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ЗЕЛЕНІ РОБОЧІ МІСЦЯ, СТАЛИЙ РОЗВИТОК І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
У ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ
Анотація. В статті розглянуті проблеми зміни клімату та деградації навколишнього середовища, які
пов’язані з технологічними змінами у світовій економіці. Проаналізовані проблеми і перспективи розвитку
зеленої економіки, зелених інвестицій та робочих місць у країнах світу, відповідно до Цілей сталого розвитку,
проголошених Генеральною Асамблеєю ООН до 2030 р.
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ЗЕЛЕНЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА, УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы изменения климата и деградации окружающей среды,
связанные с технологическими изменениями в мировой экономике. Проанализированы проблемы и перспективы
развития зеленой экономики, зеленых инвестиций и рабочих мест в странах мира в соотвествии с Целями
устойчивого развития, провозглашеннями Генеральной Ассамблеей ООН до 2030 г.
Ключевые слова: устойчивое развитие, изменение климата, глобальные проблемы, зеленая
экономика, зеленые инвестиции, зеленые рабочие места.
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GREEN JOBS, SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND NATURE MANAGEMENT
IN THE GLOBAL ECONOMY
Annotation. The article considers the issues of climate change and environment degradation, which are linked
with technology changes in the world economy. The author analyses the problems and prospects of the worldwide
development of green economy, green investment and green jobs in conformity with Sustainable Developmenmt Goals
2030 adopted by the UN General Assembly.
Key words: sustainable development, climate change, global problem issues, green economy, green
investment, green jobs.
Виклад основного матеріалу. “Коли я летів над Атлантичним океаном на моєму сонячному літаку, я
пам'ятаю, що дивився на сонце, яке давало енергію моїм чотирьом електродвигунами та їх величезним
пропелерам. Не було шуму, не було ніякого забруднення, не було нiякого палива ... і я міг летiти завжди. У
певну мить я сказав собі: "Це наукова фантастика, я в майбутньому". Тоді я зрозув, "ні, це не так, я в
сьогоденнi". Це те, що технології вже дозволяють мені зробити сьогодні. Це решта світу, яка є в минулому, що
має старі та неефективні пристрої» (Бертран Піккар).
1.
Цілі сталого розвитку. Цілі сталого розвитку (ЦСР) були започатковані Генеральною
Асамблеєю ООН у вересні 2015 року, і з того часу уряди, бізнес та громадянське суспільство разом з
Організацією Об'єднаних Націй почали мобілізувати зусилля, спрямовані на досягнення до 2030 року Порядку
денного сталого розвитку. Універсальний, iнклюзивний і неподільний, Порядок денний 2030 закликає до
універсальних дій усіх країн, спрямованих на поліпшення життя людей у всьому світі.
Новий Порядок денний продовжує робити наголос на важливості викорінення бідності як головної цілі,
основою якої є інтеграція економічного, соціального та екологічного аспектів сталого розвитку та закликає всі
країни, бідні, багаті та з середніми доходами, забезпечити щоб ніхто не залишиться ніде позаду. Ці 17 цілей
побудовані за так званими «п'ятьма Ps» - people, planet, prosperity, peace, and partnership, тобто люди, планета,
процвітання, мир та партнерство [1].
1.1.
Цілі сталого розвитку та зелена економiка. Існує широкомасштабна згода про те, що Цілі
сталого розвитку не можуть бути досягнуті без дій для реалізації Паризької угоди 2015 року (СОР21). Зміна
клімату та деградація навколишнього середовища визнані глобальними факторами змін. Поряд із
технологічними змінами, глобалізацією, демографією та іншими важелями вони мають яскраво виражений
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вплив на зміну зайнятості та попит на навички. Перехід до екологічно чистої економіки - це створення
можливостей для впровадження нових чистих технологій, зелених інвестицій та робочих місць.
Зелена економіка пропонує величезні можливості для створення робочих місць, багато з яких вже
існують у багатьох країнах. Ці можливості варіюються від секторів, традиційно пов'язаних із змістом
навколишнього середовища, такими як відновлювані джерела енергії або переробка вторинної сировини, а
також до інших видів діяльності, які представляють нові сектори зелених робочих місць, такі як стійка
мобільність та діяльність у "традиційних секторах", що мають потенціал для перетворення на стійкі заходи,
наприклад, виробництво цементу, сталі або паперу[2].
1.2.
Основнi принципи зеленоï економiки [3]
• Справедливiсть та об'єктивність, як в рамках однієї генерації, так і між поколіннями.
• Узгодженння з принципами стійкого розвитку.
• Превентивний підхід до соціальних впливів та впливу на навколишнє середовище.
• Оцінка природного та соціального капіталу, наприклад, інтернаціоналізації зовнішніх витрат,
зеленого обліку, витрат протягом всього терміну експлуатації та вдосконалення управління.
• Стале та ефективне використання ресурсів, споживання та виробництво.
• Потребнiсть в досягненні існуючих макроекономічних цілей шляхом створення "зелених робочих"
місць, викорінення бідності, підвищення конкурентоспроможності та зростання в ключових секторах.
• Відповідно, одним із факторів сталого розвитку зеленої економіки є створення та динамічне
зростання кількості зелених робочих місць.
2. Зелені робочі місця. Що таке «зелені робочі місця»? Термін "зелені робочі місця", як правило,
відноситься до людей, що працюють в екологічно стійких та екологічно безпечних робочих місцях. Другими
словами, зелені робочі місця знижують до стабільних рівнів впливу підприємств та галузей економіки на
навколишнє середовище. Це є вид діяльності в сільському господарстві, ромисловості, сфери послуг та
адміністрування, який вносить свій внесок у збереження або відновлення якості навколишнього середовища [4].
В даний час Програма МОП Зелене робоче місце використовує більш широке визначення: «Робочі місця є
зеленими, коли вони допомагають зменшити негативний вплив на навколишнє середовище і, в кінцевому
підсумку, призводять до екологічно, економічно та соціально стійким підприємствам та економіці. Точніше
зелене робоче місце є гiдгими робочими місцями, які: скорочують споживання енергії та сировини; обмежують
викиди парникових газів; скорочують до мінімуму відходи та забруднення навколишнього середовища; а також
захищають і відновлюють екосистеми».
Зелені робочі місця створені в багатьох галузях економіки від енергозбереження до переробки відходів
і від сільського господарства та будівництва до транспортування. Завдяки зеленню робочих місць та
застосуванню високих технологічних стратегій можна скоротити споживання енергії, сировини та води,
звільнити економіку від вуглеродних речовин і зменшити викиди тепличних газів, мінімізувати будь-які форми
забруднень або скоротити кількість відходів виробництва, захищати і відновлювати екосистему та біологічне
різноманіття. Зелені робочі места грають вирішальну роль при скороченні наслідків впливу економічної
діяльності на навколишнє середовище.
2.1.
Характеристика зелених робочих мiсць[5]. Зразком може служити, що вклад робочих,
зайнятих у виробництві автомобілів з використанням паливно-ефективних або гібридних двигунів, за
зниженням викидів транспорту буде нижче, ніж вклад тих, хто працює в системі громадського транспорту.
Крім того, те, що сьогодні вважається топливо-ефективним, через десять років вважатись таким вже не буде.
Таким чином, поняття зеленого робочого місця не є абсолютним, але «відтінком» зеленого присутня, і згодом
ця дана концепція буде розвиватися.
Зеленi робочі мiстця охоплюють широкий перелік професійних видів діяльності, ремесел та
спеціальностей. Деякі з них представляють абсолютно нові види робіт, але більшість є традиційними
професіями, хоча і з невеликими змінами по суті змісту та відношенню до самої роботи. Це стосується як
прямых, так і косвених зелених робочих місць, створених у промисловості та пов'язаних з постачаннями.
У нових галузях промисловості із застосуванням нових технологій, таких як виробництво енергії за
допомогою вітру і сонця, ланцюжок поставок полягає в основному з традиційних галузей промисловості, а саме
виробництва заліза, сталі та виготовлення частин для різного роду машин.
Зелені робочі місця мають велику живучість і величезний потенціал, якого вистачить для всіх
робітників - від тих, хто зайнятий на ручних роботах і до кваліфікованих робітників, від ремісників і малих
підприємців до висококваліфікованих техніків, інженерів і менеджерів. Зелені робочі місця існують і можуть
розвиватися далі в багатьох секторах економіки, як в місті, так і в селі.
2.2. Де можна знайти зелені робочі місця?
Мільйони зелених робочих місць вже створені, а в таких галузях, як поновлювані джерела енергії, їх число
зростає швидкими темпами. У той час, поки погляд на зелені робочі місця, як джерело зайнятості і чистого
розвитку, спрямований у майбутнє, багато зелених робочих місць невиправдано забуті. Чиселнiсть створених
зелених робочих місць і запланованих дуже велика, але незрівнянно мала по відношенню до загальної кількості
світової робочої сили, яка становить 3 мільярди чоловік. Крім того, не всі ці робочі місця є додатковими, так як
найбільші виграші і втрати можуть мати місце в інших галузях економіки.
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Значення зелених робочих місць може бути правильно оцінене при ширшому погляді на трансформацію в бік
зеленої економіки. Озеленення підприємства і перевизначення багатьох робочих місць: найбільш поширеною
зміною при озелененні економіки буде перевизначення багатьох робочих місць. Були прибиральниками і
обслуговуючим персоналом - стали менеджерами по обслуговуванню і логістики, були електриками - стали
експертами інформаційних технологій, були каменярами - стали архітекторами, були клерками по кредитах стали менеджерами з інвестицій: люди на робочих місцях на всіх рівнях побачать, як змінюється зміст роботи,
її виконання і вимоги до професійних навичок.
Цей поступово збільшучий і розширючий перехід до озеленення більшості робочих місць може внести
істотний внесок у зниження впливу на навколишнє середовище і запобігання небезпечноï зміни клімату. Ці
виграші часто бувають швидкими, низькозатратним і навіть прибутковими. Вони не вимагають великих
вкладень в нові технології. В даному випадку, всього лише був використаний наявний потенціал. Зелені робочі
місця і зелені підприємства стійкі, і внаслідок цього вони гарантують більш стабільну зайнятість і
надійний дохід.
Поширення та озеленення секторів економіки, що займаються переробкою і збутом: зелені технології
та зелені робочі місця також впливають на навколишнє середовище через їх тісний зв'язок з різними секціями
економіки і робочими місцями, які не можна назвати ні «коричневими» - забрудненими - ні зеленими.
Наприклад, робота в секторі відновлюваних джерел енергії істотно знижує ступінь впливу на екологію в тих
секторах, які вони забезпечують енергією. Ще один приклад, внесок сектора інформаційних технологій поки ще
дуже скромний, але він росте швидкими темпами в боротьбі за зниження викидів парникових газів.
Якби поновлювані джерела енергії забезпечували нею інтернет, комп'ютери в офісах, мобільні
телефони і відтворювали кошти, то цей великий і зростаючий сектор економіки був би перетворений в сферу
діяльності з низьким рівнем впливу на навколишнє середовище, і зайнятість в секторі інформаційних
технологій в сьогоденні і майбутньому стала б більш стійкою.
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ В СТРАНАХ ЕС И В ГРУЗИИ
Аннотация. В статье сформулированы фундаментальные факторы формирования и
функционирования инновационной экономики. Обоснована необходимость проведения целенаправленной
государственной политики для неукоснительного обеспечения антимонопольного регулирования,
кардинального улучшения финансирования науки и системы образования Грузии, а также инновационной
инфраструктуры.
Определены источники, формы и характеристики финансового обеспечения инновационной
деятельности в зависимости от экономического уровня – микро- (отдельное предприятие) и макро- уровней.
Дается краткий анализ опыта европейских стран по использованию финансовых инструментов для развития
национальных инновационных систем (НИС). Показаны преимущества социально-экономической модели
Североевропейских стран.
Ключевые слова: национальная инновационная система, конкуренция, наукоемкость ВВП,
финансирование инновационной деятельности, инновационная инфраструктура, Скандинавская модель.
Джордж Сигуа, к.е.н., старший науковий співробітник Інституту економіки Тбіліського державного
університету ім. Івана Джавахішвілі
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЧИННИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ І РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ
ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ В КРАЇНАХ ЄС І В ГРУЗІЇ
Анотація. У статті сформульовано фундаментальні фактори формування та функціонування
інноваційної економіки. Обґрунтовано необхідність проведення цілеспрямованої державної політики для
неухильного забезпечення антимонопольного регулювання, кардинального поліпшення фінансування науки і
системи освіти Грузії, а також інноваційної інфраструктури.
Визначено джерела, форми і характеристики фінансового забезпечення інноваційної діяльності в
залежності від економічного рівня - мікро- (окреме підприємство) і макро- рівнів. Дається короткий аналіз
досвіду європейських країн щодо використання фінансових інструментів для розвитку національних
інноваційних систем (НІС). Показано переваги соціально-економічної моделі Північноєвропейських країн.
Ключові слова: національна інноваційна система, конкуренція, наукоємність ВВП, фінансування
інноваційної діяльності, інноваційна інфраструктура, Скандинавська модель.
ON THE FUNDAMENTAL FACTORS THAT DETERMINE FUNCTIONING AND DEVELOPMENT
OF NATIONALM INNOVATION SYSTEMS IN THE EU MEMBER STATES AND IN GEORGIA
Annotation. Fundamental factors of innovation economy formation and functioning are formulated in the
article. The necessity of conducting a purposeful state policy for strict antimonopoly regulation is substantiated, as well
as significant improvement of science financing, education system of Georgia and innovation infrastructure.
The sources, forms and characteristics of innovation activity financial support are determined depending on the
economic levels – micro- (single enterprise) and macro. A brief analysis of European countries’ experience in the use of
financial instruments for the development of national innovation systems (NIS) is given. The advantages of the Northern
European socio-economic model are shown.
Key words: national innovation system, competition, science intensity of GDP, innovation financing, innovative
infrastructure, Scandinavian model.
George Sigua - PhD in Economics, senior research fellow at the Institute of Economics of the Ivane
Javakhishvili Tbilisi State University
Изложение основного материала. Начиная с последней трети ХХ века развитые страны перешли к так
называемой инновационной модели развития, двигаясь к постиндустриальной экономике. Основным
источником обеспечения успеха становится не богатство природных ресурсов, не дешевая рабочая силы и даже
не финансы, а совокупность знаний, их конкурентное использование и научные инновации, которыми владеет
производственно-экономическая система.
Инновационность социально-экономического развития страны необходимо рассматривать как форму
реализации нестандартных, креативных идей как в экономике, так и в политике, общественной жизни,

№1, 2018

7

искусстве. Конкретно инновационные экономики развитых стран формируются и функционируют при наличии
следующих условий:
1. Целенаправленной государственной политики и стабильности в стране;
2. Эффективной правовой системы;
3. Неукоснительного обеспечения высококонкурентной бизнес-среды и привлекательного климата для
высокотехнологичных инвесторов – иностранных и отечественных;
4. Предпринимателей – в понимании И. Шумпетера и Б.О. Лундвалля;
5. Финансовых институтов и финансовых ресурсов;
6. Развитой науки и системы образования и подготовки кадров;
7. Инновационной инфраструктуры [1], [2].
Необходимыми, но недостаточными условиями являются 3 и 4 условия. Интересным исключением
является СССР 30-50-х годов ХХ столетия, где в условиях полного огосударствления всей экономики и,
следовательно, отсутствия внутренней конкуренции, «благодаря» тоталитарному режиму управления удалось
создать то, что мы сегодня называем НИС – Национальной инновационной системой. Естественно, советская
модель отличается от четырех современных моделей, но именно тогда научно-техническое развитие впервые
стало предметом государственной политики страны, ее важнейшим приоритетом.
В других странах это произошло позже – в конце 50-х годов, и не только в США и Европе, но и в
Японии и Южной Корее (атомный проект в Лос-Аламосе с 1942 года и НАСА были отдельными конкретными
проектами, а не частью системного подхода). Поэтому, подавляющее большинство аналитиков считает, что
эпоха инноваций началась в последней трети, и даже четверти прошлого столетия. На самом деле, весь ХХ век,
и особенно его первая половина (автомобиль, авиация, телефон, радио, кино и телевидение, атомные
электростанции и оружие, первые ЭВМ, многие новые отрасли науки и экономики появились именно тогда)
является эпохой, превратившей знания в фундамент инновационного развития цивилизации в целом, а не
только экономики.
Советский Союз распался потому, что действующая политическая и социально-экономическая модель
привела страну в исторический тупик. Отсутствие конкуренции в политической жизни вызвало деградацию
политической элиты и системы управления. Отсутствие конкуренции, имманентных стимулов в экономике,
ориентация производства на плановый рост количества, а не качества продукции, обусловили сырьевую
структуру экономики. И это произошло несмотря на то, что СССР тратил на НИОКР больше всех в мире – в
среднем 5% (!) от ВВП.
Превращение США в мирового экономического лидера в значительной степени было обусловлено
введением в действие Т. Рузвельтом в 1901 г. спящего на полке с 1890 года антимонопольного
законодательства Шермана. Нарушение этих законов вело к наказанию – 10 годам тюрьмы и штрафу в 250
тысяч тогдашних долларов. До сих пор американское антимонопольное регулирование – самое жесткое в мире.
Очевидно, что государственное антимонопольное регулирование имеет решающее значение для развития
экономики. Тут нелишне вспомнить, что главным, и может быть единственным преимуществом рыночной
экономики перед административно-командной (а не плановой, поскольку конкуренция и плановость не
исключают друг друга) является существование внутренней и внешней конкуренции.
В 2004 году одержимая либертарианской (право-анархистской) манией власть отменила
антимонопольное законодательство и регулирование в Грузии. В 2014 году Агентство по антимонопольному
регулированию было восстановлено, однако его эффективность пока невысокая.
Внутренняя конкуренция и развитая НИС – необходимый фундамент конкурентоспособной экономики и
экономической безопасности и, следовательно, конкурентоспособности государства в глобальном масштабе.
В рейтинге глобальной конкурентоспособности стран в 2017-18 гг., составленном Всемирным экономическим
форумом по разработанным профессором Колумбийского университета Ксавье Сала-и-Мартином
12 контрольным показателям Грузия занимает 67 место. Показатели постсоветских стран: Эстония – 29,
Азербайджан – 35, РФ – 38, Литва – 41, Латвия – 54, Казахстан – 57, Армения – 73, Украина – 81. Лидеры
рейтинга: 1. Швейцария, 2. США, 3. Сингапур, 4. Нидерланды, 5. Германия, 6, Гонконг, 7. Швеция, 8.
Великобритания, 9. Япония, 10. Финляндия, 11. Норвегия, 12. Дания [3].
С сожалением приходится констатировать, что в Грузии отсутствуют и 6 остальных фундаментальных
условий, необходимых для функционирования инновационной экономики. Ни планом Правительства Грузии из
4 пунктов, ни бюджетом страны действия по созданию этих условий не предусмотрены [4].
Источники, формы и характеристики финансового обеспечения инновационной деятельности
определяются в зависимости от разных экономических уровней: индивидуального, микроуровня (отдельное
предприятие), макро – и гиперуровней. На уровне предприятия такими источниками являются:
• Денежная часть взносов собственников предприятия;
• Прибыль и амортизация – как правило, такие источники финансирования являются недостаточными
для реализации дорогих инновационных проектов;
• Мобилизация внутренних активов и оборотных средств;
• Эмиссия акций- платный источник (выплата дивидендов);
• Благотворительные взносы;
• Банковский кредит;
• Коммерческий кредит;
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• Лизинг;
• Франчайзинг;
• Форфейтинг;
• Беспроцентные займы;
• Долевое участие, основание совместных предприятий;
• Размещение облигаций
• Венчурный капитал - в Грузии у бизнеса нет венчурного, рискового капитала, поэтому по примеру
многих стран (Швеция, Дания, Финляндия, Сингапур и др.) этот инструмент может использоваться
только государством.
Государство может способствовать развитию инновационных технологий методами непрямого
финансирования, используя налоговые инструменты, предоставляя льготы и преференции предприятиям или
отраслям, производящим наукоемкую продукцию.
Налоговые инструменты стимулирования научно-технологической деятельности в рыночной экономике
имеют многочисленные преимущества по сравнению с финансовыми инструментами (грантами, субсидиями и
т.п.). Например, они сохраняют автономность частного сектора и его экономическую ответственность за выбор
направлений научно-технологического развития и их реализацию; требуют меньшей бюрократической работы
на всех уровнях государственной власти; имеют психологические преимущества как с точки зрения получения
льгот самими компаниями в результате их собственных усилий, так и с политической точки зрения [5, c. 98].
На сегодняшний день существует широкий спектр налоговых стимулов, которые различаются как по
структуре, так и по объему предоставляемой финансовой помощи. Однако, к наиболее распространенным
стимулам, направленным на поощрение научно-технологической деятельности в зарубежных странах, прежде
всего относятся:
• предоставление налогового кредита на прирост НИОКР;
• освобождение от уплаты налогов на определенный срок (налоговые каникулы) для средних и малых
инновационно активных предприятий;
• уменьшение или полное освобождение от налогообложения средств, направленных на создание
венчурных инновационных фондов;
• налоговые преференции на доходы предприятий, которые получены в результате реализации
НИОКР;
• льготное налогообложение инвестиционных вложений в малый и средний инновационный бизнес;
• ускоренная амортизация и т.п.
На макроуровне инновационная деятельность качественно меняет свой характер, поскольку речь идет
уже не о выпуске конкретной продукции, а об обеспечении инновационного развития государства в целом или
его части (региона). Решающее значение имеет финансирование науки и системы образования и подготовки
кадров. Мировой опыт свидетельствует, что влияние национального научно-технического потенциала на
социально-экономическое развитие страны прямо зависит от доли ВВП, которая расходуется на научные
исследования (наукоемкость ВВП). Поэтому, наукоемкость ВВП сегодня рассматривается как одна из
наиважнейших характеристик инновационности страны.
Мировой опыт подтверждает, что при значении этого показателя меньше 0,4% (в Грузии 0,2%) наука в
данной стране может выполнять лишь некоторую социокультурную функцию. При превышении этого рубежа
до 0,9-1% возможно получение определенных научных результатов, имеющих познавательную функцию, и
лишь при затратах на науку, превышающих этот уровень можно рассчитывать на значительное влияние
отечественной науки на развитие экономики, поскольку включается ее экономическая функция [6, с. 297-298 ].
Значительная роль отводится государству в создании информационно-коммуникационных систем и в
обеспечении заимствований передовых иностранных достижений (порой нелегальных), вплоть до
промышленного шпионажа, что широко распространено в мировой практике [7, с. 51-55].
Важнейшей функцией государства также является создание и финансирование инновационной
инфраструктуры, которая имеет различные комплексные формы, наиболее распространенными из которых
считаются: технопарки, технополисы, бизнес-инкубаторы, технико-внедренческие особые экономические зоны,
центры трансфера технологий, инновационно-технологические центры, учебно-деловые центры и др. Мы
считаем, что особое значение для Грузии имеют бизнес-инкубаторы (БИ), которые значительно могут ускорить
формирование класса бизнесменов, и даже тонкой страты предпринимателей в стране.
Наивысшей эффективностью отличаются бизнес-инкубаторы (или бизнес-теплицы), которые создаются
при университетах и технопарках. По данным Национальной ассоциации БИ США, процентное соотношение
количества успешных компаний к количеству обанкротившихся («не доживших» до 5-летнего возраста) в
обычных условиях составляет 20/80, в условиях инкубаторов - 80/20. Университетская модель инкубации дает
90% успеха [8]. В Грузии в 2015-16 гг. были созданы несколько БИ, но говорить об их успешности еще рано.
Рейтинг стран Европы по уровню расходов на НИОКР, рассчитанный как общий объем государственных
и частных расходов, который в последний раз публиковался Институтом статистики ЮНЕСКО в 2012 году
(в % от ВВП): 1. Финляндия – 3,88; 2. Швеция – 3,4; 3. Дания – 3,06; 4. Швейцария – 2,99; 5. Германия – 2,82;
6. Австрия – 2,75; 7. Исландия – 2,64; 8. Франция – 2,25; 9. Словения – 2,11; 10-11. Бельгия и Нидерланды – 2;
12. Ирландия – 1,79; 13. Великобритания – 1,75; 14. Норвегия – 1,69 [12].
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Лиссабонская стратегия, принятая в 2000 году предусматривала создание Европейского научного
пространства и экономики, базирующаяся на знаниях посредством повышения среднеевропейского уровня
наукоемкости ВВП до 3%. В 2012 году он достиг 2,1%. Интересно, что в странах ЕС в финансировании НИОКР
доля промышленности составляет в среднем 40-55%. Закономерно, что этот показатель минимальный в Греции
со слаборазвитой промышленностью – 31%, и максимальный в Германии – 66% [7, с. 97-98].
В мировых и европейских рейтингах 2007 и 2012 годов, многочисленных статистических и
аналитических материалах по данной тематике Грузия нигде не фигурирует. Объяснить это можно только тем,
что тогдашние власти Грузии, «мировые лидеры-реформаторы», строго засекретили свои «достижения» в этой
сфере – 0,16%. По этому показателю Грузия отставала не только от постсоветских аутсайдеров (Молдова –
0,53%, Армения – 0,27%, Азербайджан – 0,25), но и Уганды – 0,41%, Замбии – 0,34%, Эфиопии – 0,24%,
Буркина-Фасо – 0,20% [12]. В 2016-2017 годах наукоемкость ВВП в Грузии составила 0,2%. Значительно
улучшилось финансирование в целом системы образования (в т.ч. университетов). Но в условиях отсутствия
научных коллективов и лабораторий в самих университетах и отсталой материально-технической базы бывших
академических институтов работа профессорско-преподавательского состава и научных работников
недостаточно результативна. Добавим, что НИИ перестали готовить кадровый резерв для преподавания в
университетах – количество научных работников в Грузии уменьшилось с 50 тысяч в 1990 г. до 2 тысяч в 2017г.
После обретения независимости главным ориентиром в Грузии стали европейские ценности и
стандарты жизни. С 2004 по 2012 г.г. среднегодовой темп роста грузинской экономики составлял около 5%.
Показатель был завышенным – частично достигался за счет роста виртуальной части ВВП (условная рента за
собственное жилье, гипертрофированный рост доли госуправления и т.п.) и занижения уровня инфляции. В
2017 г. рост экономики составил 4%, что можно признать удовлетворительным (и реальным) с учетом
нынешних сложностей мировой экономики и в нашем регионе. Но такой темп позволит Грузии достигнуть
сегодняшнего уровня самых бедных стран ЕС по ВВП на душу населения лишь через 18-20 лет.
Бюджетом Грузии на 2018 год на всю систему образования (включая дошкольные учреждения) и науки
выделено 1,18 млрд. лари (470 млн. долларов США), что составляет 2,7% от ВВП Грузии. В абсолютном
выражении – это в 60-70 раз меньше, чем в Финляндии, Дании, Ирландии. Очевидно, что без кардинального
перелома экономика Грузии станет не инновационной и догоняющей, а ускоренно отстающей. Догоняющей в
недавнем прошлом была экономика Южной Кореи, которая в 1971-88 г.г. увеличила затраты на науку в 220 раз
– ВВП при этом вырос в 36,6 раза . В результате, голодающая еще 40 лет тому назад Корея превратилась в одну
из самых образованных и высокоразвитых стран мира [9].
Интересен опыт развитых стран по распределению финансовых ресурсов на отрасли науки: на
фундаментальную науку – 15-20%, на прикладные исследования – 25-30%, на опытно-конструкторские работы
– 55-60%. Очевидно, что в зависимости от целей и типа научно-технической политики эти пропорции могут
меняться [6, с.301].
В настоящее время лидерами инновационного развития в ЕС (и в мире) являются 5 стран Северной
Европы – скандинавские страны и Финляндия. Понятие «скандинавская модель» означает совокупность общих
черт экономического, социального, политического и культурного развития стран Северной Европы. Успехи
этих стран обусловлены не только и не столько щедрым финансированием НИОКР.
К особенностям скандинавской модели относятся не только экономические (высокий уровень
наукоемкости ВВП), но и многие неэкономические факторы, такие как: активное участие левых партий в
управлении государством; почти полное отсутствие коррупции; высокая политическая и экономическая
активность женщин; отсутствие классового антагонизма, гармоничное сотрудничество и партнерство власти и
бизнеса с социальными стратами; специфическая скандинавская культура труда и система ценностей ( в т.ч.
этика бизнеса), фундаментом которой служит протестантская, лютеранская религия.
Предпосылкой перехода на инновационный тип развития этих стран явилось высокое качество
экономической политики, а также особое качество рабочей силы, когда она приобретает свойства
человеческого капитала. Человеческий капитал образуется за счет массированных инвестиций в образование,
здравоохранение, информационное обеспечение, поддержание семьи, профессиональную мобильность, которые
в совокупности обеспечивают возрастание креативных способностей человека. В рейтинге ООН 2017 года по
индексу человеческого развития среди стран мира все североевропейские страны занимают лидирующие
позиции. Грузия в этом рейтинге занимает 70 место, отставая от шести постсоветских стран (Эстония – 30
место, Литва – 37 место, Латвия – 44 место, Россия – 49 место, Беларусь – 52 место, Казахстан – 56 место),
опережая соседей по региону (Азербайджан – 78 место, Армения и Украина – 84 место) [10].
В выработке инновационной политики стран Северной Европы важную роль сыграла новая философия
инноваций Б.О. Лундвалля - профессора университетов Орхуса и Упсала. В отличие от И. Шумпетера
(создателя теории «созидательного разрушения»), Лундвалль исследовал роль потребления в качестве важного
элемента инновационного процесса. Также он показал, что главным условием современных новаций становятся
НИС (а не индивидуальный предприниматель), при этом на первый план выходят малые инновационные
фирмы (а не обязательно крупные фирмы, как у Шумпетера).
В качестве примера инновационной активности малых фирм можно привести успех норвежской фирмы
«Нюегорд», которой удалось получить фармацевтический продукт «Амипак», на основе которого в 1980-е годы
была создана новая группа лекарственных препаратов. Небольшая прежде семейная норвежская фирма
фактически выступила в качестве основателя транснациональной инновационной компании [11, с. 181-193].
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Все североевропейские страны занимают одно из первых мест в мире по распространению
персональных компьютеров. Большинство шведских избирателей даже голосуют через электронную почту.
Дания занимает передовые позиции в мире по ветроэнергетике, развитию биотехнологий, некоторым
отраслям машиностроения, медицинской техники, фармацевтики. Датские наукоемкие компании, например
члены Датской ассоциации фармацевтической промышленности, тратят на НИОКР 15-18% общего оборота
отрасли. В стране создан «Фонд Северного моря» для поддержки НИОКР за счет прибыли от добычи нефти
с шельфа.
В настоящее время в Дании функционирует 180 биотехнологических компаний. Четверть всех затрат
на НИОКР, которые осуществляются в частном секторе Дании, направляются на исследования
по биотехнологиям.
Большую роль в инновационном развитии Дании играет новый европейский регион Эресуни, который
возник после введения в эксплуатацию моста через морской пролив. Регион, соединяющий Датскую Зеландию
и Шведскую Сконе, вышел на 3 место в ЕС по размерам привлекаемых инвестиций, и на него приходится 38%
всех инвестиций во всю Скандинавию. Регион Эресуни специализируется на развитии информационных
технологий, телевизионной связи, электроники, медицины, биотехнологий, на предоставлении бизнес-услуг
производственным предприятиям. Образована инновационная сеть под названием «Medicon Valley Academy»,
которая объединяет 300 исследовательских коллективов, 26 больниц, 6 научных парков, 13 университетов, 115
биотехнологических компаний, 130 компаний, производящих медицинскую технику. Благодаря кооперации,
участники этой инновационной сети получают возможность использовать эффект синергии для повышения
качества датских лекарственных препаратов.
Дании удается 25% потребления электроэнергии покрывать за счет «зеленых» источников, прежде
всего энергии ветра. Датские фирмы производят 38% ветряных турбин в мире общей стоимостью 3,5 млрд.
евро. В этой отрасли занято 20 тысяч человек. 90% производимых турбин идет на экспорт, большая часть –
в ФРГ.
Наряду с министерствами, в проведении датской инновационной политики принимают участие
Конфедерация датской промышленности, Датская академия технических наук, Ассоциация датских банков,
Федерация малых и средних предприятий, отдельные фирмы [11, с. 225-232].
В Северной Европе почти все вузы являются государственными, а немногочисленные частные учебные
заведения высшего уровня получают государственные субсидии. Примечательно, что до 60-х годов ХХ века в
Финляндии было лишь 2 полноценных университета. Уже в 70-х годах в 10 городах функционировали 20
государственных университетов. Финляндия одной из первых в Западной Европе использовала опыт
«Силиконовой Долины». При университете Оулу был образован технопарк, объединивший в единое целое
образование, исследования и внедрения. Сейчас таких технопарков (в Финляндии их иногда называют
«технологическими деревнями») свыше 20. В отличие от «Силиконовой Долины» их финансирует не частный
капитал, а государство.
В Швеции функционирует 15 университетов (13 – государственных и 2 – частных). Количество
студентов около 350 тысяч. Профессорско-преподавательский состав насчитывает около 30 тысяч, в среднем 1
преподаватель на 10 студентов. Наибольшая часть расходов на научные исследования идет на медицину – 25%,
технологические разработки – 22%, естественные науки – 19%, социальные науки – 11%, гуманитарные науки –
6%. Расходы на научные исследования покрываются из бюджета государства – 49% и из так называемых
внешних источников – 51%. В городе Лунд в сотрудничестве с местным университетом (ему принадлежит 60%
акций) в 1983 году был образован первый в Скандинавии технопарк «Идеон». Основной профиль –
информационные технологии, биотехнологии, фармацевтика. Бурно развивается крупнейший в Швеции
технологический парк «Чисте», в котором действует 350 фирм и более 10 исследовательских институтов.
Разработке инноваций и их внедрению, сотрудничеству между бизнесом и академическими заведениями
способствуют Шведский фонд стратегических исследований и Правительственное агентство инновационных
систем «Виннова».
Информационные технологии стали в Швеции наиболее развивающимся сектором. Доля
телекоммуникационной и информационной технологической продукции составляет 15% от общего объема
экспорта страны. В финансировании этого сектора наряду с частными компаниями принимает
участие государство.
Среди последних достижений Швеции в области биотехнологий следует особо упомянуть открытия в
области генной инженерии, функциональной геномики и протеомики. Швеция активно участвует в
исследованиях стволовых клеток взрослого человека. Из созданных в мире центров в этой области треть
приходится на долю этой страны.
Одним из приоритетов в последние годы стали исследования в области микро- и нанотехнологий
(создание сверхтонких материалов и компонентов – до миллионной доли миллиметра), которым предстоит
сыграть решающую роль в развитии информатики, в частности компьютерных систем [11, с. 206-213].
Заслуживает внимания государственная система финансирования науки и в целом инновационного
развития Финляндии:
1. Прямые ассигнования из бюджета для университетов;
2. Финансирование бюджета университетов (16%) через Академию Наук;
3. Государственные, но независимые фонды поддержки науки и разработки технологий.
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В то время, как Академия Наук сосредотачивает свои усилия на финансировании фундаментальных
исследований, Фонд «ТЕКЕS» стал основным каналом финансирования (30%) государственных разработок,
ориентированных на бизнес. Фонд «SITRA» не занимается финансированием технологических исследований,
но является венчурным «капиталистом», который финансирует новые компании на стадии начала и расширения
их деятельности. Опыт “SITRA” опровергает миф неолиберализма о том, что государственные компании
неэффективны и убыточны по определению [5, с. 101].
В заключение считаем нужным отметить, что во всех североевропейских странах меньше всего
ощущается социальное расслоение. Коэффициент Джини в этих странах в 3-4 раза ниже, чем, например, в США
или Сингапуре, и примерно в 2 раза ниже, чем в Грузии. В этих странах самое малое в мире число живущих за
чертой бедности граждан – около 3%.
Выводы. 1. Инновационность социально-экономического развития страны необходимо рассматривать
как форму реализации нестандартных, креативных идей как в экономике, так и в политике, общественной
жизни, искусстве. Для формирования национальной инновационной системы Грузии необходимы следующие
фундаментальные условия:
− Целенаправленной государственной политики и стабильности в стране;
− Эффективной правовой системы;
− Неукоснительного обеспечения высококонкурентной бизнес-среды и привлекательного климата для
высокотехнологичных инвесторов – иностранных и отечественных;
− Предпринимателей – в понимании И. Шумпетера и Б.О. Лундвалля;
− Финансовых институтов и финансовых ресурсов;
− Развитой науки и системы образования и подготовки кадров;
− Инновационной инфраструктуры.
2. Следует осуществить последовательное и поэтапное реформирование социально-экономической
модели Грузии для интеграции системы образования и науки страны в единое европейское пространство.
Целесообразно также развитие кооперации в сфере исследовательской деятельности с дружественными
странами региона.
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Анотація. В статті розглянуті питання сучасної модернізації економіки країн в умовах глобалізації,
що пов’язане з розвитком інформаційних технологій, економіки знань, процесами транснаціоналізації у
світовому господарстві. Показані особливості цих процесів в різних країнах відповідно до обраної стратегії,
пріоритетів, традицій. Розглянуті перспективи модернізації економіки в Україні в умовах глобальних
трансформацій.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы современной модернизации экономики стран в условиях
глобализации,
обусловленные развитием информационных технологий, экономики знаний, процессами
транснационализации в мировом хозяйстве. Показаны особенности этих процессов в разных странах
соответственно избранной стратегии, приоритетов, традиций. Рассмотрены перспективы модернизации
экономики Украины в условиях глобальных трансформаций.
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MODERNIZATION OF THE ECONOMY OF COUNTRIES IN CONDITIONS
GLOBAL TRANSFORMATIONS
Annotation. The articles considers the issues of contemporary modernisation of national economies under
globalisation, which is associated with the development of information technologies, knowledge economy, and
transnationalisation processes in the world economy. It reveals the specific characteristics of these processes in
different countries determined by their economic strategy, priorities and traditions. The author examines the prospects
of economic modernisation in Ukraine in the context of global transformations.
Key words: economic modernisation, revolution in science and technology, innovations, information society,
strategic priorities, multinational corporations.
Актуальність теми. На початку ХХІ ст. процеси глобалізації обумовлюють необхідність для кожної
країни забезпечення економічного зростання і міжнародної конкурентоспроможності на світових ринках, що
зумовлює фундаментальні трансформації національних економік відповідно до нових умов розвитку світового
господарства. В цих умовах для багатьох країн виникає необхідність соціально-економічної трансформації або
модернізації, що полягає в пошуку механізмів для реалізації зміни існуючого економічного порядку (соціальноекономічної системи) для забезпечення стабільного економічного росту і конкурентоспроможності
національної економіки.
Постановка проблеми. В умовах глобалізації на процеси економічної модернізації країн мають
вплив бурхливий розвиток НТР, інновацій, формування засад економіки знань, процеси транснаціоналізації
економіки. Проблеми економічної модернізації економіки є надзвичайно актуальними для України, оскільки
саме інноваційна модель розвитку дозволить перейти на новий технологічний рівень, забезпечить стійке
економічне зростання на основі розвитку нових наукоємних галузей, що зміцнить конкурентні позиції у
світовому господарстві.
Аналіз останніх досліджень. В Україні багато вчених досліджують проблеми соціально-економічної
трансформації на основі інноваційних технологій. Серед цих вчених: А. Гальчинський, В. Геєць, В. Ільїн,
Я. Жаліло, В. Семиноженко, В. Сіденко, А. Філіпенко та ін.
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Виклад основного матеріалу. Процеси модернізації (від «modernisation», франц.) як сукупність
великомасштабних змін, через які в суспільстві встановлюються технологічні, економічні, політичні, соціальні і
культурні особливості, притаманні сучасності, зародилися ще в XVI ст., що знайшло відображення в концепції
сучасності, яка сформувалася в епоху Відродження та пов’язана з великими відкриттями в багатьох галузях
знань. Класичні праці, що описують модернізацію, належать М. Веберу, Е. Дюркгейму, Т. Парсонсу, Д. Антеру,
Г. Спенсеру, О. Конту, К. Марксу. та іншим. У працях вчених були досліджені механізми поглиблення
суспільного поділу праці, революційні зміни в розвитку технологій та використання нових методів організації
виробництва.
Економічні проблеми формування індустріального суспільства, що пов’язане з фундаментальними
змінами в технічному базисі виробництва, структурною перебудовою всієї системи господарювання з метою
забезпечення економічного зростання і підвищення ефективності виробництва, досліджені в працях багатьох
зарубіжних вчених. Так, теоретичним і методологічним питанням структурної трансформації економіки
присвячені праці І. Валлерстайна, П. Самуельсона, Дж. К. Гелбрейта, Ф. Броделя, П. Грегори, С. Кузнеця, К.
Поланьї, К. Поппера, Р. Фогеля, Дж. М. Кейнса, Э. Хансена, Дж. М. Бьюкенена, Г. Таллока, Л. Ерхарда, В.
Леонтьєва, Ф. Хайєка, Д. Хікса, Й. Шумпетера, М. Фрідмена.
Індустріалізація у 30-тих роках ХХ століття в багатьох країнах була мейнстрімом модернізаціі
економіки. Проте модернізація є більш широким явищем, ніж індустріалізація чи зміна суспільних формацій,
оскільки ці процеси зумовлені глибокими трансформаціями під впливом науково-технічного прогресу, зміною
співвідношення факторів виробництва – капіталу, праці, землі на користь технічного прогресу, інновацій і
високо кваліфікованої та інтелектуальної праці. В умовах перетворення НТП на вирішальний фактор
економічного зростання і розвитку модернізація охоплює всі сфери соціально-економічної системи і
суспільних відносин.
Подальша трансформація індустріального суспільства під впливом НТП супроводжувалася
лібералізацією економіки, зміною її структури, розвитком сфери послуг, зниженням ролі матеріального
виробництва, зміною характеру людської діяльності і її мотивації та означала перехід країн до
постіндустріальної стадії розвитку, що є глибокою якісною зміною та однією з докорінних рис нової епохи. Ці
процеси знайшли відображення в теоріях постіндустріального суспільства, ідея якого була сформульована ще
на початку XX ст. А. Пенті та набула розвитку у фундаментальних працях Д. Рісмена, Р. Арона, Д. Белла, П.
Друкера, Дж. К. Гэлбрейта, У. Ростоу, Д. Норта, А. Тойнбі, Е.Тоффлера та ін., де обґрунтовано положення про
подальшу трансформацію індустріального суспільства в постіндустріальне, що знайшло прояв у лібералізації
економіки, зміні її структури, розвитку сфери послуг, зміні характеру людської діяльності і її мотивації [1,2,3].
Отже, економічна модернізація, на думку дослідників, пов'язана з революційними змінами технологій,
глибокими економічними змінами – поглибленням суспільного поділу праці, використанням нових методів
організації виробництва і менеджменту та новими умовами створення сприятливих умов для комерційної
діяльності, що і відрізняє її від індустріалізації.
Сучасна модернізація – це не індустріалізація, яка здійснювалась в XIX–XX ст., а трансформація
індустріальних структур, що не відповідають сучасному розвитку науки, технології, організації виробництва, і
рух до постіндустріального суспільства, до нової моделі економічного розвитку на інноваційній основі.
Незважаючи на велику кількість досліджень процесу модернізації, тривають дискусії щодо її змісту, але можна
виділити її особливі риси:
− це процес формування сучасної моделі економіки;
− цей процес тісно пов'язаний з інноваційними перетвореннями;
− сутністю модернізації економіки є якісні зміни в суспільстві, що відповідають новій системі
інтересів, цінностей і пріоритетів.
Таким чином, процеси модернізації характерні для різних сфер життя суспільства – соціальноекономічних, політичних, екологічних та культурно-психологічних, адже будь-які економічні перетворення
грунтуються на культурних, освітніх і ціннісних засадах, політичних рішеннях, ідеології, на яких базуються і
реалізуються процеси модернізації.
Необхідно зазначити, що іноді поняття "модернізація" ототожнюють з вестернізацією, що означає
запозичення західноєвропейського або англо-американского способу життя в області економіки, політики,
освіти і культури, поширення західних цінностей по всьому світу. Однак, модернізація є більш широким
поняттям осучаснення суспільства, хоча при цьому можуть використовуватися передові технології, сучасна
організація виробництва, інститути, ефективний менеджмент, що застосовуються в розвинених країнах світу.
В умовах розвитку глобалізації процеси модернізації відбуваються під впливом низки чинників. Поперше, значно зростає роль і значення науково-технологічного прогресу в розвитку економіки, суспільства,
світового господарства, який обумовив перехід від індустріальних до інформаційних і нанотехнологій,
становлення економіки заснованої на знаннях. Згідно інноваційної теорії Й. Шумпетера, кожен цикл розвитку
складається з двох частин: інноваційної – створення і впровадження нових технологій, та імітаційної – їх
поширення [4]. Сучасний світовий розвиток перебуває в процесі формування п’ятого і шостого технологічних
укладів
та
формування
засад
четвертої
промислової
революції,
що
спричинило
вдосконалення техніки, технології та організації виробництва, усіх елементів продуктивних сил, суспільного
виробництва, підвищенні його ефективності. Зараз розвинуті країни впроваджують технології шостого
технологічного укладу, який буде визначати конкурентоспроможність товарів і послуг на світових ринках в
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найближчі роки. Тому процеси модернізації в країнах світу мають включати політику, спрямовану на розвиток
науки і технологій, які задають напрямок розвитку всієї світової економіки. При цьому процес модернізації
економіки, як процес технологічного оновлення і запровадження технічних новацій, супроводжується
становленням національних організаційних та інноваційних систем і відповідних інститутів.
По-друге, надзвичайно великий вплив на соціально-економічний розвиток і модернізацію економіки
має розвиток інформаційного суспільства (Ф. Махлуп, Т. Умесао, М. Порат, Й. Масуда, Т.Стоуньер,
М.Кастельс та ін.), в якому інформація і знання продукуються в єдиному інформаційному просторі, а
головними продуктами його розвитку є інформація і знання [5,6].
Згідно з концепцією К. Фрімена, в кожному циклі розвитку світового господарства існує одна
технологічна парадигма, яка визначає пріоритетне становище однієї з галузей промисловості у світовій
економіці. Ця парадигма включає в себе систему найкращих практичних знань, якими володіють країни-лідери
світового господарства. Інформатизація економіки і суспільства набула таких масштабів, що зумовила
утвердження Інтернету, мобільного зв’язку, вихід телебачення за національні кордони, поширення цифрових
технологій, що впливає на економічне зростання і створення конкурентних переваг країн в глобальному
середовищі. З поширенням у найрозвинутіших країнах інформаційно-комунікаційних технологій НТП
забезпечує приріст ВВП від 75 до 100% .
Становлення інформаційного суспільства та креативної економіки є якісно новим фактором
виробництва, що зумовлює інтелектуалізацію економіки. Тому країни-члени ООН включили в Цілі Сталого
розвитку на 2016-2030 р. створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації
та інноваціям [7].
По-третє, процеси модернізації пов’язані з розвитком транснаціоналізації економіки, що обумовлене
зростаючою роллю багатонаціональних компаній у світовому господарстві як агентів глобалізації, які
послідовно проводять стратегію утворення великих груп, що об'єднують виробничі, торговельні, інвестиційні,
інноваційні та фінансові компанії.
Глобальні тенденції інтернаціоналізації виробництва й капіталу, розвиток стратегічних альянсів і
лібералізації зовнішньої торгівлі поставили у центр світового економічного розвитку міжнародні корпорації, які
є «рушіями світової економіки», інтегральною складовою сучасної системи міжнародних економічних відносин
та чинником її подальшого перетворення. За даними ЮНКТАД, у світі нараховується близько 82 тисяч
багатонаціональних компаній і 825 тисяч їх зарубіжних підрозділів. За останні 30 років їх кількість у світі
збільшилась у 12 разів і щороку зростає [8].
В конкурентному бізнес середовищі 500 найбільших багатонаціональних компаній реалізують 95%
світової продукції фармацевтики, близько 80 % - електроніки та хімії, 76% - продукції машинобудування. Вони
контролюють майже половину світового промислового виробництва та дві третини міжнародної торгівлі, а
також 4/5 патентів і ліцензій на впровадження нових технологій [8], а прибутки від продажу їх продукції часто
перевищують бюджети навіть розвинених країн світу.
Найвагомішу роль багатонаціональні компанії відіграють у розвитку інновацій та технологій.
Підвищення рівня інтернаціоналізації виробничої, науково-технічної та інвестиційної діяльності є характерною
ознакою сучасного етапу глобалізації світової економіки. Ці процеси прискорюють міжнародний обмін
високими технологіями за рахунок розширення коопераційних та інвестиційних зв'язків у сфері ДІР та
орієнтації на виробництво високотехнологічної продукції. За даними Інституту статистики ЮНЕСКО,
глобальне інвестування в нові ДІР досягло рекордних 1,7 трлн. дол., при цьому ці витрати в деяких корпораціях
є набагато вищими від витрат багатьох країн та сконцентровані в кількох секторах: у виробництві
інформаційно-телекомунікаційного обладнання, в автомобілебудуванні, фармацевтиці та біотехнологіях. За
оцінками фахівців, близько 75–80% загальносвітового обсягу ДІР здійснюється саме в рамках
багатонаціональних корпорацій, а на 700 найбільших фірм світу припадає близько половини всього обсягу
комерційного використання винаходів у світі. Вони також контролюють близько 80% всіх наявних у світі
патентів, ліцензій і ноу-хау [8].
За даними консалтингової компанії The Boston Consulting Group (BCG), в щорічному рейтингу
найбільш інноваційних компаній світу в 2017 р. перші місця посіли: Apple, Google, Tesla Motors, Microsoft,
Samsung, BMW, Daimler. Всього у топ-50 увійшли 34 компанії з США, десять – з Європи і шість — з Азії [9].
Водночас найбільші витрати на ДІР мають: Amazon - 16,1 млрд. дол., Alphabet - 13,9, Intel Co -12,7, Samsung 12,7, Volkswagen - 12,1, Microsoft – 12, Roche - 11,4, Merck - 10,1, Apple - 10 [10].
В доповіді про світові інвестиції експертами ЮНКТАД був зроблений висновок, що багатонаціональні
компанії посилюють інтернаціоналізацію досліджень та інновацій, все більше розміщуючи науководослідницькі підрозділи за межами країн базування, зокрема в країнах, що розвиваються, при цьому виконувані
ними ДІР набувають все більш глобального характеру.
Виходячи з нових умов розвитку світового господарства і вимог забезпечення міжнародної
конкурентоспроможності, кожна країна розробляє і реалізує свою власну економічну стратегію, в якій
комбінуються елементи різних підходів до економічного росту, виходячи з задач модернізації – подолання
економічної відсталості, відбудови внаслідок війни, кризи існуючої моделі економічного розвитку та ін.
Модель модернізації країна обирає, виходячи з якості факторів виробництва – природних, виробничих і
людських ресурсів, інтелектуального і креативного капіталу, а також наукового і технологічного потенціалу.
При цьому сама економічна політика розробляється і реалізується під впливом зовнішнього і внутрішнього
економічного середовища, в якому функціонує національне господарство. Важливо відмітити, що характер
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економічної політики може варіювати від радикальних заходів (так званої «шокової терапії») до градуалізму
(еволюційного розвитку економічної системи). Водночас ці два підходи можуть тим чи іншим чином
поєднуватися залежно від їх змісту.
Оскільки економіка кожної країни, її структура, технологічні потреби, наявний науковий потенціал
унікальні і неповторні, то при виборі моделі соціально-економічного розвитку необхідно враховувати
менталітет, історію, традиції, культуру нації, оскільки без такого підходу будь-яка найефективніша запозичена
модель, навіть найкращі зразки зарубіжного господарювання і менеджменту будуть нежиттєздатними.
Світовий досвід показує приклади успішної модернізації економіки країн в умовах поширення процесу
глобалізації. Яскравим прикладом успішної модернізації є китайська модель, реалізована на основі
інноваційного розвитку в 1978–2005 гг., що внесла вагомий вклад в теорію і практику дослідження і реалізації
цих процесів. В стратегії модернізації поєдналися кілька чинників: державна політика, спрямована на
інноваційний розвиток, іноземні інвестиції, розвиток науки і технологій, транснаціоналізація, розвиток
людського та інтелектуального капіталу та людські цінності, включаючи менталітет, філософію, традиції.
Починаючи з 1980-х р., у Китаї активно здійснювалася політика «відкритих дверей», де до початку
2000-х рр. обсяг іноземних інвестицій досяг понад 52 млрд. дол. і 400 з 500 провідних світових корпорацій вже
мали свої підприємства на його території. В результаті стрімко зростали закордонні капіталовкладення в сферу
послуг та індустрію високих технологій. Багатонаціональні компанії, які входять в топ-500 найбільших в світі,
продовжують засновувати в країні нові підприємства і вкладати в них додаткові кошти в розвиток інновацій і
технологій. Водночас набувають значного розвитку національні компанії. Зараз
найбільша кількість
корпорацій за показниками виручки, чистого прибутку, активів та капіталізації знаходиться в США (128
компанії) та Китаї (106). За даними Forbes, у рейтингу 2000 найкрупніших публічних компаній світу в першу
десятку увійшли китайські ICBC, China Construction Bank, Agricultural Bank of China та Bank of China [11].
Для організації сучасних високотехнологічних виробництв в країні створена своя «Кремнієва долина»,
функціонують 53 зони наукомістких галузей та більше 70 науково-технічних зон для фахівців, які отримали
освіту за кордоном. Найбільш перспективними напрямами науково-інноваційної діяльності є програмне
забезпечення, створення систем інформаційної безпеки, формування великих інтеграційних мереж.
Ефективною системою інституційного забезпечення інноваційної діяльності Китаю також є створення
спеціальних економічних зон, зокрема,
«Шеньчжень», «Сямень», «Шантоу», провінції Сичуань, Шенсі,
Сицьзян, в яких передбачені пільгові умови вкладення капіталу, що спричинило масштабне залучення прямих
іноземних інвестицій та передових технологій. Зараз рівень інформатизації у східних регіонах Китаю завдяки
функціонуванню СЕЗ відповідає показникам Японії та наближається до рівня США.
Динамічний розвиток на основі інновацій дає відчутні результати. За даними Світового банку, 21%
експорту всієї високотехнологічної продукції у світі припадає на Китай (США – 13%). За обсягами
використання «зелених технологій» КНР вийшла на перше місце у світі. Френсис Гаррі відмічав, що Китай
перетворився у світового лідера в сфері інновацій, що стоїть на чолі нового етапу індустріального розвитку та
став найкрупнішою у світі країною-заявником на отримання патентів, реєстрацію товарних знаків і
промислових зразків. Зокрема, з усіх міжнародних заявок на отримання патентів, кількість заявок з Китаю
зросла за рік на 44%. Згідно оцінок Дослідного інституту стратегій науково-технічного розвитку Китаю, понад
40% підприємств здійснюють інновації [12].
«Глобальний індекс інновацій 2017 р.» свідчить, що Китай протягом п’яти років поспіль є лідером в
області інновацій серед країн з середнім рівнем доходу, посідає перше місце за такими показниками, як розмір
внутрішнього ринку, інтелектуальна робоча сила, оригінальні патенти, експорт високих технологій, оригінальні
промислові зразки [12].
Іншим прикладом успішної економічної модернізації є Сінгапур, який всього за декілька десятиліть
трансформував свою економіку і вже до кінця XX ст. перетворився на одного з лідерів АзійськоТихоокеанського регіону і всього світу за багатьма показниками - ВВП на душу населення, рівнем розвитку
людського капіталу, міжнародним рейтингом привабливості для інвестицій.
Як відзначають дослідники, економічний розвиток Сінгапуру,
починаючи з 1960-х рр.,
характеризувався високою залежністю від трансферу технологій з боку зарубіжних мультинаціональних
компаній. В результаті активного залучення в країну зарубіжних МНК приблизно 3/4 загального обсягу
промислового виробництва Сінгапуру сьогодні припадає на частку зарубіжних філій цих компаній, причому
іноземці володіють більше 60% акціонерного капіталу його промислових підприємств. З кінця 1980-х рр.
основна увага приділялася розвитку прикладних ДІР на базі місцевих філій зарубіжних МНК, а також шляхом
активного створення нових державних дослідних інститутів і організацій, що спеціалізуються у сфері ITтехнологій, мікроелектроніки і в "науках про життя" (life sciences), які були покликані сприяти дослідженням і
розробкам, здійснюваним численними філіями закордонних компаній.
В кінці 1990-х рр., було поставлене амбітне завдання забезпечити швидке зростання національного
високотехнологічного виробництва на базі пріоритетного розвитку фундаментальних науково-технологічних
досліджень і розробок, стимулювання створення місцевих хай-тек стартапів та пріоритетного зростання IT і
біотехнологічного сектора, щорічне зростання якого має становити 6%. Серед найбільш значних інноваційних
проектів - "Intelligent Nation" в рамках десятирічного плану прискореного розвитку телекомунікаційної та ITсфери. Для залучення провідних зарубіжних компаній до здійснення на території Сінгапуру
широкомасштабних ДІР в галузі біотехнологій був створений спеціальний Biomedical Science Investment Fund зі
стартовим капіталом в 600 млн дол. США та цільова венчурна компанія Singapore Bioinnovations (SBI) з

