British Airways та іспанською Iberia, а також 
німецькою Lufthansa і швейцарською Swiss. Таким чином, існує певна специфіка створення та функціонування 
партнерських об’єднань в цивільному авіаційному транспорті, яку необхідно враховувати компаніям, що 
прагнуть долучитися до глобальних авіаційних альянсів. 

Аналіз досліджень і публікацій. Питанню формування авіаційних партнерських об’єднань, 
ефективності функціонування цивільної авіації в умовах глобалізації присвячено праці ряду фахівців даної 
галузі, зокрема       Д. Бугайко, В. Харченко [1], М. Рожко, О. Кибальникова [2] та ін. 

Крім того, регулярні дослідження процесів трансформації партнерських авіаційних об’єднань, що 
викликані глобалізацією світової економіки, проводять фахівці Міжнародної організації цивільної авіації 
(ІСАО), Міжнародної асоціації авіаційного транспорту (ІАТА), Європейської конференції цивільної авіації 
(ЕСАС), Європейського агентства з безпеки аеронавігації (EUROCONTROL) та інших світових та регіональних 
організації в галузі цивільної авіації.   

Метою статті є визначання перспектив розвитку глобальних авіаційних альянсів, що прагнуть 
отримати більше прав на певні маршрути в інших країнах, але змушені враховувати національні інтереси, а 
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також пошук можливостей створення таких форм партнерства, що були б найбільш гнучкими і 
сприйнятливими до швидко змінних потреб ринку авіаперевезень. 

Виклад основного матеріалу. Навіщо взагалі потрібні авіаційні альянси та який сенс авіакомпаніям 
долучатись до альянсів? Перед усім, авіаперевізник таким чином дістає можливість підсилити свої позиції на 
ринку, хоча і не збільшує власні потужності. Так, німецька авіакомпанія Air Berlin ставши учасником Oneworld, 
отримала додаткову можливість окрім квитків за 162 напрямами у 40 країнах, продавати квитки і на 
стикувальні рейси, які здійснюють партнери альянсу. Найменший з трьох провідних альянсів – Oneworld – 
обслуговує клієнтів за 840 напрямам у 150 країнах; щоденно це понад 9000 польотів [4]. Входження до альянсу 
також дозволяє компаніям уніфікувати системи бронювання, проводити спільні рейси, погоджувати час 
відправлення, мати загальні бонусні програми і так далі. Як наслідок, участь в альянсі значно знижує 
собівартість квитків для авіакомпаній і одночасно дає можливість збільшити пасажиропотік. 

Але, як було зазначено вище, існує особливість створення та функціонування партнерських об’єднань в 
авіаційній галузі. Мова йде про національні інтереси, які доводиться враховувати альянсам. Справа у тому, що 
представляти країну може лише та компанія, в якій більшість власників складають фізичні або юридичні особи 
цієї країни. Лише за таких умов компанія може отримати права на певні маршрути та перельоти в іншій країні. 
Наприклад, Swiss, після того, як її купила Lufthansa, втратила в Росії частину прав на перельоти. Причина: у 
Москві її тепер вважають, за правом власності, не швейцарською, а німецькою компанією. Більшість країн світу 
законодавчо обмежують долю, яку іноземні інвестори мають право купити у національних авіаперевізників, 
пояснюючи це інтересами безпеки [3]. 

Цивільні перевізники давно думають над тим, як обійти ці правила. Перші спроби об’єднатися в 
партнерські організації були зроблені ще в 30-і роки ХХ століття. Але по-справжньому потужними альянси 
змогли стати на початку 2000-х років. Аналіз передумов появи сучасних авіаційних альянсів говорить про те, 
що саме радикальні зміни в Європі, які почалися в 1993 р., створили ситуацію, коли перевізники Європейського 
союзу дістали необмежений доступ до всіх маршрутів усередині ЄС. Мова йде про створення єдиного ринку 
повітряного транспорту і його лібералізації. Такий ринок передбачає право будь-якого громадянина держави – 
члена ЄС мати у власності авіакомпанію і управляти нею в іншій країні – членові Союзу. У 1997 р. 
європейським перевізникам було надано право каботажу між аеропортами, розташованими на території інших 
країн – членів ЄС. Формування єдиного європейського авіаційного ринку створило 1,4 млн. робочих місць; 
очікується, що лібералізація ключових маршрутів в глобальному масштабі приведе до створення 24,1 млн. 
нових робочих місць і залучить в економіку 490 млрд. дол. [2] 

У результаті процесів глобалізації та лібералізації застосування критерію національного володіння і 
контролю стає все більш недоречними. Багато перевізників вже не належать державі, а деякі передали 
контрольний пакет акцій громадянам власних країн. Позитивним аспектом цих глобалістичних підходів без 
сумніву є то що на ринку залишаються та працюють більш ефективні перевізники, які відповідають 
необхідному рівню безпеки та надають більш привабливі з цінової та якісної складових авіаційні послуги. При 
цьому далеко не завжди є впевненість, що при такому володінні авіаперевізник буде в першу чергу 
представляти інтереси власної держави. Потужні світові авіаперевізники активно застосовують новітні форми 
комерційного співробітництва. Поширюється практика глобалістичних фінансових операцій, коли потужні 
авіакомпанії з різних регіонів світу скуповують контрольні пакети акцій іноземних авіаперевізників. Тобто 
існує ризик підконтрольної діяльності з боку іншої сторони, що особливо актуально при розвитку глобальних 
та стратегічних альянсових взаємовідносин [1]. 

Після лібералізації ринку Європи, але ще до початку аналогічного процесу у світовому масштабі, 
перевізники різних континентів почали об’єднуватися в групи, розраховуючи отримати економічну вигоду від 
нової форми роботи. 14 травня 1997 р. п’ять авіакомпаній – Air Canada, Lufthansa, SAS, Thai Airways 
International і United Airlines – створили Star Alliance, який зараз вважається старим об'єднанням на ринку. Услід 
за ним, 1 лютого 1999 р., з’явився Oneworld (до якого в той момент увійшли American Airlines, British Airways, 
Canadian Airlines, Cathay Pacific і Qantas Airways), а 22 червня 2000 р. – Skyteam у складі Aeromеxico, Air France, 
Delta і Korean Air [2]. 

Отже, були створені три глобальні альянси, які включають зараз 52 великих і середніх авіакомпанії (або 
1,5% від приблизно 3200 авіакомпаній світу), контролююча близько 60% світового об'єму пасажирських 
перевезень з маршрутним обхватом практично всіх частин світу: Азії, Америки, Африки, Європи, Австралії і 
Океанії. Авіакомпанії – члени трьох глобальних альянсів базуються в 110 міжнародних вузлових аеропортах 
(або 27,5% від приблизно 400 аеропортів світу, обслуговуючих міжнародні магістральні і регіональні 
перевезення. Левова частка загальносвітових авіаперевезень доводиться на країни реєстрації членів глобальних 
альянсів: США, Великобританію, Японію, Францію, Канаду, Німеччину та Італію [5, 6]. Сумарні дані за 
основними показниками глобальних альянсів авіакомпаній приведені в таблиці 1. 
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Таблиця 1 
Основні показники глобальних альянсів авіакомпаній 

Основні показники Star Alliance SkyTeam Oneworld 
Кількість учасників 27 13 12 
Кількість повітряних 
суден 

4023 3127 2473 

Кількість співробітників 402208 323759 311830 
Кількість перевезених 
пасажирів на рік 

603,8 млн 385,0 млн 335,7 млн 

Кількість рейсів на добу 21000 12597 9380 
Кількість салонів 
високої комфортності 

більше 970 420 550 

Кількість країн, що 
обслуговують альянси 

181 169 150 

Джерело: офіційний сайт альянсу Oneworld [4], офіційний сайт альянсу Star Alliance [7], офіційний 
сайт альянсу  SkyTeam [8]. 

 
Головна причина формування союзів авіакомпаній за кордоном – чекання синергетичного ефекту, 

тобто здобуття більшої ефективності від спільної роботи, чим могли б добитися окремі компанії, а також 
скорочення витрат. Це має дуже важливе значення в періоди світових фінансово-економічних криз і природних 
катаклізмів. Крім того, консолідовані авіаперевізники прагнуть досягти ефекту масштабу, в результаті якого 
збільшення масштабів виробництва продукції веде до зниження собівартості авіаційних послуг. Втім, завжди 
існує точка насичення, в якій із збільшенням програми випуску собівартість продукції (послуги) вже не 
знижується, оскільки цей чинник може вичерпати себе. 

Висновки. Підводячи підсумки проведеному дослідженню, можна назвати характерну особливість 
сучасних глобальних альянсів якою є лідирування і заняття провідних позицій в них переважно класичних 
магістральних перевізників і незначну питому вагу тих, що набирають силу низькотарифних авіакомпаній. Це 
говорить, з одного боку, про прихильність історичному корінню, адже ініціаторами утворення альянсів 
виступили традиційні європейські і американські перевізники, історія яких налічує не одне десятиліття, а з 
іншого боку, вони ж часто стають материнськими компаніями своїх низькотарифних  дочірніх авіапідприємств, 
які гнучкіші і сприйнятливіші до швидко змінних потреб ринку авіаперевезень [2]. 

Таким чином, в глобальних альянсах мирно співіснують і доповнюють один одного дві моделі 
авіаперевізного бізнесу: класична і низькотарифна. Виробничі показники альянсів говорять про життєздатність 
і високу міру конкурентоспроможності такої двоякої моделі в осяжному майбутньому. При цьому слід 
зазначити, що прогрес, що продовжується, в розвитку високошвидкісного наземного транспорту, в першу чергу 
залізнодорожнього, може в довгостроковій перспективі привести до домінування на традиційному ринку вже 
низькотарифних перевізників та їх інтегральної кооперації з іншими видами транспорту. 
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Abstract. The main provisions of the legislative proposals for the creation of an effective mechanism of 

consumer crediting by banks, formalized in the form of a legal act, previously supported by the Parliament of Ukraine, , 
the main directions of its improvement are outlined in the article.  
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Актуальність і постановка проблеми.Попит на споживчі кредити виступає важливим індикатором 

стану національної економіки загалом, її банківського сектору зокрема. Активність населення щодо 
формування такого попиту безпосередньо відображає, з одного боку, рівень його власної платоспроможності, а, 
з другого – ступінь довіри до банківської системи. При цьому, як засвідчує практика, роль останнього елемента 
у цьому процесі досить часто є значно більшою, спроможною знівелювати навіть такий чинник, як висока 
платоспроможність суб’єктів, які формують потенційний попит на споживчі кредити. Це, відповідно, негативно 
впливає як на банківську систему, звужуючи її можливості розвитку у даному секторі кредитування, так і на 
ділову активність в економіці, в якій виникають складнощі з просуванням відповідного продукту до кінцевого 
споживача. Принагідно слід звернути увагу на те, що впродовж останнього десятиріччя спостерігається досить 
стійка тенденція зниження частки споживчого кредитування в загальному обсязі кредитування банківською 
системою секторів нефінансових корпорацій та домашніх господарств. Зокрема, за аналізований період 
показник «обсяг споживчих кредитів, наданих депозитними корпораціями (крім Національного банку України) 
домашнім господарствам, що припадає на 1 грн. обсягу кредитів, наданих депозитними корпораціями (крім 
Національного банку України) нефінансовим корпораціям» зменшився більше, як утричі – з 0,44 до 0,12 грн. 
(розраховано за даними [1]).Усунення існуючих перешкод на шляху підвищення довіри приватного сектору до 
банківської системи, як основного суб’єкта, що формує пропозицію у сфері споживчого кредитування, 
розглядається як один з ключових шляхів активізації цього сегменту національної економіки. Першочергові 
кроки у цьому напрямі вбачаються в удосконаленніспеціального законодавства, що регулює відповідні 
суспільні відносини. Йдеться, насамперед, про необхідність законодавчого визначення загальних правових та 
організаційних засад споживчого кредитування відповідно до міжнародно-правових стандартів у цій сфері, що 
має розглядатися як створення належної відповідної правової бази у довгостроковому періоді, спроможної 
мінімізувати ризики виникнення конфліктів між позичальниками та надавачами споживчих кредитів, а також 
іншими суб’єктами відповідних відносин (зокрема, колекторами), які на сьогодні є поширенимив Україні. 

Аналіз досліджень і публікацій. Питання теоретичних та прикладних аспектів споживчого 
кредитування, зокрема, кваліфікації поняття «споживчий кредит», його основних рис, відмінностей від інших 
видів кредитів та співвідношення з ними, позитивних та негативних аспектів споживчого кредитування, 
світового досвіду у цій сфері тощо, є предметом дослідження багатьох науковців. Зазначену проблематику 
останнім часом досліджували, зокрема, Ю.Вітка[1], О.Куценко [2], Є.Осадчий [3], В.Погребняк [4], Л.Торубка 



150 Стратегія розвитку України 
 
 
[3] та інші. На сучасному етапі актуалізувалося питання матеріалізації результатів наукових досліджень та 
узагальнення практики споживчого кредитування в Україні в нормативно-правовий акт, який би комплексно 
унормовував відносини у зазначеній сфері. 

Метою статті є висвітлення основних положень законодавчих пропозиційщодо створення ефективного 
механізму споживчого кредитуваннябанками, формалізованих у вигляді проекту нормативно-правового акту, 
попередньо підтриманого парламентом України, окреслення основних напрямів його удосконаленняв процесі 
підготовки для прийняття як закону. 

Виклад основного матеріалу. Потребав належному законодавчому врегулюванні відносин у сфері 
споживчого кредитування зумовлена, у першу чергу, необхідністю забезпечення захисту прав та законних 
інтересів їх учасників, якими є споживачі, надавачі споживчих кредитів (кредитодавці) та кредитні 
посередники, що є одним з чинників підвищення довіри потенційних позичальників до надавачів відповідних 
послуг. Це питання на сьогодні в Україні вирішується в контексті імплементації в національне законодавство 
основних положень європейського права, зокрема, Директиви 2008/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради 
від 23 квітня 2008 року про кредитні угоди для споживачів та про скасування Директиви Ради 87/102/ЄЕС[7], 
прийняття свого часу якої було зумовлено наявністю випадків спотворення конкуренції між кредитодавцями, 
появою на ринку нових кредитних інструментів, необхідністю активізації як внутрішнього ринку, так і 
стимулювання транскордонної діяльності, створення належного ступеню захисту споживачів. В рамках вимог 
зазначеної Директиви український законодавець наприкінці 2015 р. спромігсяприйняти у першому читанні 
проект Закону України «Про споживче кредитування»[8], який встановлює цілу низку запобіжників можливим 
порушенням прав учасників відносин у цій сфері, насамперед, за рахунок регламентаціїїх поведінкишляхом 
структурування прав, обов’язків та відповідальності. В контексті предмету цієї статті на увагу заслуговують 
наступні положення зазначеного законопроекту. 

Функція державного регулювання та нагляду у сфері споживчого кредитування банками покладається 
на Національний банк України, в межах якої останній: затверджує методику розрахунку загальної вартості 
кредиту, ефективної процентної ставки та змінюваної процентної ставки за договором про споживчий кредит; 
встановлює додаткові вимоги до змісту та форми інформації, що має бути надана кредитодавцем до укладення 
такого договору, діяльності кредитних посередників, кваліфікації працівників кредитних посередників та щодо 
розкриття інформації про останніх; визначає перелік посередницьких послуг у споживчому кредитуванні, які 
можуть надавати кредитні посередники (якими, у свою чергу, можуть бути кредитні брокери – юридичні особи 
або фізичні особи-підприємці, які від свого імені в інтересах кредитодавця або споживача здійснюють за 
винагороду посередницьку діяльність у сфері споживчого кредитування та укладають договори про споживчий 
кредит, або комерційні агенти – юридичні особи або фізичні особи-підприємці, які діють від імені та за 
дорученням кредитодавця і виконують частину його діяльності, є представниками кредитодавця і діють в його 
інтересах за винагороду на підставі договору доручення із кредитодавцем); застосовує до кредитодавців та 
кредитних посередників визначені законодавством заходи впливу.  

При укладанні договору споживчого кредиту кредитному брокеру забороняється одночасно діяти від 
імені та в інтересах споживача та кредитора.Кредитний брокер, який діє на основі договору зі споживачем, несе 
перед кредитодавцем відповідальність за повноту і достовірність даних, наданих споживачем. Також перед 
укладенням договору про споживчий кредит кредитний посередник повинен надати споживачу у письмовій 
формі таку інформацію:своє найменування та місцезнаходження;дані про державну реєстрацію;чи він є 
кредитним брокером чи комерційним агентом; сфера власних повноважень (якщо такий посередник працює 
виключно з одним чи кількома кредитодавцями, він повинен надати найменування таких кредитодавців); 
пропоновані ним послуги;розмір комісійного збору чи іншої плати за свої послуги. Інформація про 
комерційних агентів повинна бути розміщена на власному офіційному веб-сайті та на інформаційних стендах, 
доступ до яких має бути вільним для споживачів, у всіх приміщеннях кредитодавця, включаючи філії та 
відділення, які здійснюють споживче кредитування. Вимоги щодо розкриття інформації про кредитних 
посередників не поширюються на випадки, коли таким посередником є банк або інша фінансова установа. 

Окремий розділ законопроекту присвячений інформаційному забезпеченню договору про споживчий 
кредит та діям, які передують його укладенню. У цій частині варто звернути увагу на наступне.  

Встановлюється вимога щодо обов’язкового вмісту в рекламі, що стосується надання споживчого 
кредиту, в якій зазначається процентна ставка чи будь-які дані, що стосуються загальних витрат за споживчим 
кредитом, додатково до вимог, встановлених законодавством про рекламу, ще й стандартної інформації. В такій 
інформації має визначатися:процентна ставка за кредитом, її тип (фіксована чи змінювана), максимальна 
сумакредиту;ефективна річна процентна ставка;максимальний строк, на який видається кредит;у разі надання 
кредиту для купівлі товарів (послуг) у формі оплати з відстроченням або з розстроченням платежу – ціна 
купівлі таких товарів (послуг) та розмір першого внеску. При цьому зазначена інформація повинна бути 
зрозумілою і точною, а при викладенні її у письмовому вигляді – бути однакового шрифту та відображатися в 
основному тексті реклами.У рекламізабороняється вказувати, що споживчий кредит може бути надано без 
документального підтвердження фінансового стану споживача (позичальника), або що кредит є безпроцентним, 
або надається під нуль процентів чи іншу еквівалентну інформацію.Збитки, завдані споживачеві 
недобросовісною рекламою, підлягають відшкодуванню винною особою у повному розмірі. 

До укладення договору про споживчий кредит кредитодавець зобов’язаний надати споживачу 
інформацію, необхідну для порівняння різних пропозицій кредитодавця. Така інформаціямає визначати: 
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найменування та місцезнаходження кредитодавця та його структурного підрозділу, через який надається 
споживчий кредит; реквізити ліцензії та/або свідоцтва про внесення кредитодавця до Державного реєстру 
банків чи Державного реєстру фінансових установ; тип кредиту (звичайний, на умовах овердрафту тощо), у 
випадку, якщо споживач укладатиме договір про споживчий кредит у формі відстроченої оплати за товари або 
послуги, йому надається інформація про зазначені товари або послуги, їх ціну за умови сплати без 
використання кредиту; суму, на яку кредит може бути виданий; строк, на який кредит може бути одержаний; 
мета отримання кредиту; наявні форми кредитування з коротким описом відмінностей між ними, у тому числі 
між зобов'язаннями споживача; переваги та недоліки пропонованих схем кредитування; тип процентної ставки 
(фіксована, змінювана), порядок її обчислення, в тому числі порядок її зміни, а також будь-які індекси, що 
застосовуються до основної процентної ставки; види забезпечення наданого кредиту, що вимагаються 
кредитодавцем; необхідність проведення оцінки предмету забезпечення за кредитом та за чий рахунок така 
оцінка проводиться;ефективну річну процентну ставку та орієнтовну загальну вартість кредиту на дату надання 
інформації, виходячи з обраних споживачем попередніх умов кредитування: необхідність укладення договорів 
щодо додаткових чи супутніх послуг третіх осіб, які є обов’язковими для отримання кредиту, перелік осіб, яких 
кредитодавець визначив для надання відповідних послуг, орієнтовні витрати на такі послуги; порядок 
повернення кредиту, включно із кількістю платежів,   необхідних для цього, їх розмір та періодичність 
внесення у вигляді графіку платежів; попередження щодо наслідків пропущення платежів;  розмір неустойки, 
що застосовується при невиконанні зобов’язання щодо повернення кредиту; порядок та умови відмови від 
надання та одержання кредиту;  порядок дострокового повернення кредиту;  у випадку укладення договору про 
споживчий кредит на умовах овердрафт інформація, яка надається споживачу, має включати відомості про те, 
що від нього можуть вимагати повністю повернути суму кредиту в будь-який час та про строк його 
попередження про таку вимогу. Споживач зобов’язаний надати кредитодавцю письмове підтвердження  про 
ознайомлення з цією інформацією. Зазначена інформаціянадається споживачу у письмовому вигляді  
безкоштовно в ясній і зрозумілій формі. Відповідний текст повинен мати однаковий розмір, тип і формат друку. 
За бажанням споживача зазначена інформація може бути додатково надана йому на належному йому 
електронному носії інформації або електронною поштою. На вимогу споживача кредитодавець зобов’язаний 
безкоштовно надати йому копію проекту договору про споживчий кредит у паперовому або електронному 
вигляді за вибором споживача. Зазначені вимоги щодо надання інформації поширюються також на кредитних 
посередників у випадку, якщо споживач звернувся до них. Споживач, який внаслідок ненадання йому 
зазначеної інформації або надання її у неповному обсязі уклав договір на менш сприятливих для себе умовах, 
ніж ті, що передбачені у цій інформації, має право вимагати приведення укладеного договору у відповідність із 
зазначеною інформацією шляхом направлення кредитодавцю відповідного письмового повідомлення. 
Кредитодавець зобов’язаний привести договір у відповідність до умов, зазначених у наданій інформації. 

До укладення договору про споживчий кредит кредитодавець зобов’язанийоцінити 
кредитоспроможність споживача, враховуючи, зокрема, строк, на який надається кредит, суму кредиту, доходи 
споживача, та, у випадку необхідності, мету отримання кредиту. Оцінка кредитоспроможності споживача 
здійснюється на підставі наданої ним інформації про себе та своє матеріальне та фінансове становище, 
відповідної інформації бюро кредитних історій та іншої законно отриманої інформації, в тому числі щодо 
оцінки майна, яке використовується для забезпечення виконання споживачем зобов’язання щодо повернення 
кредиту. Кредитодавець не має права вимагати від споживача надання відомостей, які не стосуються 
визначення його кредитоспроможності та отримання яких кредитодавцем не вимагається законодавством 
України. У разі ненадання споживачем документів чи відомостей про себе та своє матеріальне та фінансове 
становище, що вимагаються законодавством або внутрішніми документами кредитодавця, кредитодавець 
зобов’язаний відмовити йому в укладенні відповідного договору.  

Важливим у спробі законодавчого врегулювання є питання надання інформації протягом строку дії 
договору про споживчий кредит. Зокрема, передбачається, що після укладення договору про споживчий кредит 
кредитодавець за вимогою споживача зобов‘язаний безоплатно протягом трьох робочих днів, але не частіше 
одного разу на місяць, письмово повідомляти йому інформацію про поточний розмір його заборгованості; 
розмір суми кредиту, яка повернута кредитодавцю; надавати виписку з рахунку (рахунків), в тому числі у 
вигляді таблиці погашення заборгованості, яка містить інформацію про платежі, які належить сплатити, та 
періоди часу та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, надання якої передбачено законодавством, а 
також договором про споживчий кредит.У випадку укладення договору про споживчий кредит у формі 
овердрафту споживачу також у строк, визначений договором, надається виписка з рахунку (рахунків), у якій 
зазначається: період часу, до якого відноситься виписка з рахунку; суми та дати зняття коштів з рахунку; баланс 
попередньої виписки та її дата; новий баланс; дати і суми здійснення платежів споживачем; застосована 
процентна ставка; будь-які застосовані платежі; мінімальна сума, що підлягає оплаті. У випадку, якщо сторони 
договору про споживчий кредит збільшують загальний розмір виданого кредиту кредитодавецьзобов’язаний 
оновити наявну у нього інформацію про споживача та оцінити кредитоспроможність споживача. Якщо 
договором про споживчий кредит передбачена змінювана процентна ставка, то кредитодавець зобов’язаний 
письмово повідомити споживача, поручителя та інших зобов’язаних за договором осіб про зміну такої ставки 
не пізніше як за 15 календарних днів до дати, з якої застосовуватиметься нова ставка. Таке повідомлення 
повинне містити підставу зміни розміру процентної ставки, нову процентну ставку та вказівку на дату, з якої 
застосовуватиметься нова ставка. Разом із повідомленням кредитодавець зобов’язаний надати споживачеві 
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новий графік платежів, який має визначати кількість платежів, що залишаються до сплати після вступу в дію 
нової ставки, та, у разі зміни кількості та періодичності платежів, – інформацію щодо їх нової кількості та 
періодичності. Якщо, виходячи з природи договору про споживчий кредит, визначити розмір майбутніх 
платежів неможливо, кредитодавець повинен повідомити споживача про те, що сума, яка залишилася до 
сплати, може змінюватися у результаті зміни процентної ставки залежно від поточного балансу поточного 
рахунку споживача на дату вступу в дію відповідної зміни. Якщо в результаті зміни процентної ставки 
змінюється розмір мінімального платежу, вираженого в абсолютній сумі чи як відсоток від поточного балансу, 
про це повинно бути чітко зазначено у повідомленні.У разі невиконання кредитодавцем цих вимогпри 
збільшенні процентної ставки кредитодавець не має права вимагати від споживача сплати платежів згідно з 
новим графіком платежів, розрахованим на підставі збільшеної процентної ставки. До моменту відповідного 
повідомлення споживача платежі, що залишаються до сплати, розраховуються за процентною ставкою, що 
діяла до дати збільшення. У разі невиконання кредитодавцем вимогпри зменшенні процентної ставки, що 
призвело до сплати споживачем зайвих грошових коштів згідно з графіком платежів, чинним до дати такого 
зменшення, кредитодавець сплачує споживачу проценти за користування чужими грошовими коштами в 
розмірі, визначеному законом, та здійснює зарахування надмірно сплачених споживачем коштів до суми 
основного боргу.Будь-які пропозиції кредитодавця про зміну умов договору (окрім змінюваної процентної 
ставки) повинні здійснюватися шляхом направлення фінансовою установою споживачеві повідомлення таким 
способом, який дає можливість встановити дату відправлення та отримання повідомлення споживачем. Умова 
договору про надання споживачеві пропозицій про зміну зазначених умов договору іншим чином, ніж таким, 
що дає можливість встановити дату відправлення та отримання повідомлення споживачем, є нікчемною. 