16

Стратегія розвитку України

інвестиційним капіталом в 21 млрд дол., призначеним як для підтримки створення нових національних
компаній, так і для активної участі в різних зарубіжних біотехпроектах.
Іншою напрямом розвитку інновацій є створення дослідних альянсів з провідними західними
біотехкомпаніямі, зокрема, альянс з однією з найбільших фармацевтичних компаній світу Eli Lilly для
проведення спільних клінічних медичних досліджень. Одним з найважливіших елементів здійснення
довгострокової програми побудови ефективної НІС є стратегія створення розгалуженої мережі наукових і
науково-технологічних парків. Перший з них, Singapore Science Park (SSP) був створений в 1980 р і став
базовим інкубатором зародження високотехнологічних компаній країни і основним центром національних ДІР.
На початку нового століття в країні був ініційований новий проект - хай-тек комплекс One-North Science
Habitat, що має зіграти роль універсального інтегратора діючих та новостворюваних центрів ДІР в напрямку на
фундаментальні науково-технологічні розробки.
Яскравим прикладом успішної економічної модернізації є Республіка Корея, яка за півстоліття
пройшла шлях від однієї з найбідніших країн світу через статус нової індустріальної економіки до
конкурентоспроможної економіки знань, стала членом ОЕСР та протягом останніх сорока років демонструє
глобальне конкурентне лідерство.
Феномен вражаючої модернізації господарської системи Республіки Корея або «південнокорейське
економічне диво» у вирішальній мірі пов’язане зі специфікою державно-корпоративних відносин, які
визначили одну з найбільш успішних моделей економічного розвитку країни другої половини XX століття.
Двадцять провідних національних компаній країни – чеболів посідають в економіці домінуюче положення і
стали визначальним чинником модернізації економіки країни в умовах глобалізації світової економіки. Частка у
ВНП провідної п’ятірки чеболів – Samsung, Hyundai, Daewoo, LG, Ssang Young, становить понад 55 %, які є
осередками промислового та інноваційного розвитку, основними експортерами продукції, забезпечуючи
міжнародну конкурентоспроможність, створюють значну кількість робочих місць, впливають на підвищення
соціально-економічних стандартів життя населення та ін.
Інноваційна модель розвитку, що була покладена в основу модернізації економіки, включає також
державне фінансування та підтримку науки, досліджень і розробок, що становить понад 4% ВВП, що є
найвищим показником у світі, підготовку кваліфікованих кадрів та ін. В країні набули розвитку міські
високотехнологічні індустріальні комплекси та наукогради. При цьому найкращого результату в інноваційному
розвитку досягають компанії, які ефективно використовують власні наукові ресурси, при високій
інтегрованості в глобальні дослідницькі та професійні мережі. Зокрема, важливу роль у розвитку інновацій
відіграють стратегічні альянси, що посідають особливе місце в стратегіях високотехнологічних компаній для
підвищення глобальної конкурентоспроможності з орієнтацією на багатофакторний синергетичний ефект при
виході та закріпленні на висококонкурентних ринках технологічної продукції, прикладом якої є реалізація
спільних проектів компанії Samsung з компаніями Intel (розробка пристроїв оперативної пам’яті), Toshiba
Thomson (DVD-плеєри й відеомагнітофони), Compaqі Siemens (мікропроцесори), Cisco System
(кабельні модеми).
Модернізація економіки в умовах глобалізації і формування інформаційного суспільства мали місце
також в низці нових індустріальних країн Азії, зокрема, Індонезії, Малайзії, Філіппінах, В’єтнамі, де в основу
політики формування сучасної моделі економіки було покладено процеси розвитку інновацій, зростання
експорту за рахунок процесів транснаціоналізації і залучення зарубіжних інвестицій. В багатьох країнах вони
поєднувалися з ринковими реформами та соціально-економічними перетвореннями.
Процеси модернізації мали низку позитивних ефектів. Найперше, розвиток новітніх технологій цих
країнах сприяв формуванню експорто орієнтованої моделі. Так, до двадцятки країн-найбільших експортерів
світу входять Республіка Корея, Гонконг (Китай), Сінгапур. [13].
Формування інноваційної моделі в цих країнах знайшло прояв у зростанні в експорті частки
високотехнологічної продукції. Так, за 25 років з 1990 по 2015 р. В низці країн ця частка помітно зросла:
практично з нуля до 11% у Гонконзі, до 53% – Філіппінах, до 28% – у В’єтнамі, до 27%, – у Республіці
Корея, що є на рівні розвинених країн світу [14].
Внаслідок економічного зростання країни регіону включені в міжнародний рух капіталу, у процес
ввезення та вивезення прямих, портфельних і позичкових капіталовкладень.
Розвиток економіки країн на основі реалізації інноваційної моделі мав вплив на соціальний розвиток,
що знайшло прояв у зростанні ВВП на душу населення, підвищенні індексу людського розвитку, росту доходів
населення і інвестицій у розвиток освіти, подоланні бідності та ін. Так, розвиток інновацій та зростання на
його основі економіки країн сприяв значному зростанню ВВП на душу населення, який у 2017 р. Склав у
Республіці Корея – 34387 дол. США, а в інших нових індустріальних економіках регіону становить: в Сінгапурі
– 80192, Малайзії – 25308, Таїланді – 15345, Гонконзі – 53380 дол. США [15].
Вивчення світового досвіду економічної модернізації країн надає можливість побудувати стратегію
технологічного оновлення в Україні. Перспективним є створення українських корпорацій в пріоритетних та
інноваційних секторах, які дадуть поштовх до більш широкого залучення зарубіжних компаній в наукоємні та
високотехнологічні сектори економіки, що сприятиме зростанню експорту високотехнологічної продукції,
забезпеченню її конкурентоспроможності на світових ринках, підвищенню культури ведення бізнесу,
утвердженню світових стандартів, створенню нових робочих місць. Водночас є сектори, сприятливі для
залучення зарубіжних корпорацій, серед них: інформаційні технології, де Україна займає 4-те місце у світі за
кількістю сертифікованих ІТ-спеціалістів після США, Індії та Росії; авіабудування та ракетобудування,
машинобудування, біо- та нанотехнології та ін. Перспективними сферами розвитку можуть стати
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суперкомп’ютінг (високопродуктивні обчислювальні системи), технології грід-обчислень і грід-інфраструктура,
електронна система охорони здоров’я, мікро- та наноелектроніка, мікро- та нанофотоніка, космічні та
географічні інформаційні технології.
Перспективним також є приєднання українських компаній до глобальних ланцюгів створення доданої
вартості, що розширить доступ до глобальних ринків, сприятиме модернізації технологій та якісним змінам в
людському капіталі за рахунок освоєння нових компетенцій. Зараз Україна включена в глобальні ланцюги
шляхом аутсорсингу, на який орієнтовані близько 90 % ІТ-компаній у сфері програмування і 95 % всіх
програмістів, та фрілансу, за яким українці займають перше місце в Європі і четверте – у світі за обсягом
доходів фрілансерів.
Висновки. В умовах розвитку постіндустріального суспільства пріоритетного значення набувають такі
чинники, як інформаційно-комунікаційний потенціал, швидкість створення, освоєння і поширення нових
технологій, знання, інтелектуальний і креативний капітал. Здатність створювати, поширювати,
використовувати знання стає необхідною умовою розвитку економіки. Тому особливої актуальності набуває
проблема вибору стратегії, моделі соціально-економічного розвитку країни, яка відповідає сучасним вимогам
розвитку світового господарства.
Світовий досвід свідчить, що низка країн світу обрали ефективну модель поступального розвитку на
інноваційній основі. Хоча моделі розвитку по-своєму унікальні, однак мають спільне – пріоритетність розвитку
науки і технологій, інвестиції в людський та інтелектуальний капітал, широке включення в міжнародні
економічні зв’язки та врахування традицій, менталітету, суспільних цінностей при здійсненні соціальноекономічних трансформацій. Економічні успіхи низки азійських країн, найперше, Японії, Китаю, Сінгапуру,
Кореї, Малайзії, пояснюються саме тим, що елементи інформаційного суспільства, ринкової економіки, засади
конкуренції у них базуються на традиційних, в деяких країнах, конфуціанських цінностях, серед яких почуття
обов’язку, моральні зобов’язання, прагнення знань і самовдосконалення та ін. Саме інвестиції в людський
капітал з поєднанням базових цінностей дали вагомі результати в глобальній конкуренції та висувають ці
країни в світові лідери.
В умовах розвитку інформаційного суспільства для різних країн світу відкривається перспектива
ефективного соціально-економічного розвитку. Саме розвиток людського потенціалу і технологічного
прогресу можуть бути взаємодоповнюючими і взаємно зміцнюючими чинниками, що забезпечують
економічне зростання і конкурентоспроможність на світовому рівні.
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ЩОДО ІНСТИТУЦІЙНИХ ЗАСАД СТРАТЕГУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
Анотація. Досліджено проблему обмеженої ефективності стратегування регіонального розвитку під
впливом чинників сучасної еволюції інститутів. Автори доводять, що ситуація може бути поліпшена шляхом
зміцнення суб’єктності регіонального стратегування, інклюзивного розвитку регіонів на горизонтальному
рівні та їхньої інклюзії у досягнення стратегічних цілей на національному та міжнародному рівнях.
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Анотация. Исследована проблема ограниченной эффективности стратегирования регионального
развития под воздействием факторов современной эволюции институтов. Авторы доказывают, что
ситуация может быть улучшена путем укрепления субъектности регионального стратегирования,
инклюзивного развития регионов на горизонтальном уровне и их инклюзии в достижение стратегических целей
на национальном и международном уровнях. Межрегиональная кооперация рассматривается как краеугольный
камень новой региональной политики, реинтегрирующий и усиливающий региональное резвитие.
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ON THE INSTITUTIONAL APPROACHES TO REGIONAL DEVELOPMENT STRATEGING IN UKRAINE
Annotation. The limited effectiveness of regional development strateging under the influence of modern
institutional evolutions has been studied. The authors argue that the situation should be improved by increased
subjectness of regional strateging, inclusive development of the regions at horizontal level and its inclusion into
strategic goals achievement at national and international levels. Interregional cooperation has been considered as the
cornerstone of new regional policy, reintegrating and enforcing regional development.
Key words: regional development, regional development strateging, inclusive development,
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Актуальність проблеми. Значущість стратегування регіонального розвитку в системі стратегічної
діяльності держави ніколи не піддавалася сумніву. Суттєвого прогресу в цій сфері в Україні було досягнуто
протягом 2010-2011 рр., коли відбувався розвиток як централізованих (Рада Регіонів), так і регіональних
(регіональні стратегії розвитку) інститутів стратегування. На жаль, вже в наступні роки набутий потенціал було
значною мірою втрачено.
На сучасному етапі в Україні спостерігається стрімке відновлення актуальності завдань стратегування
регіонального розвитку. З одного боку, за послабленої стратегічної спроможності центральної влади зросла
потреба реконсолідації країни, мобілізації децентралізованих ресурсів відновлення та динамізації економічного
зростання. З другого – еволюції ділових комунікацій та розвиток складових мережевого суспільства ведуть до
посилення горизонтальної інтегрованості регіональних спільнот та консолідованої зацікавленості у стратегічній
послідовності їх розвитку. Отже, у разі коректної побудови стратегії розвитку регіону, ймовірність її реалізації
зростає. Критична важливість ефективного стратегування регіонального розвитку очевидна на прикладі
нагромадження «валу» суперечностей в регіонах Сходу країни, які набули трагічного вирішення. Проте воно не
менш важливе і для інших регіонів України, де подібним чином можуть дозріти диспропорції, які
випливатимуть з невирішеності структурних проблем регіону та соціальних суперечностей його розвитку.
Аналіз досліджень і публікацій. Проблематика регіонального розвитку в Україні розкрита досить
широко, насамперед в контексті проблем розміщення продуктивних сил та структур регіональних економік.
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Питання регіональної політики та її особливостей в сучасних умовах користуються у дослідників значно
меншою увагою. Між тим, варто відзначити низку фундаментальних наукових праць, написаних в останні
десятиліття, зокрема – А.М.Гуменюка [ 1 ], який концентрує увагу на процес впровадження реформ в регіоні,
колективу під керівництвом З.Варналія [ 2 ], серію аналітичних доповідей Національного інституту
стратегічних досліджень під редакцією С.О.Білої [ 3, 4, 5 ]. Є.Савельєв [ 6 ] обгрунтовує зростання автономності
національних регіонів у міжнародному вимірі. Значним є внесок у теоретико-методологічне та практичне
забезпечння регіонального та територіального стратегування А.Ткачука [ 7 ].
Між тим, вітчизняна наукова думка поки що досить повільно освоює новітні підходи до політики
регіонального розвитку, які розробляються на міжнародному рівні. Зокрема, відбувається поширення на
регіональний розвиток принципів та критеріїв сталого розвитку, визначених Цілями сталого розвитку ООН у
2015 р. [ 8 ] Сучасна європейська модель регіональної політики модифікується у напрямку посилення
ефективності використання регіонального економічного потенціалу на основі не патерналістського розподілу
централізованих ресурсів, а створення можливостей для довгострокового розвитку регіону [ 9 ].
Метою статті є проаналізувати основні інституційні передумови зміни середовища для стратегічної
діяльності держави в Україні та особливості регіонального розвитку, які мають бути враховані при
його стратегуванні.
Виклад основного матеріалу. З середини 80-х рр. ХХ ст., разом з активною зміною економічної
моделі світової економіки, економіко-географічні чинники конкурентоспроможності регіонів (наявність
дешевої сировини, трудових та енергетичних ресурсів, близькість ринків збуту тощо) почали втрачати
значущість в просторовому розвитку. Поступово послаблювався зв'язок між традиційними чинниками
виробництва та їх прив’язкою до конкретної території.
На сучасному етапі стратегічна діяльність відбувається в умовах значних інституційних зрушень,
які суттєво модифікують як об’єкти, так і суб’єктів стратегій. Зокрема:
− глобалізація може практично повністю нівелювати ефективність інструментів національної
економічної політики через наднаціональність категорій попиту і пропозиції, ціноутворення, глобальність
розпорядження ресурсами, вплив ТНК, ефект відкритості економіки для міжнародних валютно-фінансових
потоків тощо. Водночас вона веде до інституційної уніфікації, яка знаходить вияв у поширенні універсальних
правил і норм економічного регулювання, що встановлюються низкою міжнародних організацій, або й
практиками успішних компаній;
− відхід від традиційної раціональності економічних процесів відбувається через посилення ваги їх
інституційних чинників: інформаційної асиметрії, інституційної обумовленості цінності товарів і послуг, заміни
конкуренції мережевою кооперацією тощо;
− технологічні зрушення видозмінюють потреби в ресурсному забезпеченні розвитку – відбуваються
зміни структури споживання матеріальних ресурсів, економічної віддачі від їх споживання, посилення ваги
інформації як ресурсу тощо;
− організаційна диверсифікація веде до мультиплікації каналів взаємозв’язку економічних
суб’єктів, багатосуб’єктності і множинності інтересів, що фактично унеможливлює збереження «класичного»
державного контролю за ресурсними потоками, різко утруднює регуляторні, а особливо – стратегічні завдання
держави;
− зростання функціональної автономності економічних суб’єктів, обумовлене еволюцією
технологічних процесів та організаційно-економічних відносин, послаблює регуляторну дію традиційних
економічних систем та розширює підґрунтя застосування ліберальних моделей економічної політики: високий
рівень гнучкості капіталів зробив ліберальну модель їх взаємодії з державою безальтернативною [ 10 ];
Отже, впровадження постіндустріальної моделі економіки в умовах наростання глобалізаційних
тенденцій обумовило відрив виробництва від регіонального поділу продуктивних сил, забезпечений зростанням
мобільності капіталів, товарів, послуг. Посилення вагомості серед конкурентних переваг регіональних економік
постіндустріальних чинників економічного зростання (а саме, чутливості регіональної системи до інновацій,
здібності до постійної адаптації регіональної економічної структури, притаманності регіональній спільноті
ділового оптимізму, позитивного та чітко окресленого погляду на майбутнє регіону, спроможності формувати
сприятливий діловий клімат, вміння поширювати успішний досвід, а також відкритість та прозорість влади і
сприятливі інституційні умови) обумовили необхідність формування нових підходів до здійснення
регіональної політики.
Тому сучасна модель європейського інтегрованого розвитку будується на концепції «нового
регіоналізму». Вона базується, перш за все, на ідеології перетворення проблем регіонального розвитку на
можливості на основі мобілізації регіонального потенціалу, що неефективно використовувався раніше. В нових
економічних умовах ці фактори стають основою формування конкурентних переваг регіонів в глобальній
економіці, соціально-економічного зближення регіонального розвитку та створення можливостей розвитку
регіону у майбутньому [ 11 ]. Характерними особливостями «нового регіоналізму» є:
− високий ступінь інституціалізації;
− зменшення значення національних кордонів для здійснення економічної співпраці;
− відрив виробництва від регіонального поділу виробничих сил; посилення впливу на розміщення
продуктивних сил регіонів потоку капіталів;
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− поглиблення структурних диспропорцій регіонального розвитку через зміни принципів
територіальної концентрації виробничих сил регіонів;
− перехід від територіальності до об’єктності інвестиційної діяльності;
− формування транснаціональних виробничих мереж;
− набуття регіонами суб’єктності (самості);
− формування багаторівневої системи управління регіональним розвитком;
− інклюзивність та всеохопність регіонального розвитку тощо.
Зміна сутності та спрямованості сучасної регіональної політики ЄС з механічного згладжування
регіональних соціально-економічних диспропорцій на стимулювання всеохоплюючого розвитку регіонів на
засадах сприяння реалізації не задіяного раніше в розвиток регіонального потенціалу та отримання на цій
підставі конкурентних переваг на світових ринках обумовлює необхідність перегляду та уточнення сутності
державної регіональної політики в Україні.
В рамках реалізації концепції «нового регіоналізму» в Україні:
− посилюються потреби в розробці нових ефективних механізмів міжрегіональних відносин та
зміцненні міжрегіональних зв’язків;
− удосконалюється інституційне забезпечення регіонального розвитку;
− зростає роль стратегування як на загальнодержавному, так і на регіональному рівнях;
− посилюється роль державних інституцій в регулюванні міжрегіональних зв’язків;
− загострюється необхідність активізації організаційно-інституційних ресурсів на міждержавному,
державному та регіональному рівнях
− зростає необхідність формування в регіонах постіндустріальних чинників економічного зростання,
збільшується потреба в активізації потенціалу саморозвитку регіонів;
− підвищується необхідність у визначенні регіональної моделі «smart-спеціалізації» регіонів України з
урахуванням можливостей розвитку діяльності з високою доданою вартістю та фокусуванням на унікальних
можливостях, компетенціях та регіональних ресурсах; встановленні інноваційного профілю регіонів України
(регіональної smart–спеціалізації).
Водночас, Україна наразі потерпає від жорсткої інституційної кризи, проявами якої є:
− руйнування неформальних регуляторів – через нові правові механізми та зрушення в розподілі
економічної влади еліт;
− дераціоналізація очікувань. Післякризова економічна модель лише формується, нарощування
динамічності економічних реформ викликає стан широкої невизначеності і в бізнес-середовищі, і в
державному секторі, і в суспільних очікуваннях. Зберігаються також значні недовіра до влади та
асиметричність інформації;
− дезінтеграція суспільства. Через різкі зміни у соціальній структурі та динамічність спільнот
спостерігаються утруднення самоідентифікації, автономізація особистості та нестійкість корпоративних
інтересів. Дефіцит та деформація інститутів ведуть до втрати не лише у масовій свідомості, але й у певній
частині експертного та управлінського співтовариства розуміння взаємозв’язку діяльності різних соціальних
груп у загальній канві суспільного розвитку. Втрачається й цінність цілей розвитку держави та виконання
її функцій.
А отже, за посилення потреби впровадження засад «нового регіоналізму» спостерігається
зниження дієздатності «стандартних» практик стратегування, які базуються на старій парадигмі:
− спрямовувати на стратегічні цілі надлишки після задоволення поточних потреб – адже надлишків
стає дедалі менше;
− орієнтуватись на поглиблення експлуатації традиційних конкурентних переваг – адже у більшості
випадків традиційним галузям притаманна спадна віддача, і вони неспроможні надати належне ресурсне
забезпечення розвитку;
− регламентувати діяльність суб’єктів господарювання, перетворюючи стратегію на адміністративний
план - адже функціональна автономність економічних суб’єктів робить таку регламентацію недієвою;
− спиратися на створення стандартних умов для бізнесу й надалі розраховувати на його раціональну
стратегічно орієнтовану поведінку – адже ірраціоналізація та деформація очікувань гальмують таку поведінку.
Системним наслідком є загальне падіння значущості у суспільному сприйнятті вербальних інтервенцій
з боку держави щодо стратегування – у вигляді виступів вищих посадових осіб та «програмних» текстів.
Фактично, стратегію практично вже неможливо проголосити a priori чи надати як документ. Стратегія має бути
доведеною через послідовність та цілеспрямованість дій. Іншими словами, у суспільній свідомості спершу має
відбутися концептуалізація наслідків реальної діяльності держави. Для цього потрібні практичні результати,
демонстрація реального ефекту модернізаційних реформ – у вигляді відновлення стійкого зростання,
створення робочих місць, підвищення доходів працюючих, поліпшення якості соціальної сфери, підтримання
макроекономічної стабільності, раціоналізації структури цін та подолання недосконалості роздрібного ринку,
зниження рівня корупції тощо [ 12 ].
Відтак і в стратегуванні регіонального розвитку необхідно знайти якісно нові джерела зростання, які
дозволять суттєво поліпшити макроекономічні та соціальні показники, відновити інституційну рівновагу як на
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регіональному, так і на загальнонаціональному рівнях. Для цього стратегіям регіонального розвитку мають
бути притаманні дві фундаментальні властивості.
Перша. Інклюзивність. Вибір пріоритетів розвитку регіону з точки зору орієнтирів його внутрішньої
інтеграції, а механізмів – з позицій максимального залучення регіональної спільноти до реалізації завдань
стратегії та отримання позитивного результату їх реалізації. Цим не лише досягається легітимність регіональної
стратегії, а й мобілізується децентралізований регіональний потенціал розвитку, зростає загальний рівень
капіталізації регіону.
Друге. Інклюзія. Вирішення загальнонаціональних проблем через вирішення регіональних та
позиціонування регіону в народногосподарській системі. Це посилюватиме синергію розвитку регіону,
виступатиме додатковим рушієм реалізації стратегії – а у разі потреби обґрунтовуватиме можливе застосування
локальних преференцій. Важливою парадигмальною складовою нової регіональної політики має стати
розуміння того, що в сучасній горизонтально інтегрованій економіці реалізація локальних цілей розвитку
(зокрема, стратегій регіонального розвитку) та спроби отримати регіональні преференції у вигляді особливих
повноважень, спеціальних режимів тощо безперспективні без її включення у спільні для загальнонаціонального
(а оптимально – для міжнародного) рівня пріоритети та завдання, зокрема – модернізації та диверсифікації
потенціалу розвитку.
Набуття розвитком регіону властивостей інклюзивності та інклюзії, як правило, вимагає
реідентифікації регіонів з метою диверсифікації джерел зростання, і у першу чергу – на основі капіталізації
недокапіталізованих ресурсів та досягнення синергії внутрішньорегіональної та міжрегіональної кооперації,
формування нових мережевих зв’язків економічної кооперації. Така диверсифікація має відбуватися у
два етапи.
На першому етапі пріоритетною є оптимізація використання наявного вже освоєного ресурсного
потенціалу, що вимагає відносно незначних фінансових вкладень, проте суттєвих управлінських та
інтелектуально-організаційних інновацій у вигляді інституційних змін у регіональному розвитку. На другому –
має відбуватися освоєння (капіталізація) раніше не освоєного потенціалу, яке стало можливим на підґрунті
здійснених інституційних змін, які сприяють залученню значно більших інвестицій. Отже, на другому етапі
відбуваються зміна якісних характеристик ресурсовикористання, а на цій основі – зміцнення ресурсної
забезпеченості регіонального розвитку.
Неважко побачити, що для реалізації такої логіки розвитку має бути задіяний упереджуючий підхід
щодо модернізаційної реструктуризації, для якого потрібне концептуальне бачення нової структури. Це й
досягається стратегуванням розвитку регіону, який відтак отримує довгострокову збалансованість.
Потреба реідентифікації різко посилює важливість практичної реалізації суб’єктності стратегій
розвитку регіонів – тобто усвідомлення та врахування конкретних особливостей їх суспільно-економічної
структури на основі формування інститутів, які оптимізують передбачені цією структурою відповідні
функціональні взаємозв’язки.
Суб’єктність на внутрішньорегіональному рівні реалізується шляхом інституційного забезпечення
інклюзивності процесу стратегування регіонального розвитку: виявлення та врахування інтересів громад,
розвитку територій, взаємодії між громадами як на етапі формування, так і на етапі реалізації стратегії.
Вирішенню такого завдання сприяють місцеві Ради регіонального розвитку та регіональні агентства розвитку,
їхній вплив має бути посилено діяльністю громадських рад при органах місцевої влади та самоврядування,
провідних бюджетних установах регіону тощо. Бажаним є поширення позитивних практик та методологічне
удосконалення роботи цих структур з урахуванням завдань, про які йшлося вище.
На загальнодержавному рівні реалізація суб’єктності потребує інституціалізації взаємовідносин між
регіонами та Центром. Серед таких інститутів провідними мали б стати дорадчо-консультативний орган (на
зразок Ради регіонального розвитку при Президентові України) та орган стратегічного фінансування
(Державний фонд регіонального розвитку як відокремлений фінансовий інститут, який діє на засадах публічноприватного партнерства). Важливою є також консолідація діяльності громадських асоціацій, які представляють
інтереси регіональних спільнот (наразі існують низка вертикальних асоціацій загальноукраїнського рівня та не
інтегрованих між собою асоціацій рівнів регіонів).
Украй важливою складовою є інституціалізація міжрегіональної співпраці, брак якої постійно дається
взнаки у вигляді перманентної конкуренції за залучення централізованих фінансових ресурсів (отримання
бюджетних дотацій та субвенцій чи регіональних податкових преференцій). Синергія співпраці має дозволити
ефективніше використання ресурсів розвитку регіону. Це веде до зменшення навантаження на державний
бюджет щодо вирішення цих питань.
Задля набуття міжрегіональним співробітництвом повноцінної функціональності має відбутися перехід
до проектної моделі взаємовідносин регіонів. Остання полягає у побудові та реалізації на міжрегіональному
рівні проектів та програм, які забезпечують спільну участь в освоєнні (використанні) ресурсних потенціалів
регіонів та досягнення на цій основі синергетичного ефекту.
Міжрегіональне співробітництво посідає ключове інтегруюче місце в системі нової регіональної
політики, поєднуючи між собою її основні складники та слугуючи запобіжником відцентрових тенденцій. Так,
в його рамках відбувається конвертація завдань модернізації країни у конкретні модернізаційні завдання
розвитку регіонів, передбачені відповідними регіональними стратегіями, формується визначеність місця та ролі
регіону в загальнонаціональній стратегії модернізації. Водночас модернізаційного виміру набуває стратегія
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регіонального розвитку, орієнтована на вирівнювання та консолідацію соціально-економічного простору країни
– формується обґрунтовані засади уникнення «зрівнялівки», модифікується позиціонування регіону у
міжрегіональному поділі праці. Зрештою, через інструменти міжнародної міжрегіональної співпраці
практичного виміру набуває євроінтеграційна стратегія України, створюється можливість реалізації
зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних пріоритетів стратегії держави [ 13 ].
Фактично саме в процесі розвитку міжрегіонального співробітництва вирішується триєдине
завдання загальнонаціонального рівня:
− забезпечення реінтеграції та консолідації країни як основи сприятливого клімату для
довгострокового розвитку;
− забезпечення інфраструктурної цілісності країни як середовища вільних потоків людей, ресурсів
та інформації;
− капіталізація, мобілізація та оптимізація використання ресурсів регіонів як головне джерело
соціально-економічного розвитку країни.
Міжрегіональне співробітництво має розглядатися як потужна організаційна інновація, яка суттєво
підвищує ефективність регіональної політики країни за рахунок:
− розвитку суб’єктності регіонів, посилення їхньої здатності продукувати власні ініціативи та проекти
розвитку, створювати відповідну інфраструктуру розвитку – за таких умов роль держави полягає вже не у
генеруванні, а у спрямуванні розвитку, що вимагає значно менших фінансових та управлінських ресурсів;
− можливостей формування проектів макрорегіонального (міжобласного) рівня – це дозволяє досягти
їх належної значущості та, відповідно, мультиплікативного ефекту залучених проектом коштів;
− можливостей забезпечення комплексності розвитку територій, в тому числі – депресивних регіонів,
за рахунок більшої деталізації процесів співпраці, яка стає можливою через розробку напрямів співпраці на
локальному рівні;
− надання практичного виміру євроінтеграційній стратегії України – шляхом встановлення прямих
зв’язків між зацікавленими партнерами та налагодження інтеррегіонального співробітництва з регіонами ЄС;
− спрямування державної підтримки регіонального розвитку на консолідовані проектні завдання, що
дозволяє уникнути розпорошення, мінімізувати нецільове використання коштів, досягти кумулятивного ефекту
від такої підтримки.
Висновки. Недостатня дієвість інститутів реалізації суб’єктності регіонального розвитку містить
ризики для стратегічного процесу на загальнодержавному рівні, оскільки створює передумови для
опортуністичної поведінки регіональних спільнот. Досягнення ефективності стратегічного процесу на основі
його вертикальної цілісності потребує пріоритетного розвитку інститутів регіонального стратегування та
взаємодії Центру та регіонів у цій сфері. Наріжним каменем у побудові нової якості регіонального розвитку є
міжрегіональне співробітництво, яке відновлює консолідацію країни та сприяє мобілізації та оптимізації
використання ресурсів регіонів.
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Abstract. The article deals with the problem of geo-economic space because of the development of
globalization. The change in the cartography of the geo-economic space is due to the uneven distribution of economic
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Актуальість проблеми. Сьогодні людство живе в реальності глобалізації. На макрорівні в
глобальному масштабі кардинально змінюються базові правила гри суб’єктів економічної діяльності, учасників
світового ринку. В економічну діяльність поряд з традиційними суб’єктами економічних відносин вступають
нові суб’єкти в особі національних економік, головне покликання яких полягає в захисті національних інтересів
і національно-державного суверенітету. Мережеві трансакції приводять не тільки до зміни геоекономічної, але
й геополітичної картографії сучасного світу. Зростання ентропії, дисипативності мережевої геоекономіки
посилює її креативно-енергетичний потенціал. Чим складнішою і багатоформатнішою є її мережева
визначеність, тим потенційно гнучкішою і дієздатнішою вона стає. Під гнучкістю розуміється спроможність
геоекономіки пристосовуватися в автономному режимі до постійно змінюваних умов та зовнішніх викликів і
розширення на цій основі спектру можливостей. Усе це підтверджує базовий методологічний принцип аналізу
сучасного етапу глобалізації – потенціал зміцнення глобальної економіки визначається не логікою уніфікації,
як це мало місце в умовах індустріалізму, а резервами інваріантності та розмаїття, спонтанного зародження
нових функціональних суб’єктів, кожен з яких, зберігаючи свою самодостатність, дотримується індивідуальної
траєкторії саморозвитку. В цій ситуації постає завдання виявити основні параметри геоекономіки в умовах
глобалізації та її подальшого розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема геоекономічного простору перебуває в полі
теоретичного аналізу багатьох економістів, політологів, культурологів. Серед них в першу чергу привертають
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увагу роботи К. Гаджієва, Е. Гідденса, У. Бека, Е. Тоффлера, А. Неклесси, Б. Ліндсі, А. Гальчинського та інших.
В культурологічно-філософському аспекті геоекономіку досліджують У. Бек, С. Пролеєв, А. Сакун,
В. Базилевич, А. Костіна та інші. Значний доробок в аналізі геоекономіки унеобхіднює виявлення її
особливостей в структурі розвитку сучасного світу.
Мета статті полягає в аналізі структурних складових геоекономічного простору та визначенні його
ролі і місця в просторовій та часовій архітектоніці сучасного глобального світу в економічному, політичному,
культурному, ресурсному та інших аспектах.
Виклад основного матеріалу. Ухвалення будь-якого рішення в політиці, економіці вимагає відповіді
не тільки на питання «хто», «що» і «скільки», але і на питання «де». Тому геоекономічний еволюціонізм
відштовхується від тези про те, що будь-яка економічна діяльність «співвідноситься з певним часом і місцем, а
тому важливим аспектом еволюційних систем є облік просторових залежностей. З прогресом в умовах
транспортування і зв’язку взаємодія між різними політичними та економічними змінними стає значною мірою
залежною від розташування в просторі» [4, с. 223]. Взаємодоповнюючі тенденції глокалізації та глобалізації
економіко-політичної діяльності безпосередньо пов’язані з еволюцією механізмів аллокації умов, ресурсів і
факторів діяльності в геоекономічному просторі, визначаючи ефективність його використання.
Зміна картографії геоекономічного простору обумовлена нерівномірністю розподілу економічних умов
і ресурсів господарства на макро- і міжрегіональному рівнях глобального простору. Це виражається в
перманентному загостренні політичних та економічних суперечностей – між центром і периферією, Північчю і
Півднем, містом і селом, метрополіями і провінціями, елітою і маргіналами тощо. Необхідністю вивчення
механізмів, що дозволяють вирішувати такі все більш складні суперечності, визначають актуальність нового
наукового аналізу і своєчасність його появи [1, с. 740].
У пошуках ефективної моделі сталого розвитку світового геоекономічного простору увага дослідників
логічно все більше фокусується на освоєному просторі людської життєдіяльності, в який включені його базові
інституції. «...Це ритм і одночасно горизонт та режим людського життя, – зазначає М.К. Мамардашвілі, – яке
виробляється в такому вигляді тисячоліттями» [7, с. 72]. І постає як своєрідна соціально-генетична програма, на
якій вибудовується геополітична, геоекономічна, соціальна та інші сфери.
Реалізація моделей життя практично втілюється в діяльному відношенні людини до економічного
простору, відображаючи ефективність функціонування політичної та господарської системи, їх внутрішніх
трансформацій і трансакцій, їх стійкості по відношенню до елементів і зв’язків зовнішнього середовища.
Геоекономічна діяльність безпосередньо пов’язана з часом освоєння певного простору, для одержання з нього
користі при найменших витратах часу як найбільш обмеженого ресурсу життя людини. Людині необхідний
корисний простір, тому вона безперервно балансує між полюсами вилучення максимуму користі з обмеженого
простору і мінімізацією витрат (в тому числі часу) його використання. Взаємодія простору і часу знаходить
своє втілення в ефективності соціально-економічної та політичної діяльності як особливого виду руху, котрий
вимірюється ставленням освоєного корисного простору до часу його освоєння або витрат на це
ресурсів життя [6].
В найбільш загальному наближенні під геоекономічним простором розуміється простір, в якому
проводяться всі види діяльності – соціальна, економічна, політична. Здійснюючи певні витрати, людина
привласнює і відстоює від сторонніх претензій простір ведення свого господарства, освоюється в ньому,
саморозвиваючись через створювані продукти – культурні, економічні, наукові, залучаючи в процес нові
фактори виробництва і діяльності. Тому геоекономічний простір характеризується корисністю, має вартість,
ціну і цінність, знаходить вираз у витратах і можливих здобутках, потребує інвестицій і обіцяє певні блага.
Можна говорити навіть про проблему геоекономічного вибору між простором і часом. Адже інтенсифікація
використання простору в часі неявно передбачає перевагу економічної ефективності й може бути пов’язане з
ігноруванням інтересів конкретних груп населення, які живуть на певній території. Але хоча сьогодні люди
максимально наблизилися до можливості миттєвого переміщення, тобто реально отримали контроль над часом,
з точки зору інтересів суспільства в цілому є неприпустимим ігнорування конкретних характеристик якості
інтенсивності зміни конфігурацій діяльності суб’єктів в глобальних контурах геоекономічного простору, а
також його насиченості силовими полями політичного і ринкового впливу [1, с. 740-742].
Параметри і тенденції еволюції геоекономічного простору відображають логіку і динаміку відтворення
його ендогенних компонентів – людського, технічного, природного, інституційного, організаційного,
інформаційного факторів. Перші три чинники утворюють трансформаційну групу, а три інших відносяться до
трансакційних. Набір цих чинників є інваріантним для суб’єктів діяльності і систем будь-якого рівня, масштабу
і складності, тому результат може бути представлений як функція взаємодії вказаних факторів (людського,
природного, інституційного, організаційного, інформаційного та ін.). Всі вказані фактори є специфічними
компонентами людського буття тільки в реальній взаємодії в процесі реального геоекономічного процесу. У
цьому сенсі геоекономічний простір постає особливим видом життєвого простору, який створюється
«особливою системою відносин між людьми в трансформаціях і взаємодіях факторів» [1, с. 750].
В контексті геоекономічного простору трансформаційні характеристики економічних просторів, або їх
матеріально-речова структура, виступають основою їх диференціації. Наприклад, на макрорівні
трансформаційні фактори представлені відповідно показниками людського потенціалу, рівня технологічного
розвитку, величини і вартості природних ресурсів. Такі компоненти економічних просторів виразно
демонструють їх відмінності. Важливо, що однакових по трансформаційним характеристикам життєвих
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просторів не існує, оскільки кожна людина унікальна, а природні ресурси різних територій широко варіюються
за кількістю і якістю, визначаючи специфічність застосовуваної людьми техніки для їх освоєння. Однак це не
заперечує можливості їх типізації.
Зауважимо, що характеристики, які формують «соціально-польову структуру» економічних просторів,
постають основою їх інтеграції. Простори, які значно відрізняються за кількістю і якістю трансформаційних
чинників, об’єднуються в країни та регіони загальними інституційними основами – правом, традицією,
історією, релігією, культурою, мовою і т.д., що робить їх «трансакційно аналогічними». Така ситуація
характерна для великих державних утворень сучасності, наприклад США, Китаю, Індії і Росії, штати і регіони
яких часто не можна порівняти між собою по матеріально-речовим характеристикам. Але вони мають
«однаковий адміністративно-правовий статус, а їх жителям забезпечуються однакові з населенням інших
штатів/регіонів інституційні умови життєдіяльності» [1, с. 750].
Об’єктом просторової економіки як складової геоекономічного простору в більшій мірі повинні стати
трансформації (і супутні їм трансакції), які безперервно і послідовно перетворюють територіальні умови
господарства в ресурси, потім в чинники і продукти виробництва, які, змінюючи початкові умови, дозволяють
залучити нові ресурси, сформувати фактори і продукти для наступних поколінь.
Умови розвитку геоекономічних процесів вимагають для їх суб’єктів розкриття загальних зовнішніх
природних і суспільних обмежень, які виступають імперативною частиною геоекономічного простору. На
різних етапах еволюції «тієї чи іншої країни існувало безліч дуже різних і несхожих обставин, які вимагали для
забезпечення стабільності розвитку суспільства дотримання певних імперативів. Людям доводилося
підкорятися сукупності умов, що обмежували активність виробничої або іншої діяльності» [8, с. 209]. Зміна
умов, що перевищує пороговий рівень допустимих змін, виступає зовнішнім імпульсом корекції стратегії
розвитку соціально-економічної системи. Наявні умови не можуть бути актуально освоєні в повному обсязі, але
освоєні, доступні умови стають ресурсами, або джерелами факторів розвитку. Якщо географічне середовище є
умовою розвитку, а предмет діяльності – одним з його елементів, то між ними виникає сполучна ланка – ресурс,
який первинно освоєний, але не став ще діючим фактором даного процесу. Ресурси, як природні, так і
суспільні, постають в якості дієвої форми джерел факторів, котрі реально функціонують в
геоекономічному просторі.
На сучасному етапі розвитку геоекономічного простору склалися всі передумови відмови від
традиційного поділу ресурсів на поновлювані (відтворювані) та невідновлювані. До перших зазвичай відносять
трудові, технічні, а також біологічні ресурси. Другу групу складають вода, земельний простір, запаси палива,
корисні копалини, мінеральні ресурси тощо. Як тепер стає зрозумілим, ресурси як феномен господарства і не
повинні відновлюватися в тій трансформаційної формі, в якій вони були залучені. Це означало б просте
відтворення ресурсів, а одночасно і кінець прогресу. Головне в творенні нових ресурсів, які стають засобом і
об’єктом геоекономічних та геополітичних конфліктів і боротьби [2, с. 7-8].
Фактори геоекономічних суперечностей і боротьби та її діючі сили пов’язані з насиченням політичного
та економічного простору новими факторами. Це вимагає перегляду проблеми оцінки багатства і оптимізації
розміщення продуктивних сил на тій або іншій території. На ній розміщуються, зокрема, виробництва, в яких
фактори взаємодіють в мікроекономічних локусах, і розірвати їх комбінацію – означає заблокувати динаміку
економічних процесів. У географічному просторі розміщуються умови і ресурси господарювання, які спільно з
факторами виробництва формують геоекономічний простір. При цьому розміщені ресурси можуть і не перейти
з потенційної форми факторів в реальну, так і не ставши діючими силами господарювання на певній території.
Тоді у великому геокономічному просторі можуть сформуватися локальні економічні. В результаті виникне
суперечність їх масштабів, яка веде за собою підвищення витрат сил та енергій. Це може стати для населення
проблемою і разом з тим імпульсом для майбутньої зміни геоекономічного простору під впливом більш
активних факторів середовища. Розміщені непропорційно факторам умови і ресурси діяльності можуть
виявитися вигідними для суб’єктів геоекономічної та геополітичної діяльності, створивши для них інтенсивний
негативний фон з подальшою зміною картографії. Так, посилення тенденцій націоналізму, здавалося б, слабо
порівнянне з глобалізацією, поєднане з мобілізацією шляхом протиставлення «ворогові» і усвідомлення
загрози, що виходить від нього, може на певний час викликати пожвавлення політико-економічної діяльності на
певній території [6]. Одночасно це змінить конфігурацію геоекономічного простору.
Важливим об’єктом вивчення залишаються результати функціонування геоекономічного простору.
Проблема достовірного виміру досягнутих його результатів, макрорегіонального або мегарегіонального рівня,
постає вкрай актуальною. Картографія геоекономічного простору сама може розглядатися як результат,
оскільки внаслідок розширення соціального світу, світу політики і культури, котрий як результат втілив в собі
міру прагнень людини, відтворюється в новій якості – зі зміненими факторами, ресурсами і новими умовами.
Результат відтворює затрачені ресурси, приносить прибуток, робить можливими нові проекти, змінює умови
картографії геоекономічного простору і формує його нові змісти.
Виходячи з методологічних позицій створеної ним нооекономіки, А.С. Гальчинський акцентує увагу на
багаторівневій специфіці економічного простору, який охоплює не тільки традиційні (конституюючі вартість)
відносини матеріального виробництва, а й увесь комплекс позаринкових цінностей, пов’язаних з формуванням
на основі креативної діяльності людини ноосфери, конструюванням багатоаспектної системи комунікативних
зв’язків людини і суспільства, створенням в кінцевому рахунку соціальних передумов для вільного розвитку
особистості [3, с. 167].

26

Стратегія розвитку України

Функціонування і розвиток геоекономічного простору реалізується як безперервний кругообіг проектів,
умов, ресурсів, факторів. Це свого роду «генетична програма» самоорганізації матеріального людського буття в
координатах певного просторово-часового континууму. Дослідження еволюції геоекономічного простору в
таких його процесах, як модифікація і деградація, трансформації та трансакції, інновації та консервація, набуває
все більшого значення в світі, що глобалізується при інтенсивному пересуванні факторів, захопленні ресурсів,
уніфікації умов в небувалих масштабах. Межі, насиченість, зміни геоекономічних просторів прийшли в рух, що
зумовило в свою чергу також і їх зміну.
Результатом цих змін стало, зокрема, ствердження «грошового ладу», амбіції і вплив якого стають
мірою людських пристрастей і практики. Стали іншими ідеали: всі теоретики і конструктори картографії
сучасності, соціального, політичного, економічного та інших просторів говорять на єдиній для всіх народів і
країн мові фінансових операцій, які набувають смисл і чіткість «природних законів» буття. Фінансова
достатність, успіх – це головна ознака людини в сучасному соціально-економічному середовищі. В динаміці
реального життя, прагматичних поривів і прагнень фінансові ресурси визначають статус індивіда, його
положення в суспільстві, спектр можливостей. Фінансовий успіх в якості мірила значущості і шкали цінностей
тут є універсальним, але по-справжньому крупний успіх дійсно все частіше виявляється вище особистих
зусиль, праці і моралі, стаючи ознакою найвищих досягнень [5, с. 363-366].
В якості моделі архітектоніки геоекономічної конструкції, яка стверджується на планеті, може
слугувати відомий багатошаровий «китайський шар». Геоекономічна конструкція послідовно з’єднує співмірні
види діяльності (економічні, соціально-економічні, політико-економічні, соціально-політичні) в єдине складне
сплетіння економічного простору. На нижньому, географічно локалізованому, рівні здійснюється добування
природних ресурсів та їх використання природозатратною економікою; другий, більш високий локус –
виробництво інтелектуального продукту і його освоєння високотехнологічним виробництвом. На
транснаціональному ярусі – виробництво фінансових ресурсів і застосування технологій універсальної данини в
якості механізму управління індустріальними об’єктами (які в свою чергу породжують потребу в даних
ресурсах) [9, с. 584]. Але транснаціональний характер має також зворотній бік геоекономічного
світовлаштування – стримуваний цивілізацією порив до інволюційного, споживацького використання її
потенціалу з метою одержання короткотривалого прибутку, а також контроль над різними видами асоціальної
практики (корупція, злочинність, агресія). Звідси в легальний сектор проникають правила гри, в яких правовий і
моральний контекст втрачають минуле значення. На «вищому поверсі» – це мережа «штабної економіки»,
система глобального управління метаекономікою, тотальний контроль над платіжними засобами та їх рухом, і
поява єдиної, диверсифікованої системи податкових платежів, здатної з часом перетворити всі землі
геоекономічного універсуму в основу Нового світу – джерела квазіренти [9, с. 597].
Реалізація таких амбіційних цілей вимагає не менш радикальних дій по зміні світового порядку. На
сьогодні прокреслюються два сценарії завершення геоекономічної реконструкції. Одна логічна траєкторія –
мирне закінчення будівництва каркасу Нового світу. Або, іншими словами, тотальної емісійно-податкової
системи. Але тут можуть виникнути суперечності, і в результаті може виникнути перманентний силовий
контроль, нові форми конфліктів і шляхи їх врегулювання, відчуження прав володіння від режиму
користування, масштабний перерозподіл об’єктів власності, ресурсів і енергії. Такою постає картографія
сучасності [9, с. 598].
Геоекономічний простір змістовно розкривається через систему виявлених принципів і
закономірностей його насичення і спустошення, механізмів встановлення пріоритетів, орієнтирів та імперативів
використання його потенціалу. Поступово складається нова парадигма. Вона передбачає компаративне
пізнання природи і специфіки геоекономічної картографії в рамках конкретного простору і часу в
ретроспективному, актуальному і перспективному планах. Тим самим відриваються епістемологічні аспекти
геоекономічного простору, що дозволяють акцентувати увагу на процесах формування та зміни методології
його пізнання і зміни [1, с. 751].
В цьому плані вивчення геоекономічного простору повинно розширити предметну область історичної,
економічної та політологічної науки дослідженнями закономірностей «природного» і «наведеного» розподілу
економічних і соціальних параметрів в просторі, сутності «просторової ренти» і особливостей орієнтованої на
неї поведінки людей, формування і функціонування територіальних соціально-економічних спільнот різного
масштабу, механізмів і результатів їх взаємодії, формування просторового системного ефекту як результату
взаємодії територіальних політичних та соціально-економічних систем. Хоча геоекономічний простір існує в
значній мірі незалежно від рівня його усвідомлення, розвиток уявлень про простір людського життя здійснював
значний вплив на вектори і темпи його трансформації
Висновки. Розгляд геоекономічного простору як економічної категорії дає можливість визначити
методологічну правомірність його аналізу в контексті картографії. Дослідження природи геоекономічного
простору відкриває перспективи вивчення і осмислення розвитку динаміки соціально-економічної системи.
Геоекономічний простір збагачується новими смислами, інтегруючи в себе різні фактори, процеси,
демонструючи їх прояви в нових аспектах. Параметри критеріїв геоекономічного простору дозволяють
зрозуміти специфіку реалізації його сутності в конкретних формах соціально-економічної реальності.
Розуміння сутності геоекономічного простору відкриває широкі можливості зміни домінуючої в суспільній
науці лінійно-рівноважної парадигми пізнання на динамічно-нелінійну, відповідну епістемологічним практикам
сучасної методологічної рефлексії.
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НЕОБХІДНІСТЬ МОЖЛИВОГО
Анотація. В статті досліджується фактор глобалізації як умови створення нової соціокультурної
реальності, показана її роль в нівелюванні культурних, національних особливостей країн і народів.
Визначальними факторами життя соціумів і регіонів стали полікультурність, поліетнічність, які стирають
ідентичність людини. Важливою рисою глобалізації є перехід від національної до глобальної економіки, що
актуалізує проблему етосу національного в сучасній цивілізації.
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МОДУС НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ПАРАМЕТРАХ ГЛОБАЛЬНОГО МИРА:
НЕОБХОДИМОСТЬ ВОЗМОЖНОГО
Аннотация. В статье исследуется фактор глобализации как условия создания новой социокультурной
реальности, показана ее роль в нивелировании культурных, национальных особенностей стран и народов.
Определяющими факторами жизни социумов и регионов стали поликультурность, полиэтничность, которые
стирают идентичность человека. Важной чертой глобализации является переход от национальной к
глобальной экономике, что актуализирует проблему этоса национального в современной цивилизации.
Ключевые слова: глобализация, экономика, культура, национальный, социум, всепланетный, общество.
Kravchenko A.A., Doctor of Philosophy, Professor of the Department of Philosophy and Social Sciences of Kyiv
National Trade and Economic University
THE NATIONAL IDENTITY MODEL IN THE PARAMETERS OF THE GLOBAL WORLD: THE NEED
FOR A POSSIBLE ONE
Annotation. The article explores the factor of globalization as the conditions for creating a new socio-cultural
reality, in leveling the cultural and national characteristics of countries and peoples. The decisive factors in the life of
societies and regions have become multiculturalism, polyethnicity, which erase the identity of a person. An important
feature of globalization is the transition from national to global economy, which actualizes the problem of
national ethos.
Keywords: globalization, economy, culture, national, society, all-planetary, society.
Актуальність проблеми. Розвиток світу в XXI столітті характеризується всеохоплюючою
глобалізацією, що проявляється в динамічному розвитку соціально-економічних систем, національних держав
по-різному: через зростання масштабів міжнародних відносин в умовах більш відкритої світової економіки,
ствердженні наднаціональних структур, що прагнуть до правління світом; через формування єдиного
загальносвітового фінансового та інформаційного простору на фундаменті нових технологій; через виникнення
потоків креативної інформації, яка сприяє експансії масової культури, що через засоби телекомунікації
розповсюджується по всьому світі; через необхідність вирішення на цивілізаційному рівні екологічних
проблем. Процеси, які розгортаються сьогодні на планеті, далеко не однозначні: чи йде світ до
багатополюсного соціуму або ж до монополярної системи правління міжнародної адміністрації, до безмежного
і анонімного простору, який управляється і направляється безликими мережевими організаціями, або ж до
розпаду будь-якої соціальності та утворення нового вселенського порядку. Соціальні, економічні, політичні
зміни утворюють нові смислові конструкції, які не завжди зрозумілі, а механізми дії не вкладаються у
традиційні структури. В такій ситуації постає питання: яка роль глобалізації в сучасному світі, і чи може її
нівелюючому впливу протистояти етос національного, культурно-унікального?
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема глобалізації як визначального фактору розвитку
світу знайшла розгляд в публікаціях У. Бека, З. Баумана, Е. Гідденса, Л. Горбунової, Б. Ліндсі, К. Гаджієва,
А. Костіної, Е. Тоффлера та ряду інших. Глобалізація визначається як головна умова тектонічних змін, які
відбуваються в сучасному світі, породжуючи нові виклики і непередбачувані ситуації. Але відкритим
залишається питання про тотальну роль глобалізації в уніфікації всіх соціокультурних процесів, зокрема
національної специфіки країн і народів.
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Мета статті полягає у виявленні місця і значення національно-культурного компоненту в процесах
глобалізації, фактору створення нової архітектоніки соціально-політичного, економічного і просторовотемпорального існування людини в ситуації системи нових цінностей.
Виклад основного матеріалу. Глобальний світ – наявна реальність, ствердження якої трансформовано
в усталені цінності, знання, соціальні, культурні та політичні пріоритети. Досягнувши вершини своєї
могутності і звершень, сучасна цивілізація на стадії глобалізації переживає духовну трансформацію, пов’язану з
переосмисленням всіх культурних світоглядних імперативів, раціональних основ і форм людського
життєвлаштування.
Глобалізація стала якісно новим етапом експансії західної цивілізації, котра розгорталась в умовах
«об’єднання Ойкумени» (епоха Модерну) у єдине ціле, свого роду «світове село», де всі жителі мало не знають
в обличчя один одного [4]. Сутність трансформацій, що відбуваються, полягає в безпрецедентному збільшенні
проникливості національно-державних кордонів у глобальному масштабі, що веде до широкомасштабного
розосередження власності, багатства, знань, науки, інформації, технологій, отже, дифузії, і перерозподілу
відносної геополітичної могутності й енергії між державами та регіонами. Це процеси, які ставлять під сумнів
загальноприйняті правила гри, а на соціокультурні цінності, стереотипи поведінки тощо діє ерозія, що
практично зводить до нуля можливість контролювати світові події якого-небудь одного центру. «Фактично ми
маємо справу зі зникненням із світової геоекономічної та геополітичної авансцени самого феномену
наддержавності в традиційному її розумінні» [2, с. 5], – зазначає К. Гаджієв.
Отже, йде процес розмивання єдиної лінії світової спільноти, через це великого значення для світових
процесів набувають різні центри сили, в чомусь самостійні, а в чомусь взаємопов’язані, котрі взаємно
конкурують. Одночасно розгортаються також процеси роздвоєння та гібридизації інших сфер суспільного
життя. Так, поряд із тенденцією до нівелювання етнонаціональних, релігійних, культурних ареалів зберігаються
національні культури, які продовжують розвиватися відповідно до мінливих реальностей. Одночасно
розповсюдження «масової культури» поступово призводить до втрати національними культурами своєї
ідентичності. У результаті динамічних технологічних змін відбуваються соціокультурні зміни, пов’язані з
«принципово іншим рівнем суб’єктивації соціальних процесів, що привело до демасифікації, індивідуалізації,
трансформації характеру споживання та його мотивації» [4, с. 112].
Важливим фактором процесів глобалізації як характерної сутності сучасного соціального простору є
розповсюдження новітніх політичних і соціальних інститутів по всьому світу, що визначається рядом вимірів.
По-перше, сьогодні держави концентрують адміністративну владу більш ефективно, ніж традиційні політичні
форми. По-друге, завдяки цьому навіть невеликі держави можуть мобілізувати досить значні соціальні,
культурні й економічні ресурси. По-третє, ринково-капіталістичне виробництво, яке здійснюється масово на
промисловій і сучасній технологічній основі, дозволяє істотно підвищити рівень матеріального добробуту
широких мас населення. По-четверте, це сприяє їх інтеграції в параметрах сучасної світової спільноти та
виступає гарантом її військової могутності. Поєднання всіх цих факторів «робить неможливим протистояння
«незахідного» світу експансії Заходу, що веде до виникнення феномену глобалізації сучасності» [2, с. 6].
Розглядаючи феномен глобалізації, Е. Гідденс вказує, що з метою його адекватного розуміння ідея
«суспільства», яка означає цілісну соціальну систему, повинна бути замінена в соціофілософських міркуваннях
іншою теоретичною перспективою, яка показує організацію життя в просторі й часі. Отже, проблема
просторово-часової дистанції постає ключовою для розуміння не лише сучасності, а й її глобалізації. У нашу
епоху рівень просторово-часової дистанції значно вищий, ніж у будь-який попередній період, завдяки чому
відносини між локальними й глобальними соціальними формами та подіями стають «розтягнутими».
Глобалізація безпосередньо пов’язана з цим процесом «розтягування» простору й часу. Соціальні відносини,
котрі раніше були вбудовані в локальні події та контексти, виокремлюються з них і організовуються по всьому
діапазону простору й часу. Процес дистанціювання простору й часу утворює передумови для розгортання
процесу глобалізації, який спричиняє інтенсифікацію соціальних відносин у всьому світі. Загалом глобалізацію
Е. Гідденс вважає перенесенням інституціональних вимірів, характерних для сучасного Заходу, на інші регіони
світу. Тому вона включає в себе чотири головних виміри: «світову ринкову капіталістичну економіку, систему
національних держав, світовий військовий порядок і міжнародний розподіл праці» [3, с. 49]. Саме ці виміри
утворюють процес глобалізації, феномен якої дозволяє говорити про визначений, єдиний для всього світу
новий якісний стан, котрий є сучасністю.
Потрібно враховувати й такі характерні для сучасного світу явища, як полікультурність, поліетнічність,
багатоскладність суспільства, країн, націй, що стали визначальними факторами життя багатьох соціумів і
регіонів. У результаті сучасну світову спільноту за своїми структурними, організаційними та функціональними
параметрами можна уявити як складну багаторівневу над-систему, що складається з множини
взаємопов’язаних, взаємозалежних підсистем, які співпрацюють і в той же час конкурують і конфліктують між
собою (національні держави, міждержавні й недержавні організації, багатонаціональні корпорації тощо).
Причому кожна з цих систем має «свої закономірності, логіку функціонування та розвитку, власні правила гри»
[2, с. 6]. Це свідчить про нову якість соціального й культурного життя, причому в усіх їхніх аспектах.
Особливий «колорит» і специфіку такому стану речей надають сучасні інформаційні технології, що
сприяють безпрецедентному прискоренню часу, розширенню соціального простору, сутнісній перевазі
динаміки над статикою, які в сукупності посилюють нестійкість і нерівноважність у масштабах усього світу.
Таку ситуацію Дж. Розенау назвав «турбуленцією», або «турбулентним станом», для якого характерні «велика
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складність, високий динамізм, прискорення темпів змін» [9, с. 6]. Можна вважати, що феномени, процеси й
тенденції, породжені інформаційно-телекомунікаційною революцією, нині досягли стану турбуленції (точки
біфуркації), котра в яскраво вираженій формі проявила себе в найбільш відчутних сферах життя людей –
економіці, політиці, соціумі й культурі. Власне, це й складає глобальний простір сучасності. В даному контексті
глобалізація є ознакою формування всепланетного людства, що створює нову реальність і стає надзвичайним
випробуванням для всіх.
Разом з тим, окрім економічного, соціального глобалізація має суто культурний вимір. Процес
глобалізації – це зустріч людства з самим собою як людством, це самопізнання людини і людської природи в
універсальному вигляді всепланетної людської спільноти. Виклик глобалізації – це не тільки «процес утворення
всепланетного людства, водночас вона обіймає ті загальні умови, правила, норми існування, що з’являються
внаслідок виникнення всепланетної людської спільноти» [8, с. 74].
Сьогодні все більше стверджується думка, особливо у представників гуманітарної науки, що
удосконалення засобів комунікації в глобальному інформаційному світі, динаміка цього розвитку докорінно
змінюють ситуацію, впливають на сам характер культури спілкування, отже, і культури загалом. В цій ситуації
національні культури починають втрачати свою «локальність». Утворюється загальна система культури за
рахунок виникнення спільного комунікаційного простору, який «занурює» її (культуру) усередину себе. Тобто
виникає певне утворення, якого раніше не було. Раніше це був простір «між культурами», нині він «накриває»
усю культуру, котра опиняється «всередині» цього простору. Цей простір глобальний, він виникає поза
конкретною культурою. Не окремі культури (як у рамках діалогу між класичними локальними утвореннями)
пов’язують умови комунікації між собою, а сам «комунікаційний простір диктує умови діалогу, умови
всесвітнього культурного діалогу» [6, с. 19].
Масштаб глобалізації відіграє основну роль в осмисленні насамперед сучасних економічних процесів,
найяскравішою особливістю яких сьогодні є перехід від міжнародної до глобальної економіки. До характерних
ознак глобалізації належать: взаємозалежність національних економік і їхнє взаємопроникнення, формування
міжнародних виробничих комплексів поза національними кордонами; фінансова глобалізація – зростаюча
фінансова єдність і взаємозалежність фінансово-економічних систем країн світу; послаблення можливостей
національних держав щодо формування незалежної економічної політики; розширення масштабів обміну й
інтенсифікація процесів руху товарів, капіталів, трудових ресурсів; створення інституцій міждержавного,
міжнародного регулювання глобальних проблем; тяжіння світової економіки до єдиних стандартів, цінностей,
принципів функціонування. Власне, це і постає головною умовою виникнення всепланетарної людської
спільноти – глибоко диференційованої, складно структурованої і суперечливої. В її просторі «побудова
універсальної спільноти, заснованої на началах свободи особистості, демократії і гуманізму, на постулатах
наукового і культурного прогресу, на ідеї вселенської співдружності національних організмів, на повсюдному
розповсюдженні індустріальної економіки – всі вказані цілі і моделі попередньої епохи, при всій їх
привабливості, опинилися сьогодні під питанням» [7, с. 69].
Характеристика глобалізації показує, що сьогодні не може існувати локального соціуму, який міг би
самовизначитися поза світовою спільнотою. Самодостатнє, самозамкнене існування неможливе. Автаркічність
нездійсненна ні для великих і сильних націй (держав), ні для найменших. Ця обставина змінює буття не лише
малих народів чи суспільств, орієнтованих на традиційні цінності. Контекст існування в міжнародній спільноті
теж створює проблеми. Так, самодостатність і незалежність американської і китайської економіки відомі й
очевидні, і саме ці їх якості проходять випробування в контексті глобальних процесів. Не менш важлива ознака
глобального світу полягає у відсутності єдиного нормативного соціального зразка чи моделі для всіх
суспільств, що свідчить про відмінність існуючих у світі соціумів. Глобальне суспільство – не особливий
соціальний лад, а всепланетна система співпраці й співіснування різних соціумів і культур, яка містить у собі
можливості існування світу, хоча й глибоко диференційованого, але все ж таки цілого. Це «випробування
спроможності людей бути разом, їхньої здатності утворювати всепланетну єдність і їхньої волі до такої
єдності» [8, с. 74].
Необхідно враховувати, що глобалізація стала можливою тільки завдяки «провалу політики
колективізму» і рішучості урядів обрати ринкову альтернативу. А головною причиною «успішного наступу»
ринку є те, що інших варіантів просто немає. З точки зору Б. Ліндсі, сучасний «епізод глобалізації» потрібно
вважати «перехідною епохою – неспокійним, але повним надій міжцарюванням; з одного боку – надії на
централізоване врегулювання, з іншого – великі перспективи економічної свободи. Іде боротьба між минулим і
майбутнім, і напруження періодично проривається могутніми потрясіннями» [5, с. 49].
Ця позиція обґрунтовується за допомогою принципу конвергенції, який характеризує здобуття різними
видами економічних відносин ознак схожості при відмінності в рівнях і моделях господарювання, що
здійснюється насамперед завдяки соціально-економічному середовищу. Країни, які знаходяться на різних
рівнях розвитку, мають цілу мережу взаємодій – зовнішню торгівлю, діяльність ТНК, рух капіталів, інновацій,
міграцію тощо, що сприяє конвергенції національних економік. При цьому країни різних цивілізаційних
моделей також можуть прийти до внутрішньої культурної єдності. Фактом є те, що в сучасних цивілізаціях уже
немає «чистих» суспільних утворень, яких не торкнулися процеси глобальних взаємодій і трансформацій.
Глобалізація постає універсальним курсом «всесвітньої історії», формою розвитку її ідеї. Результатом
глобалізації, можливо, найважливішим, є ситуація Постмодерну, в якій відбувається зміна соціальних
ідентичностей. Так, ідентичності Модерну (Нового часу) – держава, нація, світськість, рівність (права людини)
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являють собою антитезу щодо ідентичності «традиційного суспільства» – імперії, етносу, релігії, ієрархії.
Перехід від системи традиційних (старих) ідентичностей до нових і складає основний зміст сучасної
європейської історії. На кінець XX століття, в період бурхливого розвитку глобалізації, Модерн свою програму
виконав, його ідентичності майже повністю витісняють і заміняють собою ідентичності Постмодерну. Проекти
Постмодерну: глобалізація – проти класичних буржуазних держав; класичний космополітизм – проти націй;
новий індеферентизм (індивідуальна міфотворчість) – проти старої установки на секулярність; довільність і
свавілля в ствердженні індивідом свого ставлення до «інших» – проти гуманістичної стратегії «прав
людини» [1, с. 643].
Глобалізація «розплавляє держави, нації витрачають свою композиційну структурність. Одночасно
світськість, традиційні релігії, екстравагантні культи прирівнюються у статусі. Віртуальний поділ свого «Я»
довільними якостями породжує ультраіндивідуалізм. З’являється нова ідентичність – людство. Людина втрачає
свою конкретність, оскільки починає вільно оперувати довільними сегментами зовсім протилежних світоглядів,
дискурсів, мов. В царині духовно-культурної діяльності зникають обмеження, але й немає ніяких орієнтирів.
Кожен може вірити в будь-що, вважати себе та інших ким завгодно, декларувати себе будь-ким» [1, с. 644-645].
Економічний глобалізм являє собою новий спосіб буття людини: замість національних господарств як
самостійних суб’єктів, що діяли на просторах планети, з’являється глобальний суб’єкт – «глобальна
економіка». Діючи на основі визначених геополітичними та геоекономічними інтересами кланів, вона
перетворює національні економіки в частину загального універсального процесу. В своїй цілісності він створює
новий контекст для «цивілізаційного вибору, яким можна назвати долученість конкретного соціуму до певних
культурних засад і відтворення цих засад у процесі власного існування» [8, с. 75]. Причому не просто в режимі
співіснування з іншими спільнотами і культурами, а в розгортанні нового світового економічного порядку, в
якому кожна національна економіка не може мати своєї самодостатності. Як і людина.
Висновки. Отже, в контексті сучасності глобалізація – явище набагато складніше, ніж можна уявити
або подати у формально-логічних доказах. Глобалізація – це не мовна гра, а процес, який створює нову
реальність, а в ній – умови для сучасного цивілізаційного вибору. Він є вибором всіх на користь глобального
суспільства, що є соціальною формою існування всепланетарного людства. Але чи залишиться в глобальному
світі, де стверджується всепланетне людство, місце для національної культури, менталітету, які завжди були
головним чинником унікальності людини та самобутності її життя? Відповідь на це питання в умовах
тотальності економічного фактору заперечує перспективу розвитку національної ідентичності. Але чи може
«всепланетне людство» стати «Новим Градом», в якому будуть вирішені всі проблеми людини?
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Актуальність проблеми. Домінуючі тенденції розвитку світового господарства, мережевізація та
технологізація здійснюють активний вплив на розвиток глобального інноваційного простору, який набуває
нових рис. З одного боку об’єктами торгівлі стають не лише товари та послуги, а і уречевлені результати
інтелектуальної діяльності у вигляді патентів, ноу-хау, ліцензій та ін. З іншого, відбувається поступова
трансформація глобального інноваційного простору та вихід на ринок нових гравців. Динамічність становлення
глобального інноваційного простору потребує постійного аналізу визначальних факторів та, відповідно, тих
змін, що вони провокують.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Глобальний інноваційний простір став об’єктом вивчення
в роботах значної кількості як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, серед яких: Ледерман Д., Саєнс Л.,
Клінгер Б., Городниченко Ю, Свейнар Д., Террел К., Петкова Л., Паламарчук Д., Довгаль О., Чентуков Ю. та
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ін. Разом з тим, сучасний етап інноваційного розвитку в глобалізаційних процесах характеризується новими
тенденціями та особливостями формування. Це в свою чергу потребує детального вивчення та узагальнення
новітніх факторів та особливостей.
Мета статті полягає у вивченні ключових тенденцій та особливостей інноваційного розвитку світової
економіки на сучасному етапі формування.
Виклад основного матеріалу дослідження. Ключовою ознакою сучасного етапу розвитку світового
господарства стає переорієнтація на інноваційний розвиток, який виступає основою Четвертої промислової
революції. Розвиток нелінійних інновацій, як характеристика найрозвиненіших економік світу, є метою
економік-послідовників. Формування глобального інноваційного простору є складним процесом, який
супроводжує сучасний етап розвитку глобальної економіки.
Четверта промислова революція визначає подальше орієнтування і активізацію використання
технологій у виробництві, використання робототехніки, розширення використання мережевих технологій і т.д.
У цих умовах тільки інноваційно орієнтовані економіки є висококонкурентними, відповідно, роль
інтелектуальних чинників розвитку змінюється. Класичними факторами інтелектуалізації економіки є освіта і
наука, однак освіта перестає бути єдиною рушійною силою розвитку суспільства [6]. Характеристиками
сучасного ринку стає «офшоризація» ринку робочої сили, зміна структури виробництва, розвиток можливостей
завдяки технологізації і мережевим технологіям, активний експорт послуг. Розширення рамок інтелектуального
лідерства як здатності до забезпечення конкурентоспроможності в економіці знань в цьому аспекті бачиться як
управління зміною бізнес-середовища [1, С.16]. Такі зміни лягають в основу формування глобального
інноваційного простору нової якості, що набуває характеристик спільного ринку, правила на якому
визначаються ключовими інноваторами.
Формування глобального інноваційного простору - це динамічний процес, що супроводжується
змінами диспозиції серед кран світу, у тому числі і самих інноваційних країн. Інновації набувають ваги для всіх
країн, оскільки стають основою для формування конкурентних переваг в провідних галузях. Для досягнення
високих позицій в рейтингах мають значення як ресурси, так і результати: вхідними ресурсами стають
інститути, людський капітал і дослідження, інфраструктура і складність ринку; результатами стають патенти,
наукові статті та творчі (креативні) результати [5]. В ТОП-20 найбільш інноваційних країн входять країни з
високим рівнем доходів. Ці країни знаходяться на таких позиціях вже кілька років поспіль. Однак в когорту
лідерів поступово починають вливатися окремі країни Азії, зокрема Китай з 25 позиції в 2016 році перейшов
відразу на 22-ю в 2017 році. Ці країни стійко демонструють широку базу інноваційних можливостей, які
полягають в потужних наукових і інженерних системах, активній співпраці науки та бізнесу. За останні десять
років карта інноваційних економік значно змінилася (табл.1)
Таблиця 1
Динаміка економік за Глобальним індексом інновацій, 2007-2017 рр.
Країна
ГІІ, 2007
ГІІ, 2017
Зміна позиції
Ірландія
21
10
+11
Швеція
12
2
+10
Південна Корея
19
11
+8
Ісландія
20
13
+7
Нідерланди
9
3
+6
Норвегія
25
19
+6
Швейцарія
6
1
+5
Данія
11
6
+5
Фінляндія
13
8
+5
Австрія
22
20
+2
Ізраїль
18
17
+1
Сінгапур
7
7
0
Люксембург
10
12
-2
Британія
3
5
-2
США
1
4
-3
Гонконг
10
16
-6
Німеччина
2
9
-7
Канада
8
18
-10
Франція
5
15
-10
Японія
4
14
-10
Бельгія
15
27
-12
ОАЕ
14
35
-21
Джерело: [4, 3]
Вже сьомий рік поспіль глобальним лідером за рівнем інновацій є Швейцарія, яка за останні 10 років
вона покращила свою позицію на 5 пунктів. Найбільше покращення своєї позиції демонструє Ірландія, яка в
2017 році увійшла до десятки самих інноваційних економік світу і приростила 11 позицій. До першої десятки
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7
10
17
1
5
6
4
13
16
25

3
4
1
8
13
12
2
6
15
10

6
3
14
21
5
15
2
8
20
17

1
3
2
7
13
16
11
10
8
5

Креативні
результати

7
4
19
13
6
3
5
1
10
18

Знаннєві та
технологіч
ні
результати

Складність
бізнесу

Інституції

8
10
11
17
9
6
1
4
18
12

Складність
ринку

Швейцарія
Швеція
Нідерланди
США
Великобританія
Данія
Сінгапур
Фінляндія
Німеччина
Ірландія

Людський
капітал
Інфраструк
тура

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Джерело: [ 3]

Економіка

Місце в
рейтингу

увійшла також Швеція, піднявшись на 10 сходинок і зайнявши 2 позицію в 2017 році. Загалом майже всі країни,
що демонструють позитивний приріст (крім Норвегії та Австрії) входили до 20-ти перших країн рейтингу і в
2007 році. Найбільш високі темпи зниження позиції в рейтингу демонструють Об’єднані Арабські Емірати, які
з 2007 року втратили 21 позицію та Бельгія із втратою 12-ти позицій, втративши таким чином своє місце в
ТОП-20. Лідируючу позицію за цей час втратили Сполучені Штати Америки, все ще залишаючись на високих
позиціях. При цьому показники, що включені до цього індексу досить сильно різняться (табл.2).
Таблиця 2
Рейтингування країн ТОП-10 за складовими, місце в рейтингу, 2017 р.

3
11
5
10
4
9
32
18
7
13

Так, Сінгапур демонструє найбільший розрив у своїх показниках займаючи перше місце за рівнем
діяльності інституцій та інституційного забезпечення як такого і аж 32 за рівнем результатів креативної
діяльності. Загалом, країни-глобальні лідери за рівнем інновацій найвищі позиції демонструють в частині
знаннєвомістких і технологічних продуктів та результатів діяльності. До цієї групи індикаторів відносяться
наступні індекси: створення знань, кількість патентів за походженням, патентні заявки, моделі корисності за
походженням, наукові та технічні статті, індекс цитування наукових праць, вплив знань, швидкість зростання
працівників, нові підприємства, витрати на комп'ютерне програмне забезпечення, сертифікати якості ISO 9001,
високотехнологічні виробництва (високі та середні технології), розповсюдження знань, права інтелектуальної
власності, експорт високотехнологічних товарів, експорт послуг ІКТ, чистий відтік прямих іноземних
інвестицій. Значний розрив окремих показників пояснює фокусуванням діяльності окремих країн на певних
видах економічної діяльності.
Загалом в сучасному світі відбувається формування відкритих інноваційних мереж, основним
завданням яких є формування вхідних потоків інновацій або ж ключових факторів, що можуть сприяти
розвитку інновацій. В розвинених країнах, що мають самі високі показники інноваційної діяльності, як
правило, розроблені окремі стратегії розвитку інновацій, спрямовані на активізацію як внутрішнього розвитку,
так і залучення зовнішніх ресурсів. Такі стратегії успішно реалізуються в Швейцарії, Швеції, Нідерландах,
Ірландії, Фінляндії та ін. Так, Швейцарія спрямовує свій розвиток на підтримання всіх ланок інноваційної
діяльності, зокрема зміцнення конкурентоспроможності через збалансовану політику держави у координації з
бізнес-сектором. Значна увага приділяється рівню та якості освіти як джерела висококваліфікованого
персоналу, забезпеченню високого рівня підтримки та фінансування науки, сприянню формуванню
міжнародних мереж. Одним із ключових факторів визначається можливість залучення фахівців з-за кордону і
причому навіть на рівні навчання у вищих навчальних закладах. Загалом студентська мобільність для багатьох
країн стає необхідною умовою для розвитку інновацій, що в свою чергу сприяє формуванню глобального ринку
освітніх послуг. Важливим аспектом є залучення іноземних студентів на найвищих рівнях підготовки фахівців,
що мінімізує витрати на їх початкову підготовку. Найменшим він є для короткострокових і бакалаврських
програм вищої освіти, тоді як істотно вище - для магістерських та докторських програм, що наочно видно за
даними таблиці 3.
Безумовно, для кожної країни є важливим питання не тільки залучення іноземних студентів в свою
національну систему освіти, а й динаміка виїзду своєї молоді на навчання за кордон. Слід зазначити, що цей
показник знаходиться під впливом безлічі факторів. Збільшення потоку тих, хто виїжджає за кордон на
навчання далеко не завжди пов'язане з неблагополучною ситуацією в країні. Так, в Китаї розроблена чітка
стратегія фінансування навчання власних студентів за кордоном, в якій пропрацьовані критерії та стимули для
їх повернення на батьківщину після закінчення навчання. В результаті, в лідерах країн-імпортерів ми можемо
побачити як країни, що розвиваються, так і розвинені країни.
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Таблиця 3
Міжнародна мобільність студентів в країнах ОЕСР,%
Частка іноземних студентів на різних рівнях вищої освіти
Вся вища Короткострокові
країна
освіта
програми
10
13.1
Данія
7
Фінляндія
Німеччина
7
0
Ірландія
7
1,1
Люксембург
44
11,3
Нова Зеландія
19
27,4
Швеція
6
0,2
Швейцарія
17
0
Великобританія
18
5,5
США
4
2,0
ОЕСР
6
3,0
ЄС22
8
4,5
Примітка: * - дані недоступні
Джерело: [2]

Бакалаврські
програми
5.5
5.2
4,4
5,8
25,3
14,3
2,4
9,9
13,7
3,5
4,9
6,1

Магістерські
програми
17
12
12
14
68
23
9
28
37
9
12
13

Докторські
програми
30
19
7
23
85
45
33
53
42
35
27
22

%
росту,
2014/
2013
2
4
7
11
3
18
0
5
3
7
5
4

У таблиці 4 представлені дані щодо чисельності іноземних студентів за країною походження. Серед
основних лідерів країн-імпортерів ми бачимо досить різні країни: Китай, США, Саудівська Аравія, Туреччина,
Японія, В’єтнам, РФ і т.д. Характерно, що динаміка виїзду молоді за кордон з метою освіти також дуже різна в
різних країнах. У таких країнах як Греція, Туреччина, Японія, Великобританія чисельність виїжджають
студентів має тенденцію до зменшення. Тоді як, такі країни, як Саудівська Аравія, В’єтнам, Бразилія, РФ,
Мексика, США та інші, демонструють явну тенденцію зростання. Проте для одних країн така тенденція - це
нарощення потенціалу шляхом залучення нових знань, а для інших – втрата інтелектуальних ресурсів.
Таблиця 4
Чисельність студентів, що навчаються за кордоном, вихідців з країни походження
1998
2000
2005
2010
2015
2017
%,
2017/1998
Китай
151 055
165 348
407 520
570 449
818 803
847 259
561
США
38 208
43 482
52 699
57 506
67 356
68 580
180
Саудівська Аравія
9 941
10 626
12 398
42 651
86 223
85 277
858
В’єтнам
7 858
9 148
20 801
47 268
68 038
70 328
895
РФ
26 096
28 634
39 508
50 403
57 332
56 915
218
Україна
13 064
20 891
26 698
36 203
68 279
76 181
583
Греція
62 059
63 676
41 687
29 226
37 092
37 484
60
Латвія
2 875
3 005
3 486
5 064
5 804
5 737
200
Японія
57 088
59 302
69 273
40 330
30 491
30 850
54
Бразилія
15 596
17 274
19 424
27 753
42 645
43 438
279
Великобританія
28 142
22 328
23 053
24 600
31 433
33 109
118
Мексика
13 149
14 230
23 048
26 072
30 194
30 646
233
Таїланд
21 553
21 007
25 618
28 304
28 672
29 768
138
Швеція
12 819
12 601
13 350
15 540
17 378
17 567
137
Азербайджан
4 882
4 862
4 125
14 302
39 970
41 762
855
Таджикистан
1 292
1 396
3 022
8 342
15 677
20 623
1596
Джерело: [7]
Важливим питанням виступає також результативність інноваційної діяльності, яка класично є високою
у високорозвинених країнах. Водночас, суттєво поліпшують свої результати і окремі країни, що розвиваються,
зокрема: Малайзія, Таїланд, В'єтнам, Філіппіни, Індонезія і Камбоджі. Оцінка ефективності враховує здатність
здійснювати значні вкладення в освіту та дослідження з метою отримання соціального і комерційного ефекту;
кількість інженерних випускників та працівників у сфері науки і техніки; можливості реалізації талантів в
бізнес-структурах; висока частка експорту креативних товарів, витрати світових компаній, співпраця бізнесу і
науки, кількість патентних заявок (табл.5).
При цьому розриви в цих показниках теж досить значні, так, Швейцарія займає перше місце за рівнем
співпраці між університетами та бізнесом, але значно відстає за кількістю дослідників в бізнесі. США
лідирують за рівнем витрат на дослідження і розробки (ДіР) трьох великих компаній, випереджаючи майже на
30% свого наступника – Німеччину. Загалом США майже за всіма індикаторами входять в ТОП-10 самих
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інноваційних економік світу. Як показує аналіз, всі країни-ключові інноватори мають досить високий рівень
результативних показників наукової діяльності.
Таблиця 5
Ключові показники інноваційної діяльності глобальних ключових інноваторів
Країна
Середні витрати
Колаборація між
Дослідники в
Патентні заявки за
трьох провідних
університетами та
бізнесі, на тис.
походженням,
світових компаній
бізнесом, 2016
населення, %, 2015
кількість на
на ДіР, 2016
млрд.ВВП, 2015
Вартість, Оцінка Значення, Оцінка Значення Оцінка Вартість Оцінка
млн.дол.
ранга
(0-7)
ранга
ранга
ранга
Швейцарія
6880,31
0,98
5,80
1.00
46,16
0,65
17,74
0,97
Швеція
2177,94
0,92
5,16
0,91
68,56
0,94
12,34
0,93
Нідерланди
2382,3
0,93
5,50
0,97
59,08
0,86
11,06
0,93
США
11774,73
1.00
5,57
0,98
71,01
0,96
15,99
0,96
Великобританія
3826,19
0,95
5,47
0,96
38,16
0,58
7,37
0,88
Данія
880,30
0,87
4,84
0,89
58,02
0,83
13,09
0,94
Сінгапур
403,62
0,83
5,47
0,95
50,51
0,74
3,11
0,74
Фінляндія
980,14
0,89
5.72
0,99
56,77
0,82
14,63
0,95
Німеччина
8986,88
0,99
5,35
0,94
56,51
0,81
18,71
0,98
Ірландія
1999,59
0,91
5,11
0,90
53,82
0,79
2,74
0,71
Примітка: Систематизовано автором за [3]
Аналіз результатів інноваційної діяльності дозволяє стверджувати, що інтелектуальне лідерство країн,
що входять в ТОП-10 найбільш інноваційних країн підкріплено і забезпечено дуже активною позицією і
політикою держави. Так, за окремими показниками лише деякі з обраних не входять в ТОП-10, однак це може
бути визначено їх орієнтованістю на інші види інноваційної діяльності. Однак деякі країни, що не входять в
десятку найбільш інноваційних економік лідирують за певними показниками. Наприклад, Ізраїль посідає перше
місце в світі за кількістю дослідників на тисячу населення, що є наслідком державної політики щодо
формування інноваційно-технологічного хаба, зі спрощеним оподаткуванням для компаній, які відкривають
свої дослідницькі центри на території Ізраїлю. Китай лідирує за кількістю патентних заявок, як результат
державної довгострокової стратегії, орієнтованої на дуже чіткі, певні показники і цілі. Стратегія від імітації до
інновації в першу чергу проявляється на рівні певних показників і в довгостроковій перспективі може
забезпечити світове лідерство за рівнем інновацій.
Таким чином, формування глобального інноваційного простору як динамічний процес,
супроводжується скороченням розриву між глобальними лідерами і їх послідовниками. У міжнародній
структурі виробництва інновацій зростає роль Китаю, що супроводжується як нарощуванням темпу розвитку
інновацій, так і експорту високотехнологічної продукції. Сприяння розвитку інновацій є першочерговим
завданням держави для забезпечення стійких конкурентних переваг в сучасному світі. Висококонкурентне
середовище вимагає від урядів держав розробки окремої стратегії інноваційного розвитку, спрямованої на
комплексну підтримку пріоритетних галузей, орієнтованих на розвиток економіки знань.
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Актуальність проблеми. Наявність ряду об’єктивних чинників, що призвели до певних труднощів у
розвитку вітчизняного господарства, обумовлюють необхідність пошуку шляхів стабілізації економіки
України за умов обґрунтованої оцінки та виваженого використання її внутрішніх ресурсів, досвіду і переваг
співпраці з країнами світового співтовариства. Вагомим напрямом розв’язання проблем, що забезпечують
сталий економічних розвиток нашої держави є зміцнення її міжнародної конкурентоспроможності. Сприяти
цьому має дослідження теоретичних і практичних питань, пов’язаних із характеристикою передумов, стану,
структури, вимірів, діалектичної взаємодії з категоріями світового ринку, перспектив еволюції міжнародної
конкурентоспроможності України.
Постановка проблеми. Міжнародна конкурентоспроможність як категорія світової економіки
відзначається значним спектром прояву. Вона зачіпає, передусім, рівень, параметри розвитку національного
господарства, передбачає виокремлення притаманних їй об’єктів і суб’єктів, має свій часовий інтервал дії з
позиції виробника продукту та її споживача, та безперервно повинна бути зорієнтована на використання
останніх досягнень сучасної науково-технічної революції. Всебічний розвиток різнопрофільності
міжнародної конкурентоспроможності, специфіки її формування за рахунок внутрішніх та зовнішніх джерел
і особливостей реалізації конкурентних переваг суб’єктів на світовому ринку товарів, капіталів, робочої
сили, послуг виступає важливою умовою для окреслення конкретних сценаріїв розвитку цього процесу.
Особливо проблема пошуку оптимальних напрямів розвитку міжнародної конкурентоспроможності має
суттєве значення для України, оскільки є одним із основних зовнішніх факторів зростання
національної економіки.
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Аналіз досліджень та публікацій. Проблема міжнародної конкурентоспроможності суб’єктів
підприємницької діяльності отримала достатньо широке висвітлення у наукових працях зарубіжних та
вітчизняних вчених. Зокрема, треба відмітити науковий доробок у дослідженні даної проблеми таких вчених, як
М.Портер, П.Кругман, П.Самуельсон, Ф.Котлер, Дж.Гелбрейт, Л.Антонюк, Ю.Макогон, В.Вергун,
Д.Лук’яненко, Л.Петкова, А.Філіпенко, О.Шнирков та інші.
Мета статті. Метою статті є визначення сутнісних рис діалектичної взаємодії конкурентоспроможності
та конкуренції як категорій світового ринку, оцінка стану міжнародної конкурентоспроможності України,
обґрунтування напрямів її розвитку за умови формування підґрунтя для стійких зовнішньоекономічних зв’язків
нашої держави.
Виклад основного матеріалу. Аналіз розвитку національного господарства передбачає розгляд
особливостей його функціонування у попередні періоди, виокремлення параметрів, що характеризують стан
вітчизняної економіки на сучасному етапі та розроблення науково-аргументованих новітніх ринкових,
фінансових, організаційних, технічних, соціальних, екологічних заходів, прогнозів, спрямованих на
забезпечення зростання на інноваційній основі продуктивності праці, ВВП, добробуту населення нашої країни.
У числі стратегічних орієнтирів економічного розвитку України обґрунтування напрямів підвищення рівня
міжнародної конкурентоспроможності вітчизняного виробництва займає одне із провідних місць. Це
обумовлено значенням міжнародних конкурентних позицій нашої країни як вагомого джерела стабільного
розвитку національної економіки, валютних надходжень до державного бюджету, впровадження нових
технологій та формування інноваційних видів виробництва, застосуванням сучасних форм і методів управління
підприємницькою діяльністю, стимулюванням постійної підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних
розв’язувати нагальні проблеми розвитку малого, середнього і великого бізнесу на національному та
інтернаціональному рівнях.
Методологічний підхід до розгляду напрямів розвитку міжнародної конкурентоспроможності України
у площині конкретизації оцінки їх стану, структури, обґрунтування пріоритетних векторів еволюції даного
процесу полягає, перш за все, у дослідженні змісту діалектичної взаємодії останнього з економічною сутністю
конкурентної боротьби суб’єктів господарської діяльності на світових ринках товарів, послуг, капіталів,
робочої сили. Виходячи із найбільш загального аксіоматичного тлумачення змісту міжнародної конкуренції
[1; 2; 3; 4] як суперництва, змагання суб’єктів світового ринку, що має на меті реалізацію максимального обсягу
власного товару, послуг та отримання належного прибутку, слід відмітити наступне. Досягнення зазначеної
мети передбачає, щоб суб’єкт міжнародного бізнесу, насамперед, повинен володіти господарським потенціалом
достатнього рівня розвитку. Йдеться про його виробничі, технологічні, організаційні, управлінські, фінансові,
кадрові, маркетингові параметри, що мають відповідати рівню світових стандартів. Саме це може забезпечити
оптимальне використання власних господарських можливостей задля виготовлення високоякісних продуктів,
що можуть задовольнити міжнародний попит на них.
За даних умов, міжнародна пропозиція та реалізація такої продукції, товарів, послуг на світовому ринку
дозволяє суб’єкту підприємницької діяльності розраховувати на позитивний результат у конкурентній боротьбі
з іншими продавцями, що пропонують покупцям аналогічний за споживчим призначенням продукт. Тому таку
здатність суб’єкта підприємницької діяльності постачати та реалізовувати на певному сегменті світового ринку
з максимально можливою для себе вигодою, товари, послуги можна вважати його міжнародною
конкурентоспроможністю у даний період часу. [5; 27-32; 6; 7; 8; 9].
Наведена логічна послідовність використання можливостей суб’єкта міжнародного бізнесу у створенні
конкурентоздатного товару, послуги, умов їх реалізації фактично віддзеркалює діалектичний зв’язок, взаємодію
між категоріями конкурентоспроможність та конкуренція виробника у сфері інтернаціонального
підприємництва. У якості основних рис діалектичної взаємозалежності категорій міжнародна
конкурентоспроможність виробника та міжнародна конкуренція можна відмітити наступні.
По-перше, конкурентоспроможність суб’єкта міжнародного бізнесу виступає об’єктивною
матеріальною основою його становлення як учасника конкурентного процесу, зокрема, у сфері
міжнародного бізнесу.
По-друге, конкурентоспроможність суб’єкта міжнародного підприємництва є одним з головних,
першим органічним етапом, стадією його формування та розвитку як актора конкуренції на світовому ринку.
По-третє, конкурентоспроможність та конкуренцію у міжнародному бізнесі варто розглядати як парні
діалектично пов’язані, взаємообумовлені, нерозривні категорії ринкової економіки. На практиці, це знаходить
свій прояв у тому, що недостатній рівень конкурентоспроможності суб’єкта міжнародної підприємницької
діяльності веде до припинення його функціонування як учасника міжнародної конкуренції. З іншої сторони,
лише за умови досягнення належного, згідно світових вимог, рівня розвитку науково-технологічного
потенціалу виробника його підприємницька діяльність набуває достатні підстави для здійснення чітко
визначеної мети – вийти на світовий ринок зі своєю продукцією та довести свою конкурентоспроможність уже
на стадії повноправного учасника конкуренції у сфері міжнародного бізнесу.
По-четверте, конкуренція на світовому ринку не є абсолютно пасивною до своєї попередньої стадії
розвитку – конкурентоспроможності суб’єкта міжнародного підприємництва. Успіх чи погіршення його
позицій, компетенцій у конкуренції на світовому ринку безпосередньо впливають на міжнародну
конкурентоспроможність даного суб’єкта підприємницької діяльності наступним чином. За умови успішного
проведення операцій по реалізації своїх товарів, послуг, постійного зростання портфелю замовлень на