Ключовим моментом у відносинах кредитодавця та споживача є договір про споживчий кредит. 
Чіткість положень договору є запорукою мінімізації ризику конфлікту між зазначеними суб’єктами внаслідок 
виникнення різноманітних непорозумінь при тлумаченні кожним із них таких положень. Законопроект 
передбачає наступні істотні умови договору:найменування та місцезнаходження кредитодавця та кредитного 
посередника; прізвище, ім’я, по-батькові та місце проживання споживача (позичальника);тип кредиту; у 
випадку укладення договору про споживчий кредит у форміоплати з відстроченням або з розстроченням 
платежу за товари або послуги, визначення цих товарів або послуг та їх ціну; мета отримання 
кредиту;загальний розмір виданого кредиту, що визначається конкретною сумою грошових коштів, які 
видаються споживачеві або перераховуються на рахунок отримувача, чи лімітом кредитування (кредитна 
лінія);порядок видачі  кредиту  або у випадку,  якщо  кредит  видаватиметься частинами, дати і суми надання 
таких частин кредиту та інші умови надання кредиту;строк дії договору; необхідність укладення договорів 
щодо додаткових чи супутніх послуг третіх осіб, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням та погашенням 
кредиту; види забезпечення наданого кредиту (якщо кредит надається за умови отримання забезпечення); 
процентна ставка за кредитом, її тип (фіксована чи змінювана) порядок обчислення, в тому числі порядок 
зміни, а також будь-які індекси, що застосовуються до основної процентної ставки;ефективна річна процентна 
ставка та загальна вартість кредиту для споживача на дату укладення договору (усі припущення, використані 
для обчислення такої ставки, повинні бути зазначені); порядок повернення кредиту, включно із кількістю 
платежів,   необхідних для цього, їх розмір та періодичність внесення в тому числі у вигляді графіку платежів; 
попередження щодо наслідків пропущення платежів;  розмір неустойки, що застосовується при невиконанні 
зобов‘язання щодо повернення кредиту; порядок та умови відмови від надання та одержання кредиту;порядок 
дострокового повернення кредиту; відповідальність сторін за порушення умов договору; назву та адресу органу 
державного нагляду за дотриманням законодавства про споживче кредитування; інші умови, визначені 
законодавством та домовленістю сторін. Важливо, що забороняється  у  будь-який  спосіб  ускладнювати  
прочитання споживачем ефективної річної процентної ставки та загальної вартості кредиту, зазначених у 
договорі про споживчий кредит або у додатку до такого договору, у тому числі шляхом друкування його 
кеглем, меншим за кегль шрифту основного тексту, злиття кольору шрифту з кольором фону. Договір, який 
суперечить зазначеній вимозі, може бути визнано недійсним. У випадку укладення договору про споживчий 
кредит на умовах овердрафту в ньому має бути передбачено, що кредитодавець має право вимагати повністю 
повернути суму кредиту в будь-який час із визначенням строку попередження про таку вимогу.Умови договору 
про споживчий кредит, що обмежують права споживача у порівнянні з правами, встановленими законом, є 
нікчемними. Споживач не зобов'язаний сплачувати кредитодавцю будь-які збори, відсотки комісії або інші 
вартісні елементи кредиту, що не були зазначені у договорі.  

Законопроект врегульовує випадки визнання недійсними умов договорів про споживчий кредит, що 
обмежують права споживача. Зокрема, передбачається, що кредитодавець не повинен включати у договори про 
споживчий кредит умови, які є несправедливими, тобто, якщо всупереч принципу добросовісності його 
наслідком є істотний дисбаланс договірних прав та обов’язків на шкоду споживача.Умови договору, крім 
загальних підстав визнання їх недійсними, встановлених цивільним законодавством та законодавством про 
захист прав споживачів, визнаються недійсними у разі, якщо вони передбачають, що:для надання кредиту 
необхідно передати як забезпечення повну суму або частину суми кредиту чи використати її повністю або 
частково для покладення на депозит, або викупу цінних паперів, або інших фінансових інструментів, крім 
випадків, коли споживач одержує за таким депозитом, такими цінними паперами чи іншими фінансовими 
інструментами таку ж або більшу процентну ставку, як і ставка за його кредитом;споживач зобов’язаний під час 
укладення договору про споживчий кредит укласти договір про додаткові або супутні послуги з кредитодавцем 
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або третьою особою, крім випадків, коли укладення такого договору вимагається 
законодавством;передбачаються зміни в будь-яких витратах за договором про споживчий кредит, крім 
змінюваної процентної ставки та послуг, пов’язаних із обслуговуванням та погашенням 
кредиту;встановлюються дискримінаційні стосовно споживача правила зміни процентної ставки;надається 
право кредитодавцю в одностороньому порядку змінювати умови договору на власний розсуд або на підставах, 
не зазначених у договорі;обмежується право споживача на звернення до суду. 

Заслуговують на увагу особливості укладення договору про споживчий кредит. Такими, зокрема, є 
наступні. Визначення кредитодавцем можливості укладення договору здійснюється на підставі відповідної 
заяви та оцінки кредитоспроможності споживача. Рішення про укладення договору приймається кредитодавцем 
у строк не пізніше, ніж чотирнадцять календарних днів з дня завершення оцінки кредитоспроможності 
споживача.При цьому кредитодавцю забороняється встановлювати плату за розгляд заяви про укладення 
договору. У випадку відмови кредитодавця від укладення договору, в тому числі на підставі інформації, 
отриманої з бюро кредитних історій, споживачу безкоштовно надається відповідна інформація з 
обґрунтуванням причин відмови, за його бажанням – у письмовій формі. Не вважається пропонуванням укласти 
договір про споживчий кредит застереження про можливість його надання під час придбання товару (послуги). 
Одним з принципових моментів (з огляду на поточну ситуацію з так званими «валютними» кредитами) також 
слід вважати заборону на надання (отримання) споживчих кредитів в іноземній валюті. 

У напрямі забезпечення паритету у відносинах між споживачем та кредитодавцем важливим є право 
споживача на відмову від одержання споживчого кредиту. В межах такого права споживач може протягом 14-
ти календарних днів з моменту передачі йому примірника укладеного договору відмовитися від одержання 
кредиту повністю або частково без пояснення причин, у тому числі і у випадку отримання ним грошових 
коштів. Відмова від одержання кредиту оформлюється письмовим повідомленням.Протягом 7-ми календарних 
днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від одержання кредиту споживач зобов’язаний 
повернути кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з договором, та сплатити проценти за період між 
моментом одержання коштів та моментом їх повернення за ставкою, встановленою в договорі. При цьому 
споживач не зобов’язаний сплачувати будь-які інші збори у зв’язку з відмовою від одержання кредиту.У 
випадку, якщо додаткова чи супутня послуга, пов’язана з договором про споживчий кредит, надається 
кредитодавцем або третьою стороною на підставі договору між третьою стороною та кредитодавцем, то 
споживач, який відмовився від одержання кредиту, більше не є пов’язаним зазначеними договорами про 
надання додаткових чи супутніх послуг. Відмова від одержання кредиту є підставою для припинення договорів 
щодо додаткових чи супутніх послуг, пов’язаних з отриманням кредиту, укладених споживачем. Кредитодавець 
або третя сторона зобов’язані повернути споживачеві кошти, сплачені ним за додаткові чи супутні послуги, але 
не пізніше, ніж протягом семи днів. За кожний день затримки повернення споживачу коштів, сплачених ним за 
договорами про надання додаткових чи супутніх послуг понад установлений строк (сім днів), споживачеві 
виплачуються проценти за користування чужими грошовими коштами в розмірі, визначеному законом, від 
суми, належної до повернення кредитодавцем або третьою стороною.Право відкликання згоди не 
застосовується щодо споживчих кредитів: забезпечених іпотекою; на придбання житла; наданих на купівлю 
послуги, виконання якої відбулося до закінчення строку відкликання згоди.Якщо споживач відмовився від 
договору на придбання товарів чи оплату послуг, він більше не пов‘язаний договором про споживчий кредит, за 
яким йому надаються грошові кошти на оплату товарів чи послуг за договором, від якого він відмовився.    

 Законопроект врегульовує питання дострокового повернення кредиту, що на практиці також часто 
супроводжується виникненням конфліктних ситуацій між кредитодавцями та споживачами. За законопроектом 
споживач має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути споживчий  кредит, у тому 
числі шляхом збільшення суми періодичних виплат, письмово попередивши про це кредитодавця. 
Кредитодавець протягом 3-х робочих днів після отримання зазначеного письмового повідомлення зобов’язаний 
у письмовій формі, якщо договором про споживчий кредит не передбачено іншого способу передачі інформації, 
повідомити споживача про суму, яка підлягає поверненню. Якщо споживач скористався правом повернення 
споживчого кредиту шляхом збільшення суми періодичних виплат, кредитодавець зобов’язаний здійснити 
відповідне коригування кредитних зобов’язань споживача у бік їх зменшення. Споживач у разі дострокового 
повернення споживчого кредиту сплачує кредитодавцю проценти за користування кредитом та вартість усіх 
послуг, пов’язаних із обслуговуванням та погашенням кредиту, за період фактичного користування кредитом. 
У випадку, якщо споживач розірвав договір на придбання товарів у зв’язку з виявленням протягом 
встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, 
виконавця), або фальсифікації товару, а договір про надання послуг (виконання робіт) – у разі порушення умов 
договору, споживач може розірвати договір про споживчий кредит, укладений для оплати вказаних товарів 
(послуг). Кредитодавцю забороняється відмовляти споживачу в прийнятті платежу у разі дострокового 
повернення споживчого кредиту, встановлювати споживачу будь-яку плату, пов’язану з достроковим 
поверненням споживчого кредиту (умова договору про споживчий кредит, яка передбачає сплату споживачем 
будь-якої плати у разі дострокового повернення споживчого кредиту, є нікчемною). У випадку, якщо 
кредитодавець, згідно з договором про споживчий кредит одержує внаслідок порушення споживачем умов 
договору право на вимогу повернення споживчого кредиту в повному обсязі, строк виплати якого ще не настав, 
чи застосування іншої санкції, він може використати таке право лише у разі:затримання сплати частини 
кредиту та/або відсотків щонайменше на один календарний місяць, а за споживчим кредитом, забезпеченим 
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іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла щонайменше – на три календарні місяці; або перевищення 
сумою заборгованості суми кредиту більш як на 10%; абонесплати споживачем більше одного платежу, яка 
перевищує 5% суми кредиту. Кредитодавець зобов’язаний у письмовій формі повідомити споживача про таке 
порушення з зазначенням дій, необхідних для його усунення, та строку, протягом якого вони мають бути здійснені. 
Якщо кредитодавець, відповідно до умов договору, вимагає здійснення внесків, строк сплати яких не настав, або 
повернення споживчого кредиту, такі внески або повернення споживчого кредиту можуть бути здійснені 
споживачем протягом 30-ти календарних днів, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим 
кредитом на придбання житла –60-ти календарних днів з дня одержання повідомлення про таку вимогу від 
кредитодавця. Якщо протягом цього періоду споживач усуне порушення умов договору, вимога кредитодавця 
втрачає чинність.  

Кредитодавець  має  право  проводити  за  погодженням із споживачем реструктуризацію заборгованості за 
договором про споживчий кредит.Реструктуризація, зокрема, здійснюється шляхом:надання позичальникам 
відстрочки сплати суми основного боргу за договорами на строк не більше трьох років;продовження строку 
договору з урахуванням обмежень, що діють у кредитодавця, та обставин щодо фінансового стану 
позичальника;зміни механізму нарахування процентів таким чином, щоб частина щомісячних платежів за кредитами 
не перевищувала 35% сукупного місячного доходу сім’ї.Кредитодавець має право за договорами, заборгованість за 
якими реструктуризована, звільнити споживачів від сплати будь-яких штрафних санкцій за несвоєчасне виконання 
умов договорів, що виникли до дати такої реструктуризації.Якщо споживач у повному обсязі та своєчасно виконає 
реструктуризовані зобов’язання протягом трьох років з дня реструктуризації боргу, кредитодавець має право на 
щорічне зменшення на 0,5% суми основного непогашеного боргу протягом наступних п’яти років з віднесенням 
зазначеної суми до складу його витрат. Наведений перелік способів та умов реструктуризації не є вичерпним, але не 
може бути гіршим для споживача. 

Не менш важливим, з огляду на поточну (здебільшого негативну) практику колекторської діяльності, є 
питання відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит. Передбачається, зокрема, що відступлення 
права вимоги за таким договоромможе бути здійснено внаслідок:будь-якого правочину за вибором кредиторів 
(відступлення, купівлі-продажу права вимоги, договору факторингу тощо);правонаступництва; виконання обов’язку 
боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем); виконання обов’язку боржника третьою 
особою.Кредитодавець у письмовій формі зобов’язаний направити повідомлення споживачу про передачу третій 
стороні своїх прав за договором протягом п’ятнадцяти робочих днів після такої передачі. При цьому кредитодавцю 
забороняється:надавати неправдиву інформацію про наслідки несплати споживчого кредиту;вилучати у споживача 
будь-яке майно без його згоди крім випадків, встановлених законодавством України;зазначати на конвертах із 
поштовими повідомленнями інформацію про те, що вони стосуються несплати боргу або споживчого кредиту; 
вимагати стягнення будь-яких сум, не зазначених у договорі про споживчий кредит та не передбачених 
законодавством, в тому числі додаткових комісій за відступлення споживчого кредиту новому 
кредитодавцю;звертатися без згоди споживача за інформацією про його фінансовий стан до третіх осіб, які пов’язані 
зі споживачем родинними, особистими, діловими, професійними або іншими стосунками у соціальному бутті 
споживача;вчиняти дії, що вважаються нечесною підприємницькою практикою.Відступлення права вимоги за 
договором не повинно мати своїм наслідком встановлення для споживача менш сприятливих умов договору, ніж він 
мав до такого відступлення.    

Для встановлення чіткості взаємовідносин між позичальником і кредитодавцем у разі недостатності у 
першого коштів для виконання зобов’язання за договором про споживчий кредит важливим є встановлення 
черговості погашення вимог за таким договором. У цьому контексті у проекті передбачається, що у разі 
недостатності суми проведеного платежу для виконання зобов’язання за договором у повному обсязі ця сума 
погашає вимоги кредитора у такій черговості, якщо інше не встановлено договором:у першу чергу сплачується 
прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за користування кредитом; у другу чергу – сума 
основного боргу за кредитом та проценти за користування ним; у третю чергу – неустойка (штраф, пеня).  

Слід також зауважити, що у випадках, визначених законодавством України, укладення договору про 
споживчий кредит може бути пов’язано з необхідністю отримання споживачем додаткових чи супутніх послуг 
кредитодавця чи третіх осіб. До договорів про надання додаткових чи супутніх послуг відносяться: договір оцінки 
майна споживача з метою визначення його кредитоспроможності; договір оцінки майна споживача, яке 
використовується для забезпечення виконання ним зобов‘язань за договором про споживчий кредит;договір 
страхування та інші договори, які укладаються для забезпечення виконання споживачем зобов‘язань за договором 
про споживчий кредит;договір відкриття банківського рахунку, необхідного для отримання чи обслуговування 
наданого кредиту;договори про надання нотаріальних та інших додаткових чи супутніх послуг у випадку, якщо вони 
необхідні для укладення договору про споживчий кредит.Споживач має право укласти договір про надання 
додаткових чи супутніх послуг з обраною ним особою, включеною до переліку тих, що відповідають вимогам 
кредитодавця, за винятком випадків, коли відповідну послугу може надати лише кредитодавець. Перелік осіб, які 
відповідають вимогам кредитодавця, розміщується на власному офіційному веб-сайті в мережі Інтернет та на 
інформаційних стендах, доступ до яких є вільним для споживачів, у всіх приміщеннях кредитодавця, включаючи 
філії та відділення, які здійснюють споживче кредитування. Кредитодавець визначає перелік осіб, які відповідають 
його вимогам та можуть надавати споживачам додаткові чи супутні послуги, пов’язані з укладенням договору про 
споживчий кредит. Кредитодавецьна власному офіційному веб-сайті зобов’язаний забезпечити оприлюднення, 
вільний доступ та своєчасне оновлення інформації про вимоги до таких осібта до відповідних договорів, які 
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приймаються кредитодавцем в якості забезпечення за кредитом та/або укладення яких є умовою надання 
(подальшого обслуговування) кредиту, а також правила співробітництва кредитодавця з цими особами. Особи, 
включені до згаданого переліку, зобов’язані повідомити кредитодавця про періодичність та вартість послуг, що ними 
надаються, яка враховується при визначенні кредитодавцем орієнтовної вартості послуг третіх осіб. Кредитодавцю 
забороняється пов’язувати укладення договору про споживчий кредит з вимогою укладення договорів про надання 
додаткових чи супутніх послуг із конкретною особою. У випадку розірвання споживачем договору про надання 
додаткових чи супутніх послуг, який є обов’язковим для укладення договору про споживчий кредит, кредитодавець 
має вимагати дострокового виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит. 

Важливим також є визначення особливостей відповідальності споживача за договором про споживчий 
кредит. У цьому контексті передбачається, що у таких договорах неустойка за невиконання зобов’язання щодо 
повернення кредиту та процентів за ним може бути встановлена лише у вигляді пені, розмір якої обчислюється від 
суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що 
діяла у період, за який сплачується пеня, але не може бути більшою п’ятнадцяти відсотків від суми простроченого 
платежу.Сукупна сума неустойки, що нарахована із порушенням зобов’язань споживачем на підставі договору про 
споживчий кредит, не може перевищувати половини суми, одержаної споживачем за таким договором, і не може 
бути збільшена за домовленістю сторін. Договором може бути передбачено обов’язок споживача відшкодувати 
збитки лише у тій частині, в якій вони не покриті неустойкою. 

Висновки. З прийняттяманалізованого у даній статті спеціального акту законодавства про споживче 
кредитування слід очікувати комплексне унормування питань, які стосуються змісту та обсягу прав, обов’язків та 
відповідальності споживачів, кредитодавців та кредитних посередників. Спектр відносин, які передбачається 
врегулювати, охоплює державне регулювання та нагляд у сфері споживчого кредитування, діяльність кредитних 
посередників, інформаційне забезпечення договору про споживчий кредит та дії, які передують його укладенню 
(вимоги щодо реклами споживчого кредиту, порядку обчислення ефективної річної процентної ставки та загальної 
вартості кредиту, змісту та порядку надання інформації, яка надається споживачу до укладення, а також протягом 
строку дії договору, оцінки кредитоспроможності споживача), умови та особливості укладання договору, підстави 
визнання недійсними його умов, якщо обмежуються права споживача, право споживача на відмову від одержання та 
дострокове повернення споживчого кредиту, порядок реструктуризації заборгованості за договором про споживчий 
кредит, особливості відступлення права вимоги та черговість погашення вимог за таким договором, особливості 
укладання договорів про надання додаткових чи супутніх послуг. Усунення прогалин в регулюванні наведеного 
спектру відносин має забезпечити паритет учасників споживчого кредитування в реалізації та відстоюванні своїх 
прав у цьому процесі через формалізацію визначених законом обов’язків.Завершення законодавчого врегулювання 
відносин у сфері споживчого кредитування вбачається, на нашу думку, шляхом: удосконалення понятійного апарату 
аналізованого законопроекту; уточнення змісту споживчого кредитування; розширення прав споживача, зокрема, в 
частині можливості розірвання договору у випадку неприведення кредитодавцем договору у відповідність до 
визначених умов; уточнення результатів проведення оцінки кредитоспроможності споживача та передбачення 
можливості її корегування; встановлення заборони на стягнення із споживача будь-яких сум за дострокове 
повернення кредиту; надання споживачу права укладати договір про надання додаткових та сукупних послуг з 
особою, яка не включена до переліку тих осіб, які відповідають вимогам кредитодавця.  
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Annotation. The article analyzes the illegal migration to the EU for the years 2014-2015. Most attention was 

paid to the analysis of the structure of illegal migration flows. 
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Постановка проблеми. Мігрaція нaселення є об'єктивним процесом, невід'ємною рисою глобaлізaції, і 
викликaнa нерівномірністю розвитку окремих регіонів земної кулі. Уряди крaїн усього світу цілком 
доброзичливо сприймaють циркуляцію товaрів і кaпітaлів, при цьому нaбaгaто більш негaтивно реaгуючи нa 
пересувaння людей. Різке обмеження доступу нa європейські ринки прaці нaселення третіх крaїн, що почaлося 
ще в 70-ті роки минулого сторіччя, породило феномен нелегaльної мігрaції, який нa почaтку XXI століття 
прийняв нaйнебезпечнішу форму 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незважаючи на зростання кількості публікацій з загальних 
проблем міграції населення, спеціальних досліджень різних аспектів міграції, недостатньо вивченими 
залишаються багато аспектів міграційних процесів, які відбуваються як на міжнародному рівні, так і на 
локальному. Тим більше рідкісні роботи присвячені вивченню міграційних процесів в умовах глобалізації. У 
той же час було б несправедливо не згадати найбільш відомі роботи, які з'явилися в кінці 90-х років, зокрема 
фундаментальну  роботу В.А. Іонцева, присвячену вивченню теорії та історії міжнародних міграцій. Значний 
внесок у вивчення внутрішніх міграцій внесли такі дослідники як: Л.Л. Рибаковський, Ж.А. Зайончковська, 
В.А. Іонцев, Є.С. Красінець, Г.С. Вітковська, В.Г. Гельбрас, А.С. Панарін, О.Д. Воробйова, І.М. Мерфорт. 

Широке коло проблем міжнародної міграції, що стосуються більш вузьких аспектів, наприклад, 
проблем трудової міграції, ринку праці, безпеки відображені в роботах М.І. Баранник, В.Р. Вестфаль, А.І. 
Долгова, П.Я. Бакланова, А.В. Мосейкина, М.В. Москвіна, О.А. Назарової, О.А. Плакса, А.В. Топіліна, Б. Гхош, 
В.І. Переведенцева, Т.В. Черевичко, Р. Епплеярд, Б.С. Хорева, Н.В. Тарасової, Т.А. Демченко, Л.Л. 
Рибаковського, Ж.А. Зайончковської, В.Г. Гельбрас, С.В. Рязанцева.  

Мета даної статті: проаналізувати нелегальні міграційні процеси в ЄС за 2014-2015 роки.  
Виклад основного матеріалу дослідження. Зa різними оцінкaми зaгaльне число нелегaльних мігрaнтів 

в ЄС стaновить від 5 млн. до 8 млн. чоловік. У 2015 році більше мільйонa нелегaльних мігрaнтів тa біженців 
прибуло до крaїн ЄС. Перевaжнa більшість мігрaнтів дісталася по морю, їхня кількість стaновить 972 тис. 
чоловік aбо 97 відсотків, a  34 тис. aбо 3 відсотки мігрaнтів  подолaли свій шлях по суші (див. рис. 1).  

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Кількість нелегaльних мігрaнтів, які прибули до країн ЄС по суші і по морю в 2015 році, (%) 
Приміткa. Побудовано aвтором зa дaними Міжнaродної оргaнізaції з мігрaції (МОМ). 
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Якщо порівняти попередні роки, то кількість нелегaльних мігрaнтів до крaїн Євросоюзу збільшилaсь 
мaйже в 4 рaзи  лише з 2014 року по 2015 рік. У 2013 році кількість нелегaльних мігрaнтів стaновилa 108 тис. 
чоловіків, a вже у 2014 році кількість збільшилaся нa 263 відсотки тa стaновилa 284 тис. мігрaнтів (рис. 2). 

Рис. 2. Кількість  нелегaльних мігрaнтів до крaїн Європейського Союзу,  (тис. чол.) 
Приміткa. Побудовано aвтором зa дaними Міжнaродної оргaнізaції з мігрaції (МОМ) 
 
Будь-який шлях, по якому слідують нелегaли, починaється в крaїні їх походження зa межaми 

Євросоюзу і зaкінчується в одній з крaїн признaчення. Трaнзитні крaїни розтaшовуються як усередині ЄС, тaк і 
зa його межaми. Деякі з сусідніх крaїн ЄС використовуються як головні перевaлочні пункти перед зaключним 
етaпом потрапляння в крaїну признaчення. Вивчивши слaбкі місця в прикордонному контролі і мігрaційному 
режимі, оргaнізовaні злочинні групи скористaлися певними мaршрутaми для перепрaвлення нелегaлів. 

Головні мaршрути нелегaльних мігрaнтів до ЄС: 
− Зaхідноaфрикaнський; 
− Зaхідно-середземноморський; 
− Центрaльно-середземноморський; 
− Aпулія і Кaлaбрія ; 
− круговий мaршрут з Aлбaнії до Греції; 
− Зaхідно-бaлкaнський;  
− Східно-середземноморський; 
− Східних кордонів; 

Східно-середземноморський мaршрут використовується мігрaнтами, які перетинaють Туреччину до 
Європейського Союзу через Грецію, Болгaрію чи південний Кіпр. У 2015 році нaйбільшa кількість нелегaльних 
мігрaнтів прийшлa сaме цим мaршрутом − 734 тис. чоловік. Щодо нaціонaльностей, то цим мaршрутом 
нaйбільше користуються  сірійці – 430 тис. чоловік, aфгaнці – 172 тис. чоловік, ірaкці – 60 тис. чоловік.  

Друге місце зaймaє зaхідно-бaлкaнський мaршрут (669 тис. чоловік) у 2015 році. Цей мaршрут описує 
двa основних мігрaційних потоки: від Зaхідно-бaлкaнських  крaїн як вторинний, a головним являється мaршрут 
aзійських мігрaнтів, які спочaтку потрапили в Євросоюз через нaземні aбо морські кордони (Болгaрсько-
турецькі чи  греко-турецькі), a потім через зaхідні Бaлкaни в Угорщину. Нaйбільше цей шлях використовують 
сірійці – 93 тис. чоловік, aфгaнці – 55 тис. чоловік і 462 тис. невідомої нaціонaльності.  

Тaкож не потрібно зaбувaти про центрaльно-середземноморський мaршрут. Цей мaршрут відноситься 
до мігрaційних потоків з Північної Aфрики до Ітaлії і Мaльти через Середземне море. У 2015 році цей мaршрут 
використaли 146 тис. чоловік, з них нaйбільшa кількість еретрійців  − 38 тис. осіб, нігерійців – 20 тис. осіб тa 
нaроди Південно-Aфрикaнської республіки. 

Якщо говорити про крaїни, до яких нaйбільше нaдійшло нелегaльних мігрaнтів у 2015 році, то можнa 
побaчити, що нaйбільша кількість дісталася через шість крaїн Європейського Союзу − Греції, Болгaрії, Ітaлії, 
Іспaнії, Мaльти тa Кіпру тa крaїни-кaндидaта на вступ до ЄС − Туреччини  (див. рис. 3).  

 
 
 

Рис. 3. Кількість  нелегaльних мігрантів, які прийшли через деякі крaїни ЄС у 2015 році,  (тис. чол.) 
Приміткa. Побудовано aвтором зa дaними Міжнaродної оргaнізaції з мігрaції (МОМ) 
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Зaгaльнa кількість клопотaнь про нaдaння притулку в ЄС у 2015 році стaновить 942 400 чоловік. Хочa 
більшість мігрaнтів, які перетинaють Середземне море, потрaпляють до Ітaлії тa Греції, aле нaйбільш 
популярними крaїнaми для подaння клопотaнь про нaдaння притулку стaлa Німеччинa. Цього року  
федерaльний уряд Німеччини отримaв 477 тисяч клопотaнь про нaдaння притулку, що більше ніж у двa рaзи 
перевищує покaзник 2014 року (202 тис.). Нaйбільшу кількість клопотaнь подали мігрaнти з Сирії, що склaло 34 
відсотки від усіх клопотaнь про нaдaння притулку (тaбл. 1). Тaкож в десятку крaїн подaння клопотaнь мігрaнтів 
до Німеччини входять чотири крaїни Бaлкaн: Сербія, Косово, Мaкедонія тa Aлбaнія.  