№1, 2018

39

продукцію виробника, його конкурентоспроможність не отримує достатньо дійових спонукальних імпульсів
для свого розвитку та набуває характер, що притаманний традиційному виробництву. За умови програшу у
міжнародній конкуренції у виробника посилюється економічний інтерес, виникають стимули для забезпечення
нових напрямів розвитку власної конкурентоспроможності у міжнародному бізнесі з метою виходу на
належний рівень відповідності своєї продукції новим вимогам світового ринку.
По-п’яте, міжнародна конкурентоспроможність за параметром часу дії як основа конкуренції є більш
тривалою. Це, зокрема, знаходить свій прояв у ставленні споживачів до конкурентоздатних товарів, послуг. За
умови коли споживча вартість останніх повністю на належному рівні задовольняє нагальні та нові потреби
покупців, вони будуть зорієнтовані та віддадуть перевагу при здійснення наступних торговельних операцій
саме, наприклад, товарам, що довели на практиці свою надійність та високу якість. Тут, власне, йдеться про
марку товару, імідж фірми, яка їх виробляє і реалізує у межах своєї ринкової ніші, що засвідчує, у тому числі, і
чутливість виробника до оперативного застосування новацій у бізнесі як вагомої складової дотримання
достатнього рівня його міжнародної конкурентоспроможності.
Звичайно, основним фактором, що складає основу тривалої дії міжнародної конкурентоспроможності
виробника виступає високий рівень гарантії якості товару, послуги та відповідного сервісу. У якості прикладу
можна навести світовий ринок легкових автомобілів, де всесвітньовідомі виробники даного товару, постійно
відчуваючи тиск фірм-конкурентів, достатньо тривалий час (інколи і понад 100 років – наприклад, ТНК “Ford”)
утримують свої конкурентні компетенції. Розглядаючи даний аспект діалектичної взаємодії
конкурентоспроможності та конкуренції у міжнародному бізнесі, можна відмітити таке. По-перше, міжнародна
конкурентоспроможність пропонованих на ринку товарів, послуг за умов відповідності останніх світовим
стандартам фактично є безперервною, постійною формою їх існування.
По-друге, торкаючись у цьому зв’язку міжнародної конкуренції, слід відмітити, що вона може мати
місце на перших етапах формування міжнародної пропозиції товарів і послуг та міжнародного попиту на них і
розглядатись як фактор непрямого, опосередкованого пливу на цей процес. На етапі здійснення
зовнішньоторговельних операцій міжнародна конкурентоспроможність товарів і послуг та конкуренції між їх
виробниками, фірмами-конкурентами, покупцями відбувається безпосереднє поєднання цих процесів. При
підписанні ж зацікавленими суб’єктами зовнішньоторговельних контрактів фактично знімаються,
розв’язуються на період дії угоди діалектичні суперечності між економічними інтересами суб’єктів
міжнародного бізнесу, що обумовлені, зокрема, досягнутим рівнем їх міжнародної конкурентоспроможності та
формами конкурентної боротьби між ними.
В цілому, враховуючи зазначені сутнісні риси діалектичної взаємодії категорій міжнародна
конкурентоспроможність
та
міжнародна
конкуренція
треба
відмітити
наступне.
Рівень
конкурентоспроможності суб’єкта міжнародного бізнесу знаходить свій прояв у його конкурентних перевагах,
які реалізуються у процесі міжнародної конкуренції та закріпленням за ним чітко визначеної ніші на світовому
ринку. У даному зв’язку, торкаючись питання про вимір рівня міжнародної конкурентоспроможності суб’єктів
світового господарства, насамперед, окремих країн, безумовно треба брати до уваги зміст існуючих відповідних
рейтингів, що, зокрема, запропоновані Міжнародним економічним форумом (WEF), Міжнародним інститутом
менеджменту (IMD). У наш час, як відомо, узагальнюючим таким рейтингом є Індекс глобальної
конкурентоспроможності, в основі якого лежать 12 параметрів, що характеризують конкурентоспроможність
країн. До них віднесені якість інститутів, інфраструктура, макроекономічна стабільність, здоров’я і початкова
освіта, вища освіта і професійна підготовка, ефективність ринку товарів і послуг, ефективність ринку праці,
розвиненість фінансового ринку, рівень технологічного розвитку, розмір внутрішнього ринку,
конкурентоспроможність компаній, інноваційних потенціал. [10]
З огляду на сутність наведених складових Індексу глобальної конкурентоспроможності, треба
відмітити, що складений на цій основі рейтинг країн світу має всебічний характер. Його спрямованість та
конкретна оцінка країн у такому вигляді скоріше за все визначають стан розвитку національного господарства,
його потенціальні можливості у виокремлених для аналізу сферах суспільної діяльності. Звичайно, вони дають
уяву про основні напрями, що здатні посилити національний господарський потенціал, у тому числі і
міжнародну конкурентоспроможність країни. Але Індекс глобальної конкурентоспроможності, безумовно, не
свідчить про безпосереднє суперництво, боротьбу, змагання між країнами світу. У той час, як міжнародна
конкурентоспроможність країн, окремих суб’єктів підприємницької діяльності у контексті розгляду її реалізації
органічно, що зазначалося вище, пов’язано х конкурентною боротьбою між ними. Саме конкретна стадія, етап
розвитку та фіксація рівня міжнародної конкурентоспроможності суб’єктів господарювання остаточно
встановлюється під час купівлі-продажу товарів, послуг в умовах постійної конкуренції на світовому
ринку [10].
Оскільки мета участі виробника у міжнародній конкуренції полягає у реалізації товарів, послуг, то
обсяги таких зовнішньоторговельних операцій, їх георегіональна, асортиментна структура та динаміка на
практиці виступають у якості конкретних вартісних та кількісних вимірів, геоекономічних векторів розвитку
міжнародної конкурентоспроможності суб’єктів підприємницької діяльності на світовому ринку.
Такий підхід можна застосовувати і до аналізу стану та пріоритетів розвитку міжнародної
конкурентоспроможності
України.
Привалюючі
конкретні
параметри
виміру
міжнародної
конкурентоспроможності України можна визначити у процесі аналізу основних напрямів розвитку
зовнішньоторговельних операцій нашої держави за чітко визначений період часу. Одним із загальних
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синтетичних показників тут є обсяг зовнішньоторговельного обороту України та його динаміка. Певні тенденції
розвитку цього процесу, які, зокрема, свідчать про вектори міжнародної конкурентоспроможності України та їх
реалізацію відображають такі дані.
Таблиця 1
Вибіркова динаміка пікових значень торгівлі товарами і послугами України з регіонами світу за
період 1996-2016 рр. (у млрд дол.США)
Зовнішня торгівля товарами
Роки
Усього
СНД
ЄС
Азія
Америка
Африка
1996
14,4
7,2
3,3
2,9
0,6
0,2
2012
68,8
25,3
17,1
17,6
2,6
5,6
2016
36,3
6,0
13,5
11,7
0,7
3,8
Зовнішня торгівля послугами
1996
4,7
3,5
0,6
0,2
0,1
0,02
2012
14,2
5,8
3,7
1,2
1,4
1,6
2016
9,9
3,7
3,0
1,1
1,1
1,2
Примітка: складено за даними Державної служби статистики України [11].
Розгляд наведених даних дає підстави для характеристики георегіональної міжнародної
конкурентоспроможності України. По-перше, слід відзначити, що загальні обсяги вітчизняної торгівлі товарами
за 20 років збільшилися у 2,52 рази, а за період з 1996 по 2012 рік – у 4,7 рази. Зниження обсягів продажу
українських товарів у 2016 році порівняно з 2012 роком обумовлено, передусім, впливом відомих політичних та
військових подій. По-друге, слід відмітити зростання у георегіональній структурі зовнішньої торгівлі України
частку, що припадає на ЄС, яка у 2012 році порівняно з 1996 роком зросла у 5,1 рази, а за 20 років – більше, ніж
у 4 рази. По-третє, суттєво зменшилися обсяги нашої зовнішньої торгівлі з країнами СНД, особливо за період з
2012 року по 2016 рік вони скоротилися у 4,2 рази. По-четверте, варто відмітити і зростання у вітчизняному
зовнішньоторговельному обороті частки, що припадає на країни Азії, яка збільшилася більше, ніж у 6 разів у
2012 році порівняно з 1996 роком, а за 20 років – у 4 рази. Така ж тенденція характерна і для зростання частки
зовнішньої торгівлі товарами нашої держави з країнами Африки. Динаміка нашої зовнішньої торгівлі товарами
з країнами Америки за зазначений період фактично не змінилася.
Обсяги зовнішньої торгівлі послугами України з окремими георегіонами за наведений час в цілому теж
характеризуються подвійним зростанням. Зокрема, з ЄС – у 5 разів, з СНД – практично за винятком 2012 року –
не змінилися. З іншими георегіонами торгівля послугами у 2016 році залишалася на рівні 2012 року.
У контексті реалізації георегіональної спрямованості міжнародної конкурентоспроможності України за
показником її зовнішньої торгівлі треба відмітити значну переорієнтацію на ринок країн ЄС. Безсумнівно, тут
позитивну роль відіграло включення нашої держави у зону вільної торгівлі з ЄС та реалізація угоди про
Асоціацію України з цим інтеграційним об’єднанням. Все більшу роль у реалізації міжнародної
конкурентоспроможності України відіграють зростання обсягів її торгівлі з країнами Азії та Африки. Разом із
тим, слід підкреслити зменшення присутності вітчизняних товарів на ринках країн СНД, хоч це об’єктивно і не
пов’язано із зменшенням привабливості вітчизняних товарів і послуг для споживачів даного георегіону.
Певну якісну основу сучасного стану міжнародної конкурентоспроможності України можна відстежити
при дослідженні товарної структури її зовнішньої торгівлі. Так, у січні 2018 року обсяг нашого експорту товарів
складав 3,7 млрд дол. США, а імпорт, відповідно, 4 млрд дол.США. Частка машин, обладнання, механізмів та
електротехнічного обладнання становила близько 361 млн дол.США, або біля 9% від загального експорту
товарів за цей час, хоч у відсотках до січня 2017 року вона зросла до 146,6%. По цій товарній позиції нашого
експорту звертає увагу ще незначна частка у експорті України приладів (11,7 млн дол.США), тоді як
імпортуємо їх у 5 разів більше, а машин і устаткування в цілому – у 2,1 рази більше [11].
Окремі тенденції реалізації міжнародної конкурентоспроможності України за показником експортуімпорту видів послуг можна простежити по співвідношенню наступних даних. Так, у 2016 році усього експорт
вітчизняних послуг складав 9,81 млрд дол.США, у тому числі транспортні послуги – 5,3 млрд дол.США,
комп’ютерні – 1,1 млрд дол.США, послуги, пов’язані з подорожами – 2 млрд дол.США. Тут варто відмітити, що
імпорт комп’ютерних послуг за даний період склав 0,18 млрд дол.США. Тобто, вітчизняний експорт по цій
позиції перевищив імпорт більше, ніж у 6 разів. Зважаючи на значний спектр видів вітчизняних послуг, які
підлягають експорту-імпорту, варто відмітити, що загальний вимір міжнародної конкурентоспроможності
нашої держави у цьому напрямі у межах вартісної оцінки можна вважати позитивним. Це відображає і
позитивне сальдо експорту-імпорту послуг України за 2016 рік у розмірі 4,6 млрд дол.США. [11] Щодо якісної
структури експорту-імпорту послуг, то серед пріоритетів збереження тут позитивних тенденцій та маючи на
увазі певні загрози, зокрема, по наданню послуг у сфері трубопровідного транспорту, на перший план мають
виступати збільшення частки у даному експорті інноваційних, телекомунікаційних, фінансових, туристичних,
інформаційних послуг.
Розглянутий зовнішньоторговельний аспект розвитку міжнародної конкурентоспроможності України
зачіпає лише найбільш загальні сторони участі нашої країни у функціонуванні світових ринків товарів і послуг.
На певних світових ринкових нішах вітчизняне виробництво тривалий час займає стійкі позиції. Йдеться про
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продукцію аграрно-промислового комплексу, недорогоцінних металів, продукцію хімічної промисловості,
надання транспортних послуг та інше. Про це свідчить і позитивне сальдо зовнішньої торгівлі України за 2016
рік, яке становило 1,9 млрд дол.США. [11] У частині реалізації міжнародної конкурентоспроможності України
цей загальний зовнішньоторговельний вимір відображає попит на вітчизняні товари і послуги у різних
георегіонах і спонукає до інноваційного розвитку національної економіки.
Висновок. Зовнішньоторговельний аспект розвитку напрямів міжнародної конкурентоспроможності
України є одним із конкретних підходів до оцінки обсягів її реалізації у світовому господарстві. У якості
важливої методологічної основи дослідження у цьому напрямі можна використати сутнісні особливості
діалектичної взаємодії міжнародної конкурентоспроможності та міжнародної конкуренції як парних категорій
світового ринку. Перша з низ є матеріальною основою, стадією розвитку конкуренції і реалізується на світових
ринках в умовах суперництва фірм-конкурентів у процесі здійснення зовнішньоторговельних операцій. Стан,
структура, динаміка, напрями міжнародної конкурентоспроможності України досить чітко відображають її
загальні показники зовнішньої торгівлі, зокрема, параметри товарної, георегіональної структури у вартісних,
відносних, кількісних і якісних вимірах. Зростання обсягу зовнішньої торгівлі нашої країни, орієнтація на
розвиток її пріоритетних напрямів у площині диверсифікації георегіональних зв’язків, оптимізації
інституціональної структури, використання сучасних форм регулювання ринкових відносин на
інтернаціональному рівні, забезпечення виробництва інноваційних продуктів, що відповідають світовим
стандартам складають підґрунтя для стійкості міжнародної конкурентоспроможності України.
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корпоративного управління в акціонерних товариствах з державною участю шляхом використання кращого
досвіду корпоративного управління: зростаючі можливості, потреба в іноземних інвестиціях та концентрація
власності. Виявлено основні напрямки якісного удосконалення політики корпоративного управління в
акціонерних товариствах з державною участю, які повністю враховують потреби й очікування
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Аннотация. В статье проанализированы три основные причины необходимости повышения качества
корпоративного управления в акционерных обществах с государственным участием путем использования
лучшего опыта корпоративного управления: возрастающие возможности, потребность в иностранных
инвестициях и концентрация собственности. Выявлены основные направления совершенствования политики
корпоративного управления в акционерных обществах с государственным участием, которые полностью
учитывают потребности и ожидания заинтересованных сторон.
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DEFINITION OF THE QUALITY OF CORPORATE GOVERNANCE IN JOINT-STOCK COMPANIES
WITH STATE PARTICIPATION
Abstract. The article analyzes three main reasons for improving the quality of corporate governance in jointstock companies with state participation by adopting the best experience of corporate governance: growing
opportunities, the need for foreign investment and concentration of ownership. The main directions of improving the
quality of corporate governance policies in joint-stock companies with state participation are identified, which fully
take into account the needs and expectations of stakeholders.
Key words: quality of corporate governance, quality, Total Quality Management (TQM), stakeholders.
Актуальність проблеми. Визначення якості корпоративного управління в акціонерних товариствах є
надзвичайно важливим питанням, особливо в країнах, що розвиваються, оскільки в них правила корпоративної
поведінки ще не склалися. Функціонування системи корпоративного управління за своєю сутністю є складним
явищем, тому необхідними умовами її розвитку слід розглядати: створення прозорих ринків капіталу, захист
прав власності та інтересів усіх акціонерів. Ефективна система корпоративного управління сприяє розвитку
державного управління на основі верховенства права та розбудові ринкової інфраструктури. Авторами
поставлено завдання визначити перспективні напрями підвищення ефективності управління корпоративними
правами держави в акціонерних товариствах.
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Аналіз досліджень і публікацій. Найбільш визначальними з даної теми дослідження є праці
Х. Уотсона, Е. Фрімена, З. Джансіка, Д. Сміта, Б. Бергмана та Б. Клефсхо, Д. Елкінгтона, К. Меле і М. Колурчіо.
З-поміж праць вітчизняних учених, які досліджують дану тематику, слід назвати роботи В. Базилевича,
Д. Баюри, А. Гальчинського, В. Гейця, О. Грішнової, Ю. Єханурова, Ю. Лупенка, І. Малого, М. Маліка,
Ю. Петруні та інших.
Метою статті – дослідити рівень якості корпоративного управління в Україні та в країнах, де
недостатньо розвинуті ринкові інститути, а також проаналізувати напрями якісного удосконалення політики
корпоративного управління в акціонерних товариствах з державною участю.
Виклад основного матеріалу. Стійкий розвиток економіки України значною мірою залежить від стану
й характеристик корпоративного сектора, як основи ефективного функціонування виробничого, технологічного
і трудового потенціалу, і в тому числі на регіональному рівні. Корпоративний сектор є рушійною силою сталого
економічного та соціального росту країни.
Загалом, про ефективність системи управління державним майном можна говорити, зважаючи на її
спроможність реалізовувати стратегічні цілі управління, забезпечувати ефективність господарювання
державних об’єктів, відповідний рівень дохідності прав власності держави, та гарантувати збереження
державного майна.
Удосконалення системи корпоративного управління в акціонерних товариствах з державною участю є
передумовою, яка сприятиме залученню інвестицій у реальний сектор економіки. З даними Державної служби
статистики України на 1 січня 2018 в державі зареєстровано 14 710 акціонерних товариств, із них публічних
акціонерних товариств – 2186 (табл. 1). Тобто акціонерні товариства становлять трохи більше 6% від загальної
кількості підприємств в країні, але, тим не менш, виробляють близько 85% ВВП.
Таблиця 1
Динаміка акціонерних товариств в Україні у 2010–2018 рр.
Роки
Товариства
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Публічні

-

194

926

995

4215

4170

4135

3122

2186

Приватні

-

172

1326

1334

3490

3494

3476

4348

5076

-

-

-

-

7966

7918

7736

7448

15630

15529

15 206

14710

Відкритого типу
10058
9480
7962
7203
Закритого типу
20502
19649
17804
16589
Товариства, які
змінюють форму 8526
власності
Всього
31100
30169
28748
26121
16231
Джерело: розраховано та складено авторами за даними [1].

Визначення якості корпоративного управління в акціонерних товариствах є надзвичайно важливим,
особливо в країнах, що розвиваються, оскільки ці країни не мають давніх традицій створення інфраструктури
фінансових установ. Авторами розглядається проблема вимірювання якості корпоративного управління з
метою задоволення інтересів і потреб ключових зацікавлених сторін в Україні, де ринки все ще розвиваються, з
метою вдосконалення корпоративного управління в акціонерних товариствах з державною участю.
Постійне вдосконалення системи правил, практик і процесів, за допомогою яких спрямовується і
контролюється діяльність компанії, зокрема, збалансування інтересів багатьох зацікавлених сторін — це те, що
може допомогти кожній компанії постійно переходити на якісно новий рівень розвитку [2].
Визначення впливу якості корпоративного управління на ринок акцій товариства у комплексі інших
факторів майже не підлягає математичному опису. Здебільшого аналітики здатні оцінити існуючий рівень
корпоративного управління за минулими ознаками, у майбутньому зміни якості непередбачувані [3]. Якість
корпоративного управління – один із найважливіших аспектів, що беруть до уваги при виборі об'єктів
інвестування [4].
Ефективне корпоративне управління в акціонерних товариствах з державною участю є органічною
частиною масового економічного та фінансового розвитку. Нові ринки можуть подолати розрив у якості
корпоративного управління шляхом прийняття принципу належної політики корпоративного управління,
підтримки макроекономічної та політичної стабільності. В Україні існує безліч причин для покращення якості
корпоративного управління в акціонерних товариствах з державною участю шляхом прийняття кращого
досвіду корпоративного управління. Автори даної публікації підкреслюють три з них: зростаючі можливості,
потреба в іноземних інвестиціях та концентрація власності. Компанії з кращою політикою корпоративного
управління значно більше коштують на ринку. Прийняття досвіду вдосконалення політики корпоративного
управління в акціонерних товариствах з державною участю є дуже важливими для країн із слабким правовим
захистом інвестицій.
За словами Х. Уотсона [14], корпоративне управління базується на трьох ключових принципах.
Перший – принцип поваги до власності, який стосується особистого догляду за ресурсами. Другий принцип
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стосується управління, яке спрямовує особу на відповідальність за користування ресурсами, які він делегував
власникові. Корпоративне управління означає, що вартість капітальних інвестицій зберігається та збільшується
завдяки активній діяльності. Третій принцип стосується відповідальності та представляє владу й ресурси від
власника до призначеного розпорядника, яка створює рівень відповідальності, що відповідає розміру
повноважень і розподіленим ресурсам. У структурі корпоративного управління власниками є зацікавлені
сторони. Належна політика корпоративного управління має бути спрямована на забезпечення умов для компанії
з метою розгляду інтересів широкого кола учасників (зацікавлених сторін, таких як споживачі, акціонери,
працівники, державні установи та суспільство), в яких працює корпорація [14].
У літературі розглядаються дві різні моделі корпоративного управління: перша стосується вартості
моделі акціонера, англо-американської моделі, де основним завданням компанії є максимальна вартість
акціонера. Друга представляє модель зацікавлених сторін, модель Рейнланда [5], з різними групами включаючи співробітників, клієнтів, споживачів і т. д., чиї інтереси повинні бути збалансовані. За словами Д.
Сміта [13], основна відмінність моделі між зацікавленими сторонами та акціонерами – «теорія зацікавлених
сторін – вимагає розгляду інтересів усіх зацікавлених сторін, навіть якщо зменшити прибутковість компанії.
Іншими словами, згідно з теорією зацікавлених сторін, не зацікавлені сторони можуть розглядатися як "засоби"
для "завершень" рентабельності»; в рамках теорії зацікавлених сторін інтереси багатьох не акціонерів також
розглядаються як "завершення".
У досягненні передового досвіду система зацікавлених сторін може відігравати важливу роль. З одного
боку, звільнення потенціалу зацікавлених сторін є відповідальним за виконавчий обов'язок, а з іншого боку,
рада повинна нести відповідальність за гарантію правильного балансу та вигоди серед них. Ідеальна
продуктивність може бути реалізована тільки в тому разі, якщо люди покладаються на компанію, і якщо вони
поділяють цінність та бачення компанії. Погоджуємося з авторами, які помітили взаємозв'язок між власниками
та зацікавленими особами, підкреслюючи, що основною метою компанії є створення прибутку, що доповнює
відносини із зацікавленими сторонами. Менеджери відіграють особливу роль у діяльності компанії. Крім того,
менеджери зобов'язані піклуватися про добробут всієї компанії, керувати різними її складовими в одному
напрямку та підтримувати їх рівновагу.
Акціонерне товариство повинно взяти на себе зобов'язання продовжувати використовувати кращий
досвід політики корпоративного управління. Правильна політика корпоративного управління дає змогу
ефективно управляти бізнесом. Реалізація ефективної політики корпоративного управління дає можливість
акціонерним товариствам з державною участю отримати оптимальні результати для всіх зацікавлених сторін.
Тому політика корпоративного управління в акціонерних товариствах з державною участю полягає в тому, щоб
збільшити вартість зацікавлених сторін, захищати інтереси зацікавлених сторін та інших акціонерів,
забезпечити вищий рівень корпоративного лідерства. Акціонерні товариства з державною участю створені для
досягнення мети, місії чи цілі, але їм вдасться це зробити, лише якщо вони задовольнять потреби й очікування
зацікавлених сторін. Зацікавлені сторони мають право надавати щось компанії або взяти щось від компанії.
Кожна зацікавлена сторона має свої власні очікування та потреби, і вони не виключають один одного. Головне
завдання полягає в різноманітності інвестицій, які в компанії існують у різних групах інтересів. Різні групи
зацікавлених сторін відіграють різні ролі стосовно компанії й можуть бути класифіковані відповідно до їх
важливості для діяльності компанії. Роль менеджера полягає у мобілізації сенсу відповідальності всіх
зацікавлених сторін. Крім того, менеджери повинні використовувати операційну модель корпоративного
управління в акціонерних товариствах та їх розвитку для залучення, організації й регулювання змін рівноваги
відповідно до інтересів зацікавлених сторін, яку розробили автори (див. рис. 1). Жодна зацікавлена сторона не є
незалежною у процесі створення цінностей. Щодо пакетів акцій у кожній групі зацікавлених сторін, вони
багатогранні та взаємопов'язані між собою. Реалізація капітальних доходів вимагає, щоб менеджер також
звертав увагу на частки споживачів й працівників.
З. Джансік [12] розробив модель обміну та спілкування із зацікавленими сторонами компанії, яка
базується на маркетингу відносин. Він підкреслює широкий діапазон відносин, де компанія повинна бути
задіяна й управляти ними одночасно. Згідно з різними рівнями обміну акціонерне товариство з державною
участю повинно прийняти свою комунікативну діяльність, щоб підтримувати добрі стосунки з її численними
зацікавленими сторонами. Дослідник наводить приклад, згідно з яким компанії мають три основні рівні обміну
та спілкування з численними зацікавленими сторонами (автор дає 24 різні зацікавлені особи). Зацікавленість
первинної компанії – це ті, з якими обмін та комунікація неминучі (акціонери, працівники, споживачі,
конкуренти, постачальники та регулювання). Другий рівень – це зацікавлені сторони, з якими обмін
необхідний, а останній рівень – зацікавлені сторони, з якими спілкування бажано. Передусім зацікавлені
сторони піклуються про рентабельність активів, хоча вони мають незначний прямий вплив на продуктивність
компанії. Щодо якості корпоративного управління в акціонерних товариствах з державною участю, то
необхідний збалансований погляд на оцінку ефективності основних складових, які безпосередньо впливають на
ефективність діяльності компанії. Для більшості компаній є три найважливіші групи зацікавлених сторін
("велике дерево"), які найбільше впливають на продуктивність компанії. Щодо задоволення зацікавлених
сторін, то не можна задовольнити одного зацікавленого учасника на шкоду іншому в довгостроковій
перспективі. Часто підкреслюють, що клієнти найважливіші зацікавлені сторони, але якщо працівники компанії
виявляють невдоволення протягом тривалого періоду, вони не надаватимуть необхідний рівень послуг для
задоволення потреб клієнтів. Аналогічним чином, зниження цін протягом тривалого періоду з метою залучення
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клієнтів не може підтримуватися з позиції зацікавлених сторін.

Рис. 1. Операційна модель корпоративного управління та розвитку в акціонерних товариствах з
державною участю
Джерело: розроблено авторами
Багато-хто у "керуванні зацікавленими сторонами" визнають головну проблему, як вирішення
первинної проблеми, або "які зацікавлені сторони є більш важливими" чи "як ми вдаємося до компромісів серед
зацікавлених сторін". Е. Фрімен [10] розглядає це як тимчасову проблему і вважає інтереси зацікавленої
сторони спільними та взаємопов'язаними по суті. Говорити про інтереси зацікавлених сторін як спільних, а не
як протилежних досить важко. Складно знайти спосіб задоволення інтересів усіх зацікавлених сторін. Простіше
дійти компромісу. Першочерговою відповідальністю менеджера є створення максимально можливих цінностей
для зацікавлених сторін. Якщо інтереси зацікавлених сторін стосуються обов'язків менеджера, він повинен
досліджувати проблеми, щоб узгодити ці інтереси, щоб кожен отримав ще більше цінностей. Якщо менеджери
змушені вдаватися до компромісу, то вони повинні робити це уважно, спостерігаючи проблему з більшою боку.
Під час створення цінностей для зацікавлених сторін, на думку Е. Фрімена [10], менеджери повинні
зрозуміти, що бізнес повністю перебуває в царстві гуманізму. Підприємства – це людські інститути, де є люди з
усією складністю і не хочуть просто відігравати свої соціальні ролі. Управління зацікавленими сторонами
може, по суті, мати кращі наслідки для всіх зацікавлених сторін, оскільки воно усвідомлює, що інтереси
зацікавлених сторін є взаємними. Якщо одна із зацікавлених сторін керується лише власними, а не взаємними
інтересами, вона втратить підтримку інших або може бути прийнято рішення про створення мережі інших
зацікавлених сторін для створення цінностей.
Традиційні – прибуток на активи або прибуток на акцію, орієнтовані на загальні фінансові результати,
досягнуті компанією за звітний період. Виходячи з цьoго неможливо отримати інструкції з просування в
компанії. Традиційні заходи носять одновимірний характер, тому сучасні компанії намагаються побудувати
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свій успіх вище за фінансовий, знаючи, що фінансовий успіх в короткостроковій перспективі не гарантує такого
ж успіху протягом тривалого періоду. Сприйняття цього мономірного заходу – це спосіб поважати інтереси
зацікавлених сторін, зокрема, повернення інвестиційних коштів, і зацікавлені сторони самі навряд чи можуть
безпосередньо впливати на результати діяльності компанії. Намагаючись максимально збільшити вартість
акціонерів, менеджери ігнорують соціальні обов'язки, а отже, втрачають можливість збалансувати різні потреби
й інтереси зацікавлених сторін.
Найважливішим моментом (зосередженням) у наближенні до управління якістю є споживач. Якість –
це створення результатів, які задовольняють або перевершують очікування споживача. Дисципліна управління
задоволеністю споживачів підкреслює, що, порівнюючи очікувану і задану вартість, споживач може
реалізувати різні рівні задоволеності, від того, що він не задоволений тим, що задоволений і навіть радий, коли
отримує вищу цінність. Б. Бергман та Б. Клефсхо [6] описують якість продукту як "здатність задовольняти або
переважно перевищувати потреби й очікування клієнта".
Щодо якості корпоративного управління, то необхідно, щоб управління було поділено на частини: а)
загальне стратегічне керівництво компанією; б) нагляд за глобальною системою; в) управління компанією
внаслідок досконалості; г) моніторинг компанії, що стосується координуючих законів, етичної поведінки та
соціальної відповідальності [7]. Перші два завдання є обов’язками директорів і повноваженнями ради
директорів, а генеральний директор відповідає за третю і четверту позиції. Однак функція корпоративного
управління не обмежується лише радою директорів і генеральним директором. Те, як генеральний директор
сприймає відповідальність і надає повноваження, а також створює синергію між зацікавленими сторонами для
досягнення мети компанії, є частиною системи корпоративного управління.
Визначення якості політики корпоративного управління полягає в тому, щоб встановити рівень
задоволення діючих зацікавлених сторін і джерело даних для покращення послуг з метою досягнення
бездоганного обслуговування.
Окрім вивчення літератури, в якій розглядається ефективність та якість політики корпоративного
управління, нами використано відомі моделі: мережа обслуговування, отримання прибутку, балансова оцінка
картки та управління вартістю відносин. Якість можна розглядати і з позиції корпоративної стійкості, яка
знаходить прояв у "задоволенні потреб прямих та непрямих зацікавлених сторін фірми, без шкоди для її
здатності задовольняти потреби для майбутніх зацікавлених сторін" [8].
Д. Елкінгтон [9], який використовує потрійну перспективу, вважає можливою стійкість організації,
якщо досягнуто мінімальної ефективності в трьох так званих "П-областях". Три П – персони, планети та
прибуток. На його думку, основний момент полягає в тому, що "суть справи" організації є не тільки
економічно-фінансова. Організація несе відповідальність також за соціальне та екологічне середовище. У цьому
аспекті організації необхідно знайти баланс між економічними цілями (прибутком) та іншими цілями,
пов'язаними з соціальним та екологічним середовищем.
Загальне управління якістю (англ. Total Quality Management, TQM) – загальноорганізаційний метод
безперервного підвищення якості всіх організаційних процесів.
У широкому сенсі якість підкреслювалася як система якості або загального управління якістю (TQM).
Якість у цьому разі не тільки характерна для товару або послуги, але і для компанії. Система якості включає
відносини між клієнтом і компанією, а також всі процеси і учасників створення високоякісного продукту або
послуги. В останні роки спостерігається тенденція до розвитку системи якості, яка передбачає єдину систему
управління якістю, управління навколишнім середовищем в єдиній системі управління. Метою цього є
реалізація ідеї досконалої ділової активності як остаточного кроку в зміні системи виробництва й надання
послуг. Мета акціонерних товариств з державною участю – збільшити ефективність як здатність організації
адаптуватися до обставин, що змінюються, прийнятної для всіх зацікавлених сторін.
К. Меле і М. Колурчіо визначають досконалу ділову активність як бездоганність, яку ця компанія
реалізувала (досягла) на ринку [11].
Існуюча інтегральна система управління є одним із кроків на шляху реалізації передового досвіду
бізнесу. Для успішної реалізації досконалої ділової активності необхідно внести дві зміни в організаційний
аспект корпоративного управління в акціонерних товариствах з державною участю. По-перше, очікування та
потреби зацікавлених сторін повинні бути перевищені і, водночас, варто збільшити цінність зацікавлених
сторін. По-друге, слід стимулювати процес безперервних інновацій, які мають привести до досконалої ділової
активності, що відображає досягнення цінності зацікавлених сторін. Вище керівництво має ключове завдання в
реалізації цих змін, щоб організація могла досягти сумісної переваги та довгострокового існування фірми за
рахунок переваг бізнесу та зацікавлених сторін як основних цілей корпорації.
Аналіз літератури дав змогу дійти висновку, що необхідно розробити якісне корпоративне управління в
акціонерних товариствах з державною участю, яке повністю враховує потреби й очікування зацікавлених
сторін. Подолання очікувань зацікавлених сторін є ключовим фактором, який визначає рівень задоволення та
лояльність інших. Це є передумовою для процесу залучення зацікавлених сторін, однією з основних умов
успіху компанії.
Загалом, це дослідження дає знання про рівень якості корпоративного управління в Україні та в
країнах, де недостатньо розвинуті ринкові інститути, а також напрямки підвищення якості політики
корпоративного управління в акціонерних товариствах з державною участю. Головним питанням підходу
зацікавлених сторін є чітке визначення пріоритетів у наданні послуг зацікавленим сторонам. У цьому сенсі
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можна запитати, чи достатньо звернути увагу на основних зацікавлених сторін, або іноді роль найменш
важливої зацікавленої сторони може мати вирішальне значення (ЗМІ, політичні фактори).
Висновки. Необхідно розробити якісне корпоративне управління в акціонерних товариствах з
державною участю, яке повністю враховує потреби й очікування зацікавлених сторін. Зустріч і подолання
очікувань зацікавлених сторін є ключовим фактором, який визначає рівень задоволення та лояльність інших. Це
є передумовою для процесу залучення зацікавлених сторін, що розглядається одним з основних умов успіху
компанії. Авторами публікації вперше розроблено власну операційну модель корпоративного управління та
розвитку в акціонерних товариствах з державною участю для залучення, організації та регулювання змін
рівноваги відповідно до інтересів зацікавлених сторін.
Загалом, це дослідження дає знання про рівень якості корпоративного управління в Україні та в
країнах, де недостатньо розвинуті ринкові інститути, а також напрями підвищення якості політики
корпоративного управління в акціонерних товариствах з державною участю. Головним питанням підходу
зацікавлених сторін є чітке визначення пріоритетів у наданні їм послуг. У цьому сенсі можна запитати, чи
достатньо звернути увагу на основних зацікавлених сторін, або іноді роль найменш важливої зацікавленої
сторони може мати вирішальне значення (ЗМІ, політичні фактори).
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Актуальність проблеми. На сьогоднішній день, в умовах посилення участі України в інтеграційних
процесах, постає нагальною проблемою питання підвищення ефективності транспортного сектору нашої
країни, що в перспективі може стати потужним стимулом до соціально-економічного зростання. Адже
забезпечення надання транспортних послуг високої якості відкриває можливість отримання вигод від реалізації
повною мірою транзитного потенціалу й впливає на участь країни у міжнародній торгівлі товарами й
послугами. Імплементація ж світового досвіду стратегічного розвитку транспортного сектору України можлива,
насамперед, шляхом приведення до відповідності законодавства, норм і правил ведення бізнесу, впровадження
кращої світової практики у вітчизняну економіку.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженням процесів модернізації та стратегічного
розвитку транспортної системи України займалися такі видатні вчені, як О. І. Амоша [1], М. Н. Бідняк [2],
В. В. Біліченко, Н. М. Бондар [3], В. Борщевський [4], З. В. Валіулліна [5], В. М. Геєць, В. П. Гудкова [6],
Т. Г. Затонацька [7], Л. С. Козак [9], О. І. Никифорук [10], І. П. Садловська [11], Є. М. Сич, О. М. Парубець [12],
А. І. Стрілець [13] та інші. Водночас, зважаючи на наявність глибоких та ґрунтовних наукових праць, питання
стратегічного розвитку транспортного сектору України залишається не вирішеним повною мірою й потребує
подальшого більш детального дослідження.
Мета статті. Все вищезазначене дозволяє сформулювати основну мету статті: дослідження світового
досвіду стратегічного розвитку транспортного сектору та розроблення практичних рекомендацій щодо
імплементації кращої світової практики у даній сфері в економіку України.
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Виклад основного матеріалу. Аналіз структури ринку як вантажних так і пасажирських перевезень за
останні роки вказує на зміни динаміки майже за всіма видами транспорту, що є віддзеркаленням соціальнополітичної ситуації в нашій країні (табл. 1). З наведених даних видно, що левова частка перевезень припадає на
наземний транспорт, яким протягом 2016 року було перевезено 99,6% вантажів та 99,8% пасажирів, що вказує
на важливість даних видів транспорту для економіки України. Домінуючу роль у перевезенні вантажів відіграє
автомобільний і залізничний транспорт (70,4% і 22,2% за 2016 рік відповідно), у сфері пасажирських перевезень
у 2016 році зросли показники роботи лише на авіаційному транспорті, хоча частка у загальній кількості
перевезених пасажирів даним видом транспорту залишається досить незначною.
Таблиця 1
Основні показники роботи транспорту України *
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Перевезення вантажів за видами транспорту, млн. т
Транспорт
1727
1850
1801
1802
1623
1474
1543
залізничний
426
461
431
436
386
350
343
морський
3
3
3
3
3
3
3
річковий
7
6
4
3
3
3
4
автомобільний 2
1139
1227
1235
1236
1131
1021
1086
авіаційний
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
трубопровідний
152
153
127
125
100
97
107
Відправлення (перевезення) пасажирів за видами транспорту, млн. пас.
Транспорт
6517
6621
6455
6231
5902
5167
4854
залізничний
405
408
407
404
389
390
389
морський
0,1
0,1
0
0
0
0
0
річковий
1
1
1
1
1
1
1
авіаційний
6
7
8
8
6
6
8
автомобільний (автобуси) **
3558
3452
3321
3197
2913
2250
2025
тролейбусний
1087
1189
1158
1103
1097
1081
1039
трамвайний
700
785
786
744
770
739
694
метрополітенівський
760
778
774
775
726
700
698
Примітки: * інформацію за 2014-2016 роки наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної
Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції; ** з урахуванням перевезень,
виконаних для власних потреб, та комерційних перевезень, виконаних фізичними та юридичними суб’єктами бізнесу.

Джерело: побудовано авторами за даними [14, с. 161]
Обсяги зовнішньої торгівлі послугами України мають тенденцію зростання, до того ж у структурі
зовнішньоторговельного обороту транспортні послуги посідають друге місце. Однак за останні роки Україна
значно втратила досягнуті раніше позиції на світових ринках транспортних послуг (табл. 2).
Таблиця 2
Експорт-імпорт транспортних послуг, тис. дол. США
Вид послуг

2010

2012
2013
2014
2015
2016
Експорт
Транспортні послуги
7835176,2 8531843,0 8305848,5 6101923,5 5263155,3 5300545,6
послуги морського транспорту
1234311,6 1241240,3 1123732,6
850878,8
735935,8
661619,1
послуги річкового транспорту
72735,7
63091,2
42299,6
46342,3
44494,8
29944,4
послуги повітряного транспорту
1181929,8 1510704,9 1333178,2 1071262,5
853618,5
882840,3
послуги залізничного транспорту
1487123,1 1586646,9 1613856,3 1098830,7
751254,1
561118,6
послуги автомобільного транспорту
254043,4
452364,2
478396,4
459623,7
249071,0
237949,1
послуги трубопровідного транспорту
3357722,5 3248222,6 3335629,6 2207902,0 2258041,9 2630686,4
Імпорт
Транспортні послуги
1178914,9 1727384,9 1716437,5 1376552,3 1153393,5
989274,8
послуги морського транспорту
143070,3
202830,1
195795,1
243651,7
191729,0
141180,7
послуги річкового транспорту
1214,8
372,6
360,8
1087,6
600,8
351,1
послуги повітряного транспорту
447611,9
641287,7
643550,4
431037,6
466937,6
357465,0
послуги залізничного транспорту
463495,6
643002,6
626973,1
431305,2
287002,5
259877,0
послуги автомобільного транспорту
108526,9
194594,4
197221,1
189804,7
91845,4
114860,7
послуги трубопровідного транспорту
600,4
877,5
3512,2
52588,0
98123,3
87229,5
Примітки: інформацію за 2014-2016 роки наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки
Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

Джерело: побудовано авторами за даними [14, с. 37]
Найбільшими торговельними партнерами України з експорту транспортних послуг протягом 2016 року
були Російська Федерація (52,3%), Велика Британія (4,5%), Швейцарія (4,4%), Німеччина та Туреччина (по 3%).
Найбільші обсяги імпорту послуг транспортного сектору здійснювалися також до Російської Федерації (14,7%),
Німеччини (14,3%), Словаччини (9,7%), Туреччини (7,2%), Польщі (6,2%), Швейцарії (3%) [14, с. 41].
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Внесок транспорту в економіку України в контексті загальної доданої вартості як частки від ВВП
інтерпретується наступними даними: підприємствами транспортного сектору у 2016 році створено
195289,9 млн. грн. загальної доданої вартості, що становить 8,2% ВВП країни (у фактичних цінах) Однак
капіталовкладення і витрати на модернізацію та розширення транспортної інфраструктури залишаються на
доволі низькому рівні – інвестиції, які вкладаються у розвиток транспортного сектору України, становлять
1,05% від ВВП (25107,8 млн. грн.), що свідчить про недостатню увагу та низький пріоритет розвитку
транспортного сектору з точки зору державних видатків (рис. 1).
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Рис. 1. Обсяги капітальних інвестицій у транспортний сектор України у 2016 році, млн. грн.
Джерело: побудовано авторами за даними [8]
Можна побачити, що левова частка капітальних інвестицій припадає на наземний та трубопровідний
транспорт, при чому 13924,8 млн. грн. вкладено в транспорт та складське господарство в м. Києві.
Необхідно зазначити про поступове скорочення капітальних інвестицій у транспортній галузі за
рахунок коштів державного бюджету і збільшення обсягів надходжень іноземних інвестицій. Найбільші
іноземні інвестори у транспортний сектор України у 2016 році (рис. 2) були з наступних країн: Кіпр
(інвестовано 373944,1 тис. дол. США), Велика Британія (125276,4 тис. дол. США), Нідерланди (109758,5 тис.
дол. США), Німеччина (92706,6 тис. дол. США). Залучення інвестицій у розширення та модернізацію
транспортної інфраструктури стимулює мобільність робочої сили та інтенсифікацію як міжнародного, так і
внутрішнього товарообігу.

Нідерланди
10,4%

Російська
Німеччина Федерація
3,1%
8,8%

Франція
2,4%

Монако
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Мальта
3,4%

Інші країни
19,5%
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Британія
11,9%
Кіпр 35,5%

Рис. 2. Структура прямих інвестицій (акціонерного капіталу) за видом економічної діяльності
«Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність» у розрізі країн світу станом на
31.12.2016 року
Джерело: побудовано авторами за даними [14, с. 18]
Вітчизняні науковці, виокремлюючи низку проблем у функціонуванні системи транспорту, акцентують
увагу на тому, що стратегічний розвиток транспортного сектору повинен стати пріоритетним завданням на
шляху інтеграції нашої країни у світову транспортну систему.
Не можна не погодитись з З. Валіулліною, яка, досліджуючи особливості розвитку транспортного
сектору України в умовах трансформації ринкових відносин та адаптації до європейських стандартів, зазначає,
що за період незалежності України і до сьогодні у транспортному секторі накопичилася велика кількість
проблем, що потребують негайного та першочергового вирішення. Основними з них є [5, c. 24]:
− відсутність системного підходу до забезпечення функціонування транспорту, створення
конкурентного середовища, рівних умов на ринку транспортних послуг;
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− невідповідність вимогам сьогодення як законодавства з питань регулювання діяльності
транспортних перевізників, які забезпечують безпеку перевезення пасажирів й вантажів, так і системи
державного контролю дотримання персоналом транспортного сектору норм законодавства;
− недостатній обсяг фінансування витрат пасажирських перевізників, що пов'язані з наданням
соціально значущих послуг, відсутність компенсації витрат від регульованого тарифу за рахунок
бюджетних коштів;
− високий рівень зношеності рухомого складу, наявність на ринку великої частки дрібних
перевізників і, відповідно, низький рівень безпеки перевезень.
Т. Г. Затонацька, вивчаючи європейський досвід розвитку транспортного сектору, також зосереджує
увагу на тому, що транспортна система України не відповідає стандартам і вимогам ЄС і відзначається
суттєвим відставанням щодо інституційного забезпечення, інфраструктури, обладнання [7, c. 180]. Вчена
надала практичні рекомендації щодо ефективних методів державної підтримки та фінансування сучасної
транспортної інфраструктури з урахуванням європейського досвіду, які полягають у забезпеченні чіткого та
прозорого правового, фінансового й організаційного механізму державної підтримки певних секторів
транспорту, фінансування розвитку дорожньої інфраструктури за рахунок поєднання бюджетних ресурсів та
інших джерел фінансування (залучених коштів міжнародних фінансових організацій, кредитів під державну
гарантію та коштів інвесторів, держано-приватне партнерство), децентралізація управління та фінансування
об’єктів транспортної інфраструктури державного, регіонального і місцевого значення шляхом покладання
необхідної відповідальності та фінансування на місцеві органи влади [7, c. 188].
Л. С. Козак та О. І. Фоменко запропонували концептуальні положення реформування підходів держави
до транспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності, сутність яких полягає у формуванні ідеології
скоординованої міжнародної транспортної діяльності в інтересах економічного розвитку країни в цілому і
зовнішньої торгівлі зокрема. Науковці також зазначають, що різні причини економічного і політичного
характеру призвели до того, що найбільш часто використовувані шляхи, коридори і комунікації міжнародної
торгівлі стали обходити стороною територію України, її повітряний, морський і внутрішній водний простір.
Зазначені обставини відбиваються на зменшенні дохідної частини українського бюджету, а також на стані
соціально-економічного розвитку регіонів, по території яких проходять транспортні шляхи [9, c. 60].
О. І. Никифорук, вивчаючи зарубіжний досвід модернізації транспортної інфраструктури, вказує, що в
Україні не існує Національної програми капітальних інвестицій й саме тому не відомо, які кошти в сукупності
заплановані на модернізацію інфраструктури і за рахунок яких механізмів та інструментів ця модернізація
відбуватиметься [10, с. 70]. Автор визначає наступні перспективні напрями фінансування транспортного
сектору України для потреб модернізації і розвитку на середньострокову перспективу: збільшення частки
бюджетного фінансування і збереження фінансової відповідальності держави за стан системи безпеки і базової
транспортної інфраструктури; розширення інструментів для фінансування транспортної інфраструктури
(використання цільових позик, емісія боргових цінних паперів, проектне фінансування, синдиковані кредити
тощо); розробка механізмів державно-правового партнерства для потреб модернізації транспорту [10, с. 77]:
В. Борщевський вивчав досвід Польщі щодо здійснення модернізації транспортної інфраструктури на
етапах підготовки до членства та вступу в ЄС [4]. Вчений виокремив три ключові реформи, які були свого часу
успішно реалізовані Польщею і можуть бути запроваджені в Україні:
а) лібералізації економіки та зовнішньоекономічної діяльності, яка стимулювала розвиток
підприємництва та нарощування його конкурентоспроможності;
б) децентралізація влади і зміна адміністративно-територіального устрою, що дозволило сформувати
дієву систему місцевого самоврядування, яке отримало достатній обсяг фінансових та адміністративноуправлінських повноважень для реалізації покладених на нього завдань;
в) адаптація до вимог і стандартів ЄС у розбудові інститутів громадянського суспільства, що
передусім стосувалося формування мережі громадських організацій та інших недержавних інституцій,
діяльність яких забезпечила ефективне використання інструментів фінансової підтримки ЄС для країнпретендентів на членство.
Завдяки впровадженню даних реформ, проведеним у процесі підготовки Польщі до вступу в ЄС,
транспортна інфраструктура країни зазнала докорінних якісних, а також суттєвих кількісних змін.
Цікавим є досвід стратегічного розвитку транспортного сектору Хорватії. Процес стратегічного
планування розвитку транспортної системи передбачає наступні етапи: 1) формування стратегії (2013 р.);
2) об’єднання галузевих стратегій в єдиний інтегрований документ (2014 р.); 3) оцінювання впливу на екологію
(2014 р.); 4) перегляд стратегії (2016 р.) 5) реалізація (до 2030 р.) [17]. Стратегія носить системний характер з
урахуванням секторального підходу й орієнтується на досягнення шести наступних стратегічних цілей:
поліпшення транспортного сполучення з сусідніми країнами; підвищення пасажирообігу на довгі відстані
всередині Хорватії; підвищення зв’язаності регіонів через транспортну систему; збільшення пасажиропотоків
через основні агломеровані центри країни; підвищення вантажообігу всередині Хорватії; поліпшення
організації та управління транспортом через забезпечення ефективності і сталого розвитку системи. Стратегія
передбачає впровадження широкого спектру заходів із зазначенням відповідних термінів їх реалізації для
досягнення кожної з визначених цілей.
Досягнення стратегічних цілей відбувається шляхом визначення регіонів з підвищеним попитом на
послуги транспорту незалежно від адміністративних кордонів, забезпечення міської, приміської та регіональної
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мобільності, орієнтації на безпеку транспорту та охорону навколишнього середовища. Залучення інвестицій для
фінансування транспортних проектів забезпечується через Структурні фонди ЄС, Фонд згуртування, ЄБРР.
У Болгарії стратегія розвитку транспортного сектору до 2020 року передбачає забезпечення
економічного та соціального зростання шляхом надання ефективного (з максимальною вигодою) та стійкого (з
мінімальним зовнішнім впливом) транспорту, збалансованого регіонального розвитку, інтеграції країни в
європейські структури, враховуючи її географічне положення та транзитний потенціал [16]. Стратегія
розроблена у відповідності з політикою ЄС у сфері транспорту, а система моніторингу зосереджена на
реалізації наступних стратегічних документів: Стратегія розвитку транспортної інфраструктури Республіки
Болгарія, Оперативні програми з транспорту 2007-2013 та 2014-2020 років, Генеральний план транспорту для
Болгарії, середньострокові (4-річні) та короткострокові (річні) плани.
Бачення стратегії розвитку транспортного сектору Словаччини до 2030 року також відображає вимоги
законодавчих документів ЄС та національні інтереси: стійка інтегрована система мультимодальних перевезень,
що відповідає економічним, соціальним та екологічним потребам суспільства й сприяє повній інтеграції
Словацької Республіки в Європейський економічний простір [15].
Глобальні стратегічні цілі:
1) забезпечення рівноправного доступу до населених пунктів та промислових зон для підтримки
економічного зростання та соціальної інтеграції у всіх словацьких регіонах (національних та ЄС) через
недискримінаційний доступ до транспортної інфраструктури та послуг;
2) сталий розвиток словацької транспортної системи з акцентом на виробництво та ефективне
використання коштів відповідно до вимог користувачів;
3) підвищення конкурентоспроможності транспортних засобів шляхом встановлення відповідних
операційних, організаційних та інфраструктурних параметрів, які призведуть до ефективної інтегрованої
системи мультимодального транспорту, що підтримує економічні та соціальні потреби Словацької Республіки;
4) підвищення рівня безпеки на транспорті, що дозволить забезпечити безпечну мобільність через
безпечну інфраструктуру, впровадження нових технологій / процесів з використанням превентивних та
контрольних механізмів;
5) зниження негативних екологічних та соціально-економічних наслідків транспорту шляхом
моніторингу навколишнього середовища, ефективного планування / впровадження інфраструктури та
скорочення кількості автомобілів і використання альтернативних видів пального.
Стратегія розвитку транспортного сектору Словаччини передбачає планове впровадження низки
заходів, а також систему індикативних показників для моніторингу їх реалізації. Фінансування передбачається
через Європейські фонди, державний бюджет, власні кошти суб’єктів господарювання.
Таким чином, роль транспорту у забезпеченні соціально-економічного зростання вказує на важливість
розроблення та реалізації стратегії розвитку транспортного сектору. Адже у сучасній світовій економіці жодна
країна не є самодостатньою, а транспорт є ключем до підвищення мобільності людей та розвитку торгівлі
товарами і послугами, забезпечуючи інтеграцію ринків у світову економіку.
Висновки. Враховуючи вектор інтеграційних пріоритетів України та досвід стратегічного розвитку
транспортної системи країн ЄС, слід наголосити на тому, що стратегія розвитку транспортного сектору України
повинна бути спрямована на підвищення економічної ефективності, підвищення рівня безпеки, доступності та
екологічної стійкості транспортної системи, одночасно забезпечуючи безперебійну інтеграцію транспортного
сектору, а також відповідати національній політиці та політиці ЄС. Стратегія повинна базуватися на визначенні
стану різних транспортних об'єктів, розкривати концепцію розвитку транспортної системи, встановлювати
довгострокові цілі розвитку транспортної інфраструктури та задавати детальний поетапний план дій для
їх реалізації.
Основними стратегічними цілями повинні стати:
1. Соціальний добробут – переважання громадських інтересів над індивідуальними та / або місцевими,
рівні умови доступу до державних послуг, захист громадського здоров'я, підвищення безпеки транспорту та
поліпшення якості життя.
2. Економічний добробут – досягнення економічної ефективності та фінансової стійкості, підтримання
економічного розвитку.
3. Екологічна сталість – обмеження шкідливого впливу транспорту на навколишнє середовище,
енергоефективність.
4. Безпека – підвищення рівня безпеки транспорту, безпеки людей та товарів у транспортному секторі.
5. Доступність, ефективність роботи та якість транспортних послуг – покращення доступності
пересування на великі відстані та можливість отримання якісних транспортних послуг для пасажирів та
вантажів з віддалених регіонів до великих міст, дозволивши збільшити участь громадян у промисловій,
політичній та діловій сферах, скоротивши тим самим регіональні диспропорції та підвищивши релевантність
регіональних промислових і ділових центрів.
6. Інтеграція в ЄС – гармонізація стандартів з країнами ЄС, створення транспортної мережі, повністю
сумісної та інтегрованої в систему транспорту ЄС.
Для досягнення поставлених стратегічних цілей повинні бути враховані наступні пріоритетні сфери:
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1. Організація транспортного сектору, зокрема шляхом створення умов для скоординованих
взаємовідносин стейкхолдерів системи транспорту, оптимізації діяльності структур управління та органів
управління транспортом, створення умов для розвитку державно-приватного партнерства на транспорті.
2. Залучення інвестицій для забезпечення належного рівня модернізації та розширення транспортної
інфраструктури протягом всього життєвого циклу об’єктів транспорту.
3. Підтримання фінансової стійкості транспортного сектору через забезпечення альтернативних
шляхів фінансування транспортних проектів, скорочення державного субсидування та залучення у розвиток
інфраструктури засобів приватних інвесторів, удосконалення системи відбору проектів та розподілу
фінансування їх реалізації.
4. Підвищення продуктивності транспортних мереж шляхом скорочення часу на пересування та
підвищення безпеки й рівня надання транспортних послуг.
5. Забезпечення мультимодальності через створення ефективної інтермодальної транспортної системи,
інтегрованої в усі регіони нашої країни та транспортну систему країн ЄС.
6. Впровадження нових технологій та інтелектуальних транспортних систем шляхом проведення
наукових розробок та реалізації інноваційних продуктів у сфері транспорту.
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Актуальність проблеми. Активний розвиток технологій поширюється по всіх сферах життя.
Фінансовий ринок не став винятком – з'явилося нове перспективний напрям фінансові технології. На
сьогоднішній день саме ринок фінансових технологій вважається одним з найбільш активно зростаючих.
Поняття фінансових технологій включає в себе велику кількість напрямків: P2P-кредитування, E-wallets,
Bitcoins, mPOS-еквайринг, T-commerce, мобільні банки і т.д. З кожним роком число фінансово-технологічних
напрямків збільшується, що говорить про привабливість даного сектора.
В останні роки зіткнулися з радикальними змінами, як в плані банківської справи, так і в тому, що
технологія впроваджується і розгортається для зближення з клієнтами, для удосконалення ефективності
процесів і більш надійної законодавчої відповідності. Звичайні робочі моделі швидко поступаються місцем
новим технологіям. Деякі із традиційних успішних фінансових структур тепер стикаються з
екзистенційними проблемами.
Найбільший вплив фінансові технології надають на кредитний ринок і банківський сектор зокрема, так
як більша частина проектів і інвестицій відносяться до області проведення електронних платежів і
кредитування. Великі банки вже активно почали впроваджувати в свої бізнес-процеси нові фінансові
технології, щоб утримати свої позиції на ринку і своїх клієнтів. В результаті злиття FinTech і традиційних
банківських установ може виникнути нова модель банку: з високою ефективністю роботи та зручністю
для клієнтів.
Однак, крім кредитного ринку фінансові технології вже охопили валютний, фондовий і страховий
ринки. Багато акселератори стали активно набирати і пропонувати співфінансування FinTech стартапам з нових
областей. Ще однією з проблем необхідних до вивчення залишається можливість ведення партнерських зв'язків
між даними структурами і банками. Можливість ведення спільно бізнесу без впливу на роботу кожного.
Особливої актуальності дана тема набуває в умовах сучасного розвитку банківської індустрії та одночасного
зростання віртуального ринку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пропозиції щодо розвитку фінансових технологій
висловлювало багато відомих вчених економічної науки: Васюренко О, Гошал С., Дранове Д., Емері Д.,
Мертон Р., Мінцберг Г., Соловйов В., Тіс Д., Уайт Л., Федулова Л., Фіннерті Дж.,та інші, не менш відомі вчені.
Їх дослідження наклали помітний відбиток на осягнення суті проблем щодо розроблення стратегії розвитку
фінансових інноваційних технологій.
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Мета статті: визначення впливу фінансових технологій на різні суб'єкти фінансового ринку для
виявлення перспектив розвитку фінансового ринку.
Виклад основного матеріалу. Останнім часом спостерігається активний розвиток технологій у всіх
сферах життя. Зокрема, на фінансовому ринку з'явився новий перспективний напрямок фінансові технології.
Саме ринок фінансових технологій вважається одним з найбільш активно зростаючих, а біткоіни, блокчейн,
P2P, еквайринг стають звичними термінами для більшої частини населення.
Концепцію ідеї цифрової валюти вперше висунув в 1982 р голландський математик Девід Чаум в
роботі "Сліпий підпис для анонімних платежів". Вчений винайшов технологію, яка поєднує анонімність готівки
з безпекою електронних платежів. Потім, в 1990 р. Вей Дай, фахівець в області криптографії, запропонував
технологію B-money. Саме ця технологія надихнула одного з "батьків" кріптоанархізму, провідного
співробітника фірми Intel Тімоті Мея, стати гарячим прихильників кріптоанархіі. Сам термін "криптоанархізм"
виник в 1994 році на сторінках журналу "Time". Кріптоанархісти на перше місце ставлять і приватність
особистої інформації і непорушність особистих свобод. "Удосконалення методів стеження і розширення
інтернет-комунікацій відкриває величезні можливості для комп'ютерної стеження за людьми. Кріптоанархісти
вважають, що захистом від цього явища може бути розробка та використання криптографії. Вони і шіфропанки
(англ. Cypherpunk) вважають, що закони математики сильніше людських законів, і тому криптоанархізм
безсмертний". В даний час багато хто з тих, хто використовує біткойн, є прихильниками цієї ідеології.
Ідеї Вей Дея надзвичайно цікаві, оскільки йому першому спало на думку, що гроші можуть бути
нематеріальні, тобто виникати самі по собі в комп'ютерній мережі. У 2008р. Нік Сзабо висунув ідею золотого
біта (bit gold), технології, що дозволяє цифровим грошей бути несхильним інфляції за рахунок того, що число
окремих криптографічних одиниць математично обмежена верхнім порогом. І, нарешті, й Сатоши Накамото,
об'єднавши і переробивши ідеї своїх попередників, створив біткойн в 2009 р.
Фінансові технології (англ. FinTeh) - галузь, що складається з компаній, що використовують технології
та інновації, щоб конкурувати з традиційними фінансовими організаціями в особі банків і посередників на
ринку фінансових послуг. Вперше вжив даний термін профессора Патрік Шуфель зі школи управління Фрібур.
В даний час до фінансових технологій себе відносять як численні технологічні стартапи, так і великі
організації, які намагаються поліпшити і оптимізувати надання фінансових послуг.
Серед головних FinTech трендів на фінансовому ринку можна виділити:
– технологію блокчейн як єдину мережу для обміну інформацією між фінансовим і державними
організаціями в майбутньому;
– роботу з big data (великими даними) для отримання більш повного портрета клієнтів, їх перевірки на
рівень надійності, складання індивідуальних інвестиційних портретів і багато чого іншого;
– віддалену ідентифікацію, яка дозволяє безпечно отримувати все фінансове послуги від банків на відстані;
– економіку API і розробку банківських мобільних додатків для більшої зручності клієнтів;
– поширення послуг кіберстрахування від виникаючих на фінансових ринках кібератак.
Активний розвиток фінансових технологій галузі почалося в 2014 році і зараз у світі налічується понад
11 тисяч різних фінансових технологій -стартапів. Загальний обсяг інвестицій в сектор фінансових технологій в
2016 році налічував понад 17,5 млрд. дол. США. Найбільш масовими сегментами застосування FinTeh
технологій є банківські перекази і платежі, сукупний обсяг яких склав 500 млрд. дол. США. За прогнозами
Фрідріха Поллака в 2018 році ця цифра проб'є планку в 20 млрд.
У самому широкому його визначенні це технології, які використовуються в секторі фінансових послуг,
які в основному використовуються самими фінансовими установами. Але все більше фінансових технологій
представляє технології, які кардинально змінюють традиційні фінансові послуги, включаючи мобільні платежі,
грошові перекази, кредити, збір коштів та управління активами.
FinTeh компанії, можна умовно поділити на дві групи:
1. Стартапи, які надають технічні рішення для існуючих фінансових компаній.
2. Стартапи, які працюють безпосередньо зі споживачами фінансових послуг.
Згідно з базою даних LTP MEDICI, на сьогодні зареєстровано понад 10 тисяч FinTeh-компаній, що
працюють у самих різних секторах економіки.
За напрямами діяльності розділяють такі категорії FinTeh-компаній:
– Управління особистими фінансами – понад 600 стартапів реалізували свої мобільні і десктопні
програми, що дозволяють стежити за рухами особистих коштів, отримувати докладні звіти і припущення про
майбутні витрати на основі предиктивного аналізу.
– Платежі - один з найдавніших і найпопулярніших напрямків фінансових технологій. В сучасному
світі SWIFT'a, цей напрям все ще розвивається і найближчим часом може запропонувати суттєво прогресивніші
підходи до фінансових транзакцій. Важливу роль у розвитку платежів може зіграти технологія блокчейн.
– Кредитування - незважаючи на відсутність показових результатів на ринку, стартапи у сфері p2p
(peer-to-peer) кредитування є одними з найпопулярніших. Навіть сама ідея того, що можливе кредитування без
участі банківської установи на основі розподілених технологій, безумовно заслуговує окремої похвали.
Сьогодні нові технології у сфері кредитування набирають популярність не тільки в споживчій сфері, але і в
бізнес-секторі.
Інвестування стає все більш автоматизованим і доступним для роздрібних інвесторів. Роботизація та
предиктивний аналіз на основі великих даних давно стали тими послугами, за які інвестори готові платити
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чималі гроші. Мобільна ж доступність до портфелю приваблює навіть людей, які ніколи не брали участь в
інвестуванні.
– Колективне фінансування (Краудфандінг) – До цих пір найбільш популярними майданчиками для
отримання венчурного фінансування лишаються Kickstarter і Indiegogo. Однак, ринок відкритий для нових ідей,
і безліч компаній пропонують свої рішення, що дозволяють інвесторам і стартаперам вигідно та без суттєвих
труднощів зайти на ринок.
– Безпека – компанії в цій сфері надають свій сервіс для банківських установ, спрощуючи та
автоматизуючи питання аутентифікації клієнтів і розробляючи заходи по боротьбі з шахрайством.
– B2B FinTeh - окремий напрямок, що вирішує проблеми розрахунків і обміну даними в бізнесі.
Останнім перспективним трендом цієї діяльності є розробка смарт-контрактів на основі блокчейна.
– Грошові перекази – на відміну від стартапів у сфері платежів, компанії даного напряму працюють
над інноваціями, що дозволяють переказ грошових коштів без участі банківських установ. Як правило,
технологія передбачає просту і зрозумілу мобільну платформу і використання альтернативних підходів до
аутентифікації клієнтів (наприклад, через соціальні мережі).
– Аналіз Великих даних - про Big Data останнім часом можна прочитати майже на фсіх фінансових
інформаційних ресурсах. Якщо рекламні та PR-агентства вже давно використовують несистематизовані
персональні дані у своїй діяльності, то фінансовому сектору ще тільки доведеться оцінити, як це
використовувати в бізнесі. Однак на данний момент вже існує більше 100 FinTeh-стартапів.
– RegТех – унікальний і зовсім невідомий в Україні напрям інновацій, що дозволяє швидко та
автоматизовано адаптувати бізнес до змін законодавства та умов ринку. У чомусь RegTeh є частиною
популярного зараз напрямку LegalTeh, десь дотичний до InsureTeh. Йому ще тільки належить знайти своє місце
у фінансовій сфері, але стартапи цього напрямку вже збирають мільйони доларів.
– InsureTeh – фінансовий сектор не обмежується лише банківською діяльністю. Страхування приймає
все більші масштаби і вже пропонує ринку повністю автоматизовані страхові продукти. Мобільні додатки,
взаємодія на рівні інтернету речей, p2p-страхування, автоматизація регресних виплат тощо. Цей напрям
представляють більше тисячі FinTeh-компаній, і їх число постійно зростає.
– Штучний інтелект - навряд чи цей напрямок стане домінуючим у фінансовій сфері найближчим
часом, оскільки всі відомі розробки представляють лише так звану "слабку" форму штучного інтелекту. З
іншого боку, використання подібних рішень дозволяє скоротити найбільш значні витрати фінансових компаній
– витрати на персонал. Отже, перспективність подібних FinTeh-стартапів важко переоцінити.
– Необанки (банки-челенджери) – унікальні рішення в сфері банківського сервісу без відділень
показують тенденцію до росту інтересу споживачів. Основною проблемою з якою зіштовхуються необанки є
довіра клієнтів і нормативного регулювання.
– Криптовалюти – чи є криптоактиви дійсними аналогами валютних засобів, покаже час. Однак
криптовалюти вже сьогодні стали повноцінним гравцем на фінансовому ринку, купуються, продаються та є
предметами деривативів. Зростаюча кількість власників електронних гаманців і мільярди доларів капіталізації
говорять самі за себе. До FinTeh-стартапів у сфері криптовалют відносять криптобіржі, обмінники, майнінгові
компанії, інвестиційні і ICO-майданчики. Однак навіть найбільш професійні експерти не можуть розгледіти
майбутнє криптовалютної індустрії.
– Блокчейн - це розподілена база даних. Іншими словами, сховища даних які не пов'язані спільним
процесором. Блокчейн це список упорядкованих записів, званих блоками. Кожен наступний блок має
тимчасову мітку і посилання на попередній. Користувачі можуть редагувати тільки ті частини ланцюга, які їм
належать. Права доступу контролюються за допомогою системи шифрування. У кожного користувача є
власних набір приватних ключів, необхідних для запису. Крім того, програмне забезпечення стежить за
синхронізацією всіх копій розподіленої бази даних.
В умовах тотальної непередбачуваності не доводиться очікувати, що знані технології дійсно виявляться
тим, чим вони здавалися напочатку їх розробки. Однак спостерігаючи за лідерами інновацій та розробками
технологічних гігантів, можна спробувати спрогнозувати, які зміни скоро будуть спостерігатися в
повсякденному житті.
Серед тенденцій розвитку, можна виділити наступні:
– поступова відмова від фізичних інтерфейсів на користь голосового управління і
візуальної аутентифікації;
– використання технологій віртуальної реальності.
– вихід рівня обчислювальних потужностей на абсолютно новий рівень (можливо використання
квантових обчислень).
На сьогоднішній день такі технології недоступні для пересічного клієнта, однак їх поява і поширення
можливо в найближчому майбутньому. І все ж, головними перешкодами розвитку FinTeh є аж ніяк не
технології. Фінансова сфера залишається досить консервативною впершу чергу через високу ризикованість
операцій, що проводяться всередині: втрата грошових коштів означатиме для клієнта фінансової компанії
значно більше ніж, наприклад, втрата аккаунту в якомусь іншому сервісі.
Як наслідок, фінансова індустрія залишається однією з найбільш регульованих в нормативному плані.
Часто ініціативи в області фінансових технологій стикаються з необхідністю отримання ліцензій та спеціальних

№1, 2018

57

дозволів, нерідко інноваційні підходи порушують інструкцій по тих чи інших транзакціях, порушують
принципи верифікації та ідентифікації.
Дуже важливо для державного регулювання фінансової діяльності передбачати і оцінювати тенденції в
розвитку технологій, реагуючи на їх виникнення адекватною зміною нормативно-правових актів. Прогрес не
вимагає стимулювання від держави, він задовольняється тим, що йому може дати ринок. Сучасним інноваторам
буде достатньо адекватного підходу державних чиновників.
Останнім часом регулятори українського фінансового ринку неодноразово заявляли про своє лояльне
ставлення до FinTeh технологій але прогнозувати коли ці заяви виллються в конструктивну взаємодію зі
стартапами і не виявляться порожніми словами.
Метою будь-якого FinTeh-стартапу є прорив в індустрії і витіснення традиційних фінансових інститутів
за рахунок впровадження передових технологій та продуктів.
Серед головних тенденцій розвитку Finteh можна виокремити наступні:
1. Гіганти банківської індустрії стали об'єднувати свої зусилля з новоствореними finteh-компаніями
задля того, щоб спільно ставати новим джерелом інновацій.
2. FinTeh – революція має глобальні масштаби, до того ж розподіл інвестицій за регіонами сильно
розрізняється. Найбільші кошти в розвиток галузі вкладаються в США (станом на 2016 рік – 13500 млн. дол.),
Європі (2016 рік – 2200 млн. дол.) та Азії (2016 рік – 8600 млн. дол.).
3. Такі гіганти, як Microsoft, Intel, Google, Apple, Amazon і Facebook, які до цього не займалися
фінансами виявляють жвавий інтерес до finTeh-сектору, почали просувати власні ініціативи в галузі,
підкріплюючи її чималими інвестиціями.
4. Платежі та кредитування – найпривабливіші в finTeh індустрії. За секторами finTeh в 2016 році
левова частка інвестицій припала саме на сектори платежів (14%) і кредитування (19%) [44].
На сьогоднішній день в інтернеті вже створено достатню кількість електронних платіжних систем, за
допомогою яких, можна перевести свої гроші куди завгодно і коли завгодно. Необхідно відзначити те, що
багато існуючих ЕРС не забезпечуються захистом з боку держави, але вони цілком безпечні і їх річний оборот
становить мільярди доларів.
Найпопулярніші і доступні електронні платіжні системи на сьогоднішній день в інтернеті для жителів
країн СНД.
Perfect Money. Платіжна карта Perfect Money. Особую популярність на ринку СНД набирає платіжна
система PerfectMoney, особливо це зазначено після закриття в 2011 році основного її конкурента LibertyReserve. Система була створена в 2007 році і офіційно зареєстрована в Панамі.
Особливості даної платіжної системи:
§ 3 індивідуальних статусу користувача і 3 валютних гаманця (USD, EUR, Gold);
§ комісія при перекладі 0,5% (для верифікованих користувачів);
§ нарахування 4% річних на залишок на рахунку щомісяця;
§ партнерська програма 1% річних з мінімального залишку за місяць на рахунку Вашого партнера
(виплати щомісяця);
§ можна створювати і передавати електронні ваучери;
§ кредитна біржа і функція API (автоматичний прийом платежів).
Плюси даної платіжної системи:
§ простота і зручність в реєстрації і роботі з системою;
§ є додаток на мобільні пристрої для контролю операцій Вашого рахунку;
§ добре конвертується, присутній у багатьох віртуальних обмінниках;
§ підвищена система безпеки (СМС-авторизація, кодова карта, перевірка IP);
§ можливо створювати субаккаунти з окремим логіном і паролем (мають обмежений функціонал).
Мінуси даної платіжної системи: немає спеціального програмного забезпечення, всі операції
відбуваються в браузері, що не завжди зручно і безпечно.
Система користується високою популярністю у адміністраторів різних фінансових пірамід і
хайп-проектів, тому що легко впроваджується на сайт і має систему автоматизованого прийому і видачі
платежів.Низька комісія при переказі коштів і простота у використанні однозначно приваблює більшість
інвесторів, що сприяє активному розвитку ЕРС.
QIWI. Дана система була створена в 2007 році, але пік активності припав на 2012 рік коли було
підписано угоду про партнерство з VISA і утворена електронна карта Visa QIWI Wallet. На даний момент
система QIWI має широку мережу власних платіжних терміналів на всій території СНД, а також активно
розвивається в інших країнах використовуючи франшизу. QIWI - це популярна платіжна система для
здійснення переказів в російських рублях.
Популярна серед інвесторів, так як дає можливість оформити віртуальну електронну карту для
здійснення платежів безкоштовно. Система широко використовується на російських
Особливості даної платіжної системи:
− телефонний номер назавжди буде прив'язаний до особистого облікового запису та платіжною
карткою;
− основна валюта MobileWalletRUB еквівалентна російському рублю;
− комісія залежить від напрямку платежу і становить 0 - 4%;
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− можливе проведення платежу через СМС.
Плюси даної платіжної системи:
− не потрібно вказувати паспортні дані для реєстрації, тільки номер мобільного телефону;
− широка можливість для введення і виведення грошей, включаючи власні термінали;
− має Java-додаток для установки на мобільний пристрій;
− високий рівень безпеки переказів;
− добре конвертується, присутній у багатьох віртуальних обмінника.
Мінуси даної платіжної системи:
− висока комісія на висновок при переведенні в готівку коштів, до 4% від суми переказу;
− мізерний вибір електронних валют.
Payeer. Платіжна система PayeerPayeer - це дуже цікава платіжна система, яка поєднує в простоту у
використанні і широкий набір переваг перед іншими платіжками. Зареєстрована була 17 серпня 2012 року, тому
раджу Вам придивитися до неї, перш ніж переводити великі суми грошей. На даний момент в системі вже
зареєструвалось більше 7 млн.
Особливості даної платіжної системи:
− 0% на відправлені кошти, 0,95% на вхідні кошти, 2% на обмін в іншій валюті;
− 5-ти рівнева партнерська програма до 40% від доходу за всіма операціями;
− автоконвертація валют при обміні.
Плюси даної платіжної системи:
− елементарна реєстрація підійде для будь-якого користувача;
− відсутня верифікація рахунку;
− немає лімітів на внутрішні операції, на банківську карту до 5000 доларів за операцію;
− можливість підключити Мерчант-аккаунт на сайт з безліччю способів оплати (понад 30 способів);
− можливість встановити на свій сайт обмінник валют;
− добре конвертується, присутній у багатьох обмінних сервісах.
Мінуси даної платіжної системи:
− невеликий досвід роботи в сегменті грошових переказів;
− ще не випускає платіжні картки.
Яндекс гроші. Яндекс Гроші це ще один старожил серед сегмента електронних платіжних систем на
ринку СНД, який успішно працює з 2002 року. З 2012 року для користувачів став доступний безкоштовний
випуск карт Gold MasterCard прив'язану до основного рахунку ПС Яндекс Гроші. У липні 2013 року Ощадбанк
Росії придбав 75% акцій в статутному капіталі і був сформований новий рада директорів.
Особливості даної платіжної системи:
− комісія при перекладі 0.5% при обміні 3%;
− працює з усіма банками російської Федерації;
− основна грошова одиниця - російський рубль.
Плюси даної платіжної системи:
− простота в реєстрації і управлінні рахунком;
− можливість оформити безкоштовну банківську карту від Мастеркард;
− безліч інструментів для введення і виведення коштів;
− високий ступінь захисту і анонімності платежів;
− добре конвертується, присутній у багатьох віртуальних обмінниках;
− є ПО яке встановлюється на комп'ютер користувача.
Мінуси даної платіжної системи:
− існують ліміти і обмеження для користувачів не пройшли верифікацію аккаунта;
− є складнощі з проходженням верифікації для жителів деяких країн СНД;
− немає можливості підключення інших електронних валют.
OKPay. Ok-Pay-card була зареєстрована в 2009 році на Британських Віргінських островах. Ця платіжна
система дає можливість здійснювати платежі без розголошення персональної інформації клієнта і з
мінімальною комісією.
Особливості даної платіжної системи:
− необмежена кількість мультивалютних гаманців;
− низька комісія при переказі коштів лише 0,5%;
− безкоштовний смс-сервіс;
− широкі можливості для прийому платежів для бізнесу;
− високий ступінь захисту персональних даних;
− дворівнева партнерська програма для клієнтів.
Web-MoneyTransfer. Платіжна карта WebMoney асоціюється з електронними грошима. Це одна з
перших платіжних систем, яка утворилася в країнах СНД, на даний момент кількість зареєстрованих акаунтів
перевалило вже за 25 мільйонів.
Особливістю даної платіжної системи:
− кожному користувачеві привласнюється випадковий 12-ти значний WM-ідентифікатор;
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−

будь-який користувач при реєстрації отримує цифровий атестат. Всього існує 12 видів атестатів, 2 з
яких безкоштовні;
− має 8 доступних електронних валют, кожному у тому числі присвоюється певний гаманець з
буквою і унікальним номером;
− за кожний переказ коштів стягується комісія в розмірі 0,8% від суми платежу;
− можна створювати і передавати електронні ваучери різних номіналів.
Skrill. Платіжна карта SkrillSkrill - він же Moneybookers був заснований в 2001 році в Лондоні і
дозволяє приймати і отримувати гроші, використовуючи тільки свою адресу електронної пошти. Клієнтська
база Skrill вже перевалила за 30 млн. Користувачів, список інтернет магазинів працюють з цією платіжкою вже
більше: 135 000.
Особливості даної платіжної системи:
− для реєстрації потрібні ПІБ, e-mail і номер телефону;
− підтримує більше 30 валютних пар;
− має російський інтерфейс, що зручно для жителів СНД;
− перші 90 днів сума обороту коштів в акаунті не більше 1000 євро.
Плюси даної платіжної системи:
− простота в реєстрації і зручність у використанні;
− поповнення та зняття коштів на банківську карту з дуже низькою комісією;
− дозволяє без особливих проблем здійснювати покупки в зарубіжних інтернет магазинах.
Мінуси даної платіжної системи:
− без верифікації даних виведення коштів неможливий;
− погано конвертується, присутній в обмінниках, але має високу комісію на обмін.
Дана платіжна система широко використовується в покер-румах, онлайн-казино і букмекерських
конторах. В інвестиційних проектах зустрічається рідко, в основному на зарубіжних ресурсах. Дуже зручна
платіжка в плані покупок в зарубіжних інтернет-магазинах, можна використовувати як альтернативу PayPal.
Єдиний Гаманець W1. Платіжна карта Wallet OneСервіс був створений в Росії в 2007 році і працює на
всіх ринках СНД країн, а також в ПАР і США. В даний момент зареєстровано 5 млн. Користувачів, з
допомогою сервісу можна оплатити послуги більш ніж 500 провайдерів, купити товари більш ніж в 4000
інтернет-магазинів.
У чому особливості даної платіжної системи:
− Валюти розрахунків - російський рубль, білоруський рубль, південноафриканський ранд,
українська гривня, американський долар, євро, казахстанський тенге, таджицький сомоні;
− є мульти-платформних сервісом, підтримує величезну кількість різних сервісів на
різних платформах;
− комісія при перекладі на інший рахунок W1 становить 0%, на інші платіжки в середньому 2,5%;
− широкі можливості для оплати різних послуг і сервісів.

− Рис.1.Періодична таблиця FinTech-компаній за 2015 рік
Джерело: Global Financial Centers Index 10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://
www.zyen.com/PDF/GFCI%2015.pdf
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У зв'язку з швидким розвитком ринку фінансових технологій виникає необхідність у створенні їх
класифікації. Американська організація CB Insights, що займається базами даних по венчурним капіталістам і
інвесторам і надає щоденну інформацію за цими даними, створила Періодичну таблицю FinTeh.
Періодична таблиця FinTeh – допоміжний інструмент для визначення основних (ключових) гравців
FinTeh ринку. Шляхом аналізу було виявлено 177 компаній (за даними за грудень 2015 роки), інвесторів і
еквайєрів (обслуговуючих банків), основою послужили дані про фінансовий стан, рушійні сили компаній, як
інвестування та активності злиття / поглинання і розміщення акцій.
Дана таблиця не матиме стабільний вид, оскільки постійно з'являються нові гравці на ринку FinTeh,
багато з яких стають лідерами в своїх сегментах, витісняючи сильних конкурентів. Таблиця фокусується на
різних підгалузях, а саме:
− Кредитування. Сюди відносяться фірми по приватному кредитування, P2P кредитування, додатки
для визначення кредитоспроможності і т.д.
− Системи з проведення платежів, тобто це їх обробка, виставлення рахунків.
− Управління активами і особистими фінансами, або аналітика. Це такі компанії, які допомагають
приватним особам керувати своїми особистими рахунками, кредитами, інвестиціями.
− Грошові перекази – компанії із забезпечення переказів грошових коштів між особами по
різних країнах.
− Криптовалюта – організації, що займаються програмним забезпеченням в області цифрових валют.
− Також крім основних типів FinTeh компаній в таблиці присутні і інші групи:
− фірми венчурного капіталу, тобто компанії, що інвестують свої кошти в інші фірми, що знаходяться
в галузі FinTeh;
− корпоративні інвестори, включають в себе обидві корпорації: одна здійснює прямі іноземні
інвестиції, інша – корпоративні відділення підприємства;
− криптовалюта – організації, що займаються програмним забезпеченням в області цифрових валют.
− Інституційні інструменти. Тут зібрані підприємства, які забезпечують банки, інвестиційні фонди та
ін. Торговими системами, програмним забезпеченням з аналізу та моделювання даних.
Краудфандінгом – платформи, що дозволяють групам осіб інвестувати в проекти або компанії, при
цьому такі вклади переходять в форму власного капіталу цих компаній.
В даний час компанія CB Insights становить періодичні таблиці, більш спеціалізовані на конкретних
напрямках FinTeh, тому що кількість компаній в галузі дуже швидко зростає (число FinTeh-стартапів в 2016
році перевищило 4000).
Такі таблиці відображають основних гравців FinTeh ринку і показують, в якому сегменті вони
знаходяться. Однак немає класифікації самих напрямків, тобто технології розглядають окремо, не намагаючись
визначити їх в групи. Тому в рамках даної роботи була розроблена власна класифікація фінансових технологій,
заснована на обліку одночасно декількох характеристик FinTeh.
Для створення класифікації було створено чотири основних критерії, згідно з якими види FinTeh
ділилися по групах: за спрямованістю дії (кредит, аналітика, оплата, обмін валюти); по залежності
функціонування технології від банку; платформа, на основі якої працюють технології; охоплення діяльності або
функціонування (багатофункціональні або спеціалізовані).
Таблиця 1
Групування видів FinTeh за обраними критеріями
Критерії
Види FinTeh
1. За спрямованістю дії
Кредит

P2P, мікрокредитування, онлайн-банкінг, краудфандінг

Аналітика

Онлайн-банкінг, мобільний банкінг, агрегатор фінансових послуг

Оплата
Обмін

Платіжні системи, mPos, е-гаманець, мобільний банкінг, біткоіни, онлайн-банкінг
E-гаманець, мобільний банкінг, онлайн-банкінг
2. Залежність від банку (функціонування)
Онлайн-банкінг, мобільний банкінг, платіжні
Через банк
системи, агрегатор фінансових послуг, mPos
P2P, мікрокредитування, краудфандінг, криптовалюта,
Без банку
платіжні системи, e-гаманець
3. Платформа, на якій функціонує
P2P, онлайн-банкінг, мікрокредитування, платіжні
Сайти-сервіси
системи, краудфандінг, e-гаманець
Додатки
Мобільний банкінг, агрегатор фінансових послуг, mPos
4. Функціональність
Криптовалюта, онлайн-банкінг, мобільний банкінг, e-гаманець, агрегатор фінансових
Багатофункціональні
послуг
Спеціалізовані

Платіжні системи, mPos, P2P, мікрокредитування, краудфандінг
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Видання Business Insider опублікувало оглядовий матеріал про 11 найдорожчих FinTeh-компаній.
Рейтинг видання заснований на інформації бази даних PitchBook.
1. Stripe - 9,2 млрд. дол.
У листопаді 2016 року Stripe залучив 150 млн. дол. і отримав оцінку в 9,2 млрд. дол. Stripe працює над
платіжною системою, яка дозволяє компаніям приймати кошти з будь-яких карт, Apple Pay і схожих сервісів.
Серед клієнтів компанії - Lyft, Salesforce і Amazon. Stripe швидко стає стандартом для онлайн-платежів, хоча
компанія як і раніше зіштовхується з конкуренцією з такими гравцями як Braintree і PayPal.
2. SoFi - 4,4 млрд. дол.
SoFi отримала оцінку в 4,4 млрд. дол. в рамках раунду фінансування в лютому 2017 року, коли
компанія залучила 500 млн. дол. За час існування компанія сумарно залучила понад 2 млрд. дол. SoFi
спеціалізується на рефінансуванні студентських позик і видачі іпотек.
3. Credit Karma - 3,5 млрд. дол.
Credit Karma - фінансова компанія, яка надає різні безкоштовні кредитного скорингу та звіти. У 2015
році її оцінили в 3,5 млрд. дол. після залучення інвестицій в розмірі 175 млн. дол.
4. Oscar - 2.7 млрд. дол.
Oscar отримала оцінку в розмірі 2,7 млрд. дол. після того, як залучила 400 млн. дол. у лютому 2016
року. Компанія займається продажем індивідуальних страховок. Як зазначає Business Insider, Oscar отримала
популярність на тлі медичної реформи, відомої як Obamacare, і гіг-економіці.
5. Avant - 2 млрд. дол.
Avant використовує технології штучного інтелекту і дані клієнтів, щоб встановлювати для користувачів
оптимальні процентні ставки. В останній раз компанія залучила інвестиції в вересні 2015 року в розмірі 325
млн. дол. і тоді була оцінена в 2 млрд. дол. Незважаючи на те що Avant - п'ята FinTeh-компанія в США за
оцінкою, в останні роки вона зазнала ряд труднощів. У червні 2016 року Avant звільнила частину
співробітників і зменшила вдвічі щомісячний розмір видаваних кредитів.
6. Apttus - 1,9 млрд. дол.
Після залучення інвестицій у вересні 2017 року компанія Apttus отримала оцінку в 1,9 млрд. дол. Apttus
працює над рішеннями, заснованими на штучному інтелекті, які дозволяють швидше і ефективніше укладати
контракти. Вперше компанію профінансували в 2013 році - з тих пір вона привернула інвестиції на суму
329 млн. дол.
7. Coinbase - 1.6 млрд. дол.
У серпні 2017 року Coinbase залучив 108 млн. дол. і отримав оцінку в1,6 млрд. дол. Це один з
найбільших обмінників криптовалюта, який дозволяє купувати і продавати біткоіни, ефір та інші цифрові
монети. З моменту заснування, 2012 року, сервіс залучив 217 млн. дол. Додаток Coinbase після буму
криптовалюта в грудні 2017 року навіть вирвалося на топові позиції завантажень в App Store.
8. AvidXchange - 1,4 млрд. дол.
AvidXchange приєдналася до клубу «єдинорогів» також в цьому році, після того, як підняла раунд в
розмірі 300 млн. дол. в червні. AvidXchange працює над платіжними рішеннями для середнього бізнесу. З
моменту заснування в 2002 році компанія сумарно залучила 545 млн. дол.
9. Robinhood - 1,3 млрд. дол.
Robinhood - популярна серед мілленіалов трейдінговая платформа з нульовою комісією. Сумарно
стартап залучив 176 млн. дол.
- це досить багато, враховуючи, що спочатку компанії відмовили
75 венчурних капіталістів.
10. Kabbage - 1,3 млрд. дол.
Стартап Kabbage отримав мільярдну оцінку завдяки залученим 250 млн. дол. в серпні цього року.
Kabbage - автоматизована платформа для видачі позик малому і середньому бізнесу. Компанія існує з 2009 року
і за цей час залучила сумарно 1,35 млрд. дол. Зараз у Kabbage більше 100 000 клієнтів, яким було видано позик
на суму 3,5 млрд. дол.
Ринок FinTeh в Україні показує позитивну тенденцію: він поки сконцентрований тільки на сфері
цифрових платежів. Основними інвесторами, готовими вкладати гроші в розвиток finTeh, залишаються банки.
Пріоритетними напрямками розвитку FinTeh в Україні є цифровий банкінг, електронні платежі,
страхування (автострахування, туристичне страхування), digital-кредитування (Р2Р, кредитування
фінансових компаній).
Cеред основних проблем розвитку FinTeh-проектів виокремлюють: відсутність початкового капіталу
для втілення ідей; більшість новаторських ідей створюється з розрахунком на зарубіжний ринок – інвестора
легше знайти за кордоном.
FinTeh вже давно став важливою та самостійною галуззю. Більше того, FinTeh стає основою для
впровадження інновацій у світовій банківській системі, оскільки пропонує більш ефективні рішення у багатьох
сферах послуг, зокрема, міжнародні платежі та грошові перекази, кредитування, управління капіталом, валютні
операції, страхування, тощо.
Водночас, в Україні на сьогодні не так багато самостійних та незалежних FinTeh проектів. Більшість
нововведень FinTeh розробляються та впроваджуються банками в межах надання банківських послуг. Така
ситуація викликана, з однієї сторони станом фінансового ринку, а з іншої – нормативними вимогами
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Національного Банку України (далі – «НБУ»), які часто створюють перешкоди для розвитку та впровадження
FinTeh рішень небанківським установам.
Незважаючи на це, неспинний поступальний розвиток та впровадження FinTeh рішень не залишається
поза увагою НБУ. У зв’язку із зростанням попиту на такі послуги з боку споживачів, а також появою
вітчизняних стартапів, які розробляють проекти у цій галузі, НБУ анонсував запуск проекту «Сприяння
розвитку FinTeh в Україні». НБУ виокремлює наступні ознаки ринку FinTeh в Україні на сьогодні:
1. ринок знаходиться на початковій стадії розвитку (нині сконцентрований виключно на сфері
цифрових платежів),
2. переважно тільки банки готові вкладати гроші в розвиток FinTeh рішень,
3. росте кількість українських стартапів, водночас, відсутнє системне розуміння всього обсягу ринку
FinTeh в Україні, та цілей та об’єктів інвестицій, залучених в FinTeh-компанії в Україні.
Пріоритетними напрямками розвитку FinTeh в Україні НБУ бачить цифровий банкінг (без банківських
відділень), електронні платежі, онлайн кредитування (Р2Р, B2P і кредитування фінансових компаній) та
страхування (автострахування, туристичне страхування).
Серед існуючих проблем ринку FinTeh в Україні НБУ виокремлює, зокрема, орієнтованість FinTeh
рішень на окремі компанії або міста та загальну орієнтованість українських стартапів на західний ринок з
огляду на кращі можливості пошуку інвесторів.
Водночас, очевидною перепоною у розвитку FinTeh стартапів в Україні є загальний стан нормативної
бази НБУ, який наразі не є сприятливим для розвитку та впровадження FinTeh рішень поза межами банківської
системи. Відтак, для цілей розвитку та впровадження FinTeh рішень в Україні необхідним є комплексне
регулювання на законодавчому рівні та на рівні нормативних актів НБУ, водночас, досі таких пропозицій НБУ
ініційовано не було.
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Актуальність проблеми. В умовах інтеграційних процесів податкова система відіграє важливу роль у
формуванні дохідної частини бюджету країни. Для стабільного функціонування та створення гармонізації
взаємовідносин у країні між органами, котрі ведуть податковий контроль у сфері оподаткування, створена
відповідна система податкових органів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Система податкових органів та їх роль у податковому
менеджменті знаходить своє відображення в працях вітчизняних науковців: О.В. Галахова Ю. С. Гринчук,
В. Ю. Гринчук, І. О. Горленко, Д. І. Деми, О.В. Зайцева, Ю. Б. Іванова М. В. Карпа, В. В. Карпова,
А. Я. Кізима, А. І. Крисоватого, В. П. Маринець, Г. П. Мартинюк, Т. О. Скоромцової, О. М. Тимченко,
І. В. Шевчук, Б. П. Яреми.
Метою статті є розкрити сутність поняття “податковий менеджмент”; розглянути структуру
податкового менеджменту; визначити податкові органи, які здійснюють управління в сфері оподаткування;
охарактеризувати роль зазначених органів в процесі їх діяльності; визначити правову основу діяльності
Державної фіскальної служби України.
Виклад основного матеріалу. В сучасних реаліях сьогодення у системі органів, які здійснюють
мобілізацію грошових ресурсів до централізованих фондів держави, податкові органи посідають важливе місце,
оскільки вони здійснюють контроль за своєчасним та повним надходженням основної частини податків та
зборів, що сплачують платники податків на території України. Для врегулювання даного процесу, тобто, для
вдосконалення взаємовідносин між платниками податків і державою, виникла така галузь знань як податковий
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менеджмент. Для кращого розуміння даного питання доцільно надати дефініцію поняттю “податковий
менеджмент”, оскільки в літературі економічного спрямування відсутнє єдине визначення даного поняття.
На думку Б. Яреми податковий менеджмент – це сукупність прийомів та методів організації
податкових відносин з метою забезпечення формування дохідної частини бюджету, централізованих цільових
фондів держави та впливу податків на розвиток виробництва і соціальної сфер [1].
Однак, М. Карп вважає, що податковий менеджмент – це процес управління з використанням методів
впливу податкового механізму на податкову систему з метою реалізації податкової політики [2, с. 47].
З інших позицій визначає податковий менеджмент Я. Литвиненко, розуміючи під ним систему
принципів і методів розробки та реалізації управлінських рішень, пов՚ язаних з вибором податкової системи,
розрахунком податкових зобов'язань, постійним контролем за їх здійсненням [1].
Науковець О. Тимченко стверджує, що податковий менеджмент – це сукупність прийомів та методів
організації податкових відносин із метою забезпечення формування дохідної частини бюджету та впливу на
розвиток виробництва й соціальної сфери [3].
Погоджуємось з більшістю дослідників, що податковий менеджмент являє собою систему певних
прийомів та методів організації податкових відносин, пов'язаних з вибором податкової системи, розрахунком
податкових зобов'язань, постійним контролем за їх здійсненням, а також, відповідним формуванням дохідної
частини бюджету країни.
Податковий менеджмент включає три рівні, які взаємопов՚ язані між собою (рис. 1).

Нормативно-правова
база

Державний
Адміністрування
податків та зборів

Податковий менеджмент

Корпоративний

Вибір найбільш
вигідного варіанту
сплати податків при
альтернативних
напрямах господарської
діяльності.

Персональний

Вибір такої форми
сплати податків, яка
найбільше влаштовує
фізичну особу та сприяє
підвищенню її
добробуту.

Рис. 1. Структура податкового менеджменту
Примітка: складено автором на основі джерела [4]
Науковці Д. Дема, І. Шевчук, Г. Мартинюк державний податковий менеджмент визначається як процес
управління податковою системою держави з метою реалізації податкової політики. Процес управління
податковою системою полягає в тому, що уповноважені органи, перш за все, обирають напрям функціонування
та розвитку податкової системи, який виражається в податковій політиці [4, с. 14].
Корпоративний податковий менеджмент – це складова фінансового менеджменту, що передбачає
розробку управлінських рішень, спрямованих на формування і підвищення ефективності фінансового
потенціалу підприємства, регулювання його взаємовідносин з державою в процесі перерозподілу доходів і
наповнення державного бюджету. Корпоративний податковий менеджмент не зводиться до абсолютної
мінімізації податкових платежів, а передбачає вибір найбільш ефективного варіанту сплати податкових
платежів при альтернативних напрямах його господарської діяльності [4, с. 16].
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Зазначимо, що персональний податковий менеджмент – це складова управління особистими доходами
громадян із врахуванням чинної системи оподаткування [5, с. 96]. Сферою його застосування є податкові
платежі фізичних осіб, які мають приватний характер, а також вибір такої системи сплати податків, яка
найбільше влаштовує та сприяє підвищенню добробуту громадян. Звісно громадяни не мають впливу на ті чи
інші податкові процедури, що регламентовані законодавчо, проте, вони б могли обрати режим оподаткування,
який максимально їх влаштовує.
На нашу думку, варто визначити податкові органи, які здійснюють управління в сфері оподаткування. З
погляду податкового менеджменту, вони представлені у вигляді трьох груп рис. 2.

Органи законодавчої і
виконавчої влади

Верховна Рада
України.

Органи оперативного
управління в податковій
сфері

Державна Фіскальна
служба України.

Органи не податкового
профілю

Державна
казначейська
служба України.

Податкові органи.
Адміністрація
Президента
України.

Митні органи.
Податкова міліція.

Генеральна
прокуратура
України.

Кабінет Міністрів
України.

Слідчі органи
Служби безпеки
України.

Міністерство
Фінансів України.

Національна
поліція України.

Державна
екологічна
інспекція.
Рис. 2. Податкові органи, які здійснюють управління у сфері оподаткування з погляду
податкового менеджменту
Примітка: складено автором на основі джерела [6]
Органи законодавчої і виконавчої влади. Верховна Рада України здійснює законотворчу діяльність у
сфері оподаткування, бере участь у плануванні податків, розглядаючи і затверджуючи проект бюджету на
наступний рік. Адміністрація Президента України видає Укази з питань оподатковування, що не урегульовані
законодавчими актами. Кабінет Міністрів України і Міністерство фінансів України здійснюють:
‒ розроблення заходів щодо фінансового і податкового стимулювання підприємницької діяльності
в державі;
‒ розроблення проектів нормативів відрахувань від загальнодержавних податків у місцеві бюджети;
‒ забезпечення
виконання
державного
бюджету,
фінансового
поповнення
державних
позабюджетних фондів;
‒ розроблення заходів щодо удосконалення податкової політики і податкової системи;
‒ розроблення інструкцій і методичних вказівок з питань оподатковування;
‒ методичне управління бухгалтерським обліком і звітністю підприємств і порядком
складання звітності;
‒ узагальнення практики застосування податкового законодавства і внесення пропозицій з
удосконалення цього законодавства [6].

66

Стратегія розвитку України

Ще одним органом виконавчої влади є Державна екологічна інспекція України (далі –
Держекоінспекція України), Положення про діяльність цього відомства, затверджено Указом Президента
України від 13 квітня 2011 р. № 454/2011. Відповідно до даного Положення Держекоінспекція України входить
до системи органів виконавчої влади та утворюється для забезпечення реалізації державної політики із
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища,
раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів. Держекоінспекція України відповідно
до покладених завдань:
‒ узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції,
розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів
України та подає їх Міністрові для погодження і внесення в установленому порядку на розгляд Кабінету
Міністрів України;
‒ здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням центральними органами виконавчої
влади та їх територіальними органами, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, підприємствами,
установами та організаціями незалежно від форми власності і господарювання, громадянами України,
іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами - нерезидентами вимог [7].
До органів оперативного управління в податковій сфері відносять Державну фіскальну службу
України. Дане відомство було створено Постановою Кабінету Міністрів від 21 травня 2014 року № 236 шляхом
реорганізації Міністерства доходів і зборів. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 21 травня 2014
року № 236 “Про Державну фіскальну службу України” Державна фіскальна служба України (далі – ДФСУ) є
центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України через Міністра фінансів і який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері
державної митної справи, державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок), державну політику у сфері боротьби з
правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань
сплати єдиного внеску.
Відповідно до даної Постанови основними завданнями ДФС є:
1. Реалізація державної податкової політики та політики у сфері державної митної справи, державної
політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства,
здійснення в межах повноважень, передбачених законом, контролю за надходженням до бюджетів та
державних цільових фондів податків і зборів, митних та інших платежів, державної політики у сфері контролю
за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, державної політики з
адміністрування єдиного внеску, а також боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з
питань сплати єдиного внеску, державної політики у сфері контролю за своєчасністю здійснення розрахунків в
іноземній валюті в установлений законом строк, дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за
товари (послуги), а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають
ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів [8].
2. Внесення на розгляд Міністра фінансів пропозицій щодо забезпечення формування:
‒ державної податкової політики;
‒ державної політики у сфері державної митної справи;
‒ державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового,
митного законодавства, здійснення контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів
податків і зборів, митних та інших платежів;
‒ державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і
тютюнових виробів;
‒ державної політики з адміністрування єдиного внеску, а також боротьби з правопорушеннями під
час застосування законодавства з питань сплати єдиного внеску;
‒ державної політики у сфері контролю за своєчасністю здійснення розрахунків в іноземній валюті в
установлений законом строк, дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), а
також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню
відповідно до закону, торгових патентів [8].
Правову основу своєї діяльності Державна фіскальна служба України здійснює
на підставі
законодавчих та фінансово-правових актів, серед яких:
- Конституція України;
- Кодекси України (Земельний, Податковий, Митний, Господарський процесуальний, Цивільний
процесуальний, “Про надра”, Водний, Господарський, Лісовий, Цивільний, Бюджетний, “Про
адміністративні правопорушення”);
- Закони України (“Про державну службу”, “Про основні засади державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності”, “Про запобігання корупції” тощо);
- Постанови (Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України);
- Розпорядження Кабінету Міністрів України;
- Укази Президента.
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Отже, правовою основою регулювання будь-яких відносин, в тому числі і податкових є Конституція
України. У ній закріплено принципові положення, завдяки яким будується податкове законодавство та загальні
засади діяльності органів державної влади. Важливим також, є положення ст. 19 Конституції України в якому
зазначено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути
примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого
самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що
передбачені Конституцією та законами України.
Зокрема, норми Конституції України, регулюють деякі податкові відносини. Відповідно до ст. 67 кожен
зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Усі громадяни щорічно
подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за
минулий рік у порядку, встановленому законом [9].
Земельним Кодексом України (далі – ЗКУ), точніше завданням земельного законодавства є
регулювання земельних відносин з метою забезпечення права на землю громадян, юридичних осіб,
територіальних громад та держави, раціонального використання та охорони земель. Зокрема, у ст. 149 даного
Кодексу зазначено, що земельні ділянки, надані у постійне користування із земель державної та комунальної
власності, можуть вилучатися для суспільних та інших потреб за рішенням органів державної влади, Ради
міністрів Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування на підставі та в порядку,
передбачених цим Кодексом [10].
Згідно з Податковим Кодексом України (далі – ПКУ) регулюються відносини, що виникають у сфері
справляння податків і зборів, зокрема визначається вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в
Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію
контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час адміністрування податків, а також
відповідальність за порушення податкового законодавства. У ст. 41 зазначено, що контролюючими органами є
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову, державну митну політику, державну
політику з адміністрування єдиного внеску, державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час
застосування податкового та митного законодавства, законодавства з питань сплати єдиного внеску та іншого
законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий орган (далі – центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику), його територіальні органи [11].
У ст. 28 Митного Кодексу України (далі – МКУ) зазначено, що перевірка законності та обґрунтованості
рішень, дій або бездіяльності податкових органів або їх посадових осіб у порядку контролю. Центральний орган
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, має право в
порядку контролю за діяльністю підпорядкованих податкових органів або їх посадових осіб скасовувати або
змінювати їхні неправомірні рішення, а також вживати передбачених законом заходів за фактами
неправомірних рішень, дій або бездіяльності зазначених органів або осіб. Важливим, також є те, що у ст. 34.3
МКУ зазначено, що податкові органи та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності відповідно до закону
можуть обмінюватися будь-якою інформацією, обмін якою прямо не передбачений законодавством України з
питань державної митної справи, зокрема, з метою налагодження співробітництва з питань ідентифікації та
протидії ризикам. Такий обмін може відбуватися на основі письмової угоди та передбачати доступ податкових
органів до електронних інформаційних систем суб’єкта господарювання. Будь-яка інформація, що надається
сторонами у ході співробітництва, є конфіденційною, якщо сторони не домовилися про інше [12].
Господарський процесуальний Кодекс України (далі – ГПКУ) визначає юрисдикцію та повноваження
господарських судів, встановлює порядок здійснення судочинства у господарських судах [13]. Зокрема, у ст. 1
Цивільного процесуального Кодексу України (далі – ЦПКУ) зазначено, що ЦПКУ визначає юрисдикцію та
повноваження загальних судів щодо цивільних спорів та інших визначених цим Кодексом справ, встановлює
порядок здійснення цивільного судочинства [14].
Відповідно до ст. 2 Кодексу України про надра (далі – КУпН) завданням КУпН є регулювання гірничих
відносин з метою забезпечення раціонального, комплексного використання надр для задоволення потреб у
мінеральній сировині та інших потреб суспільного виробництва, охорони надр, гарантування при користуванні
надрами безпеки людей, майна та навколишнього природного середовища, а також охорона прав і законних
інтересів підприємств, установ, організацій та громадян [15]. Згідно з ст. 2 Водного Кодексу України (далі –
ВКУ) завданням водного законодавства є регулювання правових відносин з метою забезпечення збереження,
науково обґрунтованого, раціонального використання вод для потреб населення і галузей економіки,
відтворення водних ресурсів, охорони вод від забруднення, засмічення та вичерпання, запобігання шкідливим
діям вод та ліквідації їх наслідків, поліпшення стану водних об’єктів, а також охорони прав підприємств,
установ, організацій і громадян на водокористування [16].
Стаття 1 Господарського кодексу України (далі – ГКУ) визначає основні засади господарювання в
Україні і регулює господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської
діяльності між суб’єктами господарювання, а також між цими суб’єктами та іншими учасниками відносин у
сфері господарювання [17]. Відповідно до ст. 3 Лісового Кодексу України (далі – ЛКУ) лісові відносини в
Україні регулюються Конституцією України, Законом України “Про охорону навколишнього природного
середовища”, цим Кодексом, іншими законодавчими актами України, а також прийнятими відповідно до них
нормативно-правовими актами [18].
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Цивільним Кодексом України (далі – ЦКУ) регулюються особисті немайнові та майнові відносини
(цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх
учасників [19]. У ст. 1 Бюджетного Кодексу України (далі – БКУ) регулюються відносини, що виникають у
процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, звітування про їх виконання та контролю за
дотриманням бюджетного законодавства, і питання відповідальності за порушення бюджетного законодавства,
а також визначаються правові засади утворення та погашення державного і місцевого боргу [20].
Завданням Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) є охорона прав і
свобод громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, установ і
організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, виховання
громадян у дусі точного і неухильного додержання Конституції і законів України, поваги до прав, честі і
гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов’язків, відповідальності перед
суспільством. Зокрема, у ст. 164.1 зазначено, що неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій
про доходи чи включення до декларацій перекручених даних, не ведення обліку або неналежне ведення обліку
доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку, тягне за собою
попередження або накладення штрафу у розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян [21].
Згідно з Законом України “Про державну службу” у ст. 2 зазначено, що державний службовець – це
громадянин України, який займає посаду державної служби в органі державної влади, іншому державному
органі, його апараті (секретаріаті) (далі – державний орган), одержує заробітну плату за рахунок коштів
державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані з
виконанням завдань і функцій такого державного органу, а також дотримується принципів
державної служби [22].
Крім того, Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності” визначає правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх
посадових осіб і права, обов’язки та відповідальність суб’єктів господарювання під час здійснення державного
нагляду (контролю) [23].
Закон України “Про запобігання корупції” визначає правові та організаційні засади функціонування
системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних
механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень [24].
В структурі ДФС виокремлюють також, податкові, митні органи та податкову міліцію. До загальних
обовязків податкових органів належать: брати на облік платників податків на підставі відомостей отриманих
від реєстратора або на підставі поданих за бажанням платника документів та видавати (направляти поштою)
платнику податків документи, що підтверджують взяття його на облік в органах ДФС; брати на облік відкриті
платниками податків рахунки у фінансових установах на підставі повідомлень платників податків або
фінансових установ; здійснювати реєстраційні процедури, пов’язані з окремими видами діяльності платника;
дотримуватися конфіденційності щодо персоніфікованої інформації про платників податків. Відповідно до
покладених на відповідні податкові органи обов՚язки вони також, мають права, які полягають у наступному:
застосовувати фінансові санкції за неправильно заповнені та несвоєчасно подані або неподані податкові
декларації; здійснювати виїзні та невиїзні перевірки платників податків; за рішенням суду вилучати готівку з
кас боржників та інших місць її зберігання; ініціювати позови до господарського суду про визнання боржників
банкрутами [25, с. 14].
Умовою, що робить митні органи податковими, є переміщення товарів через митний кордон і
виникаючий при цьому обов՚ язок зі сплати податків. Діяльність даних органів регулюється МКУ.
Повноваження митних органів щодо оподатковування можна розділити на фіскальні і правоохоронні, що
деталізуються як податковим, так і митним законодавством.
Податкова міліція, яка відповідно до ст. 348 ПКУ складається із спеціальних підрозділів по боротьбі з
податковими правопорушеннями, що діють у складі відповідних контролюючих органів, і здійснює контроль за
додержанням податкового законодавства, виконує оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та
охоронну функції. Основними завданнями, якої є: запобігання кримінальним та іншим правопорушенням у
сфері оподаткування та бюджетній сфері, їх розкриття, розслідування та провадження у справах про
адміністративні правопорушення; розшук осіб, які переховуються від слідства та суду за кримінальні та інші
правопорушення у сфері оподаткування та бюджетній сфері; запобігання і протидія корупції у контролюючих
органах та виявлення її фактів; забезпечення безпеки діяльності працівників контролюючих органів, захисту їх
від протиправних посягань, пов’язаних з виконанням службових обов’язків [11].
Органи не податкового профілю. Своєрідне місце займають у системі органів не податкового профілю
органи Державного казначейства. Відповідно до Положення “Про Державну казначейську службу України”
затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 215 Державна казначейська
служба України (далі – ДКСУ) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і
координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну політику у
сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку виконання бюджетів.
Органи казначейства створені з метою забезпечення ефективного управління Державна казначейська служба
України в податковій сфері виконує такі функції:
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− здійснює бюджетне відшкодування податку на додану вартість;
− здійснює відкриття, закриття та обслуговування рахунків у системі електронного
адміністрування податків.
Також, в процесі своєї діяльності ДКСУ має право отримувати від ДФСУ:
− в електронному вигляді списки платників податків, які перебувають на податковому обліку,
проводити звірки надходжень платежів, контроль за справлянням яких покладено на ДФСУ, отримувати
інформацію про вжиті заходи щодо стягнення простроченої заборгованості, документи, необхідні для
повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань;
− інформацію про податки і збори (обов’язкові платежі) та інші доходи бюджету, документи,
необхідні для повернення коштів, помилково та/або надміру зарахованих до бюджету, з проведенням звірки
надходжень до бюджету;
− реєстри платників податків для відкриття, закриття рахунків та їх обслуговування у системі
електронного адміністрування податків [26].
До податкових органів, які здійснюють управління в сфері оподаткування належить, також і
Генеральна прокуратура України (далі – ГПУ). Відповідно до ст. 24.3. Закону України “Про прокуратуру”
зазначено, що право подання апеляційної чи касаційної скарги на судове рішення в цивільній, адміністративній,
господарській справі надається прокурору, який брав участь у судовому розгляді, а також незалежно від участі
в розгляді справи прокурору вищого рівня: Генеральному прокурору, його першому заступнику та заступникам,
керівникам регіональних та місцевих прокуратур, першим заступникам та заступникам керівників
регіональних прокуратур [27].
До органів неподаткового профілю належать також, слідчі органи Служби безпеки України керуючись
Законом України “Про Службу безпеки України” (далі – СБУ), зокрема у ст. 10 зазначено, що Центральне
управління Служби безпеки України відповідає за стан державної безпеки, координує і контролює діяльність
інших органів Служби безпеки України. До його складу входять апарат Голови Служби безпеки України та
функціональні підрозділи: контррозвідки, військової контррозвідки, контррозвідувального захисту інтересів
держави у сфері інформаційної безпеки, захисту національної державності, боротьби з корупцією і
організованою злочинною діяльністю, інформаційно-аналітичний, оперативно-технічний, оперативного
документування, слідчий, зв’язку, по роботі з особовим складом, адміністративно-господарський, фінансовий,
військово-медичний та інші згідно з організаційною структурою Служби безпеки України [28].
Важливим органом, який належить до органів неподаткового контролю є Національна поліція України.
Згідно з Законом України “Про Національну поліцію”, а саме відповідно до ст. 23 зазначено, що поліція
відповідно до покладених на неї завдань: вживає заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних
правопорушень; припиняє виявлені кримінальні та адміністративні правопорушення; здійснює своєчасне
реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події; у випадках,
визначених законом, здійснює провадження у справах про адміністративні правопорушення, приймає рішення
про застосування адміністративних стягнень та забезпечує їх виконання; доставляє у випадках і порядку,
визначених законом, затриманих осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, та осіб, які
вчинили адміністративне правопорушення; вживає заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку під
час примусового виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб), а також вживає заходів,
спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю державних виконавців, приватних виконавців та інших
осіб, які беруть участь у вчиненні виконавчих дій, здійснює привід у виконавчому провадженні [29].
Висновки. Отже, кожен орган відіграє важливе значення у становлення податкового законодавства
України. Зокрема, державне правове регулювання діяльності даних органів розроблене таким чином, що
діяльність одного органу не обмежується лише одним Законом або підзаконним актом, а все взаємопов’язано
одне з одним. Роль кожного з податкових органів є важливою в загальній системі ефективного функціонування
податкової системи України, але виходячи з цього ми можемо сказати, що податкова система нашої країни є
однією з найскладніших, що тим самим заплутує нас в розподілі повноважень між органами. Важко зрозуміти,
де закінчується юрисдикція одного податкового органу і починається іншого.
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Анотація. Метою даної роботи є виявлення зв’язків між динамікою ставки по федеральним фондам,
економічним зростанням та інфляцією у США у 1961-2016 роках. Результати кореляційного аналізу
показують, що ключова ставка в США значно більше пов’язана з динамікою показників інфляції ніж
приросту ВВП.
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ДИНАМИКИ ВВП И ИНФЛЯЦИИ В США В 1961-2016 ГГ.
Аннотация. Целью данной работы является выявление связей между динамикой ставки по
федеральным фондам, экономическим ростом и инфляцией в США в 1961-2016 годах. Результаты
корреляционного анализа показывают, что ключевая ставка в США гораздо сильнее связана с динамикой
показателей инфляции чем прироста ВВП.
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Annotation. The aim of the paper is to study the relationship between federal funds rate, gross domestic
product and inflation dynamics in USA in 1961-2016. The correlation analysis results reveal that the relationship
between the rate and inflation in US is much stronger comparing to the correlation between the rate and GDP growth.
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Актуальність проблеми. Відсоткові ставки центральних банків є важливими інструментами
монетарної політики кожної держави. Вплив динаміки відсоткових ставок Федеральної Резервної Системи
(ФРС) на економіку США і все світове господарство є беззаперечним, що визначає актуальність дослідження їх
сутності та динаміки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджувана проблематика була і залишається предметом
уваги багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців. Питанню впливу монетарної політики на економічний
розвиток держави присвячено праці багатьох вітчизняних науковців, зокрема А. Гальчинського, О. Дзюблюка,
Н. Заболотної, Г. Забчук, В. Лепушинського, В.Міщенка, С. Науменкової, В. Радзієвської, У.Пелех, О. Петрика,
А. Сомик, В. Стельмаха та ін. Проблематика динаміки ставки по федеральних фондах висвітлена у працях
наступних нуковців: Р.Барро, В. Дж. Девольд, К. А. Сімз та багатьох інших. Так, К. А. Сімз (Сh. A. Sims)
проаналізувавши взаємозв’язок монетарної політики ФРС і інфляції помітив зростання інфляції після реалізації
рестрикційних монетарних заходів. Цей феномен відомий під назвою «Загадка цін» (price puzzle) і має місце
якщо причини інфляції не пов’язані з політикою монетарної влади [5]. Досліжджуючи вплив ключової ставки
ФРС на економіку США В. Дж. Девольд (William G. Dewald) стверджує, що історичний аналіз демонструє, що
хоча у короткостроковому періоді ціни піддаються впливу багатьох чинників, у довгостроковому періоді зміни
загального рівня цін систематично прив’язані до динаміки обсягів грошової маси. Він зазначає, що широко
розповсюджена думка щодо необхідності зниження реального економічного зростання задля зниження темпів
інфляції не знаходить історичного підтвердження, адже не враховує різниці коротко- та довгострокової
перспективи. [4, c.1]. Р.Барро у результаті дослідження даних 122 країн протягом 1960-1990 рр. та використання
певних перевірених інструментів виявив, що вплив інфляції на економічне зростання та інвестиції суттєво
негативний. Він стверджує, що у високі показники інфляції протягом тривалого терміну знижують економічне
зростання та інвестиції [7].
Метою даної роботи є виявлення причинно-наслідкових зв’язків між динамікою відсоткової політики
ФРС, економічного зростання та інфляції у США.
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Виклад основного матеріалу. ФРС фіксує наступні відсоткові ставки за кредитними операціями:
− Ставка федеральних фондів (the federal funds rate) – відсоткова ставка, за якою депозитні інституції
позичають резервні кошти іншим депозитним інституціям на добу [1];
− Дисконтна ставка (the discount rate) – відсоткова ставка, за якою комерційні банки та інші депозитні
інституції можуть позичити кошти у їх регіонального резервного банку [1]. Ця ставка має три різновиди:
♦ Ставка первинного кредиту (the primary credit rate) встановлюється вище від звичайного рівня
короткострокових ринкових ставок і використовується для надання добових кредитів лише банкам, що мають
задовільний фінансовий стан.
♦ Ставка вторинного кредиту (the secondary credit rate) є вищою від ставки первинного кредиту і
використовується для банків, які мають короткострокові розриви ліквідності чи суттєві фінансові проблеми.
♦ Ставка сезонного кредиту (the discount rate for seasonal credit) є середньою певних ринкових ставок і
використовується для невеликих депозитних інституцій, потреби яких у коштах змінюються протягом року,
наприклад банки сільськогосподарських чи туристичних об’єднань [1].
Ставки за депозитними операціями представлені наступним чином:
− Ставка зворотнього добового репо (overnight reverse repurchase agreement (ON RRP) offering rate) є
максимальною ставкою, яку бажає сплачувати ФРС по операціям добового зворотнього репо. Ставки, які
використовуються для цих операцій з конкретними депозитними інституіями, встановлюються шляхом
аукціонів. Цей інструмент використовується як додатковий для підтримки FFR у межах цільового діапазону [1].
− Ставка строкових депозитних операцій (Term Deposit Facility (TDF)) визначається як сума
відсоткової ставки, що сплачується за надлишкові резерви плюс фіксований спред у розмірі 1 базисного пункту.
Ця ставка також використовується для підтримки FFR у межах цільового діапазону [1].
− Ставка за надлишковими резервами (the interest rate on excess reserves (IOER rate)) також є
депозитною. ФРС встановлює цю ставку на рівні максимального розміру цільового коридору ставки
федеральних фондів [1], таким чином заохочуючи банки підтримувати додаткові резерви.
Аналіз динаміки вказаних відсоткових ставок демонструє, що вони, як правило, корелюють між собою,
тому для аналізу взаємозв’язку між відсотковими ставками США та його економічним зростанням обрано
ставку федеральних фондів, яка вважається ключовою ставкою монетарної політики США. Відомо, що розмір
відсоткового коридору також вносить корективи у результативність монетарної політики держави, тому він
буде предметом наступних досліджень політики Федерального Резерву.
Для аналізу динаміки FFR та росту ВВП за період з 1961 по 2016 рр. вказаний період було
розподілений на сім складових. Основою для поділу виступили темпи зростання ВВП – кожен період
розпочинається з року, коли темп зростання ВВП починає збільшуватися і завершується роком, де падіння
темпів приросту ВВП завершується. Сформовані таким чином цикли економічного розвитку тривають по 7-10
років кожен: 1961-1967, 1968-1974, 1975-1982, 1983-1991, 1992-2001, 2002-2009, 2010-2016. Результати
кореляційного аналізу показників значення ключової ставки, приросту ВВП та інфляції (дефлятора ВВП) у
вказані періоди представлено на таблиці 1.
Таблиця 1
Середні значення та коефіцієнти кореляції ключової ставки, приросту ВВП та інфляції у США
Значення коефіцієнту кореляції