Тaблиця  1 
Кількість подaних клопотaнь про нaдaння притулку у Німеччині зa крaїнaми,  2014-2015 роки 

Клопотaння про нaдaння притулку,  
(тис. чоловік) 

Крaїнa 

2014 2015 
Сирія 41.100 162.510 
Aлбaнія 8.113 54.762 
Косово 8.923 37.095 
Aфгaністaн 9.673 31.902 
Ірaк 9.499 31.379 
Сербія 27.148 26.946 
Мaкедонія 8.906 14.131 
Невідомa 3.678 12.166 
Еритрея 13.253 10.990 
Пaкистaн 4.226 8.472 
Приміткa. Склaдено aвтором зa дaними Міжнaродної оргaнізaції з мігрaції (МОМ) 
 
В остaнні роки спостерігaється знaчне збільшення числa жертв трaфіку, які прибувaють до ЄС через  

центрaльно-середземноморський мaршрут. У 2015 році нaлічується  3771 смертей, тобто цей рік виявився 
нaйбільш смертоносним роком для мігрaнтів тa біженців, які перетинaли Середземне море, нaмaгaючись 
дістaтися до Європи. У порівнянні − 3279 смертей були зaреєстровaні в Середземному морі в 2014 році. У 
глобaльному мaсштaбі Міжнaроднa оргaнізaція з мігрaції ввaжaє, що більше 5350 мігрaнтів померли в 
2015 році. 

Самий смертоносний місяць в 2015 році був квітень, коли майже 1250 мігрантів загинули, в основному 
це були мігранти, які перетинали Середземне море з Північної Африки. 800 мігрантів загинули одразу, коли їх 
судно перекинулося біля берегів Лівії (див. рис. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Кількість смертей нелегaльних мігрaнтів, які перетинaли Середземне море  у 2014 -- 2015 

рокaх,  (тис. чол.) 
Приміткa. Побудовано aвтором зa дaними Міжнaродної оргaнізaції з мігрaції (МОМ) 
 
Констaтaція мотивaції міграції є склaдною, aле більшість з мігрaнтів є біженцями, рятуючись від війни 

тa переслідувaнь в тaких крaїнaх як Сирія, Aфгaністaн тa Еритрея. Зa дaними Упрaвління Верховного комісaрa 
Оргaнізaції Об'єднaних Нaцій у спрaвaх біженців, до трійки нaціонaльностей, які прибули в 2015 році до 
Європейського союзу біженці з Сирії складають 41%, Еритреї − 23% тa Aфгaністaну − 17% (див. рис. 5). 
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Рис. 5. Кількість прибулих нелегaльних мігрaнтів за країнами походження у 2015 році,  (%) 
Приміткa. Побудовано aвтором зa дaними Міжнaродної оргaнізaції з мігрaції (МОМ) 
 
Більшість біженців тa мігрaнтів були дорослими чоловіками (58%). Чоловіків більшa кількість лише 

тому, що їм легше подолaти шлях, нaприклaд из Сирії до Європи, тa легше знaйти роботу. Відповідно, коли 
чоловік отримaв стaтус біженця, він може просто зaпросити членів своєї сім’ї, і вони безпечно прилетять нa 
літaку зі Стaмбулу в Берлін. Aле в цьому році тaкож бaгaто дітей, їх число досягло 244 тис. чоловік aбо 24 
відсотки від зaгaльної кількості нелегaльних мігрaнтів. З усіх дітей, що шукaють притулку в  ЄС  цього  року,  
нaйбільшa  кількість  прибула  з  Сирії  − 54 тисячі дітей (25 відсотків), Aфгaністaну − 38 тисяч дітей (18 
відсотків), Косово − 21 тисячa дітей (10 відсотків), Aлбaнії − 17 тисяч дітей  (8 відсотків), Ірaку − 12 тисяч дітей  
(6 відсотків) і Сербії − 11 тисяч дітей ( 5 відсотків) ( див. рис.6). 

 

 
Рис. 6. Крaїни походження дітей, які прибули до Євросоюзу в 2015 році,  (тис. чол.) 
Приміткa. Побудовано aвтором зa дaними Міжнaродної оргaнізaції з мігрaції (МОМ). 
 
Висновки: таким чином, можна зробити висновок, що основними причинaми виникнення мігрaційного 

руху є економічнa, політичнa і нaціонaльно-прaвовa нестaбільності. До них відносяться війни тa збройні 
конфлікти, дестaбілізуючі ситуaцію в регіонaх: громaдянськa війнa в Ірaку, громaдянськa війнa в Сирії, війни в 
Aфгaністaні, війнa в Лівії, військовa оперaція проти ІГІЛ, кризa в Сербії і в Косово, збройний конфлікт нa сході 
Укрaїни, релігійні зіткнення в Нігерії, конфлікти в Ємені тa Пaкистaні. 
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Актуальність проблеми. Сучасні тенденції розвитку світової економіки визначаються постійним 

розширенням глобалізаційних процесів, пов’язаних із пошуком нових джерел відновлення світової економіки. 
Глобалізація, яка охопила багато сегментів світових господарських відносин, не могла не поширитися на 
транскордонні перевезення, які є основою товарообігу. Разом із тим вплив глобалізації на міжнародний 
транспорт через деякі об’єктивні причини суттєво відрізняється від впливу на інші сфери міждержавного 
економічного співробітництва.  

Транспортне забезпечення впливає на конкурентоспроможність національної економіки та якість життя 
населення. Інтеграція країн у єдине світове господарство спричинить активізацію діяльності 
вантажовідправників, вантажоодержувачів, перевізників, експедиторів, що сприятиме збільшенню надходжень 
до державних бюджетів, підвищенню соціальних стандартів громадян (зростанню заробітних плат, 
задоволенню потреб соціально незахищених верств населення, створенню нових робочих місць тощо). У 
зв’язку з цим у дослідженнях українських економістів з’ясовуються сутність, закономірності та рушійні сили 
глобалізації, характер участі в ній провідних галузей економіки, взаємовплив глобалізації та економічних криз у 
цих галузях, що у першу чергу стосується транспортної галузі України. Проте в Україні залишаються 
невирішеними загальнодержавні проблеми в транспортній галузі: зношення рухомого складу, невідповідність 
транспортної інфраструктури європейським стандартам тощо. Зважаючи на зазначене, важливим завданням для 
вдосконалення транспортної інфраструктури в напрямі спрощення процедур зовнішньої торгівлі є визначення 
та обґрунтування пріоритетів реформування транспортної галузі. 

Аналіз досліджень і публікацій. Питанням міжнародних перевезень приділяли увагу багато вчених-
економістів, таких як: Р.О. Заблоцька, О.О. Донченко, К.І. Плужников, Г.О. Анцелевич, В.О. Голубєва, Т.В. 
Злуніцина, М.Л. Погребицький, Й.С. Завадський, В. М. Мішина, А.М. Ткаченко, О.Ю. Фоміна, В.А. Карасьова, 
В.В. Пруднікова. Особливо питаннями правового регулювання міжнародних перевезень займалися Д.В. 
Авчинкін, М.А. Алахвердов, В.Н. Гречуха, В.Н. Дягтяренко, А.Н. Романович, К.І. Принилов, О.Н. Дозорець та 
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ін. Також даною проблематикою займались такі закордонні вчені: Д.  Аакер, Б. Берман, Ф. Котлер, Б. Баласс, 
Дж. К. Гелбрейт, Р. Грінберг, Д. Дайнен, І. Дюмулен, П. Кругман, Г. Хамел. 

Метою статті є дослідження тенденцій розвитку транспортних послуг в сучасних умовах. 
Виклад основного матеріалу. Найбільш важливим фактором є економічне призначення послуг, що 

надаються, у відповідності з цим, весь транспорт поділяється на зовнішній і внутрішній. Магістральний 
транспорт у процесі розвитку суспільного виробництва і розподілу праці виділився в особливу галузь 
матеріального виробництва і отримав назву транспорту загального користування або зовнішнього транспорту. 
На нього покладається завдання забезпечення доставки матеріальних цінностей, напівфабрикатів і готових 
продуктів праці в сферу виробництва і з неї в сферу розподілу та споживання. Він є матеріальною основою 
процесу обігу. Робота працівників, зайнятих на зовнішньому транспорті, є працею продуктивною, так як він 
створює національний дохід і збільшує суспільне багатство. 

Внутрішньовиробничий транспорт (так само як і інші засоби праці), є невід'ємною частиною 
технологічного процесу підприємства. Він не характеризує самостійну галузь транспортного виробництва, а є 
складовою частиною тієї галузі, в якій він функціонує. Транспорт загального користування та 
внутрішньовиробничий в сукупності представляють одну з найголовніших баз всієї нашої економіки, без 
успішного розвитку та функціонування якої не представляється можливим забезпечення інтенсифікації 
виробництва та високі темпи його зростання. У процесі матеріального виробництва транспорт задовольняє 
потреби в перевезеннях різного типу: внутрішньовиробничих, міжгалузевих всередині регіону, 
міжрегіональних, перевезеннях працівників [5].  

Види транспорту поділяють: на водний (морський, річковий), наземний (залізничний, автомобільний, 
трубопровідний) і повітряний. Всі види транспорту, крім трубопровідного, використовуються для перевезення 
вантажів і пасажирів. Ці види транспорту відносяться до традиційних. Нетрадиційні види транспорту містять у 
собі: пульпопроводи (вантаж подрібнюють і разом з водою перекачують по трубах), пневмотранспорт, 
транспорт на магнітній подушці [5]. 

Залежно від цих особливостей розрізняють кілька типів транспортних систем. Найвищий рівень 
розвитку мають регіональні транспортні системи північноамериканського типу (США, Канада, Австралія). Для 
них характерні мережі високоякісних автомобільних шляхів та залізниць, добре оснащені аеропорти та сучасні 
морські порти. Тут однаково високий рівень розвитку всіх видів транспорту, але ключовими в пасажирських 
перевезеннях є повітряний (на далекі відстані) та автомобільний (регіональні перевезення), а у вантажних - 
поєднання роботи автомобільного і залізничного транспорту. Велику роботу виконують також трубопровідний, 
внутрішній водний та каботажний морський транспорт. 

Транспортні системи європейського типу (Західна та Центральна Європа, Японія) мають найгустішу у 
світі мережу всіх видів транспорту, особливо автошляхів та залізниць. Залізниці на основних напрямах 
електрифіковані; на швидкісних магістралях пасажирські поїзди розвивають швидкість понад 200 км/год. 
Обсяги роботи залізничного, автомобільного, водного (річкового та каботажного морського) транспорту 
пропорційні, але у вантажних перевезеннях більше значення має автомобільний транспорт, а в пасажирських - 
залізничний. Повітряний транспорт забезпечує зовнішні пасажирські перевезення. 

Транспортна система пострадянських країн сформувалася за часів СРСР і поки що зберігає певні риси 
єдності, її просторовий каркас утворює мережа залізниць, доповнена лініями трубопроводів і на окремих 
напрямах – водними комунікаціями. Споконвічна проблема цього регіону – недостатній розвиток 
автомобільних шляхів і низька їх якість. Так, у більшості районів Сибіру можна дістатися до місця тільки 
літаком або водою. У вантажообороті основне місце належить залізниці, у пасажирських перевезеннях на 
далекі відстані – залізниці і повітряному транспорту, а в приміських – залізниці і автомобільному. Велику 
комерційну роботу виконує морський флот. 

Транспортна система азійського типу (всі країни Азії, крім Японії та «далекосхідних тигрів»). Основну 
транспортну роботу тут виконують залізниці, однак на Близькому Сході дедалі більшого значення набуває 
автомобільний транспорт, а в приморських районах, особливо в Південно-Східній Азії, зберігає значення 
каботажне судноплавство. Найгустіша мережа транспортних шляхів і найбільші розміри перевезень характерні 
для східних районів Китаю, Індії, Пакистану, Туреччини. 

Транспортна система Латинської Америки в різних її частинах неоднаково розвинута. Сталі мережі 
комунікацій мають тільки Бразилія, Мексика, Аргентина, Чилі, острови Вест-Індії. Переважають дороги, що 
сполучають глибинні райони плантаційних господарств або місця видобутку корисних копалин з портами чи 
столицями. Повноводні річки континенту використовуються в транспортному сполученні недостатньо. 
Віддалені райони материка все ще важкодоступні. 

Транспортна система Африки, як і Латинської Америки, також диференційована. Цілком сталими є 
транспортні системи в північній та південній частині континенту. Тропічна Африка все ще залишається 
важкодоступним регіоном. У багатьох місцях основою транспортних зв'язків є річки або ґрунтові дороги, 
залізниць мало або немає зовсім. 

Глобальна транспортна система містить в собі регіональні транспортні системи неоднорідної 
структури. Наприклад, в економічно розвинених країнах транспортні мережі досить щільні (50-60 км на 100 
кв.км), а в країнах, що розвиваються їх набагато менше (5-10 км на 100 кв.км). 30% від світової протяжності 
шляхів знаходиться в Північній Америці, яка лідирує за вантажообігом більшості транспортних засобів. 
Загальна довжина світових транспортних мереж, не враховуючи морських шляхів, перевищує 38 млн. км: 
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автомагістралі – 26 млн. км; залізничні колії – 1,24 млн. км; трубопроводи – 1,8 млн. км; повітряні шляхи – 
9,6 млн. км; річкові шляхи – 0,57 млн. км (див.табл.1) [1, С.193].  

Таблиця 1 
Щільність елементів транспортної інфраструктури в різних країнах світу 

Країна 
Дороги з твердим 

покриттям, км/1000 км 
кв. 

Залізничні шляхи, 
км/1000 км кв. 

Аеропорти, од/млн. км 
кв. 

Японія 258 72 378 
Німеччина 181 118 900 
США 45 23 529 
Китай 32 9 47 
ПАР 6 17 119 
Бразилія 1 3 84 
Росія 5 5 35 

Джерело: Герами В.Д., Колик А.В. Управление транспортными системами. Транспортное обеспечение 
логистики: учебник и практикум. – М.: Юрайт, 2015, 510с. – с.34. 

 
 Послуги логістики є специфічним товаром, який продається і купується на міжнародних транспортних 

ринках, а також різниться в залежності від видів транспорту, географічних районів перевезення і видів 
вантажів, що перевозяться. У загальносвітовому експорті та імпорті всіх видів послуг частка транспортних 
послуг становить приблизно 24 % (5,5 трлн. дол. США). Найбільшим постачальником логістичних послуг є 
США. Їх експорт складає близько 80-90 млрд. дол. США. Але вони й імпортують транспортні послуги на рік на 
суму в 90-100 млрд. дол. США. Проте поступово США втрачає лідируючі позиції в даному сегменті ринку. Це 
пояснюється рядом економічних факторів та активним розвитком логістики в провідних європейських країнах. 
Також до найбільших експортерів даних послуг у світі відносяться Німеччина (25-26 млрд. дол. США), Японія 
(40-45 млрд. дол. США), а також Великобританія, Нідерланди, Гонконг (22-28 млрд. доларів США) та ін. 
[2, С.159–164]. Необхідність та фактичні інвестиції в економічну інфраструктуру в різних регіонах світу 
зображено на рисунку 1. 

 

 
Рис. 1. Необхідність та фактичні інвестиції в економічну інфраструктуру в різних регіонах світу, 

(% ВВП). 
Примітка. Побудовано автором за даними McKinsey Global Instite: Infrastructure Productivity: How to 

Save 1 Trillion dollars a Year, McKinsey and Company, 2013. 
 
Одноосібним лідером в імпорті логістичних послуг також є США. Слідом за США за обсягами імпорту 

транспортних послуг йдуть: Німеччина – 52 млрд. дол. США (7,56 % ринку); Японія – 42,3 млрд. дол. США 
(6,24 % ринку); Великобританія – 35,8 млрд. дол. США (5,21 % ринку); Франція – 29,5 млрд. дол. США (5,01 % 
ринку); Данія – 23,9 млрд. дол. США (3,48 % ринку); Індія – 31,1 млрд. дол .США (3,47 % ринку); Республіка 
Корея – 29,9 млрд. дол. США (3,41 % ринку); Італія – 22,6 млрд. дол. США (3,3 % ринку); Нідерланди – 
16,6 млрд. дол. США (2,41 % ринку) та ін. (дані наведені в середньорічному обсязі станом на 2014-2015 рр.). 
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Лідируючі позиції зазначених країн на світовому ринку купівлі і продажу транспортних послуг пояснюються 
активною участю даних країн у світовому товарообміні і міжнародному поділі праці [3, С.193–198].  
 

 
Рис.1. Динаміка морських перевезень вантажів в розвинених країнах і країнах, що розвиваються,  

(тис. тонн). 
Примітка. Побудовано автором за даними Міжнародного інституту статистики. 

На рисунку 1 наведено динаміку навантаження і отримання вантажів морським транспортом по 
розвиненим і економікам, що розвиваються. Добре помітно, що до кризи розвинені країни значно більше 
отримували товарів, ніж відправляли. Зараз і по розвиненим і по економікам, що розвиваються цифри 
зближуються, причому товарообіг вантажів по розвиненим економікам знижується, а по країнам, що 
розвиваються зростає. При чому особливо зростає саме отримання вантажів. Аналіз вантажообігу морських 
портів за напрямками показує, що зростання обсягів відзначається в експорті – на 2,9 %, в імпорті – на 1,9 %, в 
транзиті – на 10,4 % і в каботажі – на 13,2 %. 

На частку експортних вантажів припадає 78,1 % від загального вантажообігу портів, імпортних – 7,8 %, 
транзитних – 8,0 %, каботажних – 6,1 %. Основний обсяг вантажу перевантажується в Балтійському, Азово-
Чорноморському і Далекосхідному басейнах, за частками складає 36,7 %, 29,6 % і 24,6 % вантажів відповідно.  

Частка Арктичного басейну становить 7,8 %, Каспійського – 1,3 %. Вантажообіг морських портів 
Арктичного басейну зріс на 19,2 % і склав 46,1 млн. тонн. У Балтійському басейні морські порти 
перевантажили 216,1 млн. тонн вантажів, що більше показника минулого року на 4,2 %. Обсяг перевалки 
вантажів морських портів Азово-Чорноморського басейну зменшився на 1,3 % і склав 174,4 млн. тонн. 
Вантажообіг морських портів Каспійського басейну зменшився на 21,6 % і склав 7,8 млн. т. У Далекосхідному 
басейні переробка вантажів збільшилася на 7,8 % (до 144,8 млн. тонн). 

Великі міста завжди є великими транспортними вузлами. У них зосереджена торгівля, розвивається 
промисловість, а також багато робочих місць надається транспортними терміналами. Більшість міст виникло 
саме на перетині водних або наземних шляхів. Наприклад, міста-порти (Лондон, Марсель, Париж та ін.). Саме 
тут з часом з'явилися нові види транспорту - контейнеровози і будівельні термінали. У даних терміналах 
відбувається перевантаження товарів. Сьогодні, 90 % світових штучних вантажів перевозиться в контейнерах. 

З 20-ти найбільших світових контейнерних портів 13 знаходиться в Азії (в тому числі 7 – у Китаї), в 
Європі і США – чотири і три відповідно. Найбільш інтенсивно розвиваються порти Китаю, що пов'язано з 
загальними високими темпами розвитку економіки країни і переважанням в товарній структурі експорту 
готової продукції. 

Світова транспортна система, що включає в себе шляхи сполучення, транспортні підприємства і 
транспортні засоби, була повністю сформована в ХХ столітті. Однак її вдосконалення і розвиток є на 
сьогоднішній день безперервним процесом, що відображає зростання значень показників вантажообігу, 
пасажирообороту, загальної протяжності шляхів сполучення і кількості людей, зайнятих в роботі даної системи. 

Основними факторами розвитку світової транспортної системи є інноваційні та інформаційні 
технології, використання яких сприяє розробці і впровадженню нових видів транспорту, збільшенню 
пропускної спроможності транспортних шляхів, зростанню швидкості пересування, підвищенню безпеки та 
збільшенню вантажопідйомності. Сьогодні в світі склався єдиний логістичний комплекс у формі кооперації 
діяльності невеликого числа потужних транспортних і транспортно-експедиторських компаній і сотень тисяч 
середніх і дрібних експедиторських фірм і логістичних підприємств. 
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За даними міжнародної Федерації експедиторських асоціацій, в даний час в цій сфері в світі функціонує 
35 000 великих і середніх фірм з персоналом загальною чисельністю близько 8 млн. чоловік. Транспортні фірми 
контролюють близько 60 % перевезень магістральними видами транспорту і до 75 % міжнародних перевезень. 
На сучасному етапі в світі спостерігається тенденція виникнення логістичних компаній та центрів, які 
пропонують комплексні функціональні рішення. Вони полягають у наданні 3PL-послуг. Слід зазначити, що 
максимальний попит спостерігається в Північній Америці та Європі. При цьому найбільше користувачів 
послугами 3PL операторів виявлено серед компаній, що працюють у сфері високих технологій (16 %), 
промислового виробництва (13 %) і виробництва продовольчих товарів (13 %). Найменше користуються 
послугами аутсорсингу компанії, що здійснюють діяльність в області фінансів і телекомунікацій. За даними 
щорічного дослідження Cap Gemini Ernst & Young Inc., географічна сучасна структура затребуваності 
транспортних перевезень виглядає наступним чином (див.рис.2): 

 

 
Рис.2. Географічна сучасна структура затребуваності послуг транспортних перевезень  

в 2015 році, (%). 
Примітка. Побудовано автором за даними Міжнародного інституту статистики. 
 
Розрізняють таких провайдерів логістичних послуг: 

−  First Party Logistics. 1PL — це автономна логістика, всі операції виконує сам вантажовласник.  
− Second Party Logistics. 2PL — провайдер надає традиційні послуги із транспортування й/або управління 

складськими приміщеннями. 
− Third Party Logistics. 3PL — провайдер розширює функції 2PL оператора за рахунок додаткових послуг: 

перевантаження, обробка вантажів, а також використання субпідрядників. 
− Fourth Party Logistics . 4PL — це управлінська логістика, інтеграція всіх компаній, залучених у ланцюг 

поставки. 4РЬ-провайдер вирішує завдання, пов'язані із плануванням, управлінням і контролем всіх логістичних 
процесів компанії-клієнта з урахуванням стратегічних цілей. 

− Fifth Party Logistics. 5PL — це управління всіма компонентами, що складають єдиний ланцюг поставки 
вантажів, за допомогою електронних засобів інформації [4, С.352]. 

Особливо слід зазначити процеси злиття та поглинання організацій, які переважають на світовому 
ринку логістичних послуг за останні роки, і є важливою частиною стратегії компаній-провайдерів логістики. 
Аналіз даних процесів показує, що реструктуризація логістичних компаній пов’язана з необхідністю повною 
мірою інтегрувати організації, які були придбані в процесі злиття та поглинання. 

Висновки. Отже, основними факторами розвитку світової транспортної системи є інноваційні та 
інформаційні технології, використання яких сприяє розробці і впровадженню нових видів транспорту, 
збільшенню пропускної здатності транспортних шляхів, зростанню швидкості пересування, підвищенню 
безпеки та збільшенню вантажопідйомності. Серед основних світових тенденцій розвитку ринку транспортно-
логістичних послуг виділено наступні: 1) зростання обсягу транспортно-логістичного ринку; 2) розвиток 
логістичного аутсорсингу; 3) процеси поглинання-злиття й реструктуризації компаній на ринку логістики; 4) 
глобалізація логістики.  

Ґрунтуючись на даних тенденціях, можна зробити висновок, що надалі роль логістики в світі 
продовжуватиме зростати, що приведе до активного розвитку глобальної логістичної системи. Ключова роль 
транспортування пояснюється не тільки великою питомою вагою транспортних витрат у загальному складі 
логістичних витрат, але і тим, що без транспортування неможливе саме існування матеріального потоку. Одним 
з ключових параметрів ролі транспорту в міжнародних бізнес-операціях є категорія «транспортна складова» – 
зіставлення фрахту (вартості перевезення) та вартості вантажу, що перевозиться, надаючи тим самим 
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вирішальне значення міжнародній спеціалізації: якщо вартість витрат на перевезення перевищує вартість 
товарів, то реалізація товару невигідна. 

Таким чином, у світі не існує відокремленого від національних транспортних систем міжнародного 
транспорту, який призначений виключно для міжнародних перевезень вантажів та пасажирів. Міжнародні 
перевезення обслуговуються національними перевізниками різних країн, які використовують для цього свій 
рухомий склад (морські та річкові судна, літаки, вагони, автомобілі), а також транспортні мережі (залізничні, 
автомобільні, річкові, повітряні) і транспортні вузли (морські та річкові порти, аеропорти, залізничні станції, 
автостанції, вантажні та пасажирські термінали). 
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Анотація. В статті досліджується проблема суспільного сектору економіки в умовах глобалізації. 

Показано, що виклики глобального світу вимагають розробки адекватного інструментарію економічної 
політики, який сприяв би ефективному спрямовуванню можливостей людини на одержання соціальних і 
матеріальних благ. Здійснено аналіз концепцій глобалізації та глобальної економіки, що дозволяє розширити 
знання про перспективи і тенденції розвитку суспільного сектору економіки в реаліях сучасності.  
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          Аннотация. В статье исследуется проблема общественного сектора экономики в условиях 

глобализации. Показано, что вызовы глобального мира требуют разработки адекватного инструментария 
экономической политики, который способствовал бы эффективно направлять возможности человека на 
получение социальных и материальных благ. Осуществлен анализ концепций глобализации, что позволяет 
расширить знания о перспективах и тенденциях развития общественного сектора экономики в реалиях 
современности.  
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DYNAMICS OF PUBLIC SECTOR TRANSFORMATIONS IN THE CONTEXT OF 

GLOBALIZATION INTERACTIONS 
 

Annotation. The article examines the problem of the public sector in the context of globalization. It is shown 
that the challenges of the global world require the development of adequate instruments of economic policy, which 
would facilitate effective channeling capacity rights to obtain social and material wealth. The study analysis the 
concepts of globalization and the global economy, thus extending the knowledge of the prospects and trends in the 
public sector in the realities of today. 

Keywords: public sector of the economy, globalization, social policy, welfare state, institutional, economic 
science. 

 
Постановка проблеми. Дослідження тенденцій розвитку сучасного світу за умов глобальних 

трансформацій виокремлює проблему «суспільного сектору  економіки», який безпосередньо   реагує на 
кардинальні зміни в критеріях ефективності функціонування господарства, питаннях розв’язання проблем 
соціальної справедливості в процесах розподілу матеріальних благ, визначенні життєвих планів тощо. В 
загальному розумінні суспільний сектор є частиною соціально-економічного, культурного та політично-
адміністративного життя соціуму, діяльність якого зорієнтована на ліквідацію кризових  і негативних ситуацій 
та створення  колективних, індивідуальних, корпоративних благ для народу, органічно акумулюючи діяльність 
інституційних одиниць державного, муніципального та інших сфер економічного життя. Розвиток  сьогодні 
нових економічних доктрин, виникнення яких обумовлено процесами глобалізації, ставить завдання розглянути 
проблему суспільного сектору в її контексті.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Глобалізації як визначальному фактору сучасності 
присвячені численні публікації зарубіжних і вітчизняних вчених, серед яких за своєю теоретичною глибиною і 
методологічною рефлексією відрізняються дослідження Б. Ліндсі, М. Кастельса, Е. Гідденса, Р. Робертсона, А. 
Ападураї, А. Гальчинського, Ю. Пахомова, Ю. Павленка, Ч. Гіла, А. Маслова та ін. Проблема  суспільного 
сектора економіки знайшла вираз в працях М. Вольфа, Дж. Стігліца, П. Єщенка, О. Длугопольського, Б. 
Кваснюка, Є. Ставровського, О. Кухар, І. Монахової, О. Натарової та багатьох інших. Однак не   достатньо 
висвітленим виявилось питання впливу глобалізації на процес розвитку суспільного сектору економіки. 
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Мета статті полягає у дослідженні основних аспектів взаємозв’язку суспільного сектору економіки в 
умовах глобального світу, який став визначальною матрицею для всіх сфер соціального життя, зокрема в 
контексті вирішення проблем соціальної справедливості та розподілу матеріальних і духовних благ в 
міжнародному та державному масштабах.  

Виклад основного матеріалу. Для розуміння сучасного стану суспільного сектору економіки важливо 
визначити основні напрямки і тенденції розвитку глобалізації як феномену сучасності. Насамперед глобалізація 
породжує новий тип економічної поведінки, для якої є характерними неприйняття нормативності в економічній 
діяльності, її амбівалентність, висока мобільність, різноманітність форм. Підкреслимо, що нова економічна 
свідомість принципово не суперечить вимогам  економіки  глобального світу, більше того, своєю гнучкістю, 
конкретністю, варіабельністю, оперативністю сприяє її розвитку. Окрім того, енергія нової економічної 
свідомості спрямована на розвиток і економізацію масової культури, молодіжної субкультури, моди, розваг як 
трендів глобалізації, що вносить суттєві корективи в розуміння суспільного сектору економіки.  

Економічна версія глобалізації, котра, як правило, розглядається на рівні міжнародних економічних 
відносин, зводиться, вважає А.С. Гальчинський, до «геоекономічного світоустрою» [1, с. 316]. Даної позиції 
притримується О. Неклесса, який називає існуючий сьогодні на планеті порядок як порядок економічний – «Pax 
Oeconomicana». Глобальна економіка повсюдно стає правлячою системою, одночасно змінюючи свій зміст, 
оскільки їй тісно в рамках попередніх смислових конструкцій. Економіка «починає проявляти себе не лише як 
спосіб господарювання, але і як домінуюча система управління суспільством, як політика і навіть ідеологія 
наступаючої епохи, стаючи, по суті, новою владною системою координат. В результаті звичні геополітичні 
орієнтири поступаються місцем геоекономічним реаліям нового космосу» [6, с. 587].  

Логіка дослідження суспільного сектору економіки вимагає зупинитися на економічних детермінантах 
глобалізації, процес якої містить дві складові: глобалізацію ринків (процес об’єднання історично відокремлених 
і відмінних між собою національних ринків в один великий ринковий простір), та глобалізацію виробництва 
(тенденція до виробництва товарів або надання послуг в тих частинах світу, де існують сприятливі відмінності 
у кількісних або якісних факторах виробництва). Безумовно, глобалізація є комплексний і тривалий процес, що 
змінює переважно технології та комунікації, які здійснюють вплив на економічну, соціальну, екологічну сфери. 
В підсумку це приводить до переосмислення завдань, що стоять перед суспільним сектором економіки.  

Разом з тим глобалізація є процесом нерівномірного розвитку, який водночас розділяє та нав’язує 
(пропонує) нові форми світової взаємозалежності, котра являє собою нові способи зв’язку між різними 
«соціальними контекстами або регіонами, що цілком охоплюють своєю мережею поверхню земної кулі» [3, 
с. 188], – вказує Е. Гідденс. Виходячи з цього, глобалізація може бути визначена як «інтенсифікація 
розповсюджених по всьому світу соціальних відносин, котрі пов’язують віддалені місцевості таким чином, що 
місцеві події формуються явищами, які відбуваються за багато миль від них, і навпаки... [3, с. 188]. Тому той, 
хто вивчає сучасні міста в будь-якій частині світу, усвідомлює, що те, що відбувається в місцевій общині, 
відчуває вплив факторів – таких як світові гроші і товарні ринки, котрі діють на якій завгодно великій відстані 
від цієї общини. Результат не обов’язково і навіть не в більшості випадків виявляється узагальненою множиною 
змін, що діють в єдиному напрямку, але складається із протидіючих одна одній тенденцій. Так, «зростаючий 
добробут міського району Сінгапуру може перебувати в причинному зв’язку через складну мережу глобальних 
економічних зв’язків із збідненням району в Пітсбурзі, чиї продукти місцевого виробництва не витримують 
конкуренції на світових ринках» [3, с. 189]. Власне це приводить до зміни всієї системи соціально-економічних 
відносин в центрі яких знаходиться людина. 

Для вияснення сутності суспільного сектору важливо зрозуміти, що глобалізація відображає кількісні 
зміни характеру економічної політики, що однак, не сприяє послабленню національної держави. Глобалізація 
призводить до переосмислення взаємовідносин між глобальною економікою та національними державами, а 
також наднаціональними організаціями і союзами. Не лише кількісні, але й якісні зміни у всіх сферах 
соціоекономічного життя обумовлюють необхідність нового підходу до проблеми суспільного сектору, 
структура якого охоплює бюджетні установи, державні підприємства, державні фінанси, державні резервні 
фонди, державні банки, органи влади та державного управління (державний сектор), муніципальні 
підприємства, місцеві фінанси, комунальну власність (муніципальний сектор), а також об’єкти власності 
громадських та релігійних організацій, суспільних об’єднань і фондів. Іншими словами, суспільний сектор в 
глобальній економіці об’єднує діяльність державних і муніципальних підприємств, громадських організацій, які 
надають роботу, послуги та реалізують проекти на благо усього суспільства (соціальні, екологічні, гуманітарні 
тощо) [4, с. 29].  

Зазначимо, що суспільний сектор економіки входить в структуру соціальної політики, яку проводить за 
допомогою різних підходів кожна держава з метою покращення («вирівнювання») життя своїх громадян. 
Зокрема, парадигма модернізації передбачає, що всі суспільства мають пройти однакові етапи оновлення і в 
кінцевому рахунку стати більш-менш подібними між собою. Парадигмі модернізації протистоїть теорія 
«залежності», яка наголошує на «замовченні» проблеми соціальної нерівності в глобальному масштабі. Дійсно, 
сьогодні одні країни знаходяться в принципово нерівному становищі щодо інших (структурна залежність). 
Тому розвиток країн світу має базуватися на «радикальній зміні структурних параметрів усієї світової системи, 
а не «трансплантації» у відсталі регіони світу інститутів передових держав» [4, с. 15-16], - вказує 
О.В. Длугопольський.  
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В даному контексті заслуговує уваги точка зору Б. Ліндсі, відповідно до якої значна частина того, що 
відбувається під гаслом соціальної політики (економічна та інституційна допомога у бідні регіони), є не що 
інше, як неприкрите втручання в ринковий процес. Субсидії для нежиттєздатних державних підприємств, 
впертий протекціонізм, обмеження мобільності трудових ресурсів звично виправдовують необхідністю турботи 
про «соціальну згуртованість». Однак це грубий обман, оскільки політика, яка ставить перепони накопиченню 
багатства в ім’я допомоги малозабезпеченим, лише ускладнює проблему, яку прагне вирішити. Професійна, 
грамотна соціальна політика повинна виходити з принципу, що «потрібно навчити людей пристосовуватися до 
змін, а не заважати остатнім» [5, с. 32]. Дана обставина повинна внести корективи в розуміння суспільного 
сектору економіки, доповнити сучасними концепціями людини та її статусу в динаміці глобальної економіки.  

Аналіз сутності, специфіки і досягнень глобалізації в її економічному аспекті відкриває перспективи 
більш широкого погляду на проблему суспільного сектору з точки зору мікроекономічної взаємодії держави з 
іншими суб’єктами ринкового господарства в контексті досягнення відповідного рівня суспільних благ та 
добробуту. Безумовно, проблема глобалізації взаємопов’язана з проблемою добробуту, який виступає 
показником рівня розвитку і основою соціально-економічної диференціації. Заслуговує уваги запропонований 
Г. Каном і А. Вінером поділ суспільства за величиною статистичного показника «рівень доходу на душу 
населення». Згідно з цим критерієм виділено п’ять стадій суспільного розвитку: передіндустріальна – $50-100; 
перехідна – $200-600; індустріальна – $800-1500; масового споживання – $1500-4000; постіндустріальна – 
$4000-20000. Крім зростання доходу, в економіці  постіндустріального суспільства переважатимуть соціальні 
мотиви виробництва. У працях 70-80-х років минулого століття Г. Кан розвиває оптимістичні прогнози щодо 
подальшого розвитку суспільства, вказуючи, що «постіндустріальний світ …буде світом зростаючого 
добробуту… і, можливо, світом, що забезпечить зменшення відмінностей між народами» [13].  

З відповіддю на це очікування пов’язано ряд міркувань. Основними точками прикладання сили у 
світовій економіці є держави з розвиненим ринком – держави, де підприємства капіталістичної економіки 
постають основною формою виробництва. Внутрішня і міжнародна економічна політика цих держав включає 
багато форм регулювання економічної діяльності, але їх інституціональна організація забезпечує 
«відокремлення» економічного від політичного. «Це створює, – вказує Е. Гідденс, – широке поле для 
глобальної діяльності ділових корпорацій, головним місцем базування яких є певна держава, але котрі можуть 
багатоманітно проявляти свою присутність в інших регіонах» [3, с. 196]. Причому ця присутність здійснює 
організуючий і координуючий вплив на взаємодію соціальних груп та індивідів по забезпеченню їх інтересів.  

Потрібно враховувати, що активні підприємства, в особливості транснаціональні корпорації, можуть 
володіти величезною економічною владою і здатні здійснювати вплив не лише на рівень добробуту своїх або 
інших країн, але і на політичний курс в країнах їх основного базування та за їх межами. Сьогодні найбільш 
крупні транснаціональні компанії володіють бюджетами, що переважають за розміром бюджет будь-якої, за 
деякими виключеннями, держави. Але існує ряд ключових відносин, в яких їх влада не може конкурувати з 
владою держав – і особливо важливу роль серед них відіграють фактори захисту своєї території і контролю над 
засобами здійснення насилля. Дана ситуація засвідчує, що «якою б не була економічна влада промислових 
корпорацій, вони не є військовими організаціями і не можуть ствердити себе в якості політичних утворень / 
юридичних суб’єктів, які управляють даною  обмеженою областю» [3, с. 197].  Отже, не можуть доводити до 
остаточного вирішення проблеми справедливого розподілу. 

Важливий аспект  розуміння глобалізації розкриває інституціональна парадигма, розроблена 
американським вченим С. Хатінгтоном. Вона тісно ув’язує політичну модернізацію з інституалізацією 
економіки через формування і підтримку стійких політичних інститутів, які забезпечують стабільний порядок, 
від якого залежить добробут і благо. Вирішальна роль у цьому процесі відводиться державі. Вчений висунув 
гіпотезу, згідно якої з поступом глобалізації посилюються суперечності між цивілізаціями, нав’язування 
постулатів європейської цивілізації щораз більше загострюватиме ситуацію, а ефективні міжнародні інститути 
у сфері політики, економіки та безпеки створюватимуться скоріше всередині окремих цивілізаційних груп, ніж 
між ними. Причинами цього є реальні відмінності між цивілізаціями, внаслідок чого важче знайти компроміс 
між ними [12].  

Основу цих причин складають насамперед економічні інтереси. В своїх торгових відносинах між собою 
(виробничі корпорації, фінансові фірми, банки), а також з державами і споживачами, компанії залежать від 
виробництва заради прибутку. Тому розповсюдження їх впливу несе з собою глобальне розширення товарних 
ринків, включаючи ринки грошей. Однак навіть в своїх витоках світова капіталістична економіка ніколи не 
була лише ринком для обміну товарів і послуг. Вона включала і включає «надання товарного характеру робочій 
силі в рамках класових відносин, що відокремлюють робітників від контролю над їх засобами виробництва. 
Цей процес, звичайно, містить наслідки, які мають відношення до глобальної нерівності» [3, с. 198]. Власне, 
про останнє і говорить С. Хатінгтон, виводячи це на рівень боротьби цивілізацій, в основі якої, безумовно, 
знаходяться соціоекономічні процеси.  

З точки зору нової економічної структури глобалізація не лише вносить безліч коректив у сталі 
взаємозв’язки між країнами, а й каталізує принципово нові тенденції, коли чітко сформовані національні 
економіки разом з національними економічними стратегіями поступово втрачають своє значення. Масовий 
вихід в світовий простір економіки наднаціональних, регіональних, міжнародних організацій, численних 
недержавних об’єднань та асоціацій, транснаціональних корпорацій ускладнює функціональну структуру 
держави. Це обумовлено тим,  відмічають П. Герст і Г. Томпсон, що глобалізація містить у собі безліч 
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внутрішніх суперечностей, пов’язаних з відсутністю історичної складової та загальновизнаної моделі нової 
глобальної економіки, відсутністю чіткої моделі, за якою оцінюються тенденції розвитку тощо [2].  

Глобалізація як феномен сучасного розвитку світової цивілізації впливає на всі сфери соціально-
економічного життя, обумовлюючи його трансформації, зокрема суспільного сектору економіки.  Сутність 
трансформацій, які відбуваються, полягає, по-перше, в безпрецедентному збільшенні проникненості 
національно-державних кордонів в глобальному масштабі, що веде до широкомасштабного розосередження 
власності, багатства, знань, науки, інформації, технології, отже, дифузії, і перерозподілу відносної 
геополітичної могутності та енергії між державами і регіонами; по-друге, глобалізація і співмірна з нею 
інтернаціоналізація, інформатизація сприяють небувалому прискоренню часу, «стисненню» і «закриттю» 
світового простору, істотній перевазі динаміки над статикою, які в сукупності посилюють начала 
нестабільності і нерівноважності в масштабах всієї світової спільноти. Таку ситуацію Дж. Розенау назвав 
турбуленцією (турбулентним станом), для якої характерні велика складність, високий динамізм, прискорення 
темпів розвитку [14, с. 6].  

Дана обставина приводить до створення ряду  специфічних інституційних особливостей сучасного 
ринкового суспільства. По-перше, його економічний лад включає високу конкурентність, експансіоністську 
природу, тенденцію до постійного залучення всеоб’ємних технологічних інновацій; по-друге, економіка 
достатньо сильно відокремлена або «ізольована» від інших місць соціальної дії, особливо від політичних 
інститутів. Враховуючи високий рівень інновацій в економічній сфері, економічні відносини здійснюють 
значний вплив на інші інститути; по-третє, ізоляція економіки від державного ладу (яка може приймати 
різноманітні форми), заснована на переважанні об’єктів, що знаходяться в приватній власності, серед засобів 
виробництва. Приватна власність в даному випадку не обов’язково означає приватну підприємницьку 
діяльність, а скоріше широке розповсюдження приватного володіння інвестиціями; по-четверте, умовою 
автономії держави є опора на накопичення капіталу, яке контролюється нею далеко не повністю [3, с. 178-179].  

З точки зору утворення нової економічної та інституціональної структури, глобалізація не лише 
вносить безліч корективів в існуючі взаємозв’язки між країнами, але й спричиняє виникнення принципово 
нових тенденцій, коли чітко сформовані національні економіки разом з національними економічними 
стратегіями поступово втрачають своє значення. Відбувається немовби «роздвоєння» світу: з одного боку, ми 
маємо систему взаємовідносин держав, яка функціонує, дотримуючись принципів міждержавних відносин у 
відповідності з установками традиційної дипломатії і захисту національних інтересів, і саме головне – 
національного суверенітету. З іншого боку, мова йде про транснаціональний глобальний світ, де суверенітет 
національної держави поступово «звужується», рішення, які приймаються по тим чи іншим життєво важливим 
для його громадян питанням за межами держави, часто набувають більшу значущість, чим рішення, які 
приймаються владою цієї держави. В наші дні багато із найважливіших учасників світової спільноти – це 
недержавні актори. В цьому смислі можна погодитися з Р. Гілпіним, який охарактеризував сутність даного 
стану речей в міжнародних відносинах (економічних та політичних) як «постійну боротьбу між незалежними 
акторами, які перебувають в стані анархії» [10, с. 7].  А в цьому стані суспільний сектор поступається місцем 
іншим напрямкам соціального розвитку. 

Місце суспільного сектору економіки визначається розумінням сучасного ринку і держави в умовах 
глобалізації. Аналіз світових подій показує, що уряди здійснюють величезний вплив на економічне життя. В 
більшості країн Західної Європи державні витрати все ще переважають половину національного доходу. 
Безперечним фактом є те, що тиск ринків, навіть підсилений інформаційними технологіями, лише в малій мірі і 
далеко не завжди здатний стримувати державну політику. Перебільшуючи перемогу ринків над урядами, 
прибічники глобалізації підіграють своїм опонентам: якщо існуюча ситуація – результат панування ринкових 
сил, отже, саме ринкові сили за все відповідальні [5, с. 22].  

В свою чергу критики глобалізації вказують, що сьогодні світ потрапив в пастку сліпої і небезпечної 
віри в laisser faire, яка ігнорує життєво важливі потреби. «Проблема глобальної економіки, – заявляє 
П. Б’юкенен, – та сама, що і нашої економічної політики, яка засновується на міфі про людину економічну і 
ставить економічну теорію вище всього. Обожнення ринків – це таке ж ідолопоклонство, як і обожнення 
держави. Ринок повинен слугувати людині, а не навпаки» [9, с. 288].  

Таку ж позицію займає відомий економіст Дж. Сорос. В своїй праці «Криза світового капіталізму» він 
виступив проти так званого «ринкового фундаменталізму», або віри в те, що «суспільний інтерес 
задовольняється найкращим чином шляхом надання всім можливості задовольняти власні інтереси, а спроби 
захистити суспільний інтерес шляхом прийняття колективних рішень порушують ринковий механізм» [8, с. 17]. 
І далі він стверджує, що «ринковий фундаменталізм являє сьогодні більшу небезпеку для відкритого 
суспільства, чим будь-яка тоталітарна ідеологія» [8, с. 19] (див.рис.1).  
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Рис. 1. Місце суспільного сектору економіки в структурі глобального світу 

Примітка. Побудовано автором за даними [8, с. 19]. 
 
Необхідно підкреслити, що противники глобалізації вказують на те, що сучасна абсолютизація 

«ринкового фундаменталізму» має історичні прецеденти на початку ХХ століття. Тоді, як і сьогодні, економічні 
сили вийшли з-під контролю; тоді, як і тепер, ідеологія laisser faire підривала соціальні потреби. Це привело до 
трагічних наслідків: стихія ринків з жорстокістю і нестабільністю в кінцевому рахунку привели до війни, 
тоталітаризму і депресії. Сьогодні відродження віри в силу ринку загрожує новим циклом катастроф [5, с. 22-
23].  

Дана позиція знаходить підтвердження в роботі К. Поланьї «Велика трансформація», в якій доводиться, 
що катастрофи його часу в кінцевому рахунку можуть бути пояснені вадами ідеології laisser faire. 
«Першопричини катаклізмів, – писав він, – лежать в утопічній спробі економічного лібералізму створити 
саморегулюючу ринкову систему» [7, с. 41]. Розвиваючи цю думку, У. Грейдер в роботі «Єдиний світ, готовий 
чи ні» стверджує, що ми знову ступили на шлях, який може привести до трагічних наслідків: «Сьогодні широко 
розповсюджене переконання, що ринок може вирішити важливі суспільні проблеми набагато краще, чим будь-
який із смертних. В це вірять майже як в релігійну істину, по меншій мірі в деяких колах правлячої еліти, але, 
як пояснює Поланьї, саме ця ідеологія на початку ХХ століття ввергла світ в страждання глобальної депресії і 
викликала зростання агресивного фашизму» [11, с. 43].  

Суть справи в тому, що некеровані, стихійні ринкові сили існують лише в уявленні антиглобалістськи 
налаштованих авторів. Однак насправді самі ринкові сили є залежними від віджилої віри в централізацію. Вони, 
по-перше, перебільшують обмеження, які накладаються тиском міжнародної конкуренції; по-друге, не 
розуміють, чому ці обмеження стають більш жорсткими. Дійсно, завдяки технологічним досягненням і 
зростаючій інтернаціоналізації економічної діяльності ринкові сигнали розповсюджуються швидше і з 
меншими спотвореннями, чим в минулому. Але без відповіді залишається більш фундаментальне питання: 
чому уряди держав все більше уваги звертають на сигнали соціального забезпечення, які подають ринки?  

Противникам ринкових реформ дуже вигідно розповсюджувати думку, що глобалізація – це, по суті, 
питання технології. Але глобалізація – це не технологічний імператив. В історичній перспективі її потрібно 
розуміти не лише як економічне явище, але як подію політичну. Важливі політичні перетворення усунули 
системи державного контролю як всередині країн, так і на міжнародному рівні, в результаті чого сотні 
мільйонів людей включилися в систему розподілу результатів праці (суспільних благ) тепер вже в 
планетарному масштабі.  

Висновки. Розвиток суспільного сектору економіки сьогодні відбувається в умовах глобального світу, 
що ставить завдання переосмислити його структуру, перспективи і тенденції змін. Як прибічники, так і 
противники глобалізації занадто перебільшують домінування ринкових сил в сучасній світовій економіці. 
Помилкове протиставлення держави і ринку виявляється і в зв’язку з питаннями соціального забезпечення, що є 
смислом діяльності суспільного сектора. Критики глобалізації доводять, що тиск конкуренції підриває 
соціальну захищеність людей, які потрапили в скрутне становище. Але між відкритими ринками і програмами 
соціального захисту немає ніякого внутрішнього конфлікту. Насправді, чим більш багатша країна, тим більше 
вона може вкладати в розумні програми соціального захисту. В результаті суспільний сектор економіки, в 
якому здійснюється реалізація програм соціального захисту і матеріального добробуту, трансформується під 
впливом глобалізаційних впливів, відповідаючи на нові виклики і запити соціуму та людини.   
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Анотація. В статті розглянуті стан і перспективи співробітництва України у сфері інновацій з 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Дослідженням проблем розвитку інноваційної діяльності 
присвячені роботи відомих зарубіжних вчених Е. Кемпбелла, Дж. Коллінза, Р. Мартіна, І. Шумпетера, 
П.Друкера, Р.Солоу, Ю.Яковця, а також українських фахівців А. Поручника, А.Філіпенка, В.Базилевича та ін. 
Разом із тим необхідно зазначити, що подальшого комплексного аналізу потребує механізм реалізації 
інноваційних досліджень в рамках міжнародного співробітництва. 

Мета статті  – проаналізувати стан міжнародного співробітництва України в сфері інновацій.    
Виклад основного матеріалу. В умовах розвитку нової економіки першочергового значення 

набувають позиції країн на світовому ринку інновацій.  Школа бізнесу INSEAD, Всесвітня організація 
інтелектуальної власності  та Корнельський університет проводять дослідження інноваційного клімату  країн, 
що є найважливішим стимулом економічного зростання і забезпечення конкурентоспроможності. За 
глобальним інноваційним індексом  Україна  серед країн світу знаходиться на 64 місці, при цьому посідаючи за 
показником «людський капітал і дослідження» – 36 місце та «отриманні знання та технології (науково-
практичні результати)» – 34.  
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Відповідно до іншого, The Bloomberg innovation index, складеного виданням Bloomberg, у 2015 р. у 
п’ятірку лідерів з інноваційного розвитку увійшли Південна Корея, Японія, Німеччина, Фінляндія та Ізраїль. 
Україна посіла 33 місце серед 50 найбільш інноваційних економік, при цьому найкраща (п’ята) позиція була 
за показником «освіта»  Ці рейтинги вкотре підтверджують те, що Україна має значний інноваційний 
потенціал, який недостатньо використовується [1]. Для його реалізації необхідні вдосконалення сфери освіти, 
пріоритетне фінансування науки,  розвиток відповідної інфраструктури. Одним з ефективних шляхів розвитку 
інновацій  є міжнародне науково-технічне співробітництво, яке дозволяє поєднати інтелектуальні, фінансові та 
науково-дослідні ресурси для отримання наукових результатів. За останні роки Україна уклала низку 
міжнародних угод про співробітництво у сфері інновацій.   

Так, Україна співпрацює у сфері високих технологій  з США, для чого у 2010р. було започатковано 
новий механізм співпраці – Українсько-американську робочу групу з науки і технологій (РГНТ), яка сприяла 
активізації двосторонніх контактів у науково-технічній сфері. Прикладом плідної взаємодії двох держав у 
аерокосмічній галузі є реалізація проекту „Antares”, в рамках якого ДП “КБ “Південне” ім. М.К.Янгеля з 
компанією "Orbital Sciences Corporation” здійснили розробку нового космічного ракетного комплексу „Antares” 
на базі ракети-носія  „Маяк”. Проектом передбачається залучення до його виконання таких українських 
підприємств, як ДП „ВО „Південний машинобудівний завод ім. О.М.Макарова”, НВП „Хартрон-Аркос”, а 
також американських компаній, насамперед „Aerojet”. 

Протягом 2013–2014 років було виконано чотири успішних пуски зазначених ракет. Перспективним 
напрямком українсько-американського співробітництва може бути модернізація української ракети-носія 
«Циклон-4» та її використання для здійснення пусків з космодромів та пускових баз США [2]. 

У аерокосмічній галузі Україна співпрацює з Австралією. Основними  здобутками співпраці є:  
− спільний проект між Національним університетом «Львівська політехніка» та австралійською компанією 

«Філден Менеджмент Сьовісис» у сфері новітніх технологій та інформаційних систем (Львівський регіон);  
− виведення в червні 2012 року в рамках проекту «Морський старт» українською ракетою-носієм «Зеніт-

3SL» на орбіту супутника «Intelsat-19» для забезпечення високоякісного мовлення в Австралії, а також 
розповсюдження міжнародної відеоінформації через Азію і Тихий океан до західної частини США;  

− участь Австралії у багатосторонніх консультаціях щодо проекту Міжнародного кодексу поведінки щодо 
заходів у відкритому космосі (2013р.). 

Серед інших здобутків можна назвати укладення та реалізацію контракту українсько-німецького СП 
ТОВ «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» з австралійським філіалом міжнародної компанії «Inspecta 
International» на експорт високотехнологічних послуг з використанням інноваційних методів неруйнівного 
контролю на території Австралії [3]. 