Середні значення показників

Період

Ставки і ВВП

Ставки та інфляції

ВВП та інфляції

Ставка

Приріст ВВП

Інфляція

1961-1967

0.53064391

0.800589

0.026969

4.22

1.39

3.15

1968-1974

-0.5551764

0.603734

-0.6142

7.06

2.46

5.05

1975-1982

-0.4405269

0.533824

-0.4071

9.69

1.35

7.6

1983-1991

0.77388294

0.602572

0.093753

7.34

2.64

3.3

1992-2001

0.50482773

-0.44083

-0.63569

4.78

2.33

1.96

2002-2009

0.40385013

0.738369

0.804807

2.43

0.71

2.24

2010-2016

-0.3767116

-0.5743

-0.3467

0.16

1.35

1.58

Примітка: Розрахунки автора за даними [2], [3].
Таблиця демонструє, що взаємозв’язок ставки і ВВП у вказаних періодах набував як позитивного, так і
негативного значення, що, відповідно, означало прямий і обернений зв’язок цих показників. У більшості
досліджуваних періодів ступінь зв’язку характеризується середнім ступенем інтенсивності. Зв’язок ставки і
дефлятора ВВП також є, як правило, середнім і набуває як позитивних так і негативих значень залежно від
періоду. Коефіцієнт кореляції ВВП та інфляції варіює від значень, близьких до нуля (що означає відсутність
зв’язку) до 0,8 у 2002-2009 і також набуває від’ємних і додатніх значень. Таким чином, зв’язок досліджуваних
показників прослідковується, однак його напрям і значення варіює залежно від періоду, що визначає
необхідність більш детального аналізу спільних та відмінних ознак, характерних для визначених циклів.
Для порівняння економіки США у вказані періоди було проведено аналіз середніх значень
досліджуваних показників. Він дозволив виявити, що найбільші показники інфляції та ключової ставки були
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характерними для періоду 1975-1982. Від’ємні значення приросту ВВП спонукали ФРС майже вдвічі знизити
ключову ставку (з 10,51 до 5,82, а потім до 5,05%) всього за два роки (рис. 1). Такі дії спонукали суттєве
зростання ВВП (з -1,18 до 4,39% протягом року) з відставанням на 1 рік. Після цього ФРС розпочала підйом
ключової ставки – за 5 наступних років вона зросла майже втричі (до 16,39%). Темпи приросту ВВП протягом
цього періоду впали, а інфляція після падіння у 1976 році знову взяла тренд на зростання і у 1981 році досягла і
навіть перевищила рівень 1975 року.
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Рис.1. Динаміка ставки по федеральним фондах, приросту ВВП, інфляції за 1961-2016 рр.
Примітка: побудовано автором за даними [2], [3].
Найвищі ж показники зростання ВВП (2,64% у середньому за період) припали на 1983-1991 роки,
середнє значення дефлятора ВВП для цього періоду становило 3.3% з невеликими відхиленнями, ставка була
досить висока (7,34 у середньому за період). Для цього періоду характерна позитивна кореляція динаміки
ключової ставки та приросту ВВП. Дворічний період зростання ставки спричинив зниження інфляції, а
наступний період зниження ставки з відставанням у 2 роки стимулював зростання темпів інфляції.
Протягом 1961-2016 років єдиним циклом, протягом якого середні показники приросту ВВП
перевищили показники інфляції, є період 1992-2001 рр. Протягом цього періоду темпи зростання ВВП майже
щороку перевищували темпи інфляції. Відсоткова ставка корелювала з ВВП позитивно, а з інфляцією
негативно. Для відновлення економічного зростання ФРС почало знижувати ставку федеральних ще з 1990
року, що з 2-річним лагом позитивно вплинуло на динаміку ВВП, приріст якого за 1992 рік досяг 2,13% (для
порівняння у 1991 році приріст ВВП становив -1,4%). Взаємозв’язок інфляції та ВВП протягом цього періоду
також був негативним. Для цього періоду були характерними низькі показники інфляції (1,96% у середньому за
період), хоча у останньому досліджуваному циклі інфляція була ще меншою.
Найнижчі показники приросту ВВП були характерними для передостаннього періоду (2002-2009) –
середній показник за період склав 0,71%. Для цього періоду була характерна відносно низька інфляція (2,24% у
середньому) та невисокі значення ключової ставки (2,43% річних у середньому за період).
Аналіз рівнів ключової ставки та інфляції продемонстрував, що протягом майже всього
досліджуваного періоду (1961-2016) ставка по федеральним фондам була позитивною (тобто перевищувала
рівень інфляції, що відповідало тогочасним уявленням про принципи відсоткової політики). Виняток складали
лише 1971, 1975-1977, 2003-2004 рр. Однак починаючи з 2008 року вона опустилася нижче рівня інфляції і
залишалася негативною протягом усього останнього циклу, хоча показники інфляції також були невисокими
(0,58% у середньому за період). Суттєве зниження ключової ставки було викликане тривалим зниженням
темпів приросту ВВП США. Однак низька вартість кредитних ресурсів не спричинила суттєвого економічного
зростання. Середній показник приросту ВВП за період становив 1,35%, що все ж перевищує відповідний
показник попереднього економічного циклу (0,71%).
Кореляційний аналіз взаємозв’язку середніх значень ключової ставки ФРС, приросту ВВП та інфляції,
що мали місце у вказаних вище циклах протягом 1961-2016, продемонстрував наступні зв’язки досліджуваних
параметрів. Найбільш суттєвим виявився зв’язок ставки по федеральним фондам та інфляції (R=0,854589), у
той час як з ВВП ставка пов’язана значно менше (R=0,45809), що може свідчити про те, що у США процентна
політика значно дієвіша у справі регулювання темпів інфляції, ніж темпів економічного зростання. Зв’язок
приросту ВВП та інфляції в США виявився досить слабким (R=0,064354).
Аналіз динаміки показників ключової ставки та ВВП продемонстрував, що у більшості випадків
зростання і падіння ставки відстає від відповідного зростання-падіння ВВП на один рік або припадає на той же
рік. Падіння темпів приросту ВВП розпочинається найчастіше через 2 роки зростання ставок. Причиннонаслідковий зв’язок інфляції і ставки також спостерігається у обох напрямах. Як правило зростання інфляції
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починається після періоду зниження ставок (в середньому протягом 3 років). Після зростання інфляції, як
правило, з лагом у 1 рік розпочинається зростання відсоткової ставки. Зв’язок інфляції і темпів приросту ВВП у
більшості випадків є негативним.
Ступіть волатильності макроекономічної змінної значною мірою визначає її вплив на економіку. Так,
дослідження В.Дж.Девольта підтверджують, що нестабільність показників інфляції ускладнює прийняття
рішень для економічних суб’єктів і не сприяє економічному зростанню [4, c.1]. Тому у рамках даного
дослідження показники ключової ставки також аналізуються за допомогою методу «японських свічок», який
допомагає виокремити рівень волатильності показника протягом обраного періоду. У ході дослідження було
проведено аналіз динаміки ставки по федеральним фондах згідно обраної періодизації за допомогою методу
«японських свічок» (рис. 2). На рисунку білий колір свічки означає зростання ставки протягом періоду, а
чорний – падіння. Нижня і верхня межі свічок позначають значення ключової ставки на початок та кінець
періоду якщо йдеться про білу свічку (або навпаки якщо йдеться про чорну). Гніт показує найнижчий і
найвищий рівень ставки за період. Рисунок 2 демонструє, що найбільші коливання ставки припали на 19751982 рр. – роки найбільшої за весь досліджуваний період інфляції та досить низьких темпів приросту ВВП. На
початку цього періоду ФРС незважаючи на досить високі (як для США) темпи інфляції суттєво знизила
ключову ставку, очевидно, маючи на меті стимулювання економіки, адже темпи приросту ВВП на початку
періоду досягли від’ємних значень. Однак ці заходи спричинили суттєве зростання цін, і значно меншою мірою
- ріст ВВП. Навіть наступне підняття ставки протягом кількох наступних років не давало бажаного ефекту. У
результаті зниження темпів інфляції було досягнуто за рахунок ще більшого падіння приросту ВВП, ніж воно
мало місце на початку періоду. Найнижча волатильність ставки по федеральних фондах спостерігалася у 20102016 рр. Цей період характеризувався невисокими показниками інфляції та приросту ВВП США. Дещо вища
волатильність ставки мала місце протягом періодів 1961-1967, 1983-1991, 1992-2001 та 2002-2009. Всі періоди
характеризуються досить високими темпами зростання ВВП при відносно невеликих темпах інфляції. Період
1968-1974 рр. характеризується досить високою волатильністю ставки і вже значно більшим зростання цін середній показник інфляції вдвічі перевищив середній показник приросту ВВП за період. Аналіз
продемонстрував досить високий ступінь зв’язку показників різниці приросту ВВП та дефлятора з одного боку
та зміни ключової ставки протягом досліджуваного періоду. Це дає підстави зробити висновок, що періоди
високої волатильності ставки співпадають з періодами високих показників інфляції та відносно невисоких
темпів приросту ВВП, і навпаки.
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Рис.2. Динаміка ставки по федеральним фондах за 1961-2016 рр.
Примітка: побудовано автором за даними [2].
У 2018 році очікується, що показники інфляції спочатку залишатимуться нижче від цілі ФРС,
встановленій на рівні 2%, і наблизяться до цієї цілі у середньостроковій перспективі. Економічне зростання
очікується на рівні 2.5% [6] – 2,9% [8] за рік. Ключовими факторами стимулювання економічного зростання
повинні стати зниження податків у США та загальносвітова тенденція економічного зростання. Очікується, що
ставка по федеральним фондам до кінця наступного року досягне 2.1% [6], а за деякими оцінками навіть 2,24%
[8]. Важливою для монетарної політики США є зміна голови ФРС (Federal Reserve Chair), яка відбулася 5
лютого 2018 року. Дженнет Йеллен після 4 річного передування на цій посаді посаді була змінена Джеромом
Пауеллом. Очікується, що новий голова ФРС продовжуватиме політику підвищення ключової ставки, однак
підвищення буде відбуватися повільніше у порівнянні з діями, які очікувалися б від Джаннет Йеллен. Адже
Президент Д. Трамп вважається прихильником політики «слабкого» долара з метою підтримки американських
виробників [9].
Висновки. Для аналізу динаміки ставки по федеральних фондах, приросту ВВП та інфляції за період з
1961 по 2016 рр. вказаний період було розподілений на сім економічних циклів по 7-10 років кожен. Для
порівняння економіки США у вказані періоди було проведено аналіз середніх значень досліджуваних
показників. Кореляційний аналіз продемонстрував, що найбільш суттєвим виявився зв’язок ставки по
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федеральним фондам та інфляції, у той час як з ВВП ставка пов’язана значно менше, що може свідчити про те,
що у США процентна політика значно дієвіша у справі регулювання темпів інфляції, ніж темпів економічного
зростання. Зв’язок приросту ВВП та інфляції в США виявився досить слабким.
Аналіз динаміки показників ключової ставки та ВВП продемонстрував, що у більшості випадків
зростання і падіння ставки відстає від відповідного зростання-падіння ВВП на один рік або припадає на той же
рік. Падіння темпів приросту ВВП розпочинається найчастіше через 2 роки зростання ставок. Зростання
інфляції переважно починається після періоду зниження ставок (в середньому протягом 3 років). Після
зростання інфляції, як правило, з лагом у 1 рік розпочинається зростання відсоткової ставки. Використання
методу «японських свічок» для аналізу динаміки ставки по федеральним фондах згідно обраної періодизації
привів до висновку, що періоди високої волатильності ставки співпадають з періодами високих показників
інфляції та відносно невисоких темпів приросту ВВП, і навпаки.
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Актуальність проблеми. Сучасна міжнародна міграція населення як багатогранне явище, що впливає
на всі сторони соціально-економічного розвитку суспільства стала однією з найбільш складних і суперечливих
проблем нашої епохи. На початку XXI століття під впливом незворотної сили глобалізації спостерігається
помітна трансформація міграційних процесів, які набувають нових парадигмальних рис, посилюють свій вплив
на політичну, соціально-економічну та духовні сфери життя суспільства.
Вектори трансформації сучасного світу нерозривно пов’язані з міграційними процесами, активізація
яких вимагає удосконалення міграційної політики, направленої на попередження і мінімізацію негативних
наслідків міграції. Все це вимагає посиленої уваги до теоретичних розробок у сфері стратегічного планування і
вироблення відповідних механізмів вирішення міграційних колізій
Дослідження сучасної ситуації в галузі міжнародної міграції робочої сили і її впливу на зайнятість
населення має велике значення для формування міграційної політики України на довгострокову перспективу,
вироблення концепції міграції населення, а отже, для формування кількісних і якісних характеристик трудового
потенціалу України та поліпшення ситуації, що склалася на національному ринку праці.
Аналіз досліджень і публікацій. Проблеми міграції трудових ресурсів та зайнятості населення здавна
привертали увагу вчених, які говорили про необхідність регулювання чисельності населення, в тому числі за
допомогою переселень, з метою збереження стабільності держави і її процвітання. Міграції трудових ресурсів
та зайнятості населення присвячені роботи вітчизняних і зарубіжних дослідників. Системні дослідження з
проблеми трудової міграції населення наведені у працях вітчизняних науковців М.В. Бачинської, П.С. Кравчук,
Е.М. Лібанової, О.А. Малиновської, В.І. Надраги [1; 4; 5; 6; 8].
Незважаючи на великий внесок вчених в розробку проблем міграції та зайнятості населення на рубежі
XX–XXI ст., існує ряд дискусійних і невирішених питань, особливо в області трансформаційної політики
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зайнятості, міграції населення в умовах реформування економіки, впливу міграційних процесів на
демографічну ситуацію в країні в цілому.
Метою статті є розкриття соціально-економічної сутності, особливостей, причин та соцільноекономічних наслідків міжнародної трудової міграції.
Виклад основного матеріалу. Масова міграція трудових ресурсів стала одним з характерних явищ
життя світового співтовариства другої половини XX століття. Вона стала важливою складовою процесу
інтернаціоналізації міжнародного господарського життя. Трудова міграція поряд з рухом товарів, послуг,
капіталів і технологій є одним з провідних факторів виробництва в міжнародному масштабі. Міжнародна
міграція робочої сили прагне віднайти своє найбільш ефективне використання не тільки в рамках
національного господарства, але і в масштабах міжнародної економіки.
Міграція робочої сили, що досягла сьогодні небачених масштабів – це не тільки особливість сучасного
ринку праці, а й певна риса світової економіки в цілому. Трудова міграція стала частиною міжнародних
економічних відносин. Сьогодні міграційні потоки спрямовуються з одних регіонів і країн в інші [4].
Серед соціально-економічних процесів міграція населення займає особливе місце. Це один зі складних
суспільних процесів, тісно пов’язаний з економічними, політичними та іншими змінами в суспільстві. Процес
міграції призводить не тільки до переміщення значних мас населення в межах або за межі держав, а й істотно
впливає на різнобічні сторони суспільно-політичного життя і економічний розвиток.
Трудова міграція – складне за структурою явище. Розрізняють внутрішню міграцію робочої сили, яка
відбувається між регіонами однієї держави, і зовнішню (міжнародну), що заторкує кілька країн. Під
міжнародною трудовою міграцією розуміють процес переміщення трудових ресурсів з однієї країни в іншу з
метою працевлаштування на більш вигідних умовах, ніж в країні походження [7].
Зовнішня трудова міграція населення є об’єктивною реальністю, природним і необхідним елементом
відносин між країнами світової спільноти. Вона стала невід’ємним елементом сучасної світової економіки і
однією з передумов сталого економічного розвитку країн. Під впливом міграції змінюються чисельність
населення країн і регіонів, пропозиція трудових ресурсів на ринках праці, стереотипи демографічної
поведінки людей.
Основним аргументом міграції є пошук більш вигідних умов праці, матеріального достатку й
позбавлення від нерівності. Міграція населення – це яскраво виражений прояв диспропорції між економічним і
демографічним розвитком країни. В основному домінуючим мотивом трудової міграції залишається
економічний. Міграції трудових ресурсів сприяють і сучасні технології виробництва, засновані на принципах
міжнародного поділу праці. Це пов’язано перш за все з діяльністю транснаціональних компаній, які
організовують виробництво в системі світового господарства [6]. Крім економічних мотивів, процес
міжнародної міграції обумовлюється також міркуваннями політичного, етнічного, правового, культурного,
сімейного та іншого характеру.
«Економісти пояснюють людські рішення, такі, як міграція, ‒ пише А.Л. Біт, ‒ використовуючи
концепцію максимізації корисності, яка передбачає, що кінцевою метою всіх людських істот є прагнення
максимізувати свою особисту корисність або відчуття щастя. У разі міграції, наприклад, потенційні мігранти
розглядають, як міграція вплине на їх доходи, дружні відносини, стосунки з членами сім’ї, а також інші
фактори, які впливають на їх щастя» [9, с. 167].
Слід зауважити, що міжнародне пересування трудових ресурсів в своєму розвитку проходить чотири
основні етапи. Перший етап пов’язаний з промисловою революцією, яка відбулася в Європі в кінці XVIII –
середині XIX ст. Промислова революція знаменує важливий поворотний момент в історії, вона деякою мірою
мала вплив майже на кожен аспект повсякденного життя.
Другий етап охоплює період з 80-х рр. XIX ст. до Першої світової війни, який був визначений високим
ступенем концентрації виробництва і капіталу в передових державах. Даному етапу була притаманна постійна
міграція. Її властивими рисами було те, що істотні маси людей назавжди залишали свої країни і переїжджали на
постійне місце проживання в США, Канаду, Австралію. Процес рееміграції практично був відсутній.
Третій етап – це період між двома світовими війнами, який характеризується зниженням розмірів
міжнародної трудової міграції і навіть рееміграції з класичної країни іммігрантів – США.
Четвертий етап розпочався після Другої світової війни і триває по сьогоднішній день. Він обумовлений
НТР, монополізацією міжнародних ринків праці, збільшенням державного регулювання міграцій. У цей період
особливо чітко простежуються такі види міграційних процесів: тимчасова міграція – переселення на будь-який
строк, але обов’язкове повернення мігрантів на батьківщину після певного періоду часу; нелегальна міграція –
міграція, яка вигідна підприємцям країн іммігрантів і являє собою особливий резерв потрібної їм робочої сили;
безповоротна міграція – переселення з остаточною зміною постійного місця проживання; сезонна міграція –
переміщення в певні періоди року; зовнішня міграція – переселення в вигляді еміграції за межі країни та
імміграції в країну [2].
В останні десятиліття інтенсифікація процесів міграції виражається як у кількісних, так і в якісних
показниках: змінюються форми і напрямки пересування трудових потоків. Сучасний світовий міграційний
процес за своїм змістом і масштабністю істотно відрізняється від аналогічних процесів не тільки минулого
століття, а й першої половини нинішнього століття.
Наразі міграція охопила всі континенти і відповідно набула глобального характеру. За даними
Департаменту з економічних і соціальних питань ООН кількість мігрантів у світі стабільно зростає. Якщо у
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1960 р. мігрантів нараховувалось 3,2 млн, то вже на початку останнього десятиліття XX ст. в світі вже було
зафіксовано 50 млн трудових мігрантів;2000 р. – 120 млн; 2007 р. – 192 млн; близько 214 млн – у 2010 р. та 232
млн у 2014 р. [3].
Небувала масштабність міжнародної міграції трудових ресурсів є найважливішою особливістю
сучасного світу. Варто зауважити, що в 50–70-і рр. минулого століття міграція йшла в основному з країн, що
розвиваються в індустріально розвинені, то починаючи з 80-х рр. спостерігається і зустрічний міграційний
процес: переміщення іноземної робочої сили з більш розвинених до менш розвинениних країн.
На сучасному етапі розвитку значно збільшилася нелегальна міграція робочої сили, яка стала світовою
проблемою. На початку 90-х рр. в Європі перебувало приблизно 2 млн нелегальних мігрантів. У США за
деякими джерелами – 13 млн.
У міжнародній міграції спостерігаються якісні трансформації, зумовлені НТР, суть яких полягає в
значному збільшенні серед мігруючих частки осіб з високим рівнем освіти та професійної кваліфікації. У свою
чергу некваліфіковані мігранти виявляють на своєму шляху все нові обмеження, що закривають доступ до країн
«кінцевого призначення».
Зокрема, на зміну «відпливу інтелекту» прийшла їх циркуляція: відбулася диверсифікація напрямів
міграції. США продовжують залишатися загальновизнаним та найбільш привабливим центром тяжіння для
висококваліфікованих мігрантів. За даними британського видання The Economist, частка іммігрантів із
науковим ступенем доктора філософії у загальній кількості науковців та інженерів, що працюють в
американських університетах та лабораторіях, становить 47%. Науковцям китайського та індійського
походження належить 13,9% американських патентів. Близько 40% патентів, зареєстрованих у 2005 році
американським виробником мікропроцесорів, компанією Intel, припадало на вихідців з Китаю або Індії [10].
Але одночасно представники професійної еліти з промислово розвинених країн, як уже зазначалося, їдуть на
тимчасову роботу в країни, що розвиваються.
Принципово новим явищем став рух фахівців не тільки «до капіталу», але і «одночасно з капіталом або
слідом за ним». Перш за все це пов’язано з діяльністю ТНК і великими можливостями кар’єрного росту для
професіоналів. Сучасний вектор міграції висококваліфікованих фахівців вирізняє принципово новий
організаційний рівень, що знайшов своє відображення у своєрідній міжнародній корпорації «мисливців за
головами». Характерно, що ця організація у сучасних умовах є надзвичайно прибутковим бізнесом. Одним з
найбільш ефективних методів залучення іноземного інтелекту в економіку розвинутих країн є навчання за
кордоном студентів з країн, що розвиваються. Приміром у 2006 році близько 3 млн. студентів вищих
навчальних закладів навчалися за межами своїх країн, що на 50% більше, ніж у 2000 році [11].
Однією з характерних особливостей сучасного етапу міжнародної міграції робочої сили стало все
більш активне втручання держави в цей процес. Вона регулює угоди на світовому ринку робочої сили, дає
дозвіл на в’їзд і стежить за термінами виїзду іммігрантів, займається вербуванням і створенням сприятливих
умов для найму іноземних робітників [4].
У цілому масова еміграція погіршує міжнародну репутацію країни через придбання іміджу держави,
яка не здатна забезпечити нормальні умови праці та стандарти життя для своїх громадян. З боку приймаючих
країн часто висуваються політичні та економічні претензії до країн еміграції, особливо в разі значного
припливу нелегальних мігрантів. Зокрема, Іспанія, Великобританія, Італія наполягають на застосуванні
жорстких санкцій щодо держав, які не перешкоджають незаконному виїзду своїх громадян в Європу. Надання
економічної допомоги країнам, що розвиваються, часто ставиться в залежність від ефективності здійснюваних
ними заходів щодо стримування нелегальної міграції.
Використання іноземної робочої сили є сьогодні неодмінною умовою нормального процесу
виробництва. У країнах, які активно використовують іноземних робітників, цілі галузі економіки знаходяться в
залежності від імпорту робочої сили. Зокрема, у Франції іммігранти становлять 1/4 зайнятих в будівництві, в
Бельгії – 1/2 гірників, в Швейцарії – 2/5 всіх будівельних робітників. У ФРН майже 85% економічно активних
іммігрантів були зайняті на важких, монотонних, а часто і небезпечних роботах, 60% з них належали до розряду
некваліфікованих або низькокваліфікованих робітників. Якщо в країну приїжджають низькокваліфіковані
працівники, то виграють роботодавці і споживачі товарів, вироблених з інтенсивним використанням таких
трудових ресурсів. Зарплата кваліфікованих місцевих працівників при цьому може піднятися, чого не можна
сказати про заробітки найнижчих верств трудових ресурсів приймаючої країни.
Імпорт робочої сили здійсюнє багатосторонній вплив на економіку приймаючих країн. Імпорт
високоякісної робочої сили дозволяє економити кошти на підготовці фахівців. Так, ще в 60-і рр. США, Канада,
Великобританія заощадили на освіті 46 млн дол. У більшості країн мігранти розглядаються як певний
амортизатор у випадку кризи та безробіття. В індустріальних країнах при низькому рівні народжуваності і
зменшенні кількості зайнятих за допомогою іммігрантів намагаються підтримати на належному рівні пенсії та
соціальні програми [1].
Міграція трудових ресурсів як складний соціально-економічний процес визначається різними
об’єктивними і суб’єктивними причинами, cеред яких варто виділити природні, демографічні, етнічні,
соціально-економічні. Природні причини, пов’язані з впливом навколишнього середовища і включають клімат,
ландшафт, зміни в економічній системі.
Демографічні, обумовлені територіальними відмінностями в структурі населення за статтю, віком,
шлюбно-сімейними відносинами. Протягом більшої частини історії людства зміна чисельності населення
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окремих країн і регіонів світу визначалася переважно природним приростом населення. Проте в другій
половині XX ст. роль міжнародної міграції населення в демографічному розвитку світу значно збільшилася.
При цьому в розвинених країнах вона є основною (а в деяких і єдиною) детермінантою збільшення чисельності
населення, тоді як в країнах, що розвиваються сприяє зниженню темпів приросту населення і зменшенню
«демографічного тиску». Міжнародна міграція забезпечує не просто збільшення загальної чисельності
населення розвинених країн, а й сприяє зміні його структури, якщо враховувати молодшу вікову структуру
мігрантів, а часто – інші, відмінні від старіючого корінного населення демографічні установки
на багатодітність [12].
Етнічні, пов’язані з впливом національних традицій, звичаїв, специфіки матеріальної і духовної
культури різних народів на рівні мобільності (рухливості), структурою та напрямками переміщень.
Соціально-економічні, пов’язані з різними аспектами розвитку виробництва (розміщенням виробництва
на території, співвідношенням екстенсивного і інтенсивного типів економічного зростання, відмінностями в
рівнях економічного розвитку районів, інвестиціями тощо); і зумовленими ними відмінностями в умовах життя,
можливістю працевлаштування, змістом і характером праці, розміром заробітної плати, перспективами
отримання освіти, житла, створення сім’ї [8].
Масове переміщення робочої сили, якими б причинами воно не обумовлювалося, викликає помітні
соціально-економічні наслідки як в країнах-експортерах робочої сили, так і в країнах-імпортерах. Міжнародна
міграція робочої сили має як позитивний, так і негативний вплив на економічний і соціальний розвиток країндонорів (експортерів робочої сили) і країн-реципієнтів (імпортерів робочої сили).
Соціально-економічні наслідки відрізняються для країн імміграції та країн еміграції, включають вигоди
і витрати (позитивні і негативні наслідки), а іноді є досить суперечливими і неоднозначними. До позитивних
наслідків
міжнародної
трудової
міграції
для
країн-реципієнтів
відносяться:
підвищення
конкурентоспроможності національної продукції внаслідок використання більш дешевої іноземної робочої
сили; зниження витрат на підготовку та перекваліфікацію власних кадрів, в тому числі вищої кваліфікації;
зниження соціальної напруги під час економічних криз за рахунок звільнення іммігрантів і заповнення вакансій
робітниками-резидентами; зменшення бюджетного навантаження завдяки економії коштів по пенсіям та
соціальним пільгам; збільшення податкових надходжень до державного бюджету за рахунок іммігрантів як
додаткових платників податків; покращення демографічної ситуація в «старіючих» країнах, а в деяких – і
генофонду нації.
До негативних наслідків міжнародної трудової міграції для країн-реципієнтів відносяться: посилення
соціальної напруги на ринку праці щодо робітників-резидентів за рахунок найму більш дешевої іноземної
робочої сили; підвищення ризиків виникнення міжнаціональних, міжетнічних, міжконфесійних та інших
конфліктів; погіршення криміногенної ситуації; зростання державних витрат на соціальний захист іммігрантів;
відтік частини грошових доходів за кордон у вигляді переказів іммігрантів.
До позитивних наслідків міжнародної трудової міграції для країн-донорів відносяться: зменшення
напруги на внутрішньому ринку; збільшення валютних надходжень за рахунок приватних переказів емігрантів;
підвищення рівня добробуту сімей мігрантів; підвищення рівня кваліфікації та професійних навичок
працівників внаслідок набуття передового досвіду за кордоном.
До негативних наслідків міжнародної трудової міграції для країн-донорів відносяться: зменшення
можливостей національного розвитку внаслідок відтоку за кордон кращої, ініціативнішої, мобільнішої частини
трудових ресурсів робочої сили, особливо - виїзду вчених і фахівців;зменшення надходжень до бюджету
внаслідок скорочення числа потенційних платників податків; погіршення демографічної ситуації, старіння
трудових ресурсів через зменшення частки осіб працездатного та репродуктивного віку; соціально-психологічні
наслідки руйнування сімей мігрантів, виховання дітей, які залишаються на тривалий час без батьків; адаптації
робітників, які повертаються після роботи за кордоном, до місцевих умов праці та життя та ін [2].
Отже, міжнародна трудова міграція забезпечує безсумнівні переваги і країнам, які приймають робочу
силу і тим які її постачають. Водночас міграція здатна створити гострі конфліктні ситуації і соціальноекономічні проблеми як в одній, так і в іншій групі країн.
Загалом зростаюча диспропорція між розвитком сучасного світопорядку і міжнародною міграцією
породжує не тільки позитивний вплив на економічну складову приймаючих країн, а й сприяє виникненню
етнонаціональних напруженостей і соціально-політичних конфліктів. Міграція по суті стає міжнаціональною
проблемою, вирішення якої потребує злагодженої співпраці між державами на субрегіональному,
регіональному і глобальному рівнях.
Висновки. Маючи складну природу і багатофакторну залежність від усього комплексу умов, що
існують у навколишньому середовищі, міграція трудових ресурсів може бути кваліфікована як найбільш
багатоплановий і багатосторонній соціально-економічний процес.
В результаті глобальних зрушень міграція суттєво впливає на демографічну ситуацію країн, незалежно
від того чи є держава приймаючою стороною або служить джерелом міграційних процесів. Масштабна
міграція, формування етнічних громад і їх відокремлений розвиток сприяє зростанню ксенофобії і націоналізму
серед титульного населення і зростанню активності ультраправих, націоналістичних партій і організацій, які
декларують гасло захисту національної ідентичності.
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Будучи носієм потенційної конфліктності, масова міграція створює протиріччя між переселенцями і
мешканцями приймаючих країн в силу історично сформованих різних цінностей, стилів життя, норм поведінки,
що накладає певний відбиток на адаптацію і тих і інших до спільного проживання.
Мобільність людських ресурсів стає не тільки значною за масштабами, а й стала носити більш
складний характер, що в чималому ступені обумовлює занепокоєння громадськості в зв’язку зі зростаючими
проявами міжнародного тероризму і національного екстремізму.
Новим критерієм ефективної держави стає те, що держави мають право визначати свою національнодержавну міграційну політику, вони також зобов’язані надавати мігрантам можливості реалізації
фундаментальних прав людини і їх захист, вживати активних заходів, що гарантують усім членам суспільства –
громадянам і мігрантам – можливість рівноправної участі в житті країни проживання.
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используются в рекреационной индустрии. Отмечено положительную тенденцию в увеличении
рекреационных потоков.
Ключевые слова: рекреация, туризм, рекреационный потенциал, рекреационные ресурсы,
рекреационное хозяйство, рекреационная деятельность, Житомирская область.
Berkova O.P., candidate of economic sciences, associate professor of theDepartment of Country Studies and Tourismat
the Institute of International Relations of the National Aviation University
RECREATIONAL POTENTIAL OF THE ZHYTOMYR REGION:
TRENDS, PROBLEMS, PERSPECTIVES OF ITS USE
Annotation.In article has explored the recreational potential of Zhytomyr region. The essence of the concept of
recreational potential in the works of domestic scientists is analyzed, descriptions of recreational resources of
Zhytomyr region are worked out. The trends, problems, perspectives of use of recreational resources of Zhytomyr
region are determined. It is noted that the Zhytomyr region has a sufficiently strong recreational potential, but
recreational resources are not sufficiently used in the recreational industry. A positive trend was observed in increasing
recreational flows.
Key words: recreation, tourism, recreational potential, recreational resources, recreation economy,
recreational activity, Zhytomyr region.
Актуальність проблеми. У сучасному світі рекреаційна діяльність є найвищою соціальною цінністю.
У більшості країн світу саме цей вид діяльності сприяє створенню нових робочих місць, підтриманню високого
рівня життя населення, удосконаленню системи медичного обслуговування населення, підвищенню
продуктивності праці людей. Важливою передумовою розвитку рекреації є рекреаційні можливості конкретної
території, їх оцінка й втілення в життя. Саме з дослідження рекреаційного потенціалу (РП) територій
розпочинається майже кожне дослідження, присвячене проблемам розвитку рекреації, а оцінка рівня
рекреаційного потенціалу регіонів та їх забезпеченості рекреаційними ресурсами є проблемою, що чи не
найчастіше піднімається у наукових виданнях з географії, економіки, медицини та екології. Це свідчить про
беззаперечну актуальність даної теми.
Аналіз досліджень і публікацій. Поняття «рекреаційний потенціал» аналізується в роботах багатьох
науковців. Наукове тлумачення поняття
«рекреаційний потенціал» пов’язане з іменами вітчизняних
(Багрова Л.А., Підгородецький П.Д., Трушиньш Я.К., Кондратюк Є.М., Хархота Г.І., Шаблій О.І.,
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Касянчук З.О., Мацола В.І., Черчик Л.М.) та зарубіжних (Сазикін А.М., Зорін І.В., Квартальнов В.А.,
Ніколаєнко Д.В.) вчених.
Велика кількість науковців працювали над дослідженням рекреаційного потенціалу Житомирської
області. Серед них потрібно відзначити Панкову Є.В., яка описала рекреаційні ресурси Житомирщини
(особливо детально природно-географічні та архітектурно-історичні); Черчик Л.М., що оцінила сучасний стан,
перспективи розвитку рекреаційного природокористування, рівень забезпеченості природно-рекреаційним
потенціалом; авторський колектив у складі Дунаєвської О.Ф., Козловського О.Ю., Коткової Т.М., які
проаналізували перспективи використання рекреаційних ресурсів, зосередивши увагу на подієвих та
біосоціальних; Куценко В.І., яка дала оцінку рівню концентрації природно-рекреаційного потенціалу.
Метою статті є виявлення рекреаційного потенціалу Житомирської області, а також аналіз тенденцій,
проблем та перспектив його використання.
Виклад основного матеріалу. Трушиньш Я.К. розглядає рекреаційний потенціал як «кількість ефекту,
яку може отримати максимальна кількість рекреантів при найбільш сприятливих параметрах середовища з
урахуванням екологічних обмежень» [1].
Тлумачний словник-довідник з екології під цим терміном розуміє «ступінь здатності природної
системи справляти на людину під час відпочинку позитивний фізичний, психічний та соціальнопсихологічний вплив» [2].
Шаблій О.І. та Касянчук З.О. визначають рекреаційний потенціал як систему природних і суспільних
об’єктів, їх властивостей і відношень, які можуть використовуватись або використовуються з метою цілей
оздоровлення чи відновлення (рекреації), поповнення, розширення чи нагромадження (акумуляції) духовних і
фізичних сил людини у вільний від основного виду її діяльності час [3].
Науковці Давиденко І.В., Бережна І.В. розглядають рекреаційний потенціал через призму рекреаційних
ресурсів, які використовують для задоволення потреб та організації рекреаційної діяльності.
Автори Смаль І.В., Кифяк О.В., Фоменко Н.В. дотримуються думки, що змістовною основою
рекреаційного потенціалу є передумови, які створюються для розвитку рекреаційної діяльності на
певній території [4,5].
Аналізуючи вище наведені тлумачення можна відзначити, що найпоширеніші погляди на трактування
рекреаційного потенціалу пов’язуються або з ресурсами, або з ефективним відпочинком. Але, рекреаційний
потенціал доцільно також розглядати через призму рекреанта як споживача рекреаційний послуг, через його
прихильність до того чи іншого виду відпочинку, його бюджет вільного часу, фінансові можливості тощо, а
також з позиції виробника рекреаційних послуг, зокрема через наявність у регіоні висококваліфікованих
фахівців, які здатні виробляти та реалізовувати якісний та конкурентоспроможний рекреаційний продукт.
Отже, рекреаційний потенціал – це сукупність можливостей природних ресурсів, історико-культурних
комплексів, об’єктів та соціально-економічних показників на певній території створювати умови для
організованого туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності з дотриманням режиму її охорони.
На основі аналізу значного масиву інформації встановлено, що природно-ресурсний потенціал (ПРП)
Житомирщини характеризується достатнім обсягом рекреаційних ресурсів, який посідає провідне місце у
державі та належить до потенційно привабливих для рекреантів. Природно-рекреаційні ресурси Житомирщини
представлені бальнеологічними, кліматичними, водними, лісовими, біотичними.
На думку Кравченко Н.О. сумарний потенціал природних рекреаційних ресурсів Житомирщини
становить 3,5 % від загального по Україні. Оцінюючи сучасний стан та перспективи розвитку рекреаційного
природокористування в Україні, Черчик Л.М. наводить такі дані щодо забезпеченості природно-рекреаційним
потенціалом Житомирської області (у тисячах гектарів): потреба у рекреаційних територіях – 77,4; природнорекреаційний потенціал – 316,0; землі рекреаційного призначення – 80,3. Забезпеченість мінеральними водами
(у м3/особу) та лікувальними грязями науковець оцінює у 0,059 та 0,008 м3/особу відповідно, а частку
природно-рекреаційного потенціалу Житомирщини в ПРП регіону вона визначає у 9,01% [6, с. 181]. За оцінкою
проф. Куценко В.І. рівень концентрації природно-рекреаційного потенціалу області складає: 10,569 (на 1000 кв.
км), 0,235 (на 1 тис. жителів) і 12,339 (на 1 тис. рекреантів). Відповідні показники концентрації земельних
рекреаційних ресурсів (тобто земель рекреаційного призначення): 2,686; 0,060 та 3,135 [7, с. 5-9].
Житомирщина має багату й історико-культурну спадщину. Кожен район насичений історикокультурними рекреаційними ресурсами. Давні церкви, фортеці та будинки є свідками історичних подій княжої
доби, польсько-литовського та московського володарювання, козацької держави. Із землями області пов’язаний
життєвий шлях відомих діячів української та світової культури, історичних осіб, громадських і
політичних діячів.
Панкова Є.В стверджує, що поселення на території області існували ще в епоху пізнього палеоліту.
Серед зареєстрованих археологічних пам'яток – городище другої половини І тис. до н. е. в Житомирі,
давньоруське місто Волохів (1150 р.), залишки замку Любарта в Любарі. Житомир є одним із давніх міст,
заснованим бл. 884 р. Перша документальна згадка про місто відноситься до 1305 р. У місті багато парків і
скверів. На берегах Тетерівського водоймища облаштований гідропарк. У приміській лісопарковій зоні
функціонують санаторні установи. Старовинна частина Житомира – "городище" – лежить на трьох високих
скелястих пагорбах над річкою Кам'янкою: Охрімовій, Замковій і Петровській горах. На місці давнього
городища (VIII-IX ст.) у другій половині XIV ст. зведено замок, навколо якого виросло місто. У 1444 р.
Житомиру було надано Магдебурзьке право.
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За даними Головного управління статистики в Житомирській області матеріально-технічна база
рекреації складається з 4 санаторіїв і пансіонатів з лікуванням (Дениші, Тетерів), 5 баз відпочинку, 3 санаторіїпрофілакторії (Іршанськ). Влітку 2017 р. в області працювало 315 дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку. Наразі рекреаційне господарство Житомирщини характеризується недостатнім рівнем розвитку і
займає незначне місце у рекреаційному комплексі України, про що красномовно свідчать наступні
дані (табл. 1).
Таблиця 1
Порівняльні показники розвитку закладів рекреаційного господарства
Санаторії та пансіонати з
Будинки та пансіонати
Готелі та аналогічні засоби
лікуванням
відпочинку
розміщування
Області
К-сть
К-сть закладів К-сть місць К-сть закладів
К-сть закладів К-сть місць
місць
1

2

3

4

5

6

7

АР Крим

…

…

…

…

…

…

Вінницька

18

4125

–

–

60

1270

Волинська

6

1060

1

374

61

1362

Дніпропетровська

15

1643

2

787

138

4325

Донецька

8

1726

8

1862

46

1766

Житомирська

4

1142

–

–

70

1401

Закарпатська

19

3958

4

217

211

4916

Запорізька

17

6158

6

843

114

3255

ІваноФранківська

15

2276

2

135

227

4600

Київська

12

2399

1

70

114

2636

Кіровоградська

3

244

–

–

30

904

Луганська

2

175

–

–

23

582

Львівська

40

11611

4

175

287

8805

Миколаївська

9

3479

10

2136

74

1529

Одеська

28

11971

6

969

232

6224

Полтавська

13

3483

–

–

76

2008

Рівненська

6

985

–

–

45

1041

Сумська

4

650

–

–

37

739

Тернопільська

8

1330

–

–

59

1436

Харківська

15

2915

–

–

108

3028

Херсонська

12

2236

28

5833

92

1509

Хмельницька

13

1482

–

–

71

1897

Черкаська

7

1542

–

–

80

1559

Чернівецька

3

327

1

220

79

1838

Чернігівська

4

620

–

–

35

1037

Україна

291

69978

73

13621

2534

70081

Примітка: складено за даними Статистичного щорічника України за 2016 рік.
Згідно даних таблиці 1 лідерами за кількістю санаторіїв, будинків і пансіонатів відпочинку, готелів та
місць є південні області України – Одеська, Вінницька, Запорізька, як території давнього рекреаційного
освоєння та західні області – Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська. За цими ж показниками
Житомирщина займає останні місця і відрізняється від вищеназваних областей за кількістю санаторіїв і
пансіонатів з лікуванням приблизно у 6 разів, готелів – у 3,5, а за кількістю місць у них відповідно у 9 та 3,6
разів. Однак, позиція Житомирської області у рейтингу областей за забезпеченістю населення місцями у
закладах відпочинку та короткотермінового проживання значно краща. За забезпеченістю населення місцями в
санаторіях і пансіонатах з лікуванням Житомирщина займає четверте місце, в готелях – п’яте, хоча абсолютні
показники досить низькі (див. табл. 2).
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Таблиця 2
Рівень забезпеченості населення місцями у закладах рекреаційної інфраструктури, місць на 1000 чол
Області