Багаторічний досвід плідного науково-технічного співробітництва Україна має з Республікою Корея, 
яке регулюється міжурядовою Угодою про науково-технічне співробітництво, яка була укладена 1 липня 1992 
р. та набула чинності 20 травня 1994 року. В 1995 р. між Національною академією наук України та Корейським 
фондом науки та техніки було укладено Меморандум про співробітництво з корейською стороною Інституту 
проблем матеріалознавства, Інституту надтвердих матеріалів ім. Бакуля, Інституту фізики, Інституту 
радіофізики і електроніки ім. Усікова, Інституту геохімії навколишнього середовища та інші наукові установи 
НАН України.  

У 2004 р. між НАН України та Міністерством торгівлі, промисловості та енергетики Республіки Корея 
створено Корейсько-український центр співробітництва в галузі промислових технологій. Пріоритетними 
напрямами співпраці були визначені електротехніка та електроніка, напівпровідникові технології, інформатика, 
оптика та сенсори. 

У 2006 р. під час державного візиту Президента України до Республіки Корея було укладено 
міжурядову Угоду про співробітництво у сфері використання космічного простору у мирних цілях. Результатом 
співробітництва у космічній сфері стало успішне виведення на орбіту Землі трьох південнокорейських 
супутників за допомогою української ракети-носія «Дніпро», зокрема, 22 серпня 2013 р. – супутника 
дистанційного зондування Землі KOMPSAT-5 («Arirang-5»), 21 листопада 2013р. – науково-технологічного 
супутника STSAT-3, 26 березня 2015р. – супутника KOMPSAT-3A. Пуски ракети-носія «Дніпро» 
здійснювалися у рамках програми «Дніпро» [4]. 

Співробітництво між Україною і Республікою Корея охоплює також сферу підготовки кадрів. Так, у 
2009 р. на базі Університету "Ханянг" було проведено четвертий українсько-корейський симпозіум з 
нанофотоніки та нанофізики, в якому взяли участь науковці з Інституту металофізики НАН України, 
Національного авіаційного університету, Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 
Технічного університету "Ханянг", Корейського аерокосмічного дослідного інституту, Сеульського 
національного університету та інші. У 2011 р. за сприяння Корейського агентства міжнародного 
співробітництва (KOICA) в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний 
інститут» було відкрито Українсько-корейський навчальний центр з інформаційних технологій. У липні 2015 р. 
підписаний Договір про подвійний диплом між НТУ «ХПІ» (м. Харків) та зазначеним корейським інститутом.     

В рамках виконання положень Протоколу Четвертого засідання Комітету сторонами у 2013 р. було 
проведено конкурс спільних науково-дослідних проектів у рамках Програми співробітництва в галузі науки і 
технологій між Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України та Бюро з 
міжнародного співробітництва Міністерства науки, інформаційних технологій та планування майбутнього 
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Республіки Корея на 2014-2017 рр. за чотирма напрямами: біологія та біотехнології; нанофізика та 
нанотехнології; інформаційно-комунікаційні технології; фізика високих енергій та фізика елементарних 
частинок.  

Згідно з підписаним у 2012 році Меморандумом про взаєморозуміння між Національною академією 
медичних наук України (НАМНУ) та Корейським інститутом радіологічних та медичних наук (KIRAMS), на 
базі інститутів НАМНУ здійснювалась підготовка групи корейських фахівців в галузі радіаційного захисту. 

За багатьма напрями здійснюється співпраця України з КНР у галузі освіти, науки і  техніки, що є 
одним з пріоритетних напрямів двосторонніх відносин. Головним механізмом її реалізації є Комісія зі 
співробітництва між Урядом України та Урядом КНР, створена у 2011 р., а також низка профільних Підкомісій. 
Пріоритетними напрямами співробітництва у галузі науки і техніки визначено: енергоефективність, 
авіабудування, суднобудування, раціональне природокористування, розвиток аерокосмічних, інформаційних та 
комунікаційних технологій, а також підготовку і стажування аспірантів та молодих вчених. 

У 2013-2014 рр. здійснювалася Програма науково-технічного співробітництва між Україною та КНР, 
що передбачала реалізацію низки конкретних проектів між науково-дослідними та освітніми установами обох 
країн. У 2015р. у м. Харбін відбувся «Перший українсько-китайський форум з науково-технічного 
співробітництва», організаторами якого стали Харбінський політехнічний інститут (ХПІ) спільно з Державною 
адміністрацією КНР з питань іноземних експертів та Китайською інженерною академією та Академією 
технологічних наук України. 

Науковці  обох країн співпрацюють в галузі електрозварювання. Так, 2003 р. в м. Харбін було відкрито 
українсько-китайський Центр зварювання і споріднених технологій, Угоду про створення якого було підписано 
між Інститутом електрозварювання ім. Є.Патона НАН України й Харбінським інститутом зварювання. У 2015 
р. за участю Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України в Пекіні відбувся міжнародний 
семінар, у рамках якого була представлена нова стратегія міжнародної співпраці Інституту, а також 
презентовані нові інноваційні розробки в галузі сучасних електронно-променевих технологій.  

У червні 2011 р. підписано Меморандум між Державним агентством з питань науки, інновацій та 
інформатизації України і Міністерством науки і техніки КНР щодо створення українсько-китайського інституту 
зварювання ім. Є.О.Патона. Згідно з Меморандумом, сторони мають надати підтримку Інституту 
електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України та Промисловому науково-дослідному Інституту провінції 
Гуандун КНР у створенні зазначеного Інституту зварювання, одним із напрямів якого є застосування 
технологій зварювання у медицині. 

Перспективним є співробітництво в космічній галузі, що відбувалося в рамках Підкомісії з питань 
співробітництва в космічній галузі. За період реалізації співробітництва виконано три спільні п’ятирічні плани 
та  парафовано четверту Програму співробітництва в космічній галузі на 2016-2020 роки. 

Між Україною та КНР реалізуються такі перспективні форми науково-технічної співпраці, як 
українсько-китайські центри та технопарки, які розташовані у м. Цзінань, м. Харбін та у м. Шанхай. Перший 
Українсько-китайський парк високотехнологічного співробітництва було відкрито у м. Цзінань у листопаді 
2002 р., основною метою діяльності якого є формування ефективного механізму для налагодження 
взаємовигідного трансферу високих технологій, спільної розробки науково-технічних проектів та їх 
впровадження у виробництво; створення спільних підприємств з реалізації наукоємної і високотехнологічної 
продукції. 

У лютому 2011 р. у м. Шанхай відкрито новий Українсько-китайський технопарк, який займається 
співпрацею у галузі морських наук і технологій, біомедицини, нових матеріалів, аерокосмонавтики та нових 
джерел енергії. 

У 2012 р. у м. Чженьцзян відкрито українсько-китайський Центр з трансферу технологій 
суднобудування та океанічного проектування, створеного на базі Університету науки і технологій провінції 
Цзяньсу спільно з Національним університетом суднобудування ім. Адмірала Макарова (м. Миколаїв). 

Україна співпрацює з зарубіжними партнерами також в галузі освіти. Так, у 2014 р. між Національним 
технічним університетом України «Київський політехнічний інститут» та Університетом м. Хуейчжоу було 
підписано Договір про створення в КНР спільного вищого навчального закладу. У 2014-2015 роках 
активізувалося питання створення центрів дослідження України в китайських університетах. Так, 
Шевченківський центр українсько-китайських культурних зв’язків було відкрито у Тяньцзіньському 
університеті іноземних мов, а Центр дослідження України ім. Тараса Шевченка – у  Даляньському університеті 
іноземних мов[5]. 

Україна розвиває науково-технічне співробітництво з Індією, яке було започатковане ще в 1992 р. 
шляхом укладання міжурядової Угоди про співробітництво в галузі науки і техніки. У 2000 р. розпочалася 
робота українсько-індійського Комітету з НТС, який координував виконання 15 спільних проектів, зокрема, у 
галузях порошкової металургії, матеріалознавства, біотехнології, астрофізики, біоколоїдної хімії, фізики 
напівпровідників та надпровідників, гідромеханіки, генної інженерії. У 2003р. проведено першу українсько-
індійську науково-технічну виставку «ІНДУК-2003» (м. Хайдерабад), в якій взяли участь 17 наукових установ 
та ВНЗ України, презентовано 53 інноваційних проекти, та укладено Угоду про наукове співробітництво між 
НАН України та Індійською національною академією наук, Угоду про створення Українсько-індійської 
лабораторії електронно-променевих технологій на базі Хайдерабадського міжнародного науково-дослідного 
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центру порошкової металургії та нових матеріалів із залученням Міжнародного центру електронно-променевих 
технологій Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона, яка розпочала роботу у 2006 р. 

Нові перспективи для двостороннього науково-технічного співробітництва відкрила підписана у 2005 
р. рамкова міжурядова Угода про співробітництво у галузі використання космічного простору в мирних цілях. 
Науково-технічне співробітництво розвивається також між Інститутом кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН 
України та Національним інформаційним центром Міністерства зв’язку та інформаційних технологій Індії; між 
Академією медичних наук України та Департаментом біотехнології Індії галузі біотехнологій;  між Державною 
інспекцією ядерного регулювання України та Радою з регулювання атомної енергетики Індії про обмін 
технічною інформацією та співробітництво у сфері ядерної безпеки та радіаційного захисту та ін.  В даний час 
реалізується ціла низка угод щодо виконання спільних проектів за напрямами: матеріалознавство, 
машинобудування, нано- та аграрні технології, електрозварювання, енергозбереження, медицина, біологія, 
біотехнологія та біомедицина, інформаційні та комунікаційні технології, нанотехнології і нові матеріали, 
енергетика та енергоресурси, фізика високих енергій та астрофізика [6]. 

Україна співпрацює у науково-технічній сфері також з Малайзією. Пріоритетними обрані такі галузі, як 
аерокосмічні технології, медицина, біо- та ядерні технології, аграрні науки. Значних результатів досягнуто в 
аерокосмічній сфері, Так, у  2000р. за допомогою українського ракетоносія “Дніпро-1” був успішно виведений 
на орбіту перший малайзійський супутник “Тіунгсат–1”. Ця подія стала, по суті, основою  подальшого 
розширення співробітництва в космічній галузі. На сьогодні, одним з найбільш масштабних проектів співпраці 
між обома країнами у сфері високих технологій можна вважати виведення на орбіту другого малайзійського 
супутника «Меасат-1р» за допомогою українського ракетоносія «Зеніт-3слБ» (2009р.) 

Протягом 2014р. відбулося подальше пожвавлення контактів між Національним космічним агентством 
Малайзії (ANGKASA) та ДП «КБ «Південне» і Державним космічним агентством України з метою розширення 
співробітництва між двома країнами в аерокосмічній сфері.  

Важливим напрямом науково-технічного співробітництва є також налагодження співпраці в галузі 
літакобудування. Зокрема, з метою розширення співробітництва між Україною та Малайзією в цій сфері, в тому 
числі, щодо виробництва композитних матеріалів та комплектуючих з них, триває процес встановлення 
контактів між ДП «Антонов» та Малайзійським інститутом технології композитних матеріалів (CTRM) і 
компанією «AIROD». Продовжується також виконання програми співробітництва між ПАТ «Мотор Січ» та 
компанією «AIROD». Здійснюється також налагодження контактів з зацікавленими компаніями та відомствами 
Малайзії щодо використання транспортних можливостей ДП «Антонов» [7]. 

Важливе місце серед всього спектру міжнародного співробітництва посідає розвиток  українсько-
японських відносин у науково-технічній сфері. Серед основних пріоритетів реалізації взаємовигідних проектів 
та здійснення спільних досліджень між науково-дослідними інституціями обох країн можна виділити 
матеріалознавство, нанотехнології, інформаційні технології, науки про життя (включаючи біотехнологію та 
радіологію), а також енергозберігаючі технології, дослідження у сфері фізики високих енергій та  космічній 
сфері. 

Вагомим інструментом плідної співпраці між країнами у науково-технічній сфері є діяльність 
Українсько-японського центру в рамках Угоди про реалізацію проекту технічного співробітництва 
«Українсько-японський центр», підписаної у 2005 р.  

З боку Японії Україну роблять привабливою досягнення у науково-технічній та інноваційній сфері, 
зокрема, як один з найбільших в Європі науково-промислових комплексів – від космічних досліджень до 
нанотехнологій, а також використання практичного досвіду та потенціалу стосовно ліквідації наслідків аварії 
на ЧАЕС, що наразі набуває особливої уваги для японської сторони. Зокрема, понад десять років реалізуються 
багатопланові програми досліджень медичних наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Нагасакським 
університетом, Інститутом вивчення захворювань, пов’язаних з вибухом атомної бомби та Національним 
центром радіаційної медицини АМН, Інститутом ендокринології ім. В. Комісаренка НАН України. 

Важливе значення для обох країн має співробітництво в аерокосмічній галузі. У 2005 р. з космодрому 
Байконур було проведено пуск ракети-носія „Дніпро” із двома японськими космічними апаратами. Власником 
двох супутників і замовником пуску виступило Японське аерокосмічне агентство (JAXA). Супутник OICETS 
(Optical Inter-orbit Communication Engineering Satellite, масою 570 кг) було створено компанією „NEC Toshiba 
Space System”, що має на борту експериментальну апаратуру міжсупутникового лазерного зв'язку. Інший 
супутник INDEX (Innovative technology Demonstration Experiment, масою 70 кг) було створено в Інституті 
космосу та астронавтики, підрозділі ДЖАКСА, і призначений для наукових досліджень навколоземного 
середовища полярного сяйва. Пускові послуги були забезпечені Міжнародною компанією „Космотрас”, 
засновниками якої є українські підприємства ДКБ „Південне”, „Південмашзавод” та ВАТ „Хартрон” [8]. 

У жовтні 2010 р. під час аерокосмічного салону «Авіасвіт–ХХІ» підписано «Меморандум про наміри 
щодо реалізації спільного проекту стосовно проектування та експлуатації мікро/нано супутників ДЗЗ» з метою 
відпрацювання технологій та проведення досліджень навколишнього природного середовища, ґрунтів, 
сільськогосподарських ресурсів тощо. У 2012 р. Державне космічне агентство України та представники 
компанії NPO InterCos та Токійського університету обговорили питання започаткування українсько-японського 
співробітництва за напрямом «Екологічний моніторинг районів навколо Чорнобилю та Фукусіми за допомогою 
мікро супутників». Обидві сторони висловили зацікавленість у зазначеному виді співробітництва та попередню 
готовність до його здійснення. 
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У 2014 р. проведено запуск двох невеликих супутників з метою моніторингу змін навколишнього 
середовища та стану довкілля навколо зон Чорнобильської АЕС та АЕС «Фукусіма-1». Супутники Hodoyoshi-3 
і Hodoyoshi-4 розроблені японськими спеціалістами Аерокосмічного Центру передових технологій Токійського 
університету, а запуск відбувся за допомогою української ракети-носія «Дніпро». Супутники будуть проводити 
фотографування, заміряти рівень радіації і регулярно отримувати іншу необхідну інформацію з двох аварійних 
атомних електростанцій і прилеглих районів. 

Науково-технічне співробітництво охоплює і сферу освіти. За сприяння Японського центру обміну в 
сфері науки та технологій (JISTEC) понад 35 українських аспірантів та вчених проходили стажування за 
контрактами у різних провідних науково-технічних установах Японії, зокрема у м. Цукуба. Високий освітньо-
кваліфікаційний рівень та науковий потенціал українських дослідників обумовлює зацікавленість японської 
приймаючої сторони у більш широкому залученні на роботу та стажування українських фахівців 

Українсько-бразильське співробітництво у науково-технічній сфері здійснюється у відповідності з 
чинними двосторонніми угодами, зокрема міжурядовою Угодою про наукове і технологічне співробітництво, 
яка набула чинності у травні 2009 р. 

Головним здобутком у сфері науково-технічного співробітництва є взаємодія між Україною та 
Бразилією у космічній сфері, яка була започаткована 18 листопада 1999р. шляхом підписання рамкової 
міжурядової Угоди про співробітництво у використанні космічного простору в мирних цілях та набула 
практичного втілення після укладання у 2003р. Договору між Україною та Федеративною Республікою 
Бразилія про довгострокове співробітництво щодо використання ракетоносія «Циклон-4» на пусковому центрі 
Алкáнтара. 

Заснована Національним космічним агентством України та Бразильським космічним агентством 
Бінаціональна компанія «Алкáнтара Циклон Спейс» розпочала свою роботу в м. Бразиліа у серпні 2007 р. після 
проведення першого засідання загальних зборів засновників та Ради директорів. На сьогодні спільний проект 
«Циклон-4-Алкантара» перейшов у фазу практичного втілення у життя та передбачає запуск ракет-носіїв 
«Циклон-4»з космодрому Алкáнтара в бразильському штаті Мараньяо. 

Іншим прикладом співробітництва у науково-технічній сфері є співпраця між фармацевтичним 
підприємством ПрАТ «Індар» (м.Київ) та бразильською державною фармакологічною компанією «Фіокруз» 
(м.Ріо-де-Жанейро), відповідно до підписаної у 2006р. угоди між зазначеними підприємствами. Також ведеться 
робота щодо обміну науковим та практичним досвідом з протидії поширенню ВІЛ/СНІД та інших захворювань 
[9]. Активно розширюється співпраця також на рівні вищих навчальних закладів України та Бразилії. Низка 
університетів з двох сторін ведуть співробітництво в рамках відповідних угод про культурне, наукове та 
академічне співробітництво. 

Висновок. Україна бере активну участь у міжнародному співробітництві у сфері розробок 
інноваційних технологій. Вона є учасником низки спільних науково-дослідних проектів з США, Австралією, 
Республікою Корея, Китаєм, Індією, Малазією, Японією, Бразилією та низкою інших країн. Пріоритетними 
напрямами міжнародної співпраці наразі є аерокосмічна галузь, електротехніка та електроніка, 
напівпровідникові технології, інформатика, оптика та сенсори, біологія та біотехнології, нанофізика та 
нанотехнології, інформаційно-комунікаційні технології, фізика високих енергій та фізика елементарних 
частинок, ядерних технологій. Україна є учасником низки аерокосмічних проектів.  
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        Целью данной научной статьи является анализ и характеристика перспективных сфер 

межгосударственных экономических взаимоотношений Украины со странами Ближнего Востока для 
эффективного развития энергетического и научно-технического сотрудничества.  

        Изложение основного материала. В условиях развития глобальных процессов в мировой 
экономике для Украины важное значение имеет развитие всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества со 
странами Ближнего Востока. Особенно актуальны в условиях ограниченных сырьевых ресурсов проблемы 
развития энергетического и научно-технического сотрудничества.  

      В то же время на развитие взаимного сотрудничества влияет целый комплекс факторов, которые 
необходимо учитывать при его реализации, среди них:   
      – неравномерное развитие различных стран Ближнего Востока; 
      – перераспределение финансовых потоков и активов; 
      – колебания мировых валют и сырьевых цен; 
      – нестабильность развития энергетического и научно-технического взаимодействия Украины со странами 
Ближнего Востока. 

      Крайне негативно на динамику развития энергетического и научно-технического взаимодействия 
Украины со странами Ближнего Востока влияет замедление темпов экономического роста в Украине. 

       С другой стороны, данные процессы в меньшей степени отражаются на украинском экспорте, так 
как в развивающихся странах продолжается стремительное увеличение спроса на сотрудничество в 
энергетической и научно-технической сфере.  В то же время, при положительном сценарии развития мирового 
рынка металлопродукции, Украина получит возможности для улучшения сальдо внешней торговли. 

       Кроме влияния глобальных тенденций на развитие мировой экономики, социально-экономические 
изменения на региональных рынках зависят от угрозы обострения военных конфликтов в регионе Ближнего 
Востока, в частности, в Сирии, Ираке, Ливане, с перспективой возможного расширения существующих зон 
нестабильности. 
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В сфере энергетики Украина имеет интересы в ближневосточном регионе в таких направлениях, как 
импорт энергоносителей, транзит нефти и газа из стран Ближнего Востока в страны Европы, а также участие в 
энергетических проектах в странах региона. Политика Украины по расширению источников импорта нефти и 
природного газа за счет поставок с Ближнего и Среднего Востока до сих пор терпела неудачу, поскольку не 
были обеспечены политический, экономический и технический аспекты этой политики. 

Оценивая вопрос энергетических интересов Украины в ближневосточном регионе, следует исходить из 
потребностей Украины в энергоресурсах и возможностей их транспортировки и переработки. Украина имеет 
собственные запасы энергоресурсов (уголь, нефть, природный газ), обеспеченность которыми в начале 1992 г. 
оценивалась на уровне 40 % от потребления, в том числе нефтью – на 7,3 %, природным газом – на 16 %. Для 
удовлетворения внутренних потребностей Украины необходимо было импортировать 56 млн. т нефти и свыше 
104 млрд. м³ газа. Сейчас за счет собственной добычи Украина покрывает лишь четверть критических 
потребностей в нефти и пятую часть потребностей в природном газе, причем с ростом потребления 
углеводородов ожидается снижение национальной доли в балансе нефти и ее сохранение в балансе газа [4].  
     Структура экономики Украины – преобладание энергоемких (металлургия) и ресурсоемких (химическая 
промышленность) производств –действительно диктует необходимость потребления больших объемов нефти и 
газа. Помимо этого, рост валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в последние годы требует 
увеличения энергопотребления, а, следовательно, в украинских условиях – импорта энергоносителей.  

Негативной характеристикой украинской экономики является то, что в Украине – один из самых 
высоких в мире показателей энергоемкости производства. Для выработки единицы ВВП Украины расходуется 
в десятки раз больше условного топлива, чем в странах Центральной и Западной Европы. Это означает, что 
Украина имеет мощный внутренний ресурс уменьшения энергозависимости и сокращения импорта 
энергоносителей путем как реформирования отраслей, которые неэффективно потребляют энергию, так и 
внедрения энергосберегающих технологий [2].  

В то же время, нельзя отрицать тот факт, что Украина находится в условиях энергетической 
зависимости от России в сфере поставок российских и центрально-азиатских нефти и газа. 

Соответственно, потребностям украинской экономики и возможностей народного хозяйства, 
актуальными для Украины являются следующие энергетические интересы Украины в регионе – импорт нефти 
и природного газа из стран Ближнего Востока и транзит ближневосточных энергоносителей в Европу, а также 
участие украинских энергетических предприятий в энергетических проектах стран Ближнего Востока.  

Вопросу импорта нефти из ближневосточных стран и активизации отношений с богатыми на 
нефтегазовые ресурсы арабскими странами в Украине уделяется большое внимание.  В результате украинско-
иранских переговоров, стороны договорились о поставках нефти из Ирана для Херсонского и Кременчугского 
нефтеперерабатывающих заводов [3]. 

До начала вторжения США в Ирак Украина формально покупала иракскую нефть в рамках данной 
программы ООН. Так, украинская компания «Ives» имела контракт на покупку почти 1 млн. баррелей нефти из 
Ирака, которая затем перепродавалась в США и страны АТР.  

 В результате участия украинских предприятий в Международной Багдадской выставке и визита 
правительственной делегации Украина получила от правительства Ирака квоту на закупку 34 млн. баррелей 
нефти (4,6 млн. т). Таким образом, реализация проектов транспортировки нефти из стран Персидского залива и 
Ирака неизбежно требует тесного сотрудничества с Турцией для обеспечения транзита нефти до 
Черноморского побережья и дальнейшей ее транспортировки в украинские порты.  

Энергетической стратегией Украины на период до 2030г. предполагается использование 
нефтеперерабатывающего комплекса порта Южный и нефтепровода Одесса–Броды для импорта нефти из стран 
Персидского залива, Северной и Западной Африки. Признавая проблему прохождения через Босфорский 
пролив, энергетическая стратегия предусматривает возможность реализации проекта нефтепровода Самсун–
Джейхан. 

Особое внимание уделяется возможности диверсификации газоснабжения Украины путем закупок 
сжиженного природного газа (СПГ) из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Доля экспорта природного 
газа из ближневосточного региона по газопроводам очень незначительна по сравнению с танкерными 
поставками сжиженного газа. 

В энергетической стратегии Украины на период до 2030г. перспективными источниками импорта 
природного газа определяются, в частности, Иран и Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Катар. Однако, ни один 
проект начала 1990-х годов не был реализован и главная причина заключалась в отсутствии соответствующей 
государственной политики в этом направлении, благодаря чему не были обеспечены необходимые условия 
импорта ближневосточной нефти.           

Не менее важным, но более реалистичным направлением реализации украинских интересов в 
энергетической отрасли на Арабском Востоке, является участие украинских компаний в нефтегазовых проектах 
стран региона. В последние годы государственная компания «Нафтогаз Украины» проводит достаточно 
активную деятельность в ближневосточных странах, связанную не с импортом энергоносителей, а в сфере 
разработки, добычи на территории государств региона, строительства соответствующей инфраструктуры 
нефтегазовой отрасли этих стран.  

В частности, «Нафтогаз Украины» участвует в тендерах в проектах в ОАЭ (освоение нефтяного 
месторождения, модернизация НПЗ и прокладки нефтепровода в Эмирате Фуджейра), Иране (строительство и 
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диагностика локальных продуктопроводов), Египте (поиск и освоение нефтяных месторождений), Саудовской 
Аравии (создание совместного предприятия для выхода на рынок) [1].  

Выводы.  Для обеспечения эффективного развития энергетического и научно-технического 
сотрудничество Украины со странами Ближнего Востока следует определить наиболее привлекательных для 
Украины ключевых региональных партнеров, способных обеспечить учет украинских экономических 
интересов, как в формате двухсторонних отношений, так и в региональном разрезе.  

        Для развития научно-технического и энергетического сотрудничества следует также 
сосредоточить усилия государственного, научного и корпоративного секторов на создании отечественных 
высокотехнологичных товарных групп и продвижении их на региональном и международном рынках.  

           Одной из важных задач в развитии энергетического и научно-технического сотрудничества 
является определение возможности завершения приостановленных украинско–арабских проектов в 
высокотехнологичных сферах экономики. 
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Актуальність проблеми. Україна прагне покращити рівень життя в країні та спрямована на покращення 

економічного розвиту. Для успішної реалізації даної мети, необхідною умовою є саме процес модернізації 
вітчизняної економіки. Питання модернізації вітчизняної економіки України з кожним днем набуває все 
більшої актуальності, особливо беручи до уваги стрімкий розвиток сусідніх держав. Більше того, модернізація 
економіки України є необхідним і одним з найголовніших кроків для прогресивного розвитку країни. Також 
варто зауважити, що модернізація вітчизняної економіки має вагомий пріоритет не лише для нашої країни, але 
й для кожної країни, що розвивається і прагне покращити свої позиції у світовому суспільстві. Іноземний 
капітал є однією з основних необхідних умов та рушіїв, що дасть змогу розпочати процес вдосконалення та 
піднесення національної економіки і успішно подолати існуючі проблеми. 

Враховуючи географічні фактори та спрямування української зовнішньої політики на шлях 
європейського розвитку, цілком логічно розраховувати на іноземні інвестиції саме з боку європейських 
інвесторів. Проте таких підхід є досить одностороннім та примітивним. Україні варто здійснювати свою 
політику у розрахунку на інвесторів не лише з Європи, але й з Азіатського регіону чи Сполучених Штатів. Дані 
інвестори є лідерами за кількістю здійснюваних інвестицій і їх географічна віддаленість не має критичного 
значення. 

Залучення іноземних інвестицій багато в чому залежить від стратегічної політики країни. В Україні є 
проблема – це відсутність сприятливого інвестиційного клімату в країні і причиною є велика кількість саме 
внутрішньополітичних проблем (геополітичні конфлікти, недосконале законодавство, непрозора та складна 
система оподаткування тощо). Першим кроком, який має зробити Україна, щоб залучити іноземних інвесторі та 
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полегшити свій шлях економічного розвитку, являється саме створення сприятливого інвестиційного клімату та 
вирішення внутрішніх політичних проблем. 

Іноземний капітал має досить високий рівень мобільності. Це зумовлено його природою та схильністю 
інвестора до постійних пошуків нових інвестиційно-привабливих місць. Тут варто відзначити діяльність 
транснаціональних корпорацій (ТНК), яка виходить далеко за межі вітчизняного ринку та економічної системи. 
Саме тому, ТНК варто розглядати як одного з основних і найпоширеніших носіїв іноземного капіталу. 
Іноземний капітал має суттєвий вплив на вітчизняну економічну систему: на політичну, соціальну та культурну 
сфери.  

Аналіз досліджень і публікацій. Сутність іноземних інвестицій та їх види широко досліджуються 
вітчизняними вченими-економістами. Найбільш визначальними є праці Борщ Л.М., Геєць В.М., Говорушко 
Т.А., Майорова Т.В., Мочерний С.В., Обушна Н.І., Пахомов Ю.М., Пересада А.А., Філіпенко А.С. та ін.  

Метою статті є дослідження впливу іноземного капіталу на процеси та зміни, що відбуваються в 
міжнародній економічній системі, проаналізувавши рух фінансових потоків у світі: вплив іноземного капіталу 
на українську та польську економіку. 

Виклад основного матеріалу. Поняття «іноземний капітал» являє собою досить широкий та 
комплексний термін, і включає в себе будь-який приплив капіталу з-за кордону. Він може бути у вигляді 
іноземної допомоги, кредитів чи грантів від однієї країни іншій або від установи, що функціонує на 
державному та міждержавному рівні, а також у вигляді іноземних інвестицій і комерційних кредитів та позик 
на рівні підприємств чи корпорацій. Також іноземний капітал може надходити в будь-яку країну в рамках 
технологічної співпраці між країнами. 

Цікавим фактом є те, що потоки іноземного капіталу зайшли на територію таких країн як Росія та країни 
Східної Європи, незважаючи на низький рівень лібералізації економічного середовища в цих країнах. Наявність 
іноземного капіталу на територіях таких країн як Китай, Таїланд, Малайзія та Сінгапур став надією і 
вирішальним фактором у їх подальшому економічному розвитку. Але в Латинській Америці та країнах Африки 
приплив іноземного капіталу мав зовсім протилежні і неприємні наслідки. Розвинені країни активно 
намагаються реалізувати свій капітал в країнах, що розвиваються, проте результати виявляються не завжди 
однаковими. 

На нашу думку, іноземний капітал являє собою кошти, які надходять до країни у вигляді допомоги на 
пільгових умовах або у вигляді не пільгових грошових потоків. 

Необхідність в іноземному капіталі спричинена наступними факторами: 
1. Недостатнє фінансування національної економіки та підприємств, що функціонують на території країни. 
2. Виявлення та модернізація іноземним інвестором економічного потенціалу країни. 
3. Сприяння прискоренню економічної активності в країнах, що розвиваються. 
4. Відбувається фінансування проектів, необхідних для вітчизняного економічного розвитку. 
5. Разом з іноземним капіталом країна отримує технічні ноу-хау, нові технології, переймає досвід ведення 

бізнесу та знання. 
Із припливом іноземного капіталу в країну пов’язані наступні складові: 

1. Збільшення ресурсів. Іноземний капітал не тільки забезпечує поповнення  внутрішніх заощаджень і 
ресурсів, а й поповнення виробничих активів країни. Країна отримує іноземну валюту за рахунок прямих 
іноземних інвестицій (FDI). Це допомагає підвищити рівень інвестицій і тим самим дохід і зайнятість в країні, 
яка отримує інвестиції (країна-одержувач). 

2. Нівелювання ризиків. Іноземний капітал покриває собою початковий ризик розвитку нових напрямків 
виробництва. Іноземний інвестор має досвід роботи з ним, ініціативу та ресурси для вивчення нових напрямків. 
Якщо фірма зазнає невдачі, збитки покриваються за рахунок іноземного інвестора. 

3. Технологічні ноу-хау. Іноземний інвестор приносить з собою технічні та управлінські ноу-хау. Це 
допомагає країнам-реципієнтам організувати свої ресурси в найбільш ефективний спосіб, тобто це дасть змогу 
адаптувати нові виробничі методи і понести при цьому найменші витрати. Вони забезпечують підготовку 
кадрів для місцевого персоналу, з ціллю використання цих кадрів. Відповідно загальний рівень кваліфікації 
робочої сили в країни також зростає. 

4. Високі стандарти. Іноземний капітал несе з собою традиції, які поширюють підтримку високих стандартів 
щодо якості товарів, підвищення реальної заробітної плати праці та ділової практики. Такі речі не тільки 
працюють не лише на інтереси інвесторів, вони також виступають в якості важливого фактору в підвищенні 
якості продукції інших вітчизняних фірм. 

5. Маркетингові послуги. Іноземний капітал забезпечує ринки збуту. Він активізує експорт та імпорт між 
підрозділами, розташованими в різних країнах, що фінансуються за рахунок однієї і тієї ж фірми. 

6. Зменшення торгового дефіциту. Іноземний капітал, допомагаючи приймаючій країні збільшити експорт, 
таким чином прияє скороченню дефіциту торгового балансу. При цьому експорт збільшується за рахунок 
підвищення якості та кількості продукції, що випускається і також за рахунок низьких цін. 

7. Збільшення конкуренції. Іноземний капітал може допомогти збільшити конкуренцію і зламати внутрішню 
монополію. Також підвищення конкуренції допомагає економіці позбавитись від фірм, які працюють 
неефективно і є лише негативним чинником для вітчизняної економіки. Іноземний капітал є чудовим 
барометром, який допомагає світовій економічній спільності сприймати потенціал країни. 
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Справедливо зазначають, що задоволений іноземний інвестор є кращим комерційним послом країни. 
Важливо також відзначити, що іноземний капітал сприяє розвитку трьох важливих сфер, які є необхідними для 
економічного розвитку країни. До цих трьох сфер відносять заощадження, торгівлю і валютні відносини, та 
технології. 

Іноземний капітал виконує функції, які заповнюють три основні дефіцити в економіці країни-реципієнта: 
дефіцит заощаджень; дефіцит торгового балансу; технологічний дефіцит. Класифікація іноземного капіталу 
наведена на рисунку 1. 

 

 
 

Рис. 1.1. Класифікація іноземного капіталу 
 
Інвестиції заохочують розвиток технологій, управлінського досвіду, а також інтеграції з іншими 

країнами світу, експорту товарів і послуг та підвищення темпів зростання та розвитку вітчизняної економіки. 
Модернізоване суспільство має комплекс взаємопов'язаних рис, які часто розглядаються як окремі процеси 
економічної, політичної, соціальної та культурної модернізації. 

Економічна модернізація передбачає інтенсифікацію процесу економічного відтворення, яка 
досягається завдяки підвищенню рівня диференціації праці, перетворення науки у виробничу (економічну) силу 
і розвитку раціонального управління виробництвом. Складові процесу модернізації економіки зображені на 
рисунку 2. 

 
 

Рис.2. Основні складові процесу модернізації економіки 
 
Глобальні потоки ПІІ не відображають надходження та стан ПІІ окремо у кожному регіоні чи країні. У 

той час, коли в розвинених та країнах у стадії змін спостерігається значне зниження притоку ПІІ, пряме 
інвестування в країни, що розвиваються залишається на високому рівні. 

Потоки ПІІ займають 55% у світовому обсязі інвестиційних потоків (див. рис. 3). Розвиток країн Азії 
спричинив зростання потоків в цьому регіоні, в той час як рівень потоків ПІІ в Латинській Америці знизився, а 
щодо Африканських країн, в цьому регіоні ситуація залишилася незмінною [1]. 
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Рис. 3. Приплив ППІ по групам країн за рівнем економічного розвитку в світі, 1995-2014рр. 
 
Приплив ПІІ в розвинені країни в 2014 році скоротився на 28 % і сягнув рівня 499 млрд.дол. Приплив 

інвестицій в США знизився до 92 млрд. дол. (40% від рівня 2013 року), в основному за рахунок викупу 
американською компанією Verizon Communications 45% долі Vodafone за 130 млрд. дол., без чого потоки ПІІ в 
Сполучені Штати залишалися стабільними. Приплив ПІІ в Європу також знизився на 11% до 289 млрд. дол. 
Серед європейських країн, приплив ПІІ зменшився в Ірландії, Бельгії, Франції та Іспанії, в той час як вони 
виросли в Англії, Швейцарії та Фінляндії [2]. 

Глобальні потоки ПІІ серйозно постраждали в результаті світової фінансової та економічної кризи. 
Вхідні потоки інвестицій, як очікувалось, знизились від 1,7 трлн. дол. до 1,2 трлн. дол. в 2009 році та повільно 
почали відновилися в 2010 році до рівня 1,4 трлн. дол. Приплив ПІІ в Польші також постраждав і рівень 
інвестицій значно знизився. Приплив ПІІ в Польшу в 2009 році склав 8384 млн. євро. Це означало зниження на 
15,9%, якщо порівнювати з попереднім роком (див рис. 4) [3]. 

Такі коливання припливу ПІІ в Польшу частково збігалися зі світовими тенденціями, серед яких можна 
відмітити економічне піднесення 2000 та 2007 років. Проте нас цікавить саме 2004 рік, коли також можна 
спостерігати значний ріст припливу ПІІ. Основним фактором впливу в даному випадку було те, що Польша 
стала членом ЄС. 

 
Рис. 4. Вхідні потоки ПІІ в Польшу, 1994-2009рр. (млн. євро) 

 
На той час в Польші мала місце досить велика за географічними масштабами концентрація ПІІ. Більша 

частина капіталу надходила, як і можна було передбачити, саме з країн ЄС – до 85,3% від загальної кількості 
вхідних інвестицій. Основними інвесторами були Німеччина, Франція та Нідерланди. 

Третя частина сукупної вартості ПІІ була залучена в промисловості, але приплив інвестицій у 
виробничу діяльність падав з кожним роком (до 20% в 2007 році). Інвестиції в сферу надання послуг (фінансові 
послуги, транспорт та зв'язок, торгівля, нерухомість та ін.) користувалися великим попитом серед інвесторів. 
Це підтверджує велика кількість інвестицій у 2006 та 2007 роках в електронну промисловість (Dell, Toshiba, 
Indesit, Funai, TPV Technology, Sharp), автомобільну та шинну промисловості (JonhsonControls, 
ToyotaandBridgestone) та сферу сервісних центрів, BPO і R&D(ABN Amro, Reuters, Shell, Humax, Carlsberg) [4]. 

Важливо зазначити, що зміни в характері ПІІ від індустріального до інвестицій в сферу надання послуг 
спричинили модернізацію структури польської економіки за рахунок інновацій, які в значній мірі залежать 
також і від наявності людського капіталу. 

Близько 10% всіх компаній з іноземним капіталом, зареєстрованих в Польші у 2007 році, надали робочі 
місця для 27% робітників і їх частка у доходах від загальної діяльності знаходилась на рівні 39,7%. Крім того, 
як показала практика, іноземні компанії в два рази ефективніші, ніж вітчизняні підприємства. В цілому, середня 
частка фірм з участю іноземного капіталу в господарській діяльності і потенціалі всіх учасників господарської 
діяльності становила 40% [5]. 

Вплив ТНК і припливу ПІІ на функціонування польської економіки ґрунтується на їх прямому і 
непрямому впливі, який також має як позитивний, так і негативний характер, на процеси трансформації, 
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макроекономічної стабілізації та інтернаціоналізації. ТНК заохочують приватний сектор і розвиток ринку за 
рахунок експансії інвестицій та бізнесу, пропонуючи нові робочі місця і можливості для просування по службі 
робітників, співпрацює з національними та місцевими компаніями, а також сприяє економічному зростанню. 

У процесі трансформації та модернізації вітчизняної економіки великі іноземні компанії відіграють 
позитивну роль. Наприклад, іноземні інвестори активно брали участь в процесі приватизації в Польші та 
інвестували приблизно в три рази більше, ніж вітчизняні інвестори. Такий результат мав місце, звичайно, 
завдяки розширенню доступу до капіталу. Крім фінансових результатів, важливе значення мають також якісні 
зміни в придбаних компаніях. Ретельна реструктуризація і модернізація національних підприємств новими 
іноземними власниками принесло швидкі результати з точки зору підвищення їх конкурентоспроможності та 
дало змогу зміцнити свої позиції на внутрішньому і міжнародному ринках. Це також сприяло процесу 
трансформації та модернізації польської економіки [8]. 

Реструктуризація підприємств і різних галузей промисловості здійснювалася, в основному, в менш 
розвинених областях, навіть нехтувались галузі, навіть ті, які «застрягли в соціалістичній економіці». Потоки 
ПІІ спрямовані в основному в ті галузі, які виробляють товари народного споживання, такі як автомобільна 
промисловість, виробництво побутової техніки, електроніки, продуктів харчування та напоїв і в сферу послуг, 
що призводить до розвитку тих секторів, які краще відповідають потребам людей. 

На додаток до притоку капіталу, відбувається також впровадження нових технологій, які або є 
частиною так званого «інвестиційного пакету», або вони були придбані на комерційній основі. Вони 
допомагають заповнити прогалини та усунути вузькі місця для економічного зростання, тобто місця, де один 
лише фактор зростання не дає задовільного росту обсягів виробництва і вимагає знань і технічного прогресу. 

Незважаючи на велику кількість позитивних ефектів ПІІ на економіку приймаючої країни, іноземні 
інвестиції також піддаються критиці. Можна відзначити, що, в той час як величина припливу ПІІ в Польшу в 
роки після вступу в ЄС була задовільною, якість як і раніше була проблемою. Потік інвестицій був 
спрямований в основному в сектори з низькою доданою вартістю та заснованих на низьких витратах 
виробництва. Якщо так, то міжнародні компанії, які шукають більш дешеві виробничі потужності, будуть 
поступово переміщувати свої виробництва в країни, які є більш конкурентоспроможними з точки зору витрат 
на виробництво. В цьому випадку можна згадати країни БРІК (Бразилія, Росія, Індія, Китай), які в той період 
стали об'єктом інтересу іноземних інвесторів. Єдиним виходом в ситуації, що тоді склалася для Польші, стала 
реалізація стратегії з встановлення регіональних спеціалізацій, серед яких вже були помітні тенденції в області 
високих технологій. Наприклад виробництво електроніки в Польші стало експортною спеціалізацією завдяки 
інвестиціям LG Philips LCD, LG Electronics, Toshiba (Вроцлав), Sharp (Торунь), RTV FunaiElectric (NowaSol), 
TPV (Гожув).Виробництво автомобілів зросло завдяки підприємствам Toyota, Isuzu, Volkswagen, GeneralMotors, 
Fiat, Volvo, Scania, MAN [7]. 

Слід відзначити, що мали місце як переваги конкурентоспроможності підприємств за участю 
іноземного капіталу, так і недоліки впливу ПІІ на польську економіку. Безумовною перевагою припливу 
іноземних інвестицій є технології, підвищення кваліфікації працівників, пропозиція нових продуктів високої 
якості і нових стандартів обслуговування для польських споживачів, реінвестування прибутку. Основними 
недоліками є імпорт застарілої технології, виснаження природних ресурсів та заміщення місцевої продукції 
зарубіжною. 

Згідно даних Інституту приватного підприємництва і демократії вхідні потоки ПІІ збільшилися на 10%, 
кожен інвестований мільйон доларів у формі ПІІ зумовив збільшення польського експорту на 6 млн. злотих. Ці 
дані дають змогу уявити, наскільки велике значення компанії з іноземним капіталом відіграють в польській 
економіці [8]. 

Економічне зростання визначається як збільшення обсягів виробництва та послуг, споживчого та 
виробничого потенціалу, поліпшення кількісних співвідношень в цих областях, що призводить до збільшення їх 
числа на душу населення.  

Визначимо важливі фактори економічної модернізації: 
− зростання пропозиції робочої сили (збільшення кількості людей, які хочуть працювати); 
− збільшення капіталу у вигляді технічного обладнання; 
− покращення техніко-економічної інфраструктури; 
− збільшення технологій «ноу-хау»; 
− впровадження нових технологій менеджменту та управління капіталом, виробництвом та працею. 

Згідно з даними опитування центру вивчення громадської думки (ООТ) іноземні інвестиції позитивно 
впливають на економіку Польші та на поляків: зростання підприємництва поляків і їх ставлення до роботи, 
знання, рівень освіти і умов життя. 

− приплив капіталу до вітчизняного бюджету; 
− реінвестування прибутку, що свідчить про надійність країни-реципієнта. 

На жаль, ПІІ також мають свою вартість та негативні наслідки, а саме: 
− Випадки ухилення від податків. 
− Мала кількість інвестицій в нові напрямки, які приносять найбільші переваги. 
− Велика кількість іноземного імпорту, що означає ослаблення або усунення конкуренції збоку вітчизняних 

підприємств в області високотехнологічних галузей промисловості та виробництва. 
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− Повільний процес технологічної модернізації. 
− Розширення діяльності крупних західних компаній, що спеціалізуються на роздрібній торгівлі, що 

призвело до ліквідації внутрішньої конкуренції в сфері роздрібної торгівлі. 
− Іноземний інвестор не зацікавлений у розвитку технічного прогресута у здійсненній значних витрат на 

R&D. 
− Обмеження діяльності національних  найбільш технологічно передових секторів і заміна їх іноземними 

технологіями. 
− Передача прибутку закордон за рахунок придбання товарів, технологій ноу-хау в материнській компанії 

по завищеним цінам. Збільшуючи витрати за рахунок дочірньої компанії, материнська компанія не показує свій 
прибуток. Багато міжнародних аудиторських компаній в ході проведення аудиту також виявляють збиток, хоча 
поточна економічна ситуація насправді зовсім протилежна. Це суттєво зменшує кількість сплачуваних 
компанією податків. 

− Зменшення розміру та сфери впливу вітчизняних фірм. 
Від країни-одержувача залежить, які саме наслідки від ПІІ матимуть місце в державі.  
Вступ Польші в ЄС безумовно став одним із основних кроків, який дав можливість країні залучити 

іноземні інвестиції, особливо з боку саме європейських інвесторів, які представлені в особі ТНК. Як і 
очікувалось, саме після вступу Польші в ЄС, кількість ПІІ в цю країну починаючи з 2005 року стрімко зросла. 
Останні декілька років рівень ПІІ в Польшу є досить нестійким і постійно коливається, хоча можна помітити 
тенденцію до зниження (див. рис. 8). Це можна пояснити тим, що процес модернізації економіки пройшов в 
певній мірі успішно, економічне середовище країни було виведено на новий рівень і тепер польські 
підприємства  можуть спокійно конкурувати з корпораціями, які увійшли в країну. Втрачаючи переваги, які 
мали інвестори тільки увійшовши в країну (конкурентні переваги, низька вартість робочої сили, вища якість 
товару), вони починають зменшувати кількість своїх інвестицій, шукаючи для цього нові ринки, нові країни. 
Польша спромоглась сама стати інвестором, за рахунок акумульованого капіталу, отриманого досвіту та знань 
від європейських інвесторів. 

 
Рис. 8. Приплив ПІІ в Польшу, 2005 -2015 рр. (млн. дол.) 

 
Незважаючи на зменшення кількості вихідних ПІІ у кризові 2007 та 2008 роки, падіння показника в 

2011 та в 2013 роках, рівень ПІІ з Польші за останні роки має зростаючу тенденцію (Рис.9). 
 

 
Рис. 9. Потоки ПІІ з Польші, 2005-2015 рр. (млн. дол.) 
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Приплив ПІІ з Європи дозволив Польші досягти стрімкого економічного прогресу та стати в ряд з 
найрозвиненішими європейськими країнами [9]. В Україні ж спостерігається зниження ПІІ через глобальну 
рецесію та тяжку світову економічну кризу, яка також мала вплив на країну. Після того, як ситуація 
покращилась у 2010 році (відбулося збільшення кількості іноземних інвестицій на 27% у порівнянні із 2009 
роком), приплив ПІІ значно зменшився у період між 2012 роком та 2013 роком. Далі ситуація лише 
погіршувалась, рівень ПІІ ще більше знизився через початок низки геополітичних конфліктів та розгортання 
військових дій на території України (на сході країни). Приплив іноземних інвестицій з 4,5 млрд. доларів у 2013 
році зменшився до 0,8 млрд. доларів у 2014 році. Проте, за попередніми оцінками, станом на 2015 рік ситуація 
дещо вирівнялась і можна було спостерігати збільшення припливу ПІІ до 3,1 млрд. доларів. Якщо оцінювати 
ситуацію загалом, кількість ПІІ в Україні впала, так як російські інвестори вилучили майже одну третину 
капіталу, що прибув до країни у вигляді ПІІ. До політичної нестабільності, неефективності та корумпованості 
правової системи, складність законодавства та правового регулювання, погане забезпечення умов виконання 
контрактів та незадовільний рівень державного управління створюють серйозні перешкоди для входження 
іноземних інвестицій. 

З іншого боку, Україна є привабливою для іноземних інвесторів через ряд причин. Країна має великий 
внутрішній ринок, перевірений сільськогосподарський потенціал, велику кількість енергетичних та 
мінеральних ресурсів і стратегічно вигідне географічне положення, що робить його транзитним центром та 
шлюзом в Європу.Крім того, іноземні експерти відмічають певне покращення інвестиційного клімату в Україні. 
Помітно, що країна досягла значного прогресу за показниками інвестиційного клімату Всесвітнього банку 
DoingBusinessIndex. В 2016 році Україна займає 83-е місце (з 189 економік), згідно звіту DoingBusiness. 
Підняття країни начотири позиції протягом останнього року, відбулося в основному за рахунок поліпшення 
умов та можливостей для початку бізнесу, реєстрації прав власності та отримання електроенергії [9]. 

 
Таблиця 1 

Порівняння країн за рівнем захисту інвестора  
 

 Україна Східна Європа 
та Центральна 

Азія 

Сполучені 
Штати 

Німеччина 

Індекс прозорості угод 5,0 7,0 7,0 5,0 
Індекс відповідальності керівників 2,0 5,0 9,0 5,0 
Індекс впливовості акціонерів 7,0 6,0 9,0 5,0 
Індекс захисту інвесторів 4,7 5,9 8,3 5,0 
 
Активні військові дії на тлі економічної рецесії призупинили ділову активність в країні, в першу чергу 

спостерігається згортання планів іноземних інвесторів. 
Номинальний ВВП Украины (див. рис.10), за підсумками I квартала 2015 року склав 367,577 млрд. грн., 

що на 54 млрд. грн. або на 15% вище за показник аналогічного періоду попереднього року (313, 568 млрд. грн.). 
Реальний ВВП відображає падіння на 19,3%, що в грошовому еквіваленті становить 296, 712 млрд. грн. 

 

 
Рис.10. Динамика ВВП України, млрд. грн. 

 
За підсумками 2014 року [10] обсяг інвестицій скоротився на 23%, в номінальному еквіваленті склав    

45 916 млн. дол. (див. рис.11). 
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- прямі іноземні інвестиції в Україну 

Рис.11. Динаміка прямих іноземних інвестицій в Україну 
 

Поточна ситуація в країні внесла коригування в зовнішнє економічну діяльність країни. Станом на 
квітень місяць спостерігається зменшення експорту товарів у порівнянні з аналогічним періодом 2014 року на 
35,6% імпорту - на 37,1%. Внаслідок істотного зниження імпорту в країні зафіксовано позитивне сальдо в 
розмірі 59, 7555 млн. доларів. 

Домінуючу частку в структурі зовнішньоекономічної діяльності (див. рис.12) складають такі країни-
партнери: лідером як і раніше залишається Російська Федерація (експорт-11,8%, імпорт-16,2%), Китай (7,4%, 
10,9%), Туреччина (7% , 3%, 2,2%), Італія (5,4%, 2,3%), Польша (5%, 5,5%), Індія (3,7%, 1,3%), Німеччина (3, 
4%, 11,3%), Іспанія (2,8%, 1,3%). 

 
                                                                      експорт;  - імпорт 

Рис.12. Зовнішньоекономічна діяльність України, 2006-2015рр. 
 
Україна, як потенційний ринок для іноземних інвесторів має ряд сильних сторін, серед яких основні: 

− країна є одним з найбільших ринків в Європі і нараховує близько 45 мільйонів споживачів; 
− частина уряду, яка підтримує залучення іноземних інвестицій прагне покращити інвестиційний клімат в 

Україні; 
− фундаментальна система освіти. В Україні є велика кількість фахівців з дипломами в сфері високих 

технологій; 
− стратегічно вигідне географічне положення, країна перебуває на перетині Європи, Росії та Азії (Європа та 

Азія являються передовими економічно розвиненими регіонами); 
− присутність на ринку відомих інвесторів, таких як KraftFoods, Coca-Cola, HewlettPackard, Cargill, Knauf, 

Райффайзен Банк Аваль, CreditAgricole та багато інших; 
Проте, в Україні присутні і слабкі сторони: 

− відсутність правової підтримки для іноземних інвесторів; 
− низький рівень митного оформлення та експортних процедур; 
− слабке фінансове становище національної компанії «Нафтогаз України» та ризик неспроможності країни 

сплачувати рахунки за газ; 
− високий рівень інфляції; 
− політична нестабільність, наявність геополітичних та військових конфліктів на Сході України; 
− високий рівень корупції. 

Підсумовуючи, варто зауважити, що Україна має високий потенціал для залучення великої кількості 
іноземних інвестицій, при чому не лише з Країн Європи. Проте, потрібно приділяти увагу  проблемам, які зараз 
є основним бар’єром на шляху іноземних інвесторів. Як тільки вище описані перешкоди зникнуть, іноземні 
інвестори почнуть спрямовувати в Україну значну кількість своїх фінансових потоків, що дасть змогу без 
проблем розпочати процес модернізації вітчизняної економіки та стати на один рівень із провідними країнами 
світу. Для України необхідно провести немалу кількість реформ там змін в країні, для того, щоб створити хоча 
б задовільний інвестиційний клімат.  
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На жаль, рівень інновацій і конкурентоспроможності вітчизняної економіки недостатньо високий для 
залучення інвестицій в наукомісткі та високотехнологічні сектори. З цієї причини слід заохочувати інвесторів 
розвивати науково-дослідну діяльність і витрачати більше коштів на дослідження і розробки. На нашу думку, 
потрібно створити  окремі зони, що спеціалізуються на конкретних галузях промисловості. Для цього 
необхідним є забезпечення сприятливого законодавчого середовища та надання офіційної підтримки. На 
відміну від тієї ж Польші, Україна немає великих перспектив для розвитку аутсорсингової діяльності і 
залучення додаткових інвестицій в дану сферу. Протягом наступних кількох років владі слід розглянути 
питання про послідовні стратегії для залучення іноземних інвестицій, беручи до уваги великі переваги і 
можливості країни, наприклад, великий ринок, відносно низька вартість робочої сили, географічне положення 
та ресурсна забезпеченість. Проте, незважаючи на усі переваги нашої країни,  кількість залучених іноземних 
інвестицій й досі залишається на низькому рівні. Це означає, що інвестиційний клімат не сприятливий.  