Санаторії і пансіонати
з лікуванням

Будинки і
пансіонативідпочинку

Готелі

АР Крим

…

…

…

Вінницька

2,59

–

0,8

Волинська

1,02

0,36

1,3

Дніпропетровська

0,51

0,24

1,34

Донецька

0,41

0,44

0,42

Житомирська

0,92

–

1,1

Закарпатська

3,15

0,17

3,9

Запорізька

3,54

0,48

1,87

Івано-Франківська

1,65

0,1

3,34

Київська

1,38

0,04

1,52

Кіровоградська

0,25

–

0,94

Луганська

0,08

–

0,27

Львівська

4,58

0,07

3,47

Миколаївська

3,03

1,86

1,33

Одеська

5,02

0,41

2,61

Полтавська

2,44

–

1,41

Рівненська

0,85

–

0,9

Сумська

0,59

–

0,67

Тернопільська

1,26

–

1,36

Харківська

1,08

–

1,12

Херсонська

2,12

5,53

1,43

Хмельницька

1,15

–

1,48

Черкаська

1,25

–

1,27

Чернівецька

0,36

0,24

2,02

Чернігівська

0,6

–

1

Україна

1,64

0,32

1,65

Примітка: розраховано за даними Статистичного щорічника України за 2016 рік.
Отже, Житомирська область має достатньо потужний рекреаційний потенціал, проте рекреаційні
ресурси недостатньо використовуються в рекреаційній індустрії. Іноземці становлять незначну частку у
загальному обсязі потоків Житомирської області. Це пояснюється недосконалістю рекреаційної
інфраструктури, невідповідністю сервісних умов європейським стандартам, недостатньою поінформованістю
потенційних рекреантів про рекреаційні ресурси регіону, безвідповідальним ставленням місцевого населення до
навколишнього середовища в межах історичних ареалів м. Житомира та відсутність контролю і господарського
ставлення місцевої влади до таких історичних місць. Основними факторами непривабливості для іноземців є
незадовільні умови пересування будь-яким транспортом та затримки на кордонах, ускладнений візовий режим,
відсутність чіткої політики в сфері рекреації на місцевому рівні, низька якість об’єктів проживання, низький
рівень сервісного обслуговування.
Спираючись на оцінку рекреаційного потенціалу області, наведену вище, можна стверджувати, що
Житомирська область має перспективи для формування власного рекреаційного продукту. Зазначу, що
формувати рекреаційний продукт область почала порівняно недавно. Але, не зважаючи на це, такі види
рекреаційної діяльності як лікувально-курортна та пізнавальна користуються значною популярністю навіть у
іноземців: кліматичний санаторій Дениші приваблює не тільки українців, а і росіян, білорусів, румун; а кожен,
хто має можливість побувати на Житомирщині, обов’язково знайомиться із її багатою історикокультурною спадщиною.
За даними Головного управління статистики у Житомирській області у 2016 р. рекреаційний потік до
області становив 8615 осіб, з яких внутрішні рекреанти склали 3514 осіб. Житомирська область входить до
числа регiонiв з успiшною динамiкою росту основних показникiв рекреаційної дiяльностi. Активізувалась у
порівнянні з попередніми роками і виставкова діяльність, на яких зросла кількість відвідувачів. Сприятливим є

№1, 2018

85

збільшення кількості готелів та інших місць для тимчасового проживання: у порівнянні з 2000 роком їх
кількість збільшилась на 46 одиниць.
Серед переваг області для подальшого успішного розвитку рекреаційного господарства можна назвати
зручне географічне положення. Прикордонне положення зумовлює її близькість до рекреаційних ринків
Білорусі. Таким чином, розвиваючи на своїй території різноманітні види відпочинку, які б урізноманітнювали
набір рекреаційних послуг, можна розвантажити території підвищеного рекреаційного попиту, тим самим
зменшити тиск на навколишнє середовище.
Другою перевагою для розвитку рекреаційного господарства є транспортні коридори, що перетинають
територію Полісся, оскільки добре розвинена транспортна інфраструктура – один із чинників розвитку
міжнародних рекреаційних потоків. Серед них – Європейський міжнародний транспортний коридор №3 (за
класифікацією Другої загальноєвропейської конференції по транспорту, 1994 р. о. Кріт) – Берлін – Дрезден –
Львів – Київ, який проходить через Житомир.
Наступною перевагою є багаті рекреаційні ресурси, як природні, так і соціально-культурні. І хоча
область є віддаленою від моря, і більшу частину її території займають рівнини, м’які погодно-кліматичні умови,
запаси радонових вод, густа мережа рівнинних річок і озер, соснові ліси, відомі своїми фітонцидними
властивостями, різноманітність флори і фауни, мозаїчність ландшафтів, наявність на території об’єктів
природно-заповідного фонду роблять можливим розвиток на Житомирщині різноманітних видів санаторнокурортної і туристичної діяльності.
На думку Алєшугіної Н.О. перешкодою подальшого формування рекреаційного господарства може
бути складна економічна ситуація. Найбільш серйозною в регіоні виступає проблема радіаційного забруднення,
яке не тільки вилучило з числа територій рекреаційного освоєння значні площі, але і служить відлякуючим
чинником для розвитку рекреаційної діяльності на незабруднених територіях південної частини Житомирської
області [8].
На користь розвитку рекреаційного господарства говорить наявність об’єктів матеріально-технічної
бази, що забезпечують життєдіяльність рекреантів (заклади розміщення, харчування, транспортні організації) та
їх специфічні потреби (установи, що займаються лікуванням, оздоровленням, організацією дозвілля тощо). І
хоча матеріально-технічна база рекреаційного господарства характеризується невідповідністю світовим
стандартам: технологіями надання послуг, які вже не практикуються в світі, застарілим обладнанням, низькою
якістю послуг, які надаються, виправлення цих недоліків потребуватиме значно менше коштів, ніж
спорудження нових об’єктів рекреаційної інфраструктури.
На основі аналізу конкурентних переваг Житомирської області щодо розвитку рекреаційного
господарства, слід акцентувати увагу на перспективні напрямки інтенсифікації її рекреаційного потенціалу. Це
зокрема:
– використання рекреаційних можливостей територій, по яких проходить транспортний коридор для
організації різних видів рекреації;
– використання лікувальних природних ресурсів для організації оздоровлення населення, що проживає
на забруднених територіях;
– розвиток альтернативних видів туризму на територіях, які відзначаються вдалим поєднанням
природних та культурно-пізнавальних, культурно-розважальних, історичних, археологічних, архітектурних,
етнографічно-краєзнавчих, техногенних та інших соціально-економічних рекреаційних ресурсів;
– використання історико-культурних рекреаційних ресурсів територій для організації культурнопізнавально-розважальних комплексів;
– створення на цих територіях локальних об’єднань усіх типів підприємств, які прямо чи
опосередковано беруть участь у створенні рекреаційного продукту (рекреаційних кластерів), що дозволить
значно підвищити його якість;
сприяння поширенню інформації про рекреаційні можливості території серед вітчизняних та
зарубіжних споживачів рекреаційного продукту.
Висновки. Таким чином, опрацювавши описи рекреаційних ресурсів Житомирщини, можна прийти до
висновку, що область має не тільки багаті природні ресурси для використання їх у розвитку рекреаційної
індустрії, а й багату суспільно-історичну спадщину, що представлена великою кількістю як архітектурноісторичних, так і біосоціальних та подієвих рекреаційних ресурсів. Ситуація неповного використання
рекреаційного потенціалу в галузі рекреації може і має бути виправлена на основі аналізу переваг і недоліків,
визначення можливостей та передбачення загроз, які можуть стати на заваді розвитку рекреаційного
господарства. Внаслідок опису та обґрунтування переваг і недоліків, основних проблем, що перешкоджають
процесу формування потужних рекреаційних потоків до Житомирщини, окреслено перспективи подальшого
розвитку рекреаційного господарства. З впевненістю можна сказати, що взявши курс на розбудову рекреаційної
індустрії, правильно розставивши пріоритети щодо основних напрямків розвитку, рекреаційний потенціал
Житомирської області буде використовуватися сповна, не завдаючи при цьому збитків навколишньому
середовищу, але активно привертаючи увагу споживачів рекреаційних послуг.

86

Стратегія розвитку України

Література
1. Бедяєв В.Г., Багров М.В., Трушиньш Я.К. Рекреаційна система Криму: деякі проблеми управління // Вісн. АН
УРСР. – 1983. – №11. – С.70-77.
2. Кондратюк Є.М., Хархота Г.І. Словник-довідник з екології. - К.: Урожай, 1987. - 160 с.
3. Шаблій О.І., Касянчук З.О. Нові підходи до категорії «рекреаційний потенціал» // Економічна та соціальна
географія. - К., 1995. - Вип.47. - С.38-47.
4. Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси і курортологія / Н.В. Фоменко. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. –
312 с.
5. Смаль І.В. Рекреація, туризм, дозвілля: тлумачення і співвідношення понять [Електронний ресурс] / І.В.
Смаль, В.В. Смаль. – Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/smal.htm
6. Черчик Л. М. Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку рекреаційного природокористування в Україні /
Л. М. Черчик // Актуальні проблеми економіки. – 2008. - №6(8). – С.181-184
7. Куценко В. І. Диверсифікація ринку туристичних послуг в Україні як передумова підвищення їх
конкурентоспроможності / В. І. Куценко // Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку
індустрії туризму в Україні та Польщі: матеріали. ІV міжнар. наук.- практ. конф. / за ред. І. В. Саух. – Житомир:
ЖФ КІБІТ, 2010. – С. 5-9
8. Еколого-географічний атлас України. – [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://onlymaps.ru/sovremennye-karty/ekologo-geografichnij-atlas-ukraїni.html

87

№1, 2018

УДК 339.924/.137(477)(045)
ТОНКИХ О.Г.,
к.е.н., доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу
Київського національного університету культури і мистецтв
РЕВЕНКО А.Д.,
к.е.н., доцент кафедри міжнародних відносин
Київського національного університету культури і мистецтв
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ІННОВАЦІЙНИХ ФАКТОРІВ ТА МІЖНАРОДНОГО
КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Анотація. У статті розглядається взаємозв'язок та вплив інновацій на розвиток можливостей для
забезпечення використання міжнародного конкурентного потенціалу в умовах глобалізації та насиченого
конкурсного середовища. Також розкриваються шляхи створення сприятливих умов для розвитку інновацій.
Ключові слова: міжнародні відносини, інноватизація, конкурентний потенціал, конкуренція.
Ревенко А.Д., кандидат экономических наук, доцент кафедры международных отношений Киевского
национального университета культуры и искусств.
Тонких А.Г., кандидат экономических наук, доцент кафедры гостинично-ресторанного бизнеса Киевского
национального университета культуры и искусств.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ ИННОВАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ И
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь и влияние инноваций на развитие возможностей
для обеспечения использования международного конкурентного потенциала в условиях глобализации и
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Актуальність проблеми. На сучасному етапі розвитку міжнародних інтеграційних процесів у галузі
науки і техніки все більшої актуальності набуває перспектива участі інноваційного потенціалу України у
міжнародному бізнесі, та розвитку міжнародного конкурентного потенціалу України за допомогою різних
інноваційних факторів. Будь-яке підприємство намагається досягти поставлених цілей і виконує свої
стратегічні плани не в останню чергу завдяки нововведенням. Тому об'єктивно необхідно, щоб напрямки
інноваційної діяльності в частині інноваційних проектів лежали в рамках цілей і довгострокової стратегії
підприємства в котрій будуть визначені конкретні завдання зовнішньоекономічної діяльності. В іншому
випадку може виникнути велика імовірність того, що інноваційна діяльність в обраному напрямку не принесе
очікуваного результату.
Аналіз досліджень і публікацій. Питання виплив інноваційних факторів на мотивацію розвитку
зовнішньоекономічної діяльності досліджувалось рядом українських науковців, серед яких Будкін В.С.,
Корнієнко В.П., Климко Г.Н., Мочерний С.В., Ніколенко Ю.В., Панченко Е.Г., Покритан А.К., Пахомов Ю.М.,
Поручник А.М., Румянцев А.П., Філіпенко А.С. та інші дослідники.
Метою статті є дослідження полягає у висвітленні важливості та різноманітності результатів
інноваційного розвитку країни, котрі в свою чергу можуть здійснювати забезпечення використання
міжнародного конкурентного потенціалу в умовах глобалізації.
Виклад основного матеріалу. Ефективна інноваційна діяльність може принести багато різноманітних
результатів, котрі будуть здійснювати активний розвиток міжнародного конкурентного потенціалу. А саме:
спільне підприємництво, обмін технологіями, франчайзингова діяльність, продаж патентів, створення техно-
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парків, кооперація виробництва, спільна науково-дослідна діяльність, інжинірингова діяльність, вагомі
конкурентні переваги для збільшення обсягів діяльності та виходу на нові зовнішні ринки.
У наукових дослідженнях визначається, що для вирішення важливого геополітичного завдання
реальної інтеграції до європейських структур треба визначити та представити західноєвропейським партнерам
певні досягнення щодо участі нашої держави у науково-технічних програмах Співтовариства, які можуть
зацікавити їх. Передусім потрібні прориви в оборонній, аерокосмічній, суднобудівній, у хімічному, важкому й
енергетичному машинобудуванні, в індустрії інформаційних технологій. Зокрема, слід розбудувати
національну інноваційну систему на основі оптимального поєднання підприємницького капіталу та державних
важелів регулювання, а також створити ефективну схему фінансування інноваційної діяльності.
Добре підґрунтя має під собою інноваційна стратегія. По-перше, з’явилися тенденції до економічного
зростання в Україні, значну роль в якому відіграють інноваційні чинники. По-друге, науково-технічний
потенціал зберіг достатній рівень своєї дієздатності і відповідає середньоєвропейським стандартам.
На світових позиціях перебувають наукові розробки і технології, зокрема матеріалознавства,
зварювального виробництва, захисних зміцнюючих покриттів, біо- і аерокосмічних технологій. Через докорінну
модернізацію сфери освіти, розвиток науки, через розробку і промислове запровадження високих технологій
пролягає шлях до конкурентоспроможної економіки України. Науково-технічна співпраця та інтеграція у
світовий науково-технологічний простір є невід’ємною частиною діяльності наукових установ України. Жодна,
навіть найбагатша, країна у розв’язанні найактуальніших проблем фундаментальних досліджень і тим більше у
визначенні пріоритетів науково-технічного розвитку вже не може покладатися лише на можливості свого
власного наукового потенціалу. Окрім позитивного впливу міжнародного співробітництва вчених на
результативність дослідницького процесу, для України необхідність найтіснішого співробітництва із
зарубіжними колегами посилюється ще й через вкрай скрутне матеріально-технічне становище багатьох
наукових установ.
Серед основних форм міжнародного співробітництва за останній час слід відмітити виконання спільних
наукових проектів; обмін науковцями і спеціалістами; обмін науковою інформацією; видання за кордоном
монографій, наукових статей, в тому числі в співавторстві та з використанням коштів закордонних партнерів;
участь у роботі міжнародних форумів в Україні та за кордоном; читання лекцій у міжнародних і національних
закордонних наукових організаціях, в комітетах, радах, редколегіях наукових журналів [4, с. 192].
Для забезпечення ефективної інноваційної діяльності унаслідок високої динамічності інноваційних
процесів, багато альтернативності і високого ступеня невизначеності при прийнятті рішень на підприємстві
повинна бути розроблена ефективна система управління інноваціями, що передбачає:
− стратегію, що забезпечує пристосованість підприємства до змін міжнародного економічного
середовища, максимальне використання можливостей, які виникають при співробітництві з іноземними
партнерами і передбачення суттєвих ризиків протягом довгострокового періоду;
− тактику, що забезпечує досягнення конкретних інноваційних цілей з максимально ефективним
використанням потенціалу підприємства в рамках короткострокового періоду.
При цьому необхідна не просто раціональна науково-технічна політика, а довгострокова науково
обґрунтована інноваційна політика, що спирається на інноваційну стратегію. Інноваційна стратегія
матеріалізується в план, програму, що постійно враховує перспективну мету, вибір шляхів і засобів, що ведуть
до її досягнення, та дозволяє еластично маніпулювати наявними засобами.
Інноваційні фактори можна розділити на: соціальні, управлінські та галузеві. Використовуючи їх
системно, керівництво підприємств отримує надзвичайно дієвий механізм для розвитку інноваційних процесів,
котрі в свою чергу будуть здійснювати розвиток міжнародного конкурентного потенціалу. Соціальні фактори
тісно пов’язані з управлінськими та створять вагоме підґрунтя для реалізації останніх.
Інноваційний клімат – це сформований певним чином внутрішній клімат взаємовідносин та організації,
у якій людина почуває себе вільно, цілком мотивовано, та готова до творчої роботи. Такий клімат можна
створити, використовуючи принципи інноваційного менеджменту: стимулювання відповідальності,
забезпечення умов для творчої праці. Організаційні відносини, що дозволяють найбільше повно
використовувати творчий потенціал колективу, який виражається у наступному:
− необмежена підтримка інноваційної діяльності з боку керівництва;
− усіляке сприяння експериментаторству на всіх рівнях і у всіх підрозділах підприємства;
− високий рівень і постійне удосконалювання комунікацій;
− використання комплексних мотиваційних систем;
− використання стилю, при якому працівники приймають участь в управлінні, що попереджає опір
персоналу технологічним і організаційним нововведенням;
− безперервність збагачення співробітниками своїх знань.
Організаційні умови, що стимулюють розвиток відносин рівноправного співробітництва між
працівниками, створюють підстави для згуртованої роботи. У структурах підприємств, що орієнтуються на
інноваційну діяльність, найбільш інтенсивні горизонтальні зв'язки, обмін інформацією між працівниками
одного рівня управління. Для успішної реалізації інноваційних проектів таке кооперування (особливо між
управлінцями функціональних служб – технологами, конструкторами, постачальниками, ремонтниками і т.ін.) є
важливим джерелом одержання необхідної інформації і матеріальних ресурсів, моральної підтримки (особи,
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котрі притягнуті до роботи над проектом, з великою запопадливістю будуть відстоювати його перед
вищестоящим керівником). Така підтримка ініціативи новатора (чи керівника) суміжними підрозділами,
особливо на початкових стадіях проекту, часто виявляється не менш важливою для її успіху, чим схвалення
директора [1, с. 336].
Також на інноваційний потенціал підприємства впливає і організаційна культура, під якою розуміють
сукупність пануючих у даному колективі цінностей, переконань, установок, а також, загальний моральний
клімат, що допомагає працівникам зрозуміти призначення організації в цілому (змісту їхньої діяльності),
механізм її функціонування і тим самим створити норми діяльності та правила поведінки.
Інноваційна культура заснована на створенні творчої атмосфери на підприємстві, що заохочує
працівників до створення нового; головна цінність при цьому – можливість творчо працювати (зрозуміло, за
солідну винагороду). Для формування інноваційної культури насамперед необхідна інша організаційна
структура. В її основі повинний бути принцип гнучкого реагування, здатності сприймати нове. З цього погляду
використовуються проектні чи програмно-цільові структури та їхнє поєднання з традиційною функціональною
структурою. Існують і більш серйозні проблеми, які заважають підприємствам впроваджувати нові технології –
це проблеми навчання. Для освоєння нових технологій необхідні відповідні навички, великі зусилля, на решті,
необхідні інституційні зміни в економіці. Навіть в промислово розвинутих країнах існує проблема
розповсюдження технологій; в країнах, що розвиваються, ця проблема куди більш серйозна. Ось чому простий
вихід компанії на вільний, не регульований з збоку держав, ринок може і не привести до ефективного
технологічного розвитку та навчання, що посилило б конкурентоспроможність держави. Підприємства можуть
просто не осилити супутні витрати, чи не зуміти організувати співробітництво з підприємствами
постачальниками новітніх технологій та послуг інформаційно-навчального характеру. Процес освоєння нових
технологій також не є універсальним. Необхідно постійне вдосконалення та всебічний розвиток усіх видів
інтелектуального капіталу, а також допоміжних організаційних структур та закладів. Без цього країни
ризикують назавжди залишиться на самому низькому рівні технологічного розвитку, за якою їхня
конкурентоспроможність буде визначатися простими монтажними роботами чи обробкою сировини, що
базується на дешевій робочій силі.
До галузевого інноваційного фактору можна віднести матеріально-практичні розробки. Так в Україні
другий рік поспіль информаційно-аналітичний журнал „Експерт” проводить Національний конкурс інновацій.
Та зазначає, що інноваційний процес в Україні йде занадто повільно і головна причина цього – неефективний
менеджмент. Який і гальмує роль інновацій у мотивації розвитку зовнішньоекономічної діяльності як
підприємств так і держави в цілому. В якості прикладу можна навести два революційні проекти: підшипники
найдовготривалішого використання та новітній комплекс пожежегасіння, що дозволяє гасити полум’я в його
епіцентрі. Саме перший та частково другий проект мають всі підстави для ефективної мотивації розвитку
зовнішньоекономічних відносин. А саме: кооперація виробництва, франчайзингова та інжинірингова
діяльність, спільне підприємництво, та потужна експортна діяльність.
На міжнародних ринках інновації, які приносять конкурентні переваги, передбачують як внутрішні, так
і зовнішні потреби. Але в той же час інновації, які являються своєчасними для внутрішнього ринку, можуть
навіть заважати досягненню конкурентних успіхів в міжнародних масштабах.
В процесі впровадження новинок і внесення покращень велике значення має інформація – інформація,
яка або не доступна конкурентам, або якої вони просто не шукають. Інколи інновації являються результатом
простих вкладень в дослідження і розвиток або вивчення ринку. Частіше інновації з’являються в результаті
цілеспрямованих зусиль, з відкритості та пошуку вірних рішень, а не з простих припущень. Інновації можуть
прийти з нової компанії, засновник якої має не традиційну підготовку або ж не був визнаний в давно
існуючому, яке має міцне становище, підприємстві. Або ж здатність до генерування нових ідей може прийти до
існуючого підприємства через старших менеджерів, які щойно почали свою діяльність в даній галузі в наслідок
чого здатні, в більшій мірі, відчути нові можливості і намагаються їх досягти.
Інновації можуть також виникати при розширені сфери активності підприємства, при залучені нових
ресурсів, навичок або перспектив в нову галузь. Вони можуть приходити від іншої нації, з іншими умовами чи
методами ведення конкурентної боротьби.
Підприємство, яке успішно впроваджує нові або кращі способи ведення конкурентної боротьби,
переслідує свою ціль невідступно, часто потрапляючи під сувору критику та долаючи значні перепони на
шляху до досягнення своєї цілі. В дійсності ж для досягнення успіху при впровадженні новинок зазвичай
потрібен тиск, усвідомлення необхідності і навіть деяка агресія: страх втрати може мати навіть більший вплив
ніж надія на виграш. Після того як підприємство досягає конкурентних переваг завдяки нововведенням, воно
може втримувати їх лише за допомогою постійного покращення цих нововведень.
Тож, з яких же причин конкурентні підприємства здатні до суттєвих оновлень? Чому вони невтомно
прямують по шляху постійних покращень, ведуть пошук все більш складних джерел конкурентних переваг?
Що робить їх здатними долати значні перепони для внесення змін та нововведень, які так часто сприяють
успіху? Відповіді на ці питання можна знайти в чотирьох атрибутах підприємства, атрибутах, які як і поодинці
так і всі разом складають основу конкурентних переваг підприємства, той простір, який кожне підприємство
створює та підтримує для своєї діяльності. Такими атрибути можуть бути:
Умови для факторів. Позиція підприємства в факторах виробництва, таких як наявність кваліфікованої
робочої сили чи інфраструктури, необхідних для ведення конкурентної боротьби в даній галузі.
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Стан попиту. Характер попиту на внутрішньому ринку для галузевого продукту чи послуг. Основні та
підтримуючі галузі. Наявність чи відсутність в даного підприємства підприємств-постачальників чи інших
підприємств, конкурентоспроможних на міжнародному рівні. Стійка стратегія, структура та суперництво.
Існуючі умови створення, організації та управління підприємством, а також характер конкуренції.
Конкуренти, обов'язково обійдуть будь-яке підприємство, яке припинить вдосконалювати та
впроваджувати інновації. Інколи початкові переваги, такі як взаємозв'язок зі споживачем, економія на
масштабах виробництва в існуючих технологіях чи надійність каналів збуту, є достатніми для того, щоб
дозволити інертному підприємству утримувати свої позиції на протязі багатьох років. Але рано чи пізно більш
динамічні конкуренти знайдуть шляхи, щоб обійти дані переваги на основі своїх інновацій, або створюють
більш кращі чи дешевші способи ведення аналогічного бізнесу [5, с. 26].
Внутрішня конкуренція сприяє також виникненню батьківських та підтримуючих галузей
промисловості. Наприклад, японська група виробників, які працюють з напівпровідниковою технологією,
стимулювали розвиток виробників напівпровідникового обладнання.
Такі ефекти можуть спрацьовувати у всіх напрямках виробництва: інколи постачальники світового
рівня стають новими учасниками в галузі, в яку вони здійснюють поставки. Або ж навіть самі покупці можуть
перетворитись в індустрію постачальників, особливо коли вони мають необхідні навички і бачення того, що
нова галузь буде мати стратегічне значення.
Іншим ефектом системного характеру ромба являється те, що країни досить рідко мають лише одну
конкурентноздатну галузь; точніше, правило ромба формує оточення, яке підтримує кластери
конкурентноздатних галузей. Конкурентоспроможні галузі не розкидані в економіці безсистемно, вони
зазвичай зв’язані одне з одним вертикальними (покупець - подавець) зв’язками чи горизонтальними (загальні
споживачі, технологія, канали). Не розділяються такі групи і фізично: вони тяжіють до концентрації в
географічному плані. Одна конкурентоспроможна галузь допомагає виникненню іншої в процесі
взаємного підсилення.
Інновації – головний показник у великій боротьбі, яка називається конкуренція і той, хто володіє такою
зброєю завжди буде на крок попереду всіх інших конкурентів і звичайно матиме більше переваг. Сучасний стан
розвитку технологій і переваг вимагає перебудови стратегії економічного розвитку України згідно світової
практики. В.Новицький писав у цьому зв'язку про необхідність врахування таких тенденцій, як «перехід до
якісно нового технологічного укладу виробництва, що базується на знаннях, інформаційних ресурсах
і технологіях».
Проводится розподіл по напрямках збільшення капіталу, що нерозривно випливає з проведенням
структурної кардинальної політики держави. Найбільш характерні ознаки змін у структурі економік розвинених
країн відбулися у таких процесах:
1. процесі зміни структурних явищ згідно НТР щодо розвитку високотехнологічних та наукоємних
галузей (електроніки, інформаційних технологій, нових матеріалів, біотехнологій, тощо);
2. поширення глобалізації у невиробничих галузях та поєднання матеріальної та нематеріальної
сфер діяльності;
3. виділення інформаційних та ділових послуг як окремої галузі, які функціонують на всіх
етапах виробництва;
4. ефекту перебудови структури на умови виробництва, споживання, розвитку нових видів товарів,
робіт чи послуг, соціальної орієнтації;
5. зменшення централізації та отримання більших прав та самостійності формам організації
виробництва, адаптація структур економік країн світу;
6. реорганізація освітньої системи, підготовки професіоналів.
На сучасному етапі необхідно розробити нову стратегію інноваційного розвитку України
багатогалузевого економічного співробітництва згідно державних національних інтересів з урахуванням
реальних перспектив, що з’являються та розвиваються на теренах пострадянського простору. Адже,
інноваційний розвиток національної економіки є базою для зміцнення конкурентоспроможності України на
різних ринках світу. Добре підґрунтя має під собою інноваційна стратегія. По-перше, з’явилися тенденції до
економічного зростання в Україні, значну роль в якому відіграють інноваційні чинники. По-друге, науковотехнічний потенціал зберіг достатній рівень своєї дієздатності і відповідає середньоєвропейським стандартам.
У подальшому стратегічному розвитку це проявиться у збільшенні кількості людських ресурсів як бази
збільшення конкурентоспроможності України. На практиці оптимізація технологічних циклів на базі інновацій
призведе до збільшення доданої вартості в Україні, оптимізації експортних процесів в Україні, збільшення
сегментів ринку вітчизняних підприємств. Тим паче, інновації є основою поліпшення соціально-економічного
розвитку держави, розв’язання термінових екологічних, соціальних, виробничих та економічних
проблем [2, с. 5]. Для забезпечення конкурентоспроможності України та збільшення обсягу торгівельних
операцій Україна повинна розробити сучасні системи стандартизації, вимірювань, випробувань та контролю
якості, які є складовою технічної інфраструктури та необхідність забезпечення відповідності цих систем
міжнародним системам стандартів і норм регулювання товарів та послуг, які є предметом торгівлі та обміну.
Якщо споживачі не можуть легко розрізнити товари та послуги різної якості, вироблені різними фірмами, то у
разі низької якості товару одного виробника збитків можуть зазнати всі виробники подібного товару, а у
крайньому випадку це може привести до закриття цілих ринків. Сертифікація продукції на відповідність
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стандартам якості особливо важлива для країн з репутацією виробників продукції низької якості. У цьому
зв’язку життєво важливою стала проблема забезпечення відповідності українських товарів та послуг
міжнародним стандартам. Узгодження українських стандартів з європейськими є одним з впливових
інструментів інтеграції нашої країни до внутрішнього ринку ЄС.
Необхідно розуміти, що інноваційна модель міжнародної економічної діяльності України має виражену
геоекономічну природу. Отже, важливого значення на сучасному етапі науково-технічна, інноваційна складова
співробітництва грає у процесі європейської інтеграції нашої держави. Визначально, що необхідні умови для
очікувань можливості появи зацікавленості до українського економічного потенціалу є: у намаганні створити
висококонкурентне східноєвропейське економічне угруповання, де країни, підприємства, корпорації зможуть
користуватися значними можливостями української аерокосмічної, авіабудівельної, зварювальної та інших
конкурентних індустрій. [4, с. 331]
Всебічний розвиток партнерства з Європейським Союзом та використання динамічного зростання її
національної економіки, ринкових реформ цього партнерства з метою поліпшення умов економічного життя в
країні є важливою умовою інтеграції України в Європейський економічний простір Відносини України з ЄС
офіційно та цілком обґрунтовано проголошуються як один із зовнішньоекономічних пріоритетів України.
Європейський Союз у ряді своїх офіційних документів, а також в двосторонніх угодах з Україною визнає нашу
державу важливим суб'єктом міжнародних економічних відносин і своїм стратегічним партнером. Важливим
теоретико-практичним завданням є наповнення угод, укладених у рамках проголошеного стратегічного
партнерства конкретним змістом. [3, с. 54]
Сильним фактором який дозволяє країнам нарощувати економічний потенціал, зміцнювати
конкурентоспроможність, створювати нові робочі місця, підвищуючи добробут і якість життя громадян
являється розвиток науково-дослідної та технологічної сфери. Сучасна політика ЄС у питаннях наукових
досліджень та розвитку технологій передбачає подальше зростання інвестицій у науково-дослідну сферу і має
широкий інструментарій для розширення міжнародної співпраці.
Висновки. Шляхом розвитку інноваційної політики та стимулювання досліджень можна покращити
конкурентоспроможність промисловості. Україні, незважаючи на успіхи в міжнародному технічо-науковому
співробітництві бракує стабільності та збалансованості законодавства до гармонізованих європейських
стандартів у цих сферах. Україна може залишитися «експортером» інтелектуального потенціалу в інші країни
доки не досягне статусу рівноправного суб’єкта технічно-наукової співпраці. Тільки будуть зроблені умови,
котрі відповідатимуть світовим стандартам, можна говорити про можливість збереження власних вчених та
повернути хоча б частину вчених. В забезпеченні національної конкурентоспроможності України вирішальну
роль відіграє технічно-наукове співробітництво. До підвищення доданої вартості та покращення умов
здійснення експортної діяльності, збільшення вітчизняних товаровиробників на ринку, має привести реалізація
нових технологічних циклів. Але інноваційність потребує умов покращення соціально-екологічного розвитку
країни, вирішення екологічних проблем, які постали перед Україною. Розвиток інноваційних процесів різних
сфер відіграє важливу роль у конкурентноспроможності країн та корпорацій усього світу. В фундамент
конкурентно-національної моделі України закладено саме інноваційність розвитку. Це сприятиме збільшенню
людського капіталу у плані стратегії, як початку розвитку конкурентоспроможності. Серед багатьох умов
реалізації конкурентоспроможності важливою роллю є формування національної ідеї, формування комплексу
державно-національних інтересів у ході входження в світову економіку, визначатися в стратегічній поведінці з
міжнародною спільнотою,що є дуже важливим для здорового розвитку в світовій спільноті. Держава виступає
основним суб’єктом реалізації комплексу дій, як і в збільшенні людського фактора шляхом зростання
культурного і освітнього рівня. Велику роль відіграє визначення технічно-наукових пріоритетів з метою
збалансування розвитку національної економіки, вирішення умов участі країни в системі міжнародного поділу
праці на основі новітньої світової практики. Країна має включити в загальну макроекономічну політику
підтримку національного бізнесу в прямих та не прямих формах.
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Актуальність проблеми. Фінансові кризи у багатьох країнах світу продовжують проявлятися і для
економік країн її прояви з кожним разом поглиблюються та мають величезні наслідки. Вивчення цього питання
є завжди актуальним. Відповідно доцільним є вивчення підходів, які були розроблені в розвинених країнах
світу, застосування їх до національних умов для подолання криз мають велике значення.
Аналіз досліджень і публікацій. Серед іноземних економістів, які зробили вагомий внесок у
розроблення теорії фінансових криз, слід назвати К.П. Кіндлебергера, Ш. Геффернан, Ф.С. Мишкіна,
Д.Д. Сакса, А. Шварц, а серед вітчизняних – О.І. Барановського, В. Геєця, А. А. Чухно та інших.
Метою статті є розкрити теоретичні та практичні аспекти фінансової кризи в контексті
фінансової глобалізації.
Виклад основного матеріалу. Важливим етапом у формуванні світової економічної системи стала
глобалізація. Швидкі темпи зростання взаємозалежності економік різних країн, разом з інтернаціоналізацією
господарського життя послаблює свої позиції щодо глобалізації виробничих процесів і фінансового
середовища. Світовий фінансовий сектор – це елемент світової економіки, який найбільш вагомо відчуває на
собі вплив фінансової глобалізації, а фінансова глобалізація представляє собою об’єктивний процес інтеграції
значної частини капіталу різних країн, посилення їх взаємозалежності [3].
В основу фінансової глобалізації покладено вільний рух капіталів між країнами, функціонування
глобального ринку, формується система наднаціонального регулювання міжнародних фінансів. За рахунок все
більшої інтегрованості, застосуванню інноваційної фінансової техніки і нових підходів до прийняття рішень із
питань фінансового управління зростає ринок євровалют, посилюється роль ТНК, розвивається спільний
європейський ринок.
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На перший погляд здається, що таке явище як глобалізація має лише позитивні сторони, проте якщо
зануритися глибше можна зробити інші висновки. Основною проблемою, яку породжують процеси фінансової
глобалізації, є підвищення ризиків та ймовірність розвитку загроз для економічної безпеки будь-якої країни.
Проте ці загрози найбільше вплинуть на економіки країн, що розвиваються, та країн з перехідною економікою,
адже їх фінансові системи мають високу залежність від глобального фінансового ринку. Саме у тих випадках,
коли політика регулювання економічної системи не спрацьовує, в дію вступає таке явище як криза. В цілому
фінансову кризу можна вважати явищем глобалізації у фінансовій сфері.
За визначенням М. Головіна фінансові кризи мали місце і до періоду фінансової глобалізації, але в
нових умовах їхня дія підсилюється за рахунок зростаючого впливу з боку притоку капіталу із країни та
наявності «ефекту зараження»[8]. У економічній термінології існує таке поняття як трансфер криз. Воно
пояснюється тим, що процеси фінансової глобалізації створюють сприятливі умови для переростання кризи
окремої країни у світову, іншими словами відбувається зараження країн кризою. Іноді це відбувається свідомо,
через дії окремої країни до іншої, що може спровокувати спад конкурентоспроможності національної
економіки, погіршити підприємницький та інвестиційний клімат, що в результаті приведе до поступового
перенесення криз із більш розвинутих до менш розвинутих країн. Трансфер криз зазвичай можна прослідкувати
у експорті застарілих технологій, у штучному подовженні життєвого циклу продукції на ринках інших країн, і,
разом з тим, тиск міжнародних фінансових організацій це один із видів реалізації трансферу. В інфікованих
країнах зростає відплив капіталу за кордон (не менше 30%), знижується капіталізація ринку акцій,
золотовалютних резервів (не менше 20%), рівень відсоткової ставки та інфляції в річному вимірі становить не
менше 20%, падає курс національної валюти (не менше 15%) [3].
Розглянемо, наприклад такий фактор як лібералізація економіки. На перший погляд, це суттєва
перевага фінансової лібералізації – відкритість ринків може привести до росту експорту та імпорту,що в свою
чергу підніме економіку на новий рівень і т.д. З іншої сторони, взяти хоча б лібералізацію руху капіталу, тут
варто пам’ятати, що за умов відсутності ефективної системи їх державного регулювання, це буде мати прямо
пропорційні наслідки. Інтеграція дає змогу країнам спільно вирішувати гострі проблеми: це і допомога
найбільш відсталим регіонам, пом’якшення стану на ринку праці, проведення науково-технічної політики,
посилення конкуренції між країнами: що э досить гарним для ринкової економіки. Але і тут не все так просто.
За рахунок такої сильної взаємодії країн, проблеми однієї швидко переходять на іншу, як наприклад під час
фінансової кризи, яка розпочалася у США. 19 жовтня 1987 прозвали пізніше «чорним понеділком», саме тоді
індекс Dow Jones Industrial обвалився на 22,6%. І знову за моделлю доміно повалилися ринки Австралії,
Канади, Гонконгу. Іншими словами слабкість фінансових систем певних країн формують передумови для
виникнення та поширення дестабілізуючих процесів у функціонуванні світової фінансової системи.
На сучасному етапі розвитку світової економіки, яскравим прикладом «проколу» глобалізаційного
процесу - криза країнах Європейського Союзу. У 2011 р. головним питанням економічної політики країн-членів
ЄС стало зростання обсягів бюджетного дефіциту і державного боргу ряду країн: Греції, Італії, Іспанії, Ірландії,
Португалії і навіть Франції. Станом на 2014 р. за підрахунками аналітиків S&P, європейським корпораціям
потрібно було рефінансувати борги приблизно на 1 трлн. дол. США, на 2015 р. цей борг складав вже майже на
4 трлн. дол. США.
Ще одним позитивним фактором прояву глобалізації, як вже було зазначено став технологічний
прогрес в операціях на світовому фінансовому ринку: використання сучасних технологій виробництва, засобів
зв'язку, інформаційних мереж, все це дає можливість вдосконалювати інфраструктуру ринку. Дана тенденція і
привела до нового явища в історії людства – «Індустрія 4.0». «Четверту промислову революцію» Клаус Шваба
(автор швейцарський економіст 20 січня 2016 року в Давосі) зазначає, що людство стоїть на краю нової
технологічної революції, яка кардинально змінить те, як ми живемо і працюємо, і ставимося один до
одного [7]. Проте існує і інша «сторона медалі» - кібер-атаки та віртуалізація грошових коштів. В умовах
глобалізації світової фінансової системи посилилася віртуалізація операцій і зріс масштаб спекуляцій на
світовому фінансовому ринку. Якщо раніше створювалися так звані офшорні зони, як наприклад Кіпр, задля
легалізації кримінальних доходів, то сьогодні це крептовалюта.
Вцілому світовий рух потоків капіталу пов’язаний із можливою появою різного виду фінансових криз.
Причому, якщо врахувати особливості переміщення коштів, сам рух капіталу в певній мірі можна вважати
одним з основних джерел, як з одного боку появи, так і подолання валютних криз. Рух фінансових потоків дуже
актуальний з точки зору як загальної глобалізації, так і фінансової глобалізації, зокрема. Саме від інтеграції
фінансових потоків залежить можливість інтеграції національних економік окремих країн. Враховуючи ж
неоднорідність розвитку національних економік, у тому числі і їх фінансових систем, фінансова інтеграція є
важливою складовою підвищення зрілості національних економік окремих країн і служить основою для їх
поступової гармонізації і уніфікації. Процес глобалізації і викликана ним нестабільність національної і світової
економік породжують деформацію економічних криз, а отже, безпосередньо умови глобалізації підсилюють
фінансових криз, які руйнують економіки та поширються на інші країни світу [8].
Нинішня економічна та фінансова криза зазнала руйнівного впливу на світову економіку, а також на
глобалізацію. Криза, що почалася в США, похитнула довіру до глобалізації у всьому світі, ставлячи під сумнів
функціональність процесу. У перші роки кризи багато дослідників вважали, що глобалізація послабила свої
позиції: роль урядів почала зростати, а також правила, наприклад націоналізація банківської та автомобільної
промисловості в США, Великій Британії та Ірландії. Той факт, що в перші роки кризи урядові пріоритети були
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пов'язані з їх національними інтересами по відношенню до міжнародних інтересів, свідчить про те, що
економічна криза, призвела до падіння глобалізації. Багато країн прийняли протекціоністські заходи для
втримання капіталу у межах країни. Наприклад, США та їх программа «купувати американські продукти», яка
призначена стимулювати економіку.
Пошук шляхів протидії кризовим процесам, а також впровадження сучасних інструментів для
пожвавлення економіки особливо ускладнюється для висхідних (emerging and developing) країн (у т.ч. України),
в яких ще не сформували макроекономічні та інституційні основи розвитку як самостійно так і у світових та
регіональних інтеграційних об’єднаннях. Серед великої кількості процесів, викликів і ризиків, які нині
формуються у світовій економіці і мають значний вплив на економіку України, зазначені:
– зміни у світовій економіці (задекларовані позиції США щодо фіскального стимулювання та
реіндустріалізації національної економіки, а також із започаткуванням процесу виходу Великої Британії з
Європейського співтовариства);
– різноспрямовані інтеграційні наміри та кроки ( рішення США про вихід із Транстихоокеанського
партнерства, яке практично співпало у часі з набуттям чинності першої багатосторонньої угоди в рамках
Світової організації торгівлі (СОТ), спрямованої на лібералізацію глобальної торгівлі);
– зміни у глобальних потоках товарів і капіталів, що пов’язані із запровадженням певних
протекціоністських обмежень (США), а також посилення впливу умов торгівлі на потенціал країн, насамперед,
висхідних (Китай та інших успішних країн);
– складнощі економічного потенціалу європейських країн (послабленням інтеграційних процесів у ЄС
і необхідними суперечливими заходами монетарного та фіскального збалансування);
– трансформації на валютних, споживчих і сировинних ринках;
– протидію посиленню боргів країн, пошук і доступ до надійних джерел фінансування для уникнення
фінансових криз та дефолтів висхідних країн (цей перелік не є вичерпним).
Відносно кризового стану України та тенденцій змін, можна зазначити, що упродовж 2016р. початку 2017р. відбулися позитивні зміни. В Україні розпочався висхідний тренд реального сектору,
продовжила співпрацю з МВФ та іншими міжнародними фінансовими інститутами, поповнила валютні резерви
(зменшивши девальваційні ризики), позбулася політизованої залежності від російських ринків. Але,
перманентність кризових виявів упродовж років незалежності, довготривала криза після розпаду СРСР
(близько 10 років) та кризові явища в Україні кожні 4-5 років, які по мірі наступності стають більш тривалими.
Сьогоденні політичні та економічні тенденції засвідчують, що кризові явища можуть проявитись і
активізуватись у період 2019-2020рр. (табл.1).
Таблиця 1
Періодичність кризових шоків в Україні
Рік
Період
Тривалість,
в місяцях
1999/2000
Завершення пострадянської кризи
2004-2005
Вересень 2004 – лютий 2005
5-6
2008-2009
Серпень 2008 – вересень 2009
12-13
2013-2015
Жовтень 2013 – вересень 2015
24-25
2019 ?
…
Джерело: [9]
Еекономічний спад та розвиток кризи в Україні зазначені такими показниками: за оцінками
Національного банку загальні втрати економіки від банківської кризи 2015-2016 рр. склали 38% ВВП (зокрема,
прямі фіскальні витрати України на подолання наслідків кризи банківського сектору сягнули 14% ВВП, що
перевищує відповідні витрати, понесені під час фінансово- економічної кризи 2008-09 рр.); обсяги прямих
іноземних інвестицій в Україну склав за 2013 рік 53 704 млн. дол. США, 2014 р. – 40 725 млн. дол. США,
2015 р. – 36 154 млн. дол. США, 2016 р. – 37 513 млн. дол. США та 2017 р. – 39 144 млн. дол. США
(спостерігаеться спад з 2014 року та дуже повівлний приріст) [10]: ВВП - реальний темп зростання: -9,8%
(2015 р.), 2,3% (2016 р.), 2% (2017 р.) [11]. За таких даних очевидно, що Україна ще досі не вийшла з кризи.
Загалом економіка України за останні 25 років демонструє найвищі темпи падіння серед країн світу – мінус
35% ВВП, тоді як у світі зростання становило майже 100% [12, С.617-619].
Подолання економічних криз, зниження довгострокових ризиків, створення умов для високих темпів
економічного зростання можливо досягти за допомогою інструментів монетарної політики, яку проводить
центральний банк. Таким чином, враховуючи національну ситуацію в економіці та наявні структурні та
фінансові дисбаланси найбільш оптимальним монетарним режимом для України повинен бути режим «без
номінального якоря» або «м’якого інфляційного таритування”. За цима режима НБУ має досягти дві проміжні
цілі монетарної політики: стабільного валютного курсу та мінімальної інфляції. А також для забезпечення
гнучкості монетарної політики необхідно впровадити як валютний так і інфляційний коридори. Валютний
коридор дозволить облегшити надмірні темпи витрачення валютних резервів країни та мінімізувати
психологічні чинники впливу на валютний курс. А інфляційний – надасть можливість врахувати негативні
зовнішні та внутрішні економічні та політичні чинники. Також основною стратегічною метою НБУ для
реалізації монетарного режиму без номінального якоря повинна бути динаміка приросту реального ВВП,
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зниження безробіття та зростання рівня середньої заробітної плати в країні. Перевагами такого монетарного
режиму є можливість проводити політику «тонкого» настроювання валютного курсу, який сприятиме
підвищенню конкурентоспроможності економіки України за умов збереження балансу між темпами інфляції,
реальної грошової пропозиції та динамікою економічного зростання [13, С.7-9].
Висновки. Отже, фінансова глобалізація має неоднозначний вплив на формування світових криз,
найбільше він проявляється в умовах кризи, яка розпочалася у 2007 році та за певними експертними оцінками
триває і досі. На теренах національної економіки фінансові кризи також тривають досі, але стартові фактори
інші. Виникнення фінансових криз зумовлено об’єктивними чинниками, державне регулювання економіки не
здатне запобігти виникненню усіх фінансових криз, однак може істотно впливати на їх перебіг та зменшувати
втрати від них.
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Annotation. The article deals with the concept of cryptocurrency. The process of development and the
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Постановка проблеми. Ідея кріптовалют відносно нова, а їх перша реалізація була створена 9 років
тому. Кріптовалюти якісно змінюють підхід до ідеї грошей, так як регулюючою структурою та емісією
займається не держава а програмний код, який не може бути зміненим.
Кріптовалюта набирає популярність. Все більше компаній визнають кріптовалюту засобом розрахунків,
а країни починають вводити кріптовалюту в правове поле. Концепція кріптовалюти змінює ринкові операції,
роблячи їх значно швидшими. Для SWIFT-переказів потрібно декілька днів, у той час як транзакцій з
кріптовалютою займають від декількох годин до п’яти хвилин. До того ж, транзакції стають анонімними. Роль
традиційних інститутів, таких як банків і держави, на світовому фінансовому ринку починає зменшуватись.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам сутності та розвитку криптовалют, їх видів,
переваг та недоліків присвячені праці М. Ліхачова, Н. Поливки, М. Куцевола, О. Шевченко-Наумової,
А. Квітки, І. Лубенця та ін. Дослідженню проблем грошей та їх значення для поділу праці та ролі в економіці
присвячені праці Арістотеля, А. Сміта, Л.фон Мізеса, М. Ротбарда, Фрідріх фон Гаєк, Д.Кейнса.
Мета статті: визначити економічні передумови створення криптовалют та розглянути особливості
світової практики законодавчого регулювання криптовалют.
Виклад основного матеріалу. В часи натурального господарства людина виробляла продукти для
власного споживання. Поділ праці зумовив перехід до товарних відносин. Люди почали спеціалізуватися на