Інвестори з Європи не єдине джерело ПІІ України. Зважаючи, на географічний фактор, звичайно  
Європейські інвестори мають більш вигідну позицію для здійснення інвестиційної діяльності в Україні. І це 
чудово, будувати свою економічну політику, розглядаючи Європу як основного інвестора. Хоча з наукової 
точки зору, це не досить коректно. Згідно зроблених нами досліджень, Європа не являється одноосібним 
лідером за кількістю здійснених ПІІ, при чому за останні роки рівень вихідних потоків ПІІ лише знизився. 

На нашу думку, українській владі варто також акцентувати увагу на двохвекторний інтеграційний 
розвиток, особливо що стосується політики із залучення іноземних інвестицій. Ще одним інвестором, який є 
лідером за розмірами вихідних потоків ПІІ у світі і продовжує нарощувати свій  інвестиційний потенціал та на 
якого варто звернути увагу Україні, являється Китай. Україна має достатню кількість переваг та сприятливих 
умов, які можуть зацікавити та привабити інвесторів Китаю. Це досить перспективний напрямок, навіть 
незважаючи на те, що кількість китайських інвестицій в Україну за останні роки зменшилась. Причиною такої 
негативної тенденції полягає у несприятливому інвестиційному кліматі, який наразі сформувався в Україні. 
Така ситуація зумовлена рядом чинників, серед яких нестабільна геополітична ситуація та наявність військових 
дій на території України, політичні конфлікти з Росією та «застаріле, не прозоре» законодавство.  

Найбільшою проблемою та бар’єром, який необхідно подолати, є внутрішні зміни в країні, а саме зміна 
та впорядкування інституційного забезпечення та його вплив на національну економіку. Наразі, українське 
законодавство функціонує, в основному, лише для задоволення потреб представників так званої «бізнес-
верхівки», частина з яких, маючи доступ до управління державним апаратом, лобіюють свої інтереси. Звичайно, 
маючи таке законодавство, в якому наявна велика кількість протиставлень, двозначностей, іноземний інвестор 
не відчуває себе захищеним, він не матиме гарантій, що його капітал знаходиться в безпеці. Тому основні 
зміни,  які першочергово необхідно реалізувати в Україні  - це зміни, що стосуються саме законодавства та 
державного апарату. Це дозволить Україні покращити інвестиційний клімат, перейти до ефективного 
реформування, що дасть змогу залучити в Україну не лише внутрішньо-регіональні інвестиції з Європи, але й 
значну кількість іноземного капіталу у вигляді ПІІ з Китаю та успішно реалізувати процес модернізації 
української економіки щоб досягнути рівня життя провідних країн світу. 

Висновки. Країнам-реципієнтам варто ретельно підходити до прийняття іноземного капіталу, 
створюючи національну стратегію щодо стимулювання інвестицій в країну, з урахуванням технологічного 
розвитку та соціального устрою і тоді іноземні інвестиції принесуть більше прибутків, ніж збитків для 
економіки в цілому. 

Вступ Польші до ЄС забезпечив приплив до країни значної кількості ПІІ, що дало змогу розпочати 
процес модернізації вітчизняної економіки та згодом вивести Польшу на рівень розвинених європейських країн. 

Україна являється найближчим сусідом Польші і має багато перспектив повторити досвід цієї, наразі 
розвиненої, європейської країни. Наші дослідження виявили, що Україна має схожі переваги (сприятливе 
географічне положення, великий ринок, один з найбільших в Європі ринків, велику кількість споживачів), які 
стануть ключовими для залучення іноземних інвестицій. Проте, наша країна має низку негативних факторів, які 
відлякують іноземних інвесторів та які необхідно ліквідувати. До основних таких факторів можна віднести: 
відсутність правової підтримки для іноземних інвесторів, політична нестабільність, наявність геополітичних та 
військових конфліктів на Сході України, високий рівень корупції. Саме вирішення цих проблем дасть змогу 
Україні залучити інвесторів не лише з Європи, але і з Азії та Сполучених Штатів. І тоді, отримавши підтримку 
у вигляді іноземного капіталу, Україна матиме змогу успішно розпочати процес модернізації вітчизняної 
економіки та згодом приєднається до високорозвинених країн з ефективною економікою, які є лідерами у 
світовому суспільстві. 
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Анотація.Стаття присвячена дослідженню особливостей і тенденцій використання монетарних 

інструментів Національним банком України для досягнення впливу на інфляційні процеси в вітчизняній 
економіці, зокрема у час світової кризи 2008–2009 рр. та посткризовий період. Показано, що ці інструменти 
виявилися недостатньо дієвими як щодо стимулювання реального сектору, так і стосовно забезпечення 
цінової стабільності у вітчизняній економіці. Розглянуто зарубіжний досвід використання монетарної 
політики. Запропоновано низку практичних рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності 
використання монетарних інструментів стабілізаційної політики у вітчизняній економіці.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей и тенденций использования монетарных 
инструментов Национальным банком Украины для достижения влияния на инфляционные процессы в 
отечественной экономике, в частности в ходе мирового кризиса 2008-2009 гг. и посткризисный период. 
Показано, что эти инструменты оказались недостаточно эффективными как по стимулированию реального 
сектора, так и по обеспечению ценовой стабильности в отечественной экономике. Рассмотрен зарубежный 
опыт использования монетарной политики. Предложен ряд практических рекомендаций, направленных на 
повышение эффективности использования монетарных инструментов стабилизационной политики в 
отечественной экономике. 

Ключевые слова: монетарные инструменты, стабилизационная политика, центральный банк, норма 
обязательного резервирования, операции на открытом рынке, обменный курс. 
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INFLUENCE OF MONETARY POLICY ON INFLATION: WORLD EXPERIENCE AND REALITIES OF 

UKRAINE 
Abstract. The article investigates the characteristics and trends in the use of monetary instruments the National 

Bank of Ukraine to achieve impact on inflation in the domestic economy, particularly in the global crisis of 2008-2009 
and post- crisis period. It is shown that these tools were not sufficiently effective as to stimulate the real sector, and for 
ensuring price stability in the domestic economy. Also was considered the foreign experience of using monetary policy. 
Was suggested a number of practical recommendations aimed at improving the efficiency of monetary policy 
instruments of stabilization in the domestic economy. 

Keywords: monetary instruments, stabilization policy, the central bank, the rate of mandatory reserves, open 
market operations, exchange rate. 

 
Постановка проблеми. Ринкова економіка та її розвиток характеризується хвилеподібною динамікою 

економічної активності, що ускладнює досягнення сталого економічного зростання і підтримання 
макроекономічної стабільності національної економіки. Різке загострення кризових явищ у більшості 
розвинених економік світу і спричинене цим посилення амплітуди економічних коливань у 2008–2009 а також 
інфляція у 2014-15 роках в Україні підвищили увагу до формулювання ефективної системи заходів 
стабілізаційної політики.  

Складна соціально-економічна ситуація, яка склалася в Україні, підтверджує, що потенціал традиційних 
монетарних механізмів та інструментів не завжди є достатнім для того, щоб сформувати адекватну відповідь на 
нові виклики. За таких умов центральні банки багатьох країн світу перебувають у пошуку нових монетарних 
методів регулювання та інструментів, які б максимально враховували специфіку тієї чи іншої країни. Оскільки 
монетарний інструментарій є одним із найважливіших важелів впливу держави на економічні процеси у 
ринковій економіці, це зумовлює особливу увагу до дій центрального банку, спрямованих на забезпечення 
стабільного функціонування національної економіки. 

Фундаментальні теоретичні основи дослідження системи і механізмів монетарного регулювання 
економіки закладені у працях класиків економічної науки А. Гансена, Р. Гарода, Дж. Гікса, Дж. М. Кейнса, Р. 
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Лукаса, М. Фрідмана та ін. Вагомий вклад у вивчення цієї проблематики сьогодні вносять відомі зарубіжні 
вчені Р. Баро, Б. Бернанке, О. Бланшар, М. Гудфренд, С. Денізер, М. Вудфорд, А. Зіденберг, П. Кехо, К. Кроу, 
Ф. Мишкін, С. Моісеєв, Е. Мід, С. Самнер, В. Чарі та ін. Динаміку процесів у монетарній економіці та різні 
аспекти використання монетарних інструментів стабілізаційної політики активно досліджують відомі 
вітчизняні вчені Г. Азаренкова, Н. Атамась, О. Береславська, О. Ватаманюк, Т. Вахненко, О. Вовчак, А. 
Гальчинський, В. Геєць, Н. Гребеник, А. Гриценко, О. Дзюблюк, В. Козюк, Т. Кричевська, С. Лобозинська, І. 
Лютий, В. Міщенко, С. Панчишин, О. Петрик, Р. Пустовійт, І. Радіонова, С. Реверчук, М. Савлук, В. Шевчук та 
інші. 

Метою дослідження є дослідити вплив монетарної політики на інфляційні процеси в Україні та світі. 
Для досягнення цієї мети поставлено такі завдання:  

− відстежити еволюцію поглядів на монетарну політику;  
− з’ясувати особливості монетарної політики в Україні; 
− проаналізувати процес становлення монетарного інструментарію Національного банку України;  
− дослідити роль монетарних інструментів НБУ у боротьбі з інфляційними процесами в Україні та їх 

взаємодію з іншими знаряддями стабілізаційної політики;  
Викладення основного матеріалу. Цінова стабільність є найголовнішим об’єктом регулювання кожної 

країни з ринковою економікою. Адже не стільки важливо який є обмінний курс національної валюти, скільки її 
купівельна спроможність. Саме рівень цін в країні визначає національний добробут та можливості до 
інвестицій та заощадження. В часи перехідних економік (країни бувшого соціалістичного табору) для 
регулювання інфляції в основному застосовувалися адміністративні методи, у той час як ринкова економіка не 
передбачає прямого втручання держави в процес формування цін в країні. Починаючи з 60-х рр. ХХ ст. все 
більше країн надають перевагу використанню монетарних методів регулювання інфляції і на сьогодні саме 
монетарні інструменти є головним засобом управління ціновою стабільністю в країні. А. Ускенбаєва 
наголошує, що у світовій практиці використовують три основні інструменти монетарної політики, спрямовані 
на регулювання грошової маси і ставки відсотка: резервні вимоги, ставка рефінансування та операції на 
відкритому ринку[1; 2; 3]. 

Економічний інструментарій макроекономічного регулювання включає державний бюджет з його 
податками та видатками, гроші, кредит та ін. Нині економісти в своїй більшості виділяють два основні види 
економічного інструментарію. Це фіскальна та монетарна політика - як основні економічні знаряддя 
макроекономічного регулювання [5]. 

Можливість ефективної реалізації основних завдань монетарної політики визначається інструментарієм 
управління грошовим обігом та ступенем розвитку фінансової сфери, особливо банківської системи. В умовах 
сучасної ринкової економіки серед завдань монетарної політики, як  частини макроекономічної політики 
держави, економісти виділяють наступні: 

− висока зайнятість;  
− економічне зростання;  
− стабільність цін;  
− стабільність процентних ставок;  
− стабільність на фінансових ринках;  
− стабільність на валютних ринках.  

Для досягнення цих завдань центральний банк використовує монетарні інструменти макроекономічного 
регулювання, або інакше кажучи, регулює пропозицію грошей у національній економіці. Можна сказати ще 
інакше, проводить монетарну політику за допомогою знарядь прямого та непрямого регулювання. За своєю 
суттю ці твердження не суперечать собі, а лиш ілюструють різні підходи.  

За допомогою знарядь грошово-кредитної політики здійснюється вплив на обсяг грошової маси та 
процентні ставки. За своїм же способом впливу ці інструменти поділяються на прямі (адміністративні) і 
непрямі (ринкові).  

Прямі монетарні інструменти використовують найчастіше у країнах з перехідною економікою та тих, що 
розвиваються, де механізм опосередкованого впливу на грошово – кредитну систему ще не набув достатньої 
зрілості. Ці знаряддя ефективно спрацьовують лише у короткостроко-вому періоді: вони дають змогу не 
допускати надмірного створення банками грошей. А тривале застосування прямих монетарних інструментів 
має негативний вплив на функціонування національної економіки. Основний недолік полягає в тому, що 
втрачаються ринкові цінові сигнали, непомірно зростають ціни на фінансові ресурси, починається 
неефективний розподіл цих ресурсів, загальна економіка розбалансується, і в кінцевому результаті призводить 
до посилення інфляційного процесу та спаду виробництва. Крім того виділяють ще такі недоліки, як зменшення 
рівень конкуренції між банка-ми, підривання посередницької функції банків, спотворення структури наданих 
банками кредитів тощо [4].  

До прямих монетарних інструментів відносять:  
− пряме кредитування економіки центральним банком;  
− механізм готівкової емісії;  
− встановлення максимального обсягу кредитування чи рівня процентних ставок за операціями банків;  
− обмеження споживчого кредиту;  
− встановлення агрегованих або індивідуальних кредитних стель. 
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Правління як керівний орган Національного банку України приймає рішення щодо економічних засобів 
та монетарних методів, необхідних для реалізації Основних засад грошово-кредитної політики. Залежно від 
економічної та політичної ситуації в країні, на певних етапах розвитку пріоритети можуть бути надані тим чи 
іншим стратегічним завданням. 

 Основні напрями даної політики НБУ спрямовані на утримання рівня інфляції, забезпечення рівня 
стабільності банківської системи. Центральний банк є функціональним органом уряду країни з регулювання 
грошового обігу. Тому він прагне виконати завдання, які ставить перед собою уряд. Першочерговою ціллю 
проведення грошово-кредитної політики є зміцнення ролі НБУ у забезпеченні стабільності грошової одиниці 
України, виявлення напрямків встановлення цінової стабільності, що призведе до усунення диспропорції в 
економічному та соціальному розвитку всередині країни, зміцнить її політичне становище та добробут 
населення. Як приклад реалізація проекту «Розвиток системи державної статистики для моніторингу соціально-
економічних перетворень» [2]. 

Національний банк України продовжує агентське обслуговування кредитних ліній, наданих Світовим 
банком Міністерству фінансів України на підтримку мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП) у регіонах 
закриття шахт вугільної промисловості (за цією кредитною лінією затверджено 35 проектів на суму 33.7 млн. 
дол. США) та на підтримку органів місцевої виконавчої влади, які взяли на свій баланс об'єкти соціальної 
інфраструктури в регіонах закриття шахт (за цією кредитною лінією було затверджено 26 проектів на суму 7.2 
млн. дол. США). За станом на 01.01.2011 р. залишок заборгованості за кредитними лініями становив 3.7 та 1.2 
млн. дол. США відповідно. Важливий міжнародний фінансовий центр, з яким співпрацює Україна, – це 
Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР). Цей банк засновано в 1991 р. Сьогодні до ЄБРР входить 60 
членів (58 країн, а також Європейський союз і Європейський інвестиційний банк). Штаб-квартира банку і сам 
банк розташовані в Лондоні. Усі його активи і фінансова звітність розраховуються в євро. 

У 2014 році ключовим чинником формування кон’юнктури грошового ринку стала девальвація гривні. 
Обмінний курс за даними НБУ у І кварталі 2014 року обмінний курс гривні до долара США на 
міжбанківському ринку знизився на 34, 9 відсотків до 10,99 грн./дол. США. 

Рівень монетизації економіки є результатом монетарної політики держави та основним індикатором 
зусиль держави та Національного банку України зі забезпечення контролю за грошовою масою, недопущення 
безконтрольного росту грошового обігу в умовах недостатності товарної пропозиції. Зростання рівня 
монетизації України підвищує її чутливість до заходів грошово-кредитної політики, робить їхній вплив більш 
прогнозованим і ефективним. Воно можливе в умовах, коли зростання попиту на гроші буде перевищувати 
обсяги зростання номінального ВВП. За умов підвищення рівня монетизації і насичення економіки грішми 
актуальними є інституційні зрушення в грошово - кредитній та фінансовій сфері. Розширення діючих і 
створення нових каналів для використання грошей. Грошова система має забезпечити достатні обсяги дешевих 
кредитів, сприяти функціонуванню механізмів акумулювання заощаджень та їх трансформування в 
довгострокові інвестиції. У сучасних умовах переходу України до ринкової економіки помітно зростає роль 
обґрунтування сутності грошово-кредитної політики, спрямованої на стимулювання сталого економічного 
розвитку, і на цій основі – підвищення народного добробуту. Від ефективності грошово-кредитної політики 
залежать головні макроекономічні завдання держави [1]. 

Грошово-кредитна політика в Україні має бути націлена на успішне розв’язання проблем перехідної 
економіки через зростання ефективності діяльності банківської системи та грошового обігу. За даними 
Держкомстату, у першому півріччі 2008 року інфляція в країні досягла 15,5 %, а в річному показнику − 29,3 %, 
що стало одним з найвищих результатів у світі. У 2009 році через економічну кризу Україна увійшла в десятку 
найнещасніших країн світу і очолила список (рейтинг) із показником 12,3 %. У 2010 році інфляція склала 9,1 %, 
у 2009 році − 12,3 %. За офіційним прогнозом уряду, річна інфляція повинна була скласти 8,9 %. Порівняно із 
груднем 2009 року в грудні 2010 споживчі ціни зросли на 9,1 %. У грудні 2011 року інфляція склала 0,2 %, за 
весь 2011 рік ціни підвищилися на 4,6 %. У 2014 році Національний банк України пов'язує зростання інфляції в 
жовтні до 2,4 % із девальвацією гривні в серпні й сезонним зростанням цін. Нацбанк зазначає, що, порівняно з 
вереснем, зростання інфляції сповільнилося за рахунок зниження вартості палива на 2 % і фруктів на 2,1 %. За 
підрахунками Нацбанку, зростання цін на продукти з високим ступенем обробки прискорилося до 2,5 %, що 
пояснюється впливом девальвації гривні. За оцінками регулятора, наступного місяця істотно вплинути на 
динаміку вартості плодоовочевої продукції, на вітчизняну продукцію рослинництва, що встановила Російська 
Федерація наприкінці жовтня. Нацбанк зазначив, що адміністративно регульовані ціни зросли на 2,7 %, 
зумовивши зростання інфляції на 0,6 %. Продовжилося також зростання цін на житлово-комунальні послуги, 
зокрема тарифи на опалення зросли 10,8 %, зумовивши зростання інфляції на 0,2 %. Як  повідомлялося, 
інфляція в Україні в жовтні порівняно з вереснем 2014 року сповільнилася до 2,4 %, у річному вимірі (проти 
жовтня 2013 року) інфляція прискорилася до 19,8 % з 17,5 %, з початку 2014 року до грудня 2013 року інфляція 
в жовтні прискорилася до 19 % з 16,2 %, зафіксованих місяцем раніше.  Щодо перспектив подальшого 
подолання інфляції можна взяти до увагу думку учених-економістів, які, узагальнивши інформацію щодо 
інфляційних процесів, нагромаджену впродовж тривалого часу в усіх країнах світу, дійшли таких висновків: 
повністю позбутися інфляції в сучасних умовах неможливо, оскільки не можна ліквідувати чинники, які її 
спричинюють. Протидіяти інфляції можна лише через реалізацію державної політики, яка б поєднувала цілі та 
методи довго- й короткотривалого характеру [4]. 
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Висновки. У наш час інфляція – один із найбільш небезпечних процесів, які негативно впливають на 
фінанси, грошову систему загалом. Інфляція означає не лише зниження купівельної здатності грошей, вона 
підриває можливості господарського регулювання, зводить нанівець зусилля по проведенню структурних 
перетворень, відновленню порушених пропорцій. Інфляційний процес в Україні є досить таки нестабільним і 
відповідно до створених умов має порівняно великий потенціал до розвитку. Для того, щоб подолати негативні 
наслідки інфляції, важливо забезпечити не її нульовий рівень, а спадну динаміку протягом перехідного періоду, 
дедалі більш низьку в міру реформування економіки, проведення структурних реформ, зростання 
продуктивності праці, підвищення ролі відсоткової ставки як інструменту монетарної політики. Успіх 
антиінфляційних заходів в Україні передусім залежить від національної злагоди. Важливо, щоб Верховна Рада 
не приймала рішень, пов'язаних з додатковими асигнуваннями, Кабінет Міністрів припинив затвердження 
нових дорогих проектів, профспілки утримувалися від вимог підвищення заробітної плати, підприємці 
зобов'язалися не підвищувати ціни, а Національний банк дотримувався емісійного ліміту.  
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Актуальність проблеми. Участь країни у міжнародному поділі праці є однією з основних передумов її 

економічного розвитку особливо в сучасних умовах. Значення МПП з роками дедалі більше зростає, причому 
він є також фактором поглиблення міжнародної економічної інтеграції, що зумовлює поглиблення його 
вивчення. 

Аналіз досліджень і публікацій. Питання міжнародного поділу праці досліджували як іноземні так і 
вітчизняні вчені. Ще класики А.Сміт, Д.Рікардо, Б.Олін особливий внесок здійснили у розвиток теорії 
міжнародної торгівлі, поділу праці, значними також є дослідження наших сучасників, зокрема І.І.Дахно, 
А.П.Киреев, Д.Г. Лук’яненка, А.М.Поручника, В.В.Рокочі, А.С.Філіпенка, В.І.Фомичева, Ю.В.Шишкова та ін.  

Метою статті є розгляд розвитку міжнародного поділу праці, його значення, вплив на економічний 
розвиток країн, аналіз показників, що визначають участь країни у МПП та вплив. 

Виклад основного матеріалу. Економіка жодної країни не може бути здоровою, якщо суб’єкти 
господарювання не займаються зовнішньоекономічною діяльністю. Адже для її ефективного функціонування 
особливо необхідною є участь країни в міжнародній торгівлі та світовому господарстві. Тобто, ефективність 
економіки залежить не лише від її внутрішнього стану, а й від зовнішньоекономічної діяльності. Недарма Г.Ю. 
Голубишина зазначає: “Загальний стан економіки як у дзеркалі, відображається у зовнішньоекономічних 
зв’язках” [1, с.1], а В.В. Рокоча стверджує: “Міжнародна торгівля – це найрозвинутіша форма національних 
економік” [2, с.43]. 
 В основі міжнародних економічних відносин є міжнародний поділ праці (МПП), який являє собою 
обмін між країнами факторами і результатами виробництва у певних якісних та кількісних співвідношеннях [3, 
с.30]. Розподіл праці розпочнається ще з сім’ї. Можна пригадати, що Арістотель у трактаті “Політика” з’ясовує, 
що сім’я є суттєвим елементом держави й різносторонньо розглянувши її, автор переходить до питань власності 
та багатства [4, с.44]. Тобто сім’я є першоджерелом створення цих економічних понять. Так, якщо землероби 
вирощують певну продукцію, то їй для цього потрібні знаряддя праці, які виробляють ремісники. Тобто, дві 
сім’ї задовольняючи потребу одна одної, накопичують певне багатство, здійснюючи обмін, який є наслідком 
поділу праці. Член сім’ї 1 ніколи не зможе стати ремісником не маючи відповіного хисту. Тобто в результаті 
наділеності певними факторами виробництва людина може задовольнити лише окремі свої потреби.  
 Але не лише в працях Арістотеля, а й — Ксенофонта, Платона йдеться про поділ праці, про натуральне 
та товарне господарство, про існування товарно-грошових відносин та ін. [5, c.18].  
 Наука стверджує, що людство зазнало три великих суспільних поділи праці. Першим з них ще в далеку 
давнину було відокремлення тваринництва від землеробства [6, c.6]. Цей поділ знаходимо вже в Біблії, коли 
читаємо про синів Адама та Єви: “І був Авель пастух отари, а Каїн був рільник” [7, Бут.4:2]. Недарма 
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Е.Майбурд зазначає: “Только много-много веков спустя наука смогла объяснить библейские законы как 
благотворные и основополагающие для успешного развития общества и достижения благосостояния людей ” 
[4, c.41]. Також з Біблії ми дізнаємось, що Явал “був батьком тих, що сидять по наметах і мають череду”, а його 
брат Ювал — тих, “хто держать у руках гусла і сопілку” [7, Бут.4:20-21]. 

Поділ праці залежить також від статті, існує ряд професій, де переважають чоловіки через свої 
фізіологічні особливості. Хоча з розвитком НТП сфера зайнятості жінок досить зросла.  

Крім того, існують й вікові обмеження. Також уже в Біблії ми спостерігаємо, що Левити могли 
виконувати свої службові обов’язки лише з 25 до 50 років: “Оце щодо Левитів: від віку двадцяти й п'яти літ і 
вище ввійдуть вони до праці на службу скинії заповіту. А від віку п'ятидесяти літ відійдуть від служби, і не 
будуть уже служити [7, Числ.8:24,25]. 
 Другим етапом суспільного поділу праці було відокремлення ремісництва від землеробства і 
тваринництва, що стало основою сучасної промисловості. Розвиток ремісництва сприяв виникненню міста, 
відокремленню його від села. Обмін товарами поширювався, збільшуючи свої територіальні межі і це сприяло 
виникненню третього великого суспільного поділу праці — виникненню купецтва. Слід зазначити, світове 
господарство як сукупність взаємопов’язаних господарств різних держав почало розвиватись саме завдяки 
третьому суспільному поділу праці. [6, с.6]. Хоча, вже Біблії ми знаходимо, що Тувалкаїн “кував всіляку мідь та 
залізо” [7, Бут. 2:22]. Тобто ремісництво розвивалось і раніше. 

Неможливо не згадати класика А.Сміта, який здійснив вагомий внесок  у розвиток цього питання, він 
писав про поділ праці, причини, які призводять до нього, розміри ринку.  Саме цим проблемам присвячено три 
перших розділи його основної праці “Дослідження про природу та причини багатства народу”,  перший він 
назвав - “Про поділ праці” (1776 р.) [8, с.11-15]. Вчений навів приклад поділу праці у виробництві булавок, 
якщо їх виробляє група людей (10 чоловік), то результат сягне значної кількості (тисяч), чого не можна було б 
досягти при виробництві їх кожним окремим виробником (а можливо навіть і один виріб не був би 
виготовлений). Він писав “Але за організації, яку має тепер це виробництво, воно не тільки саме в цілому являє 
собою окрему професію, а й поділяється на низку спеціальностей, кожна з яких своєю чергою є окремим 
спеціальним заняттям” [8, с.11]. Тобто А.Сміт наголошував на необхідності і ефективності поділу праці. 