№1, 2018

97

виробництві певного товару чи послуги, що збільшило продуктивність їх праці. Залишки обмінювали на інші
необхідні товари, що створило бартерну систему [1,c.65].
Бартерна система призводить до проблеми подвійного збігу бажань і, отже, великих трансакційних
витрат [2,c.99]. Трансакційні витрати зменшують вигідність обміну, отже ми маємо менше взаємовигідних
обмінів. Більш того, зростання виробництва товарів та поділу праці накладає часові, просторові та кількісні
обмеження на обміни. Це допоможе їм отримати потрібну кількість бажаного товару у зручний час у зручному
місці. З усіх товарів виділяються окремі товари, які починають використовуватися, як засіб обміну [4,c.115].
Ходові товари стали еквівалентом товарів всіх виробників у певному регіоні. Це були худоба, хутра,
зерно, сіль, слонова кістка та ін. Надалі їх замінили металами, що були кращими для ролі універсального
еквівалента: метали більш однорідні, подільні та міцні. Спочатку в якості грошового товару використовувалося
залізо, олово, свинець, срібло і золото. Поступово роль загального еквівалента закріпилася за благородними
металами через, знову таки, їх природні властивості. Благородні метали не псуються з часом та їх не так просто
знайти. Після цього з’явилася особлива категорія товарів, що грає роль загального вартісного еквівалента. Їх
стали називати гроші.
Ходові метали повністю не вирішували проблему подвійного збігу бажань, а тільки зменшували її
масштаби. Через це з’явилася потреба у загальному вартісному еквіваленті, на роль якого вибрали золото.
Золото було достатньо рідким, щоб запобігти інфляції. Воно важче та м’якіше за інші метали, що дозволяє
перевірити, чи дійсно монета чи злиток є золотими. Коли золото почали обмінювати на будь-який товар чи
послуги, йому надали ліквідність [4,c. 395].
Вирішення проблем подвійного збігу бажань дозволила поглибити поділ праці та збільшити кількість
взаємовигідних обмінів. У 70-і рр. XX ст. відбулася деномінація золота. Криза Бреттон-Вудської валютної
системи у 1971-1976 роках призводить до ратифікації зміненого статуту МВФ у 1978 році, де визначаються
структурні принципи Ямайської валютної системи.
В рамках Ямайської валютної системи відбувається фактична демонетизація золота. Це призводить до:
– Відміни офіційної ціни на золото;
– Припинення обміну доларів на золото;
– У розрахунках МВФ та його членів виключається золото;
– Відміна від фіксування золотого вмісту національних валют;
– Проводиться частка реалізації та повернення золотого запасу МВФ його членам;
– Ямайська валютна систем дає право вибору режиму валютного курсу. Де-юре існує 2 варіанти:
– використовувати систему плаваючих валютних курсів, не обмежуючи їх коливання;
– Встановлювати стабільні курси національних валют;
Але де-факто, усі члени МВФ обрали перший варіант, так як система плаваючих курсів більш гнучка.
Ямайська валютна система не виконує своїх основних функцій. Юридична демонетизація золота не відповідає
реаліям. До того ж у якості резервної валюти більшості країн використовується долар, що в умовах глобалізації
дає незаперечне економічну перевагу США в порівнянні з іншими країнами.
Рішення МВФ про введення СПЗ не є ефективним. Таким чином виникає потреба в абсолютно новій
валютній системі. Золото перестало виконувати функції засобу обігу і платежу у внутрішньому обороті країн, а
з прийняття Ямайської валютної системи у 1976, і функцію світових грошей. Паперові та кредитні гроші
витіснили золото у внутрішньому обороті і на світовому ринку.
Така позиція узгоджується з раціоналістичною концепцією виникнення грошей. Згідно з нею гроші —
соціальний конструкт. Люди переконалися, що обмін потребує еквівалента-посередника. Ця ідея належить
Арістотелю. В книзі «Нікомахова етика» він пише: «Все, що бере участь в обміні, має бути порівняно ... Для
здійснення обміну повинна існувати якась одиниця вимірювання, причому заснована на умовності» [5].
Фіатні гроші позбавлені самостійної вартості. Вони виконують роль купівельного та платіжного засобу
завдяки державному примусовому курсу. Така система створює порочний стимул. Держава друкує безліч
фіатних грошей, так як кейнсіанські ініціативи потребують постійного фінансування. Фіатні гроші
експлуатуються в ринковій економіці через державний примус. Це призводить до: інфляції; занепаду довіри до
уряду; несприятливого платіжного балансу;
Так з’являється проблема яка потребую переосмислення фіатних грошей. Для вирішення цієї проблеми
була створена криптовалюта, яка можливо розпочала новий, якісний виток розвитку валютних систем. Де факто
приватні гроші існували набагато раніше за криптовалюти. Так державна політика щодо емісії грошових коштів
була заснована на принципі “laissez faire”, також відомому як принцип невтручання. Дана концепція
господарювала в європейських країнах до середини ХІХ, початку ХХ століття.
Сучасна концепція централізації банківської системи з'явилася порівняно недавно, а саме з
банківського акта Роберта Пила 1844 року в Великобританії [6]. Цей акт передав усі повноваження емісії
Британської фунта стерлінга банку Англії, тим самим обмеживши діяльність емісійних банків. До початку XX
століття централізація банківської системи була імплементована в більшості країн Європи та США [9].
В 1974-1975 годах незалежно один від одного Бенджамин Клайн и Фрідріх фон Гаєк створюють теорію
денаціоналізованих грошей. Фрідріх фон Гайєк пропонує денаціоналізувати емісію грошей, так як державна
монополія шкідлива для суспільства. Австрійський вчений пропонує кардинально новий план — систему,
засновану на конкуренції приватних грошей. Гроші — звичайний комерційний товар, що необхідно виробляти
ринковим способом [7,c.33].
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Конкуренція між звичайними товарами створює стимул поліпшувати їх якість, конкуренція між
приватними валютами вбиває незабезпечені та некеровані валюти. Природній відбір переживуть валюти, що
найкраще виконують функцію грошей. В економічній літературі, на думку Ф. фон Гайєка, немає відповіді на
питання, чому урядова монополія на грошову емісію всюди розглядається як неминуча [8]. Початкові переваги,
що виправдовували виняткові права уряду на чеканку металевих монет, вже не переважують недоліки
монетарної системи. Емпіричні докази підтверджують це [7,с.21].
Головною формою випуску нової валюти повинен стати продаж звичайним порядком або на аукціонах,
що повність відповідає сьогоднішній ситуації на ринку криптоактивів. Потім, за допомогою банківських
операцій у формі короткострокового кредитування. Крім банкнот і чекових депозитів, емісійний банк повинен
забезпечити наявність дрібної монети з номіналом в частках основної одиниці. Певні проблеми, вважає
австрійський учений, можуть виникнути там, де нинішня торгова практика заснована на однаковому
використанні декількох стандартних монет (торговельні автомати, телефон, транспорт).
Більшість криптовалют вирішують це питання майже необмеженою подільністю монет. Так, 1 bitcoin
дорівнює 100 000 000 сатоші (найменша неподільна частина Bitcoin). Це дає майже необмежені можливості в
використанні bitcoin навіть при обмеженій емісії.
Для того щоб зрозуміти механізм функціонування криптовалют треба зрозуміти що таке криптовалюта.
Термін криптовалюта вперше використало видання Forbes у 2011 році. Криптовалюта - це цифровий актив
призначений для роботи в якості засобу обміну, використовуючи криптографію для забезпечення операцій і
контролювання створення додаткових одиниць валюти [11]. Криптовалюти є підмножиною альтернативних
валют, або, зокрема цифрових валют.
Криптовалюти базуються на принципі децентралізації, емісійного центру не існує. Функціонування
забезпечується за допомогою розподіленої комп'ютерної мережі, так званої peer-to-peer мережі. Її сутність
полягає в тому, що усі учасники мережі рівні між собою, таким чином внутрішнього або зовнішнього
регулятор відсутній.
Одна з перепон вільному ринку валют — закон Грешема, за яким «погані» валюти, номінальна вартість
яких нижча за мінову, витісняють «хороші». Даний закон був сформульований англійським фінансовим діячем
Томасом Грешемом в 1560 р. Найповніше закон Грешема виконується в умовах біметалізму.[10,с.517]. Тому
монети з металу вищої ринкової вартості перетворилися в скарби, а в оббігу переважали гроші з металу
вартістю нижчою за ринкову. Закон Грешема діє в умовах інфляції, коли зі знеціненням паперових грошей
вартістю нижче реальної монети відповідного номіналу ховаються населенням, а в обігу залишаються тільки
паперові гроші. Закон Грешема діє там, де одночасно функціонують два платіжні засоби, а їх співвідношення
змінюється під дією ринкових сил і відрізняється від офіційно встановлених вартостей.
У своїй праці Фрідріх Фон Гайєк вводить обмеження на цей закон. За його думкою, таке можливо
тільки якщо держава прирівняє погану валюту до хорошої фіксованим курсом за допомогою примусу. В інших
випадках ринок встановить курс обміну кожної валюти пропорційно попиту та пропозиції, як і в інших
ринкових ситуаціях. Таким чином валюти не будуть мати рівну вартість і рано чи пізно хороша витіснить
погану [7,с.27].
Фрідріх Фон Гаєк запропонував прийняти європейським країнам і країнам Північної Америки взаємні
зобов'язання щодо прийняття вільного обігу валют країн учасників на своїх територіях шляхом укладення
формального договору. Це також мало на увазі відміну всіх видів валютного контролю або валютного
регулювання між цими країнами, а також повну свобода вибору валюти при складанні контрактів та
бухгалтерського обліку. Він вважав, що таким чином країни не зможуть більше заробляти за рахунок емісії
фіатних грошей, що неминуче призводить до інфляції.
Віртуальна реальність модифікує вирішення проблеми. Криптовалюта є більш досконалою версією
золотого стандарту та системи конкуруючих приватних валют. Вона прив’язана до обчислюваної потужності
комп’ютерів: для емісії валюти треба вирішувати криптографічні задачі, складність яких постійно
збільшується. До того ж емісія основних криптовалют строго фіксована. Таким чином, «надрукувати»
криптовалюту просто неможливо, тобто вона не схильна до інфляції. Крім цього, криптовалюту можна швидше
транспортувати, що зменшує трансакційні витрати. Криптовалюта є майже безкінечно подільною, отже ми
можемо не переживати, що криптовалюта колись закінчиться. С золотом все складніше. Ринок дуже швидко
зростає. Золото не можна безкінечно ділити. Коли ринок збільшиться, одиниця золота може стати дуже
дорогою порівняно з послугами. Таким чином виникає потреба в абсолютно новій валютній системі.
Аналізуючи всі попередні валютні системи можна виділити те, що незважаючи на ідею рівності всіх країн, в
будь-якому з періодів виділяються країни-лідери, які мають дуже великий вплив на валютному ринку. Сьогодні
рівність між країнами у сфері фінансового регулювання відсутня.
Фінансові ринки різних країн функціонують за різними моделями, мають свої власні правила роботи і
систему органів управління, але організаційна будова системи регулювання в переважній більшості держав
ґрунтується на концепції дворівневої системи органів регулювання.
Перший рівень становлять органи державного регулювання, другий рівень утворюють саморегульовані
організації (СРО), створені професійними учасниками ринку цінних паперів, до яких належать різного роду
союзи, асоціації, ліги професійних учасників, фондові біржі та організатори позабіржової торгівлі. Розподіл
функцій і повноважень між державними органами і саморегульованими організаціями зумовлений рівнем
розвитку фінансового ринку, культурними та історичними традиціями кожної країни, особливостями
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законодавства, яке в різних країнах відрізняється за ступенем жорсткості, соціальною та правовою культурою
суспільства, а також рівнем організації професійних об'єднань учасників фондового ринку, здатних взяти на
себе значну частину роботи щодо регулювання діяльності на ньому.
Великобританія — лідер криптовалютної інтеграції і одна з найбільш сприятливих і комфортних
юрисдикцій для ведення криптовалютного бізнесу. Більш того, держава надає підтримку стартапам, пов'язаних
з цифровим валютою. Однак остаточна позиція уряду щодо правового регулювання діяльності, пов'язаної з
цифровими грошима, до сих пір не вироблена. По суті, криптовалюта знаходиться в сірій зоні (правовому
вакуумі). Разом з тим держава має намір упорядкувати криптовалютні відносини, по-перше, з метою
запобігання злочинного використання цифрових валют для легалізації (відмивання) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансування тероризму та здійснення іншої незаконної діяльності і, по-друге, для
підтримки інновацій в цій сфері. Дохід (прибуток) господарюючого суб'єкта оподатковуються на приріст
капіталу (Capital Gains Tax), а також корпоративним (Corporation Tax) і прибутковим (Income Tax) податками.
Ще в 2014 році Управління (Її Величності) по податках і митних зборів (Her Majesty's Revenue and
Customs, далі - «HRMC») опублікувало аналітичний документ (policy paper) щодо оподаткування операцій з
криптовалютою. Відповідно до нього дохід, отриманий в результаті майнінгу цифрових грошей і їх обміну на
фунт стерлінгів або іншу валюту, не повинен обкладатися податком на додану вартість (Value Added Tax, далі «ПДВ»). Разом з тим ПДВ повинен стягуватися з постачальників будь-яких товарів або послуг, проданих за
криптовалюту. При цьому вартість товарів або послуг, що обкладаються ПДВ, повинна відповідати вартості
криптовалюти в фунтах стерлінгів на момент проведення такої операції. Крім того, в залежності від ситуації
дохід (прибуток) суб'єкта господарювання оподатковуються на приріст капіталу (Capital Gains Tax), а також
корпоративним (Corporation Tax) і прибутковим (Income Tax) податками.
Європейський союз — це об'єднання 28 країн, в кожній з яких на національному рівні є певні
особливості в правовому регулюванні як традиційного, так і криптовалютного бізнесу. У той же час державичлени Європейського союзу традиційно вважаються сприятливими для його ведення. На даному етапі жоден з
регуляторів Європейського союзу не прийняв будь-яких спеціальних правил регулювання криптовалютної
діяльності. Разом з тим в 2016 році Європейська комісія запропонувала встановити додаткове регулювання для
криптовалютних бірж і компаній, що надають криптовалютні гаманці користувачам. Зокрема, пропонується
забезпечити обов'язкову реєстрацію або ліцензування діяльності криптовалютних бірж, які здійснюють обмін
криптовалюти на фіатні гроші і навпаки, і компаній, що надають криптовалютні гаманці користувачам. Крім
того, планується створення центральної бази даних з інформацією про користувачів цифрових валют.
В цілому, на кінець 2016 року правове регулювання криптовалют і операцій з нею проходило в рамках
політики протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і тероризму.
Оподаткування криптовалюти і операцій з нею здійснюється згідно з національним законодавством
держав-членів Європейського союзу. Винятком є податок на додану вартість, оскільки в листопаді 2015 року
Європейський суд (European Court of Justice) виніс рішення, відповідно до якого операції з купівлі та продажу
Bitcoin за традиційні фіантні валюти їм не обкладаються.
Замість терміна «криптовалюта» європейськими регулятором використовується термін «віртуальна
валюта». При цьому вона розглядається в тому числі і як платіжний засіб. Зокрема, про це свідчить пропозиція
Єврокомісії щодо встановлення додаткового регулювання для криптовалютних бірж і провайдерів
криптовалютних гаманців шляхом прийняття директиви. Однак такий підхід був розкритикований ЄЦБ:
визначення криптовалюти як віртуальної валюти недосконале. Крім того, згідно з його висновком цифрова
валюта це засіб обміну, а не платежу, і не є ні грошима, ні валютою.
Разом з тим запропонована Єврокомісією директива передбачає введення обов'язкової реєстрації або
ліцензування діяльності криптовалютних бірж, які здійснюють обмін криптовалюти на фіантні гроші і навпаки,
і провайдерів криптовалютних гаманців. А також створення центральної бази даних з інформацією про
користувачів цифрових валют. На кінець 2016 року будь-яких спеціальних правил, які регулювали б
криптовалютну діяльність прийнято не було.
У Китаї знаходиться один з найбільш швидкозростаючих фінтех ринків в світі. Крім того, саме тут
знаходиться більшість майнінг-пулів (наприклад, F2Pool, AntPool, BTCC і інші). З кожним роком кількість
інкорпорованого в Китаї криптовалютного бізнесу зростає.
Разом з тим підхід до правового регулювання криптовалютних відносин в Китаї все ще не вироблений.
У той же час криптовалюта розглядається регулятором як товар, а криптовалютні біржі (і інші веб-сайти,
пов'язані з цифровою валютою) повинні бути зареєстровані в Телекомунікаційному бюро (Telecommunications
Bureau). Оподаткування здійснюється відповідно до стандартних для товарів правилами: операції з
криптовалютою обкладаються податком на прибуток (Corporate Tax), прибутковим податком (Individual Income
Tax) і податком на приріст капіталу (Capital Gains Tax), а її продаж може обкладатися податком на додану
вартість (Value-added tax).
У Китаї до цих пір не вироблено підхід до правового регулювання криптовалютних операцій. Разом з
тим ще в кінці 2013 року Народний банк разом з іншими регуляторами підготував закон, відповідно до якого:
– Фінансові установи не повинні брати участь в операціях з Bitcoin;
– Bitcoin - віртуальний товар (virtual commodity), а не валюта;
– Веб-сайти, пов'язані з Bitcoin (наприклад, криптовалютні біржі), повинні бути зареєстровані в
Телекомунікаційному бюро (Telecommunications Bureau).
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Можлива заборона криптовалют в Російській Федерації активно обговорювалося протягом останніх
трьох років. У 2015 році, за даними Національного агентства фінансових досліджень (НАФД), ідею заборони
підтримувало 40% росіян. незважаючи на це, законопроект, який забороняє цифрову валюту і, відповідно,
операції з нею, так і не був внесений на розгляд до Державної думи. При цьому на державному рівні ідея такої
заборони змінилася ідеєю регулювання криптовалютних відносин. Змінилася думка і населення: в 2016 році
лише 20% росіян виступали за заборону цифрових грошей (за даними НАФД). У той же час Росія може стати
першою державою, яка прийме закон про правове регулювання криптовалют і операцій з ними.
До сьогоднішнього дня відповідне правове регулювання не вироблено, а наявні заяви регуляторів
носять лише інформаційний характер. Досить прогресивним можна вважати лист Федеральної податкової
служби Російської Федерації.
У ньому регулятор, зокрема, зазначив, що чинне законодавство не забороняє здійснення операцій з
використанням криптовалюти. При цьому не вирішені питання з оподаткуванням цифрових валют. Наприклад,
проблема з їх оподаткуванням податком на додану вартість. В цілому застосовуються стандартні правила і
ставки податків, оскільки спеціальних умов оподаткування криптовалютних операцій законодавством не
передбачено.
Протягом 2014-2016 років Федеральною службою з нагляду в сфері зв'язку, інформаційних технологій і
масових комунікацій (далі — «Роскомнадзор») було заблоковано кілька інформаційних веб-сайтів, присвячених
криптовалюті.
Правовий статус криптовалюти і операцій з ними в Росії не визначений. Оскільки заяви Центрального
банку, Генеральної прокуратури, Росфінмоніторингу і Держнаркоконтролю Російської Федерації, а також
окремих їх представників несли швидше інформаційний характер, ніж нормативний.
Ситуація трохи прояснилася після публікації листа Федеральної податкової служби про заходи щодо
здійснення контролю за зверненням криптовалют. Оскільки лист регулятора — це по суті перший офіційний
документ, який вносить ясність в позиціонування державою цифрових грошей і криптовалютних операцій
відповідно до російського законодавства.
І хоча декларативно лист ФПС, як і заяви інших регуляторів, носить інформаційний характер, на
практиці податкові органи узгоджують свої дії з позицією, викладеною ФПС в таких листах.
Відповідно до листа:
– Російське законодавство не містить понять «Грошовий сурогат», «криптовалюта» і
«віртуальна валюта»;
– Використання криптовалюти при здійсненні операцій — підстава для розгляду питання про
легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму;
– Законодавство Російської Федерації не містить заборони на операції з цифровими валютами;
– Розроблені Мінфіном Росії законопроекти потребують доопрацювання;
– Операції, пов'язані з придбанням криптовалюти та з використанням валютних цінностей (іноземної
валюти зовнішніх цінних паперів) і / або валюти Російської Федерації, - валютні операції.
Сполучені Штати Америки - одна з найбільш зручних у світі країн для ведення криптовалютного
бізнесу. Тут великі хедж-фонди, біржі і інші компанії, пов'язані з криптовалютою, а за багато товарів і послуг
можна розплатитися не тільки фіатні або електронними грошима, але і цифровими.
У США також поширені банкомати (ATM), які надають можливість обміну криптовалюти. Але правове
регулювання цифрової валюти в США при цьому не менш складне, ніж в Європі. В основному це обумовлено
особливостями правової системи держави (наявністю як федерального права, так і права штатів) і відсутністю
єдиної позиції серед регуляторів щодо правового статусу криптовалюти. Так, цифрова валюта розглядається
одночасно як гроші (їх аналог), як власність (property) і як біржові товари.
На федеральному рівні деякі криптовалютні компанії (наприклад, біржі) повинні бути зареєстровані в
якості операторів з переказу грошових коштів (Money Transmitters) в Мережі по боротьбі з фінансовими
злочинами (Financial Crimes Enforcement Network). А на рівні штатів діяльність таких компаній підлягає
ліцензуванню (в кожному окремому штаті).
Як власністі цифрові гроші розглядаються з метою оподаткування. Операції з криптовалютою
оподатковуються. наприклад, заробітні плати, що виплачуються працівникам в Bitcoin, є об'єктами
федерального прибуткового податку (Federal Income Tax Withholding) і податків на заробітну плату
(Payroll Taxes).
Конституція США закріплює федеративний устрій держави. Відповідно, громадські відносини,
пов'язані з криптовалютою, регулюються не тільки федеральним правом, а й правом штатів. Криптовалютна
діяльність підлягає ліцензуванню, якщо така вимога встановлена правом штатів.
Україна входить в ТОП-10 країн світу за кількістю користувачів Bitcoin. В Україні здійснює свою
діяльність найбільше в СНД bitcoin-агентство Kuna, одним з проектів якого є криптовалютна біржа. Тут
функціонують також і великі девелоперські та дослідницькі компанії, наприклад, Distributed Lab.
Застосування децентралізованих технологій планується і частково реалізується вже і на державному
рівні: e-Auction 3.0, e-Vox, E-Ukraine. В Україні також дуже розвинене криптовалютне співтовариство. Разом з
тим в Україні правовий статус криптовалюти і відносин, що виникають в результаті їх використання, не
визначений. Незважаючи на це, Національний банк України активно вивчає досвід інших країн з метою
врегулювання цих відношень в європейському та загальносвітовому контексті. Невирішеним залишається і
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питання щодо оподаткування криптовалютних операцій. Зважаючи на відсутність будь-яких спеціальних норм
до них застосовуються стандартні правила оподаткування. В Україні до цього часу не вироблено підхід до
регулювання криптовалютної діяльності та визначення правового статусу цифрових валют. А наявні
роз'яснення (лист) НБУ від 2014 року, в яких регулятор визначив криптовалюту як грошовий сурогат, не
володіє нормативним характером і в принципі не витримує критики.
Незважаючи на це, апеляційний суд міста Києва в своєму рішенні від 12 жовтня 2016 року,
посилаючись в тому числі і на роз'яснення (лист) НБУ, зазначив, що «Bitcoin не є річчю в розумінні ст. 179 ГК
України і не має ознаки матеріального світу». При цьому суд підтвердив, що порядок використання Bitcoin не
врегульовано нормативно. Так як в Україні прецедентного права як такого немає, придавати особливого
значення цьому не рішенням не варто. Будь-які додаткові вимоги до криптовалютної діяльності та суб'єктам
господарювання, здійснюють її, на законодавчому рівні не встановлені. Немає і відповідних роз'яснень
регуляторів.
Саме в Японію своїми лінгвістичними корінням сягає псевдонім засновника Bitcoin Сатоши Накамото.
Японія – світовий лідер інновацій та фінтеху. І навіть обвал великої японської біржі MtGox не зупинив
розвиток криптовалютної індустрії в державі.
В Японії функціонує Комісія по цифровим активам Японії (The Japan Authority of Digital Asset), що є по
суті саморегульованим органом (self-regulatory authority).
А в 2016 році тут був прийнятий закон, який врегулював діяльність бірж: тепер вони підлягають
реєстрації в Агентстві фінансових послуг, яке може здійснювати перевірки такого бізнесу і застосовувати
адміністративні заходи по відношенню до нього. Відповідно до цих законів, криптовалюта є цінністю,
подібною до активів (Asset-like values). Операції з цифровою валютою заборонені японським законодавством.
Цифрові гроші і операції з ними підлягають оподаткуванню згідно зі стандартними правилами: дохід,
отриманий фізичною особою як криптовалюта, підлягає оподаткування податком на прибуток (Income Tax);
прибуток юридичної особи в цифровий валюті також оподатковується (Corporate Tax); продаж криптовалюти
обкладається японським аналогом податку на додану вартість (Consumption Tax).
Відповідно до опублікованого Ліберально-демократичною партією заявою, криптовалюта — це не
валюта або облігація (bond), а банки в Японії не можуть відкривати депозитні рахунки в Bitcoin і виступати
посередниками при купівлі або продажу цифрової валюти або здійснювати її обмін на фіатні гроші. У своїй
заяві Ліберально-демократична партія посилалася на діючі нормативно-правові акти. У своєму першому
керівництві Комісія з цифрових активів порекомендувала при відкритті бірж і торгових майданчиків подавати
їм спеціальну заявку в Комісію, а також вжити відповідних заходів з протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, і заходи по забезпеченню безпеки.
У травні 2016 японський парламент (The Diet) прийняв закон, відповідно до якого: оператори
криптовалютних бірж підлягають реєстрації в Агентстві фінансових послуг (Financial Services Agency); сам
регулятор наділений повноваженнями перевіряти біржі і в разі необхідності застосовувати адміністративні
заходи; криптовалюта визнається цінністю, подібної активам (asset-like values). При цьому цифрова валюта не
рахується законним платіжним засобом, а розглядатися як засіб обміну, за допомогою якого можна придбати
товари, послуги або законні платіжні средства. Закон набув чинності у квітні.
Висновки. Таким чином, поява криптовалют - це наслідок об'єктивного процесу конкуренції між
системами фіксації фактів переходу вартості. Тому, криптовалюти доцільно визначити як особливий різновид
електронних грошей, функціонування яких засноване на децентралізованому механізмі емісії та обігу і являє
собою складну систему інформаційно технологічних процедур, побудованих на криптографічних методах
захисту, регламентують ідентифікацію власників та фіксацію факту їх зміни. При цьому поява і популярність
криптовалют обумовлені технологічно, інституційно і економічно.
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Актуальність проблеми. Вичерпання чинників екстенсивного економічного розвитку обумовлює
постійне посилення уваги до пошуку нових факторів прискорення економічної динаміки, адекватних сучасному
стану розвитку світової економіки. Відтак запровадження в Україні інвестиційно-інноваційної моделі
економічного зростання з політичної мети перетворюється на об’єктивну необхідність, альтернативою якій є
занепад національної економіки, втрата економічного, а, можливо, й національного суверенітету.
Аналіз досліджень і публікацій. Найбільш визначальними з даної теми дослідження є праці
українських науковців Сохацької О. М., Тимченко О. М., Бойко К. Б., Бурденко І. М., Гапонюк М. А., Міщенко В. І.
та інших.
Метою статті є дослідження основних напрямів застосування фінансових інструментів на
вітчизняному фінансовому ринку.
Виклад основного матеріалу. Отже, зайвим є переконування громадськості та фахівців у необхідності
радикальної активізації інноваційної діяльності в Україні, яке має надати суспільно-економічному розвиткові
інноваційного характеру. Між тим, так само зайве й констатувати, що попередні роки економічних реформ не
створили необхідних умов для примноження та зміцнення інтелектуального потенціалу українського
суспільства, інноваційного розвитку економіки, освоєння нових високих технологій, подолання структурних
деформацій, успадкованих від адміністративно-командної системи.
Аналіз екзотичних фінансових інструментів показав, що підвищені цінова мінливість, глобалізація та
технологізація сучасних товарних та фінансових ринків привели до їх широкого застосування. З’ясовано, що
похідні цінні папери включають у себе деривативи та гібридні цінні папери. Деривативи та гібридні цінні
папери є строковими фінансовими інструментами, оскільки у них існує часовий інтервал між укладанням угоди
та її виконанням. Строкові контракти включають у себе похідні цінні папери та строкові але не похідні
контракти. Іпотечні цінні папери є базовим активом для утворення іпотечних деривативів. Іпотечні деривативи
утворюються в дворівневій моделі вторинного іпотечного ринку [1].
Український ринок інноваційних фінансових інструментів перебуває на стадії становлення та
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представлений контрактами на купівлю валюти, товарними ф’ючерсами, а також опціонами на купівлю акцій та
послуг зв’язку. Наступними контрактами, які могли б привабити інвесторів, є ф’ючерси на цінні папери та
фінансові індекси. Важливими напрямками розвитку ринку деривативів в Україні є розвиток ф’ючерсних торгів
сільськогосподарськими товарами, використання екзотичної структури опціонів з метою задоволення потреб
інвесторів, а також запровадження своп-контрактів, за допомогою яких можна мінімізувати ризики
надання позик.
Нині йдеться вже не про доцільність чи можливість створення системи підтримки технологічних змін, а
про концептуальні основи, критерії, інструменти й механізми економічної політики, яка в рамках нинішніх
фінансових, структурних та інституційних обмежень була б спроможною забезпечити зростання інвестицій у
технологічні зміни та належну мотивацію інноваційного підприємництва. На жаль, поки що основна маса
фахових дискусій зосереджена навколо нагальних, проте тактичних проблем бюджетного розподілу,
реформування податкової системи, монетарної політики тощо. Власне інноваційна складова розвитку
залишається переважно поза увагою фахового наукового аналізу. Тому реальною залишається загроза
перетворення поняття “перехід до інноваційної моделі розвитку” на формальне гасло, відірване від перебігу
реального економічного життя країни [2].
В запропонованому дослідженні буде зроблено спробу узагальнити сучасне розуміння інновації,
визначити, яку саме стратегічну місію має виконувати інноваційний розвиток у перехідній економіці,
охарактеризувати сучасне становище інноваційного розвитку в Україні, передумови та перешкоди його
радикальної активізації, запропонувати безпосередні важелі досягнення необхідного ґатунку інноваційного
розвитку (див. рис.1).
У ринковій економічній системі фінансові ринки вважають середовищем обігу вільних коштів, які під
впливом дії економічних законів перетворюються у матеріальні і фінансові активи. Як наслідок, утворюється і
нагромаджується капітал, що спрямовується в реальний сектор економіки, а учасники цих процесів мають
змогу збільшити розмір власних коштів шляхом їх розміщення у фінансові інструменти. Відомий
американський учений Д. Соренте у цьому контексті зазначає, що: «Фінансовий ринок - це не «казино» для
грайливих та азартних учасників. Насамперед, він є рушієм ефективного і конкурентного. Вільного
капіталістичного ринку». Відтак, ефективне функціонування фінансового ринку сприяє зміцненню не лише
фінансової сфери, а й усієї економіки загалом, а використання фінансових інструментів активує діяльність
суб'єктів ринку.
Розроблення та впровадження новітніх фінансових інструментів полягає в удосконаленні існуючих та
запровадженні нових для українського ринку капіталу фінансових інструментів (цінних паперів, деривативів та
ін.), а також сучасних технологій їх застосування, що відповідають найкращій світовій практиці
функціонування міжнародних ринків капіталу та директивам ЄС.
Аналіз чинного законодавства України з цінних паперів та фондового ринку, а також міжнародного
досвіду функціонування ринків капіталу та директив Європейського Союзу вказує на недостатність існуючої
нормативно - правової бази для регулювання ринків фінансових інструментів та неповну відповідність окремих
вітчизняних законодавчих та нормативних актів сучасним вимогам.
Разом з тим, на сьогодні в Україні відсутній комплексний документ, яким би визначалася стратегічна
політика держави в галузі випуску та обігу фінансових інструментів. Усунення цієї прогалини потребує
створення необхідних правових, економічних та організаційних передумов для розвитку фінансових
інструментів і забезпечення повноцінного функціонування ринків капіталу в Україні, в тому числі шляхом
розроблення та прийняття Стратегії впровадження новітніх фінансових інструментів на ринках
капіталу України [4].
Серед складових стратегії найістотнішими елементами є:
− удосконалення нормативної бази для розвитку існуючих фінансових інструментів(привілейованих
акцій, облігацій підприємств і внутрішнього державної позики тощо);
− розроблення та запровадження в практику функціонування вітчизняних ринків капіталу нових
інструментів, технологій та механізмів, спрямованих на підвищення надійності, ліквідності та дохідності таких
ринків для національних та іноземних інвесторів;
− зменшення ризиків інвесторів і кредиторів на вітчизняних ринках капіталу шляхом їх хеджування за
допомогою фінансових інструментів та сучасних ринкових технологій;
− створення сприятливих умов для започаткування й ефективного функціонування накопичувальної
пенсійної системи через забезпечення її потреб у високоякісних об'єктах інвестування(надійних,
ліквідних, дохідних);
− зближення функціонування окремих сегментів продуктивних ринків (фондового, кредитного,
сировинного та ін.) через випуск та обіг фінансових інструментів «подвійного» призначення, які обслуговують
суміжні ринки;
− розширення доступу вітчизняних підприємств до довгострокових фінансових інвестицій,
кредитних, сировинних, енергетичних та інших ресурсів, право на отримання яких оформлено цінними
паперами та деривативами.
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Стратегія впровадження новітніх фінансових інструментів на ринках капіталу до 2020року

Метою Стратегії є
розроблення комплексу
системних правових,
економічних та
організаційних
передумов для
впровадження і
розвитку фінансових
інструментів, а також
заходів, спрямованих на
забезпечення
повноцінного
функціонування ринків
капіталу в Україні

Реалізація Стратегії сприятиме впровадженню новітніх
фінансових інструментів на ринках капіталу до 2020 року, а
також розширить можливості ефективного їх використання з
метою:
підвищення інвестиційної привабливості для інвесторів цінних
паперів, що випускаються емітентом з метою залучення
реального капіталу в розвиток підприємства
зміцнення довіри з боку населення до фінансової системи та
елементів її інфраструктури
зниження інвестиційних та кредитних ризиків на ринках капіталу
та підвищення рівня захисту прав інвесторів і кредиторів

розвитку фінансового сектору економіки та корпоративного
управління
запровадження надійних фінансових інструментів для інвестування пенсійних активів та
розміщення приватних коштів громадян

Основні напрями реалізації Стратегії
створення законодавчої бази для формування ринку похідних фінансових інструментів
(деривативів)
випуск державних облігацій з рівнем доходності, що враховує поточний показник інфляції

розширення можливостей для сек’юритизації фінансових активів підприємств
створення інструментів для інвестування коштів українських інвесторів у цінні папери іноземних
емітентів, зокрема через запровадження українських депозитарних розписок

створення правових засад для зниження трансакційних витрат, пов’язаних з виходом українських
емітентів на вітчизняний ринок капіталу
Рис. 1. Особливості Стратегії впровадження новітніх фінансових інструментів на ринках капіталу
до 2020року.
Поряд із розвитком законодавства як важливої передумови для удосконалення й розширення пропозиції
існуючих фінансових інструментів, а також появи нових, не менш важливим, є здійснення низки заходів,
спрямованих на забезпечення інвестиційної привабливості та надійності фінансових інструментів.
Сформульовані на підставі дослідження заходи передбачають, серед іншого:
− зниження інвестиційних ризиків, повязаних з інвестуванням у фінансові інструменти, шляхом
удосконалення компенсаційних механізмів відповідно до положень Директиви ЄС 97/9/ЄС «Про схеми
компенсації інвесторам»;
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− комплексне врегулювання питань рейтингування через чітке окреслення кола об'єктів
рейтингування, визначення виключного переліку випадків обов'язкового рейтингування цінних паперів,
встановлення кваліфікаційних вимог до осіб, які надають відповідні послуги, та їх відповідальності;
− удосконалення механізмів оподаткування операцій з фінансовими інструментами з метою
податкового стимулювання інвестицій;
− здійснення масової просвітницької роботи серед населення, насамперед інформування широких кіл
громадськості про особливості функціонування ринку цінних паперів і фінансових послуг,види фінансових
інструментів та технології їх обігу, з метою залучення коштів громадян у такі фінансові інструменти.
Реалізація положень стратегії та розроблених на її виконання заходів сприятиме створенню в Україні
повноцінної системи цінних паперів та фінансових інструментів, яка відповідає міжнародним стандартам та
положенням Директив ЄС з питань ринків фінансових інструментів. Це забезпечить збільшення пропозиції на
фондовому ринку цінних паперів українських емітентів з високими інвестиційними характеристиками та
вбудованими механізмами зниження інвестиційних ризиків для їх власників.
Економічний розвиток країни залежить від ефективності розвитку фінансового ринку, а інвестиційні
процеси - від насиченості якісними фінансовими інструментами. Можна зробити висновок, що фінансові
інструменти - це сукупність фінансових продуктів, які відображають одночасно права й зобов'язання учасників
фінансових відносин, забезпечують ефективне використання фінансових ресурсів з метою
одержання доходу [3].
Україна належить до країн, в яких фондовий ринок тільки починає розвиватися, що привносить
елемент невизначеності по відношенню до структури ринку, його регулюванню та напрямку розвитку. Крім
того, Україна є країною з перехідною економікою, для якої характерні певні проблеми та кризові явища.
Перехід країни від однієї економічної системи до іншої викликав падіння ВВП і зниження рівня заощаджень
населення до того значення, коли обсяг цих заощаджень, що реалізується через банки та інші фінансові
організації, є недостатнім для підтримання високої ліквідності фондового ринку за рахунок місцевих ресурсів.
Через відсутність продуманої фінансово-економічної політики значна частина галузей української
економіки практично втратила свою привабливість для потенційних інвесторів. На фоні цього протягом
останніх років мало місце значне переливання капіталу в невиробничу сферу. Причому модель розвитку
фінансового та фондового ринків, яка реалізувалася протягом останнього часу в Україні, сприяла поглибленню
цього процесу. Значна частина оборотних коштів підприємств була вилучена з реального виробництва і
натомість спрямована на операції з цінними паперами.
Стан фондового ринку в Україні не сприяє розвитку сектора похідних фінансових інструментів. З
іншого боку, високий ступінь ризиків обумовлює потребу в якомога швидшому розвитку саме цього сектора з
метою забезпечення можливості хеджування.
Законодавча база функціонування ринку похідних фінансових інструментів в Україні практично
сформована. Проте слід зазначити, що формування її відбувалося з великим запізненням і значною мірою
внаслідок цього український ринок деривативів зараз перебуває на значно нижчому рівні розвитку, ніж
аналогічні ринки країн Центральної та Східної Європи. Ще однією причиною низького рівня розвитку похідних
фінансових інструментів в Україні є ситуація, яка склалася на валютному ринку. Саме валютний ринок вперше
випробував ці інструменти, створивши секцію строкової торгівлі на Українській Міжбанківській
Валютній Біржі.
Таким чином, приймаючи до уваги наявний економічний потенціал Україна має багатосторонні
перспективи стати сприятливим місцем для прямих іноземних інвестицій. Оскільки дефіцит капіталу, наявний
зараз, швидше за все буде ліквідовуватися за рахунок зовнішніх коштів, необхідним бачиться створення
цивілізованого фондового ринку, з пріоритетним розвитком похідних фінансових інструментів для
можливостей хеджування.
Інтеграція України до світового фінансового простору неминуче буде супроводжуватися зростанням
обсягу контрактів з похідними фінансовими інструментами, і в першу чергу, з опціонами, оскільки вони є
найбільш гнучким інструментом стимулювання інвестиційного процесу.
Висновки. Як і будь-яка діяльність фінансові інновації потребують управління, яке в цілому в себе
включає цілий комплекс заходів як супроводжують інноваційний процес від початкової стадії творчого замислу
до маркетингового супроводження продукції на ринку.
Таким чином, у міжнародному бізнесі можливими є різноманітні шляхи зниження негативного впливу
валютних ризиків на діяльність підприємства, починаючи від вибору валюти ціни до різноманітних опціонів.
Однак у кожному окремому випадку потрібен індивідуальний підхід. Для однієї компанії буде достатньо
успішно провести переговори і обрати необхідну їй валюту ціни та платежу, а іншій – необхідно буде
використати кілька опціонів з різноманітними страйк-цінами. Універсального підходу до хеджування валютних
ризиків немає, але є ціла низка інструментів для його здійснення, і від того, яке рішення прийме менеджер, буде
залежати успішність тієї чи іншої операції [5].
Подальше вдосконалення законодавства про фінансові інструменти також передбачає:
− створення умов для інвестування коштів українських інвесторів у цінні папери іноземних емітентів;
− законодавче врегулювання випуску та обігу українських депозитарних розписок;
− законодавче та нормативно-правове врегулювання випуску облігацій та акцій з метою переведення
в них зобов’язань емітентів, випущених у грошовій формі;
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− врегулювання публічної пропозиції облігацій підприємств, забезпечених майном емітентів;
− надання простим та подвійним складським свідоцтвам статусу товаро-розпорядчих цінних паперів,

що дозволить поєднати фондовий та сировинний ринки.
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Анотація. У статті проаналізовані характерні риси сучасної економіки, причини криз. Розкрито
вплив структурних диспропорцій в економіці на сучасні трансформаційні процеси. Розглянуто механізми
боротьби з рецесією, що використовувались в економіках провідних країн світу і відмінності в антикризових
підходах рекомендованих для інших країн. Зроблений висновок, про необхідність пошуку економічної моделі
розвитку на основі якісно нових підходів і врахування особливостей конкретно кожної системи.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИКРИЗИСНЫХ ПОДХОДОВ УПРАВЛЕНИЯ МАКРОЭКОНОМИКОЙ
Аннотация. В статье проанализированы характерные черты современной экономики, причины
кризисов. Раскрыто влияние структурных диспропорций в экономике на современные трансформационные
процессы. Рассмотрены механизмы борьбы с рецессией применяемые в экономиках ведущих стран мира и
отличия в антикризисных подходах рекомендуемых для других стран. Сделан вывод, о необходимости поиска
экономической модели развития на основе качественно новых подходов и учета особенностей конкретно
каждой системы.
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RESEARCH OF ANTI-CRISIS APPROACHES OF MANAGEMENT OF MACROECONOMICS
Abstract. The personal touches of modern economy, reason of crises are analysed in the article. Influence of
structural disproportions is exposed in an economy on modern transformation processes. The mechanisms of fight are
considered against a recession applied in the economies of leading countries of the world and difference in
антикризисных approaches recommendable for other countries. Drawn conclusion, about the necessity of search of
economic model of development on the basis of qualitatively new approaches and account of features certainly
every system.
Key words: crisis, globalization, emission, macroeconomic policy.
Актуальність проблеми. В даний час в багатьох країнах світу спостерігається макроекономічна криза
внаслідок якої виникають дисбаланси макроекономічних систем, що можна визначити через індикатори: спад
виробництва, зниження зайнятості, зростання безробіття, зниження життєвого рівня, розрив-ВВП. Економічна
криза включає в себе і реалізується через економічні і фінансові складові. Криза - поняття багатовимірне.
Кожна економічна криза впливає на стан міжнародної системи, сприяючи зміні ресурсного потенціалу її
суб'єктів і набору поставлених ними цілей. Сучасна глобальна криза, яка співпала за часом з фундаментальними
зрушеннями в структурі міжнародних відносин, може мати наслідки для світової економіки і політики, які
можна порівняти за глибиною впливу з наслідками кризи 1929-1933 років, і потребує всебічного аналізу і
пошуку механізму управління макроекономікою на основі ефективних моделей структурних перетворень.
Аналіз досліджень і публікацій. Глобальные финансово-экономические кризисы , причины их
возникновения и последствия являются предметом изучения и анализа многих зарубежных ученных:
Дж.М.Кейнса, К.Маркса, П.Кругмана, П.Самуєльсона, Дж.Стігліца, А.Оукена, М.Фрідмена, Дж. Уільямсона,
С.Фішера, Й.Шумпетера. И др. Исследованием современных кризисов, их особенностей и влияния на
социально-экономическое развитие национальной экономики занимаются украинские ученные:
О. Барановський, В. Геєц, В. Базилевич, І. Малий, С. Панчишин та ін..
Метою статті є дослідження теоретичних передумов виникнення макроекономічних криз, визначення
загальних тенденції та наслідків макроекономічної політики, а також відмінностей у використанні
стабілізаційного інструментарію в різних країнах.
Виклад основного матеріалу. Дослідження сучасної кризи дозволяє зазначити , що саме на
іпотечному ринку США в 2005 р. почалися збої, довгостроковими наслідками яких стали обвал світових
фінансових ринків і загроза глобальної рецесії. Але причинами сучасної глобальної фінансової кризи є не
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тільки іпотечні проблеми, а накопичені системні дисбаланси в глобальній економіці і швидке зростання
похідних інструментів при недостатньому і неадекватному регулюванні.
Багато економістів вважають, що глибина фінансово-економічної кризи недооцінюється в зв'язку з
ігноруванням її фундаментальної причини - вичерпаності моделі глобального розвитку. Це криза моделі
світоустрою і способу життя, яку тільки управлінським рішенням перебудувати не можливо. Модель кредитної
емісії, яка забезпечувала економічне зростання, вичерпала свої можливості. Сучасна криза є кризою
постіндустріальної моделі і викликана, в першу чергу, емісією ФРС під боргові зобов'язання та хибним
уявленням, що глобалізація і світова економічна інтеграція створюють основу безперервного зростання
економічного добробуту. На практиці це сприяло поширенню економічної кризи, яка почалась в США на весь
світ внаслідок процесів глобалізації.
Існує безліч гіпотез походження криз, які можна звести до основних теорій (моделей): стохастичної,
циклічної, теорії кризи надвиробництва і теорії керованості. В основі цих моделей лежать такі фундаментальні
процеси: випадковість, закономірність (циклічність) і вольова причинність.
Широке поширення в економічній науці має циклічна теорія, а саме - гіпотеза про існування
економічних циклів, регулярних коливань рівня ділової активності (від економічного буму до спаду). В даний
час розрізняють чотири цикли (дно, зростання, пік, спад) різного періоду: короткострокові цикли Кітчина коливання із середнім періодом 3-4 роки; середньострокові цикли Жюгляра (7-11 років); цикли Коваля (15-20
років); цикли Кондратьєва - довгі хвилі з періодом в 40-60 років.
В основі стохастичної гіпотези кризи лежить теза про невизначеність та непередбачуваність світової
економічної кон'юнктури, що обґрунтовується різною природою і унікальністю криз, які мали місце в історії і
повя'зана великим числом суб'єктів економічної діяльності.
Економічну кризу пояснюють і кризою надвиробництва. Ще в XIX столітті в економічній теорії
обгрунтували принцип випереджаючого зростання пропозиції. Оскільки в кожному циклі відтворення лише
частина доданої вартості йде на створення попиту (зарплата), то зростання пропозиції завжди буде випереджати
зростання попиту. Це пояснюється і принципом акселерації. Наслідком випереджаючого зростання пропозиції
були дефляційні кризи надвиробництва, притому вони відбувалися все частіше і наслідки були глибше, а вихід
з них все важче і довше. Так відбувалося до Великої депресії включно, з якої без системної перебудови вийти
не вдалося.
Здавалося, що виходом є постіндустріальна економіка, підживлювана штучним
стимулюванням попиту.
Наслідком зародження криз є ринкове відхилення (нерівновага) попиту і пропозиції. Невідповідність
обсягів попиту і пропозиції економісти класичної економічної теорії вважали тимчасовим явищем, яке
нівелюється зміною заробітних плат, процентної ставки, рівня цін, і приведе ринок в стан рівноваги. При
цьому рівновага попиту і пропозиції розглядалася з позиції досягнення потенціалу економіки. Саме процентна
ставка урівноважує товарний і фінансовий ринок, оскільки стимулюючи або стримуючи рівень заощадження, є
стимулом або гальмом для інвестування.
Існує і альтернативний підхід до оцінки ринкової рівноваги, в якому одним з основних чинниківщо
викликає кризові прояви є недостатній сукупний попит. Дана концепція вказує на те, що стан рівноваги в
нерегульованій економіці не співпадає з потенційним через невідповідність величини заощаджень та
інвестицій, оскільки їх здійснюють різні економічні агенти. Для домогосподарств визначальними для
заощаджень є мотиви особистого характеру (накопичення для покупки дорогих речей, забезпечення старості,
страхування від непередбачених ситуацій). Мотивами для інвестування у фірм є максимізація норм прибутку і
відсоткова ставка. Невідповідність величини заощаджень та інвестицій визначає невідповідність попиту і
пропозиції. Тому, моделі, що пропонують шляхи виходу зі стану нерівноваги базуються на стимулюванні
попиту. Причому в розвинених країнах, для стимулювання попиту, використовувалася модель внутрішньої
кредитної емісії, а для «нерозвиненого світу» - зовнішнє кредитування.
Характерними рисами сучасної економіки є:
− Масована емісія грошей:
Глобальна фінансова система встояла за рахунок різкого нарощування грошової емісії увигляді
безвідсоткових кредитів наданих найбільшим банкам США, Великобританїї, Німеччини, Франции та
Швейцарїї. Внаслідок цього існуючі диспропорції лише посилились: стрибкоподібно зріс державний борг,
продовжилось роздування бульбашок деривативів, включаючі фондові ринкі.
− Фіатні гроші:
Після скасування у 1971 році золотого забезпечення долара на зміну Бреттон-Вудської системи
прийшла Ямайська. Фінансова система набула усіх ознак типової фінансової піраміди, керованої ФРС США.
Вартість долара визначається штучним попитом на нього, як на головну світову резервну валюту. Фактично
долар спирається тільки на довіру до нього платників, забезпечену складною системою політичних,
психологічних, військових, фінансових та організаційних заходів. Устрій міжнародної фінансової системи
зобов'язує всі країни користуватися доларом в якості головної резервної валюти, основного платіжного засобу,
що забезпечує міжнародну торгівлю, і, головне, брати доларові кредити, для виплати відсотків за якими, як
правило, доводиться вдаватися до ще більших позик. Все це в сумі дає ФРС право і можливість необмеженої
емісії і створює світову фінансову піраміду. Варто відзначити, що в 1944 році, коли були укладені БреттонВудські угоди, які прив'язали всі капіталістичні валюти до долара, а його, в свою чергу, до золота, економіка
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США становила понад 50 відсотків від світової. На сьогодні по виробництву - лише 20 відсотків, а за
споживанням - 40 відсотків.
− Зростання боргів :
Створення боргів (внаслідок емісії кредитних грошей в розвинених країнах під низькі відсотки для
стимулювання попиту) стало інструментом стимулювання приватного попиту в рамках політики
«рейганоміки», прийнятої спочатку в США, а потім і в усьому світі з 1981 року. В результаті, в США боргове
навантаження на середнє домогосподарство зросло в два рази (в порівнянні з 1980 роком, з 60% від реально
наявних доходів до понад 120% в 2008). Обслуговування цих боргів йшло через рефінансування, підкріплене
поступовим зниженням вартості кредиту. На сьогодні виплатити ці борги без різкого падіння життєвого рівня
населення навіть при нульовій ставці рефінансування неможливо. В ЄС ситуація трохи легше, однак там вище
боргове навантаження держав, оскільки стимулювання приватного попиту йшло, в основному, через державні
бюджети. Модель стимулювання економіки, якої дотримується ФРС з 1981 року - модель кредитного
стимулювання попиту за рахунок пом'якшення грошово-кредитної політики. У 1981 році облікова ставка була
19%, а до 2008 знизилася практично до 0%. Неможливість подальшого зниження була компенсована емісією,
яка тривала з 2008 по 2014 роки. У 2014 році закінчилася масова емісія долара, і, відповідно, призупинився
процес стимулювання приватного попиту. Крім того, ще більше посилилися проблеми використання долара як
світової валюти.
− Від'ємна норма заощадження:
Розвинені країни з 80-х років 20 ст. не тільки не збільшують норму заощадження, а здійснюють
споживання за рахунок збільшення боргу. Ця економічна політика (рейганоміка) почала розвиватися в США і
заснована на зростанні споживання внаслідок зниження кредитної процентної ставки. Проведення такої
політики, як було сказано раніше, призвело до збільшення сукупного боргу домогосподарств у два рази.
У країнах з низьким рівнем економічного розвитку спостерігається зниження норми заощадження
внаслідок зниження використовуваного доходу. Статистичні дані свідчать, що лише 6,2% населення України
мало в 2015 році дохід, достатній для здійснення заощаджень. Для 45,7% населення доходів було достатньо
тільки для споживання (без заощаджень), 43,2% населення використовували дохід в основному на харчування,
3,7% не мали достатній дохід навіть для забезпечення достатнього харчування[5].
Причинами сучасних криз можна вважати:
− Циклічність динаміки національних економік розвинених країн і посилення синхронізації цих
процесів в основних центрах світової економіки;
− Деформація ціноутворення;
− Порушення умов конкуренції;
− Вплив технологічних циклів;
− Погіршення умов процесів відтворення;
− Зниження ефективності і якості менеджменту;
− Глобалізація світової економіки і світових фінансів на загальному тлі зростання політичної
нестабільності і загроз збройних конфліктів в різних регіонах світу;
− Зовнішні та внутрішні шоки.
Прагнучи стабілізувати ситуацію і нейтралізувати загрозу руйнування доларової фінансово-боргової
піраміди, в даний час робляться спроби дестабілізації і хаотизації країн-кредиторів, колапс яких дозволяє
списати значну частину американських зобов'язань і привласнити активи. Цьому сприяє вимога виконання
правил Вашинтонського консенсусу (ВК). Їх суть - забезпечити повний перехід цих країн в західну фінасовоекономічну систему. Відповідно, були розроблені базові правила, які вважаються абсолютно принциповими
для застосування.
ВК- набір правил, яких повинні дотримуватися країни, які розраховують на нові кредити,
реструктуризацію старих боргів або іноземні інвестиції. Саме в цій якості ВК знайшов політичну значимість.
Варто відзначити, що використовувана версія ВК, на думку автора - англійського економіста Джона
Вільямсона, який в 1989 р. сформулював як звід правил економічної політики для країн Латинської Америки,
представлена як неоліберальний (неоконсервативний) маніфест, узагальнюючий принципи економічної
політики американських і британських неоконсерваторів часів Рейгана і Тетчер, містить суттєві відмінності в
двох пунктах консенсусу[1] .
Перший пункт стосується валютного курсу. Бреттон-Вудські інститути наполягають на тому, що
країна повинна надати валютним курсам вільне плавання. Це прямо суперечило версії Вашингтонського
консенсусу Дж. Вільямсона, що передбачала "конкурентний обмінний курс". У доповіді 1989 р. Вільямсон
пояснював, що конкурентний курс повинен відповідати ключовим макроекономічним параметрам, незалежно
від того, яким способом ця