Суттєвий вклад у вивчення цих процесів вніс Карл Маркс, який писав “Если иметь ввиду лишь самый 
труд, то разделение общественного производства на его крупные роды,  каковы земледелие, промышленность и 
т.д.,  можно назвать общим [im Allgemeinen] разделением труда, распадение этих родов производства  на виды 
или подвиды — частичным    [im Besonderen] разделением труда, а разделение труда внутри мастерской — 
единичным [im Einzelnen] разделение труда” [9, с.363]. 

На сьогоднішній день, держава — це не просто місто, як в часи Арістотеля, і суб’єкти господарювання не 
окремі сім'ї — а підприємства, і збагачення суспільства залежить від поділу праці на великих територіях. Тому 
територіальний поділ праці поділяють за видами на: 
- міжрегіональний, тобто — між регіонами окремої країни; 
- міжнародний — між різними країнами. 
 Взаємозв'язок між функціональним та територіальним поділом праці зображений на рисунку 1:  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Взаємозв'язок видів поділу праці 
Джерело: [10, с.26]. 
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В.Е. Рибалкін стверджує: “Международное разделение труда, международная торговля возникают в 
условиях достаточного уровня развития общественного разделения труда и общественного производства” [11, 
с.5]. В.В. Козик, Л.А. Панкова, Н.Б. Даниленко дають таке визначення “МПП – це найвищий ступінь розвитку 
суспільно-територіального поділу праці між країнами, основою якого є економічно вигідна спеціалізація 
окремих країн і обмін випущеною продукцією визначеної кількості та якості”[ 12, с.11]. 

Хоча розвиток торгівлі між країнами спостерігався значно раніше. Це було характерним ще для царства 
Соломона “А коней, що були в Соломона, приводили з Єгипту та з Кеве; царські купці брали їх із Кеве за 
встановлені гроші. І входила й виходила колесниця з Єгипту за шість сотень шеклів срібла, а кінь за сто й 
п'ятдесят. І так вони вивозили все це своєю рукою для всіх царів хіттійських та царям сирійським” [7, 1 Царів 
10:28,29]. 
 Міжнародний поділ праці (далі МПП) зародився в ХVII-XVIII ст. - в мануфактурний період розвитку 
капіталізму [13, с.39], і став основою виходу об'єктів господарювання за межі національних ринків. А. Сміт 
показав МПП у виробництві окремих товарів. Так, наприклад, англійські грубі сукна та залізні товари кращі 
ніж французькі, а шовк, що виробляють у Франції кращий і дешевший за англійський. Щодо Польщі, то в країні 
майже взагалі відсутня промисловість [8, с.13]. Автор писав: “Основне правило кожного розсудливого глави 
родини полягає в тому, аби не намагатися виготовляти  вдома такі предмети, виготовлення яких обійдеться 
дорожче, ніж у разі купівлі їх на стороні. Кравець не береться сам шити собі чоботи, а купує їх у шевця. Швець 
не береться сам шити собі одяг, а звертається до послуг кравця... Фермер не робить а ні того, а ні другого, а 
користується послугами обох цих ремісників... 
 Те, що видається розумним у способі дій будь-якої приватної родини, навряд чи може виявитися 
нерозумним для всього королівства. Коли якась чужа країна може постачати нам якийсь товар за дешевшою 
ціною, ніж ми самі в змозі виготовляти його, набагато краще купувати його в неї на деяку частину продукту 
нашої власної промислової праці, застосованої в тій галузі, у якій ми маємо певну перевагу”  [8, с.278]. 
 А.Сміт, вперше в історії економічної думки, пов'язав появу грошей з поглибленням поділу праці і 
вважав, що результатом цього (поглиблення) є прогрес торгівлі та промисловості, який сприяє добробуту нації, 
економії робочого часу. До речі, критик ідей класичної школи  французький економіст Прудон розробив власну 
теорію поділу праці, за якою останній сприяє як зростанню багатства, так і погіршенню матеріального 
становища працюючих, тобто має “гарні” (зростання продуктивності праці на основі механізації) і “погані” 
(зростання безробіття і злиднів, зокрема через впровадження нової техніки) сторони, останні суспільство має 
усувати. Але саме поділ праці лежить в основі економічного розвитку суспільства  [14, с.449, 458-459]. 
 Відомий вчений Б.Олін вважав, що наявність факторів виробництва та ефективність використання 
останніх визначають місце країни у МПП. Так, країни продають товари, що можуть виготовляти при 
сприятливих факторах виробництва і, які будуть відносно дешевшими. До цих факторів він відносив:  
забезпеченість землею, капіталом, працею, а також розмір підприємств, управління, систему оподаткування, 
мит, тобто інституційні міри. Варто зазначити, що економіст особливого значення надавав різниці в розмірах 
національних доходів, а також фактору здібностей та ін.  [11, с.27]. 
  До речі, з розвитком міжнародної торгівлі спостерігається і розвиток теорії МПП. Західні теорії 
модернізації МПП умовно поділяють на: ряд варіантів концепції “взаємозалежності країн” та конкретні 
рекомендації перебудови існуючої моделі МПП. Один з представників даної концепції К.Нувенхудзе 
стверджував, що існує залежність розвинутих країн від країн, що розвиваються у сировині, а країн, що 
розвиваються від розвинутих - в техніці, технології. Це зумовлює взаємозалежність і взаємотиск між 
державами, а відповідно до цього слід будувати МПП. Питанням взаємозалежності займався також Р.Купер. 
Дані концепції стали основою для теорій модернізації МПП, суть яких полягає у відмовленні країн, що 
розвиваються від протекціонізму й ефективному залученні іноземного капіталу [13, с.52]. 
 Для наших часів характерний МПП і між регіонами. Про це свідчить висловлювання економіста Гірша 
“Пошук власної “професії” регіону” (1964 р.). Німецький економіст Хорс Ціммерман у свої доповіді на 
круглому столі “Підтримка підприємництва в регіонах”, що проходив у ННЦ “Інститут аграрної економіки” 22 
вересня 2004 року заявив, що в Європі очікується конкуренція регіонів, а не держав  [15]. 
 Питанням МПП продовжують займатись чимало зарубіжних та вітчизняних економістів. Так, 
Авдокушин Е.Ф. твердить, що головним у розвитку МПП є те, що кожний учасник шукає і знаходить 
економічний інтерес, вигоду від участі в МПП [13, с.43], а Голубишина Г.Ю. зазначає: “Від ступеню участі у 
міжнародному поділі праці залежить вирішення багатьох проблем української економіки” [1, с.1]. 
 Оскільки суб'єкти господарювання в різній мірі наділені факторами виробництва, то вони 
спеціалізуються на виробництві різних видів продукції, і, досягаючи високої продуктивності праці, 
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обмінюються нею з іншими суб'єктами. Тобто, спочатку поділ праці зародився в межах країни, потім — між 
країнами. Виділяють три основних фактори, які впливають на формування МПП та ступень залучення до нього 
окремих країн: 

− природно-географічні (територія, чисельність населення, клімат, природні ресурси та ін.); 
− соціально-економічні (науково-технічний потенціал, масштаби і серійність виробництва, темпи 

створення виробничої і соціальної інфраструктури, особливості історичного розвитку, виробничих та 
зовнішньоекономічних традицій та ін.); 
− науково-технічний прогрес (прискорення темпів морального зносу, збільшення мінімальних та 
оптимальних розмірів підприємств, технологічна диверсифікація та ін.)  [3, с.31]. 
 Сьогодні не лише природно-географічні та суспільні відмінності визнають місце у МПП, а й ступінь 
кваліфікації робітників, рівень їх засобів праці. При цьому засоби праці, на думку Б.Губського, мають 
вирішальне значення [16, с.10-13].  
 МПП базувався на наділеності країн природними ресурсами: грунтами, кліматом, лісними ресурсами та 
ін. до промислового перевороту (кінець XVIII – перша половина  XIX ст.), а згодом — підсилилась 
спеціалізація, що ґрунтувалась на відмінностях наділеності країн іншими факторами виробництва — капіталом, 
знаннями, працею, підприємницькими здібностями [17, с.37-38]. До речі, до середини ХІХ ст. сформувався і 
існував приблизно до Другої світової війни традиційний розподіл праці, який основується на міжгалузевій 
спеціалізації. А потім під впливом НТП почав формуватися сучасний МПП, що характеризується глибокою 
спеціалізацією промислового виробництва, при якому зростає значення внутрішньогалузевої спеціалізації, а 
зменшується міжгалузевої [18, с.40]. 
 Так, в результаті НТП в загальному МПП зменшились частки сільського господарства та добувної 
промисловості, а збільшилась частка обробної промисловості. Щодо часткового МПП, то почав розвиватися 
внутрішньогалузевий поділ праці, зростати серійний випуск товарів, продуктивність праці, якість продукції, 
міжфірмовий поділ праці (спільні капіталовкладення, єдине постачання і збут та ін.) [19, с.31]. Тобто, МПП 
змінювався залежно від зміни зовнішніх умов.  
 Зазначимо, що МПП проявляється в єднанні двох процесів: власний поділ (спеціалізація) та об'єднання 
(кооперація). Розрізняють два напрями спеціалізації: виробнича та територіальна. В свою чергу виробничу 
спеціалізацію підрозділяють на: міжгалузеву, внутрішньогалузеву та спеціалізацію окремих компаній. 
 Виділяють етапи розвитку міжнародної спеціалізації:  

− в 30-ті роки ХХ ст. переважала міжнародна міжгалузева спеціалізація. Наприклад розвинуті країни 
спеціалізувалися на виробництві продукції обробних галузей, а країни, що розвиваються – на добувних галузей; 

− в 1950-1960-ті роки міжгалузева спеціалізація продовжувала займати провідне місце, але вже на рівні 
первинних галузей (автомобіле- та транспортобудування, виробництво взуття, синтетичних барвників, 
годинників та ін.); 

− в 1970-1980-ті  роки – провідне місце починає займати внутрішньогалузева спеціалізація і відповідний 
міжнародний обмін товарами аналогами (що стимулювало подетальну та технологічну спеціалізацію). Обмін 
комплектуючими та деталями мав вагоме значення [20, с.13]. 

Так, в результаті розвитку МПП в міжнародній спеціалізації виробництва виникають нові поняття: 
«міжнародноспеціалізована галузь» (харакреризує галузі, які беруть найактивнішу участь в МПП), 
«міжнародноспеціалізована продукція» (що є предметом угод про поділ виробничих програм, задовольняє 
світовий ринок, хоча виробляється лише в кількох країнах).  
 Для характеристики міжнародноспеціалізованої галузі застосовують ряд показників, основні з яких 
наступні: 

1. коефцінт відносної експортної спеціалізації: 
    kr =Ek/Ec,        (1) 

де Ek – питома вага товару в експорті країни; 
     Ec – питома вага товару в світовому експорті. 

 Якщо kr >1, то галузь або товар вважаються міжнародноспеціалізованими; 
 

2. експортна квота у виробництві галузі: 
    Ее=Е/ОВн,        (2) 
де Е – обсяг експорту за даний період; 
   ОВн – обсяг внутрішнього виробництва. 
Експортна квота характеризує значення експорту продукції певної галузі для економіки країни. 
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3. Індек вартості t:  
   t= (E+I)/P * 100,       (3) 

де E – річний експорт,  
I - річний імпорт, 
P- річний валовий внутрішній продукт. 

Індекс вартості характеризує міру участі національного господарства в МПП [12, с.11-17]. 
 В результаті спеціалізації та обміну суб’єктів МПП – підприємств різних країн – відбувається 
складання праці в регіональному та світовому масштабі й вона втрачає обособлений, національний характер. 
Тобто, інтернаціоналізується процес виробництва і це проявляється в тому, що внаслідок МПП встановлюється 
зв’язок між кількома національними економіками. В результаті їх формування, національні 
народногосподарські структури зазнають подвійного зовнішнього впливу. По-перше, країна стимулює розвиток 
галузей для яких має найкращі умови, а це сприяє збільшенню масштабу виробництва  й дає можливість 
задовольнити внутрішню та зовнішню потребу. По-друге, країна може задовольнити попит внутрішнього 
споживача, відмовившись від виробництва товарів, для виробництва якого немає сприятливих умов, за рахунок 
імпорту. Цей зв’язок народногосподарських структур базується на предметній спеціалізації [2, с.43-45]. 
 Виділяють три типи спеціалізації: 

1. предметна – спеціалізація на виробництві продукції певного роду; 
2. подетальна – спеціалізація на виробництві окремих частин  чи комплектів продукції; 
3. технологічна або стадійна – спеціалізація на виконання окремих операцій  або технологічних процесів 

[18, с.39-40]. 
Розвиток міжнародної виробничої кооперації визначають предметна, подетальна та технологічна 

спеціалізації [20, с.13]. 
 Виділяють три основні форми кооперування:  

1. здійснення спільних програм, які реалізуються у двох формах: а) підрядне кооперування - виконавець 
виконує певні доручення замовника з виробництва; б) організація спільного виробництва, тобто учасники 
об’єднують власні ресурси і кожний несе відповідальність за виконання певної часини виробу; 
2. договірна спеціалізація – для запобігання конкуренції між учасниками, кожен відповідає за окремий  
кінцевий продукт; 
3. створення спільних підприємств, що здійснюється на пайовій основі і згідно договору несуть 
відповідальність щодо ризику, поділу прибутку та ін. [12, с.16]. 

 В.П. Воронін із співавторами зазначає, що за економічною природою міжнародна кооперація – це 
виробнича сила, яка дозволяє досягти поставленого суспільного корисного результату в області виробництва, 
наукових досліджень, реалізації при найменших витратах праці, порівняно з тими, які необхідні для досягнення 
того ж результату при умові якщо учасники діють окремо” [20, с.13]. 
В світовому господарстві розрізняють такі характерні види кооперування:  

− за видами – економічне, виробниче, науково-технічне, у сфері збуту та ін..; 
− за стадіями – передвиробниче, виробниче, комерційне; 
− за методами, що використовуються – створення спільних програм, підприємств, договірна спеціалізація; 
− за структурою зв’язків – внутрішньо-фірмове , внутрішньо і міжгалузеве, горизонтальне, вертикальне, 

змішане; 
− за територіальним охопленням – між двома і більше країнами, в межах регіону, міжрегіональне, 

всесвітнє; 
− за кількістю суб’єктів – дво- і багатостороннє; 
− за кількістю об’єктів – дво- і багатопредметне. 
 Міжнародне кооперування охоплює виробничо-технічне співробітництво, а також співробітництво у 

сфері реалізації та обслуговування кооперованої продукції [12, с.17]. 
Звісно, що міжнародна кооперація впливає на виробництво і на споживання: 
− інтегрує інновації за допомогою ринкових методів, зокрема дослідження, розробки, виробництва, збуту; 
− підвищує динаміку інновацій та конкуренцію, сприяє прискоренню НТП; 
− зменшує інвестиційні та науково-технічні витрати, порівняно з новим виробництвом, знижує витрати 

поточного виробництва, проявляючи цим ефект економії, що відображається на стані національної економіки; 
− інтенсифікує сучасну підприємницьку діяльність. 

Хоча західні дослідники вважають, що розвитку й ефективному функціонуванню міжнародної 
кооперації перешкоджають такі фактори як: правовий, організаційно-фінансовий, виробничий, соціально-
суспільний, екологічний, а також фактор менеджмент та ін. Слід зазначити, що в сучасних умовах у світовому 
господарстві досить важливого значення для розвитку міжнародної кооперації набули ТНК. Міжнародна 
виробнича кооперація праці має сприяти збільшенню виробничих матеріальних благ при вищій продуктивності 
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праці, а також реалізувати завдання, які не можна здійснити без об’єднання зусиль кількох країн. Це є однією з 
головних функцій кооперації [20, c.13-15]. 

 Варто відмітити, що важливим фактором є те, що в результаті поглиблення внутрішньогалузевого 
поділу праці, індустріальні країни збільшують економічний обмін між собою. Так, якщо з цих країн в 1980 р. 
надходило 66,7% імпорту до таких же країн, то в 1991 р. 77,3%. Але ця тенденція не дія прямолінійно, на неї 
впливає ряд факторів. В результаті поглиблення МПП зростає значення міжнародної торгівлі, про що свідчить 
досить швидке зростання квоти з 10,9 % в 1970 р. до 14% ВВП усього світу в 1990 р., в тому числі з 12,3 до 17,8 
ВВП промислово розвинених країн. Досить вагомим моментом є те, що саме МПП створює реальні передумови 
здійснення інтеграції [21, с.25-26]. 

З цього приводу В.Е. Рибалкін зазначає: “Вопросы международного разделения труда и теории 
международной торговли стали предметом более оживленного обсуждения также в связи с созданием 
различных региональных внешнеторговых объединений и, в частности, так называемого “общего рынка” и 
“зоны свободного обмена” в Еропе” [11, с.61]. 

Таким чином, виділимо основні фактори, які сприяють участі країн в МПП: 
1. Об’єм внутрішнього ринку країни. Великим країнам, що мають розвинені ринки, набагато легше 

знайти необхідні фактори виробництва та споживчі товари. Тобто, вони не відчувають великої потреби в 
міжнародній спеціалізації та обміні, хоча з іншого боку, такі країни мають високий попит і це сприяє імпорту 
продукції, що можливе за рахунок здійснення спеціалізації. 

2. Рівень економічного розвитку країни. Країна з меншим економічним потенціалом завжди має більшу 
потребу участі у МПП. 

3. Забезпеченість природними ресурсами. При достатньому забезпеченні країни природними ресурсами 
чи при його нестачі необхідність участі країни у МПП завжди залишається. 

4. Питома вага в структурі економіки держави базових галузей промисловості. За звичай, чим більша 
питома вага енергетичної, металургійної та інших базових галузей в економіці, тим менше вона бере участь у 
МПП. 

Необхідно розуміти, що перелічені фактори не є абсолютними, їх вплив може бути певною мірою і 
зменшений (наприклад, обмеженням імпорту чи зміною міжнародної конкуренції) [13, c.42-43]. Разом з тим їх 
вплив доречно враховувати і сприяти участі у МПП. 

Країни через обмеженість ресурсів, зростаючі потреби суспільства та економію праці вступають до 
МПП [16, с.10]. Спостерігаючи за постійним його розвитком, вчені стверджують, що процес поглиблення буде 
продовжуватись і це сприятиме зростанню міжнародного обміну товарами та послугами. Крім того, 
розрахували коефіцієнти темпів МПП (табл. 1) [13, с.43]. 

Таблиця 1  
Коефіцієнти темпів МПП 

Регіон 1971-1980 рр. 1981-1990 рр. 1991-2000 рр. 
Світ, в цілому 1,08 1,21 1,08 
Промислово розвинуті 
країни 

1,11 1,31 1,15 

Країни, що розвиваються 0,99 1,03 0,8 
Джерело: [13, с.43]. 
 

Вчені прогнозують, що промислово розвинуті країни зорієнтують своє виробництво в основному на 
експорт, а внутрішній попит задовольнятимуть навпаки імпортом. Щодо країн, що розвиваються, то вони 
передбачають порівняно швидке, переважно екстенсивне розширення внутрішнього ринку. Так як МПП 
продовжує поглиблюватись, то економісти пропонують ряд коефіцієнтів для його вимірювання: 

− питома вага експорту в загальному об’ємі виробленої продукції; 
− питома вага галузі в загальній вартості експорту; 
− темпи росту галузевої експортної спеціалізації порівняно з темпами росту всієї промисловості країни. 
До показників, які характеризують розвиток МПП на регіональному рівні належать: 
− коефіцієнт випередження росту взаємного товарообміну порівняно з ростом суспільного виробництва 

взаємодіючих країн; 
− частка взаємного товарообігу в суспільному виробництві цих країн; 
− коефіцієнт випереджання росту взаємного товарообороту порівняно з ростом загального зовнішнього 

обороту. 
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Хоча деякі економісти експорту, імпортну, зовнішньоторговельну квоти, питому вагу країни в 
міжнародній торгівлі по окремих товарах, зовнішньоторговельний оборот на душу населення вважають 
основними показниками розвитку МПП. Зрозуміло, що для характеристики участі країни в МПП 
(зовнішньоекономічних зв’язках) може бути використаний кожний з наведених показників, але представимо їх 
взаємовідношення. 

Класифікація показників, які характеризують участь окремої країни в МПП: 
Рівень розвитку МПП  з врахування експортно-імпортних операцій: 

1. Експортна квота країни в її ВВП. 
2. Коефіцієнт випередження темпів росту експорту темпів росту ВВП. 
3. Імпортна квота країни в її ВВП. 
4.  Коефіцієнт випередження темпами росту імпорту темпів росту ВВП. 
5. Зовнішньоторговельна квота 
Місце міжнародного регіону в системі зовнішньоекономічних зв’язків окремих країн з врахуванням 

експортних операцій. 
6. Доля експорту країни в міжнародному регіоні в її валовому експорті. 

7. Коефіцієнт випередження темпами росту експорту країни в міжнародний регіон темпів росту її валового 
експорту. 

8. Доля експорту окремої країни у взаємному експорті країн міжнародного регіону. 
9. Коефіцієнт випередження темпами росту експорту окремої країни в міжнародний регіон темпів росту 

взаємного експорту групи країн даного регіону [13, c.44-45]. 
Отже, розглянувши еволюцію поділу праці, ми бачимо, що він був і є основою добробуту як сім’ї 

(суспільний поділ праці), так і держав (МПП). Щодо України, то її участі у у МПП сприяють: 
− входження її до міжнародних організацій; 
− структурна перебудова галузей народного господарства; 
− прискорення НТП; 
− прийняття Законів та Указів Президента про ЗЕЗ та ЗЕД; 
− необхідність спільного вирішення глобальних проблем людства: продовольчої, демографічної, 

екологічної та ін. 
 Але крім цього слід належним чином оцінити роль і місце ЗЕЗ у розвитку народного господарства [12, 
c.17-18]. Представимо п’ять напрямів ефективного пристосування нашої країни до МПП, які наводить 
М.А.Дудченко: (1) створення експортоорієнтованого комплексу країни (слід визначити галузі та виробництва, 
що стануть орієнтиром міжнародної спеціалізації); (2) використання потенціалів науково-технічної, 
енергетичної, транспортної та продовольчої сфер для співробітництва з іншими країнами на основі міжнародної 
спеціалізації та кооперації; (3) спеціалізація виробництва на нових наукомістких виробах, які є 
конкурентоспроможними на світових ринках; (4) визначення специфічних сфер співпраці як окремими 
країнами, так і інтеграційними угрупуваннями; (5) реалізація взаємовигідних зовнішньоекономічних відносин з 
провідними світовими організаціями: ГАТТ/СОТ, ЮНКТАД, Світовий банк реконструкції та розвитку, 
Міжнародний валютний фонд та ін., що дасть певні торговельні преференції та пільги, збільшить приплив 
інвестицій та ін. Проте, в теперішніх умовах також необхідно інвестувати наш капітал, створювати спільні 
підприємства за кордоном, здійснювати інформаційне обслуговування [22, c.144]. Ми вважаємо, що Україна 
обов’язково повинна мати виробництво і капіталовкладення за кордоном, що сприяє її більш стійкій позиції у 
МПП. Отже, в залежності від наділеності відповідними факторами виробництва – природними ресурсами, 
технологіями, робочою силою, країни можуть виробляти ту чи іншу продукцію, у відповідній кількості і - 
ефективністю. Дійсно, сьогодні весь світ включено у МПП, і здавалося б, що попит кожного може бути 
задоволений за рахунок такого виробництва, при чому розвинені країни досить активно субсидують, 
підтримують сільське господарство. 

Але за статистикою ФАО кількість людей, які голодують досягла 500 млн. чоловік, причому з них 240 
млн людей, які приречені на хвороби та смерть в результаті голоду. Крім того, більше 1 млрд. людей страждає 
від різних форм та стадій недоїдання, яке зовні малопомітне. Слід відмітити, що згідно з існуючими оцінками ¼ 
дітей світу, що розвивається, огорнена “невидимим голодуванням”. І це відбувається сьогодні – в епоху НТП, 
коли виробничі сили людства, в т.ч. сільського господарства досягли такого рівня, що могли б забезпечити 
продовольством в кілька разів більше населення ніж проживає на планеті [23, c.88]. До речі, ЄС, члени НАФТА, 
безпосередньо Україна є вагомим виробником аграрної продукції. 
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 Сьогодні постає питання, яке місце займає країна на світовому ринку, як вона вирішить власне питання 
МПП і як це рішення вплине на добробут її населення та загальну продовольчу проблему. Розвинені країни 
досить активно включені в МПП в усьому народному господарстві, та сільському - зокрема. Це є важливою 
проблемою, адже саме тому Ю.М. Пахоменко, Д.Г. Лук’яненко та Б.В. Губський зазначають: “Проблема 
пошуку об’єктивної основи МПП для забезпечення постійного багатства суспільства була і залишається 
центральною в економічній теорії” [3, c.31]. Тому нам слід зайняти вигідне для себе місце в МПП, але 
залишатись при цьому корисними для інших країн. 

В Україні при наявності сприятливих природних ресурсів, наукових закладів, які займаються 
вдосконаленням та створенням нових технологій, і необхідній підтримці держави є перспектива зайняти вагоме 
місце на світовому ринку, а особливо цьому сприяє участь в інтеграційних угрупуваннях, де не існує тарифних 
обмежень. 
 Висновоки. Таким чином, ми розглянули розвиток міжнародного поділу праці починаючи від 
суспільного поділу праці, оскільки МПП є його найвищою формою. Як видно вже з Біблії поділ праці бере свій 
початок ще в першій родині на землі (Каїн займався рослинництвом, а Авель - тваринництвом), про що свідчать 
й інші джерела. Про поділ праці писали ще Арістотель, Ксенофонт, Платон. Не обминули цього питання 
класики економічної науки і наші сучасники, як вітчизняні так і зарубіжні. З поглибленням МПП розвивались  
відповідні теорії, виникали нові поняття, змінювались фактори, які мали вирішальний вплив на нього. Ми 
вважаємо, що особливо в сучасних умовах основне значення відіграє інтелектуальна праця, яка дає змогу 
створити і засоби виробництва, і раціонально використати природні ресурси та ін., про що свідчить глибоке 
включення у МПП країн, що мало забезпеченні природними ресурсами, капіталом тощо. 
 З розвитком МПП, в науці стали застосовувати ряд показників для визначення даного економічного 
явища, що ще раз підкреслює його важливість. Ми вважаємо, що в сучасних умовах, коли одні країни шукають 
збут продукції, жителі інших - помирають з голоду, необхідно щоб міжнародні організації, країни, інтеграційні 
угрупування, спрямували свою діяльність на допомогу, ведення ліберальної політики щодо імпорту з цих країн, 
інвестування певних галузей. Сьогодні, жодна країна не може нормально функціонувати, якщо не включена до 
МПП, і цього особливо потребують ті, які не достатньо використовують власні ресурси. Разом з тим, наявність 
природно-кліматичних переваг не гарантує добробут населення, а участь у МПП є однією з передумов 
економічного розвитку. Це необхідно врахувати в першу чергу Україні з її вагомим науковим потенціалом, 
природними ресурсами, участю та розвитком інтеграційних процесів та ін. 
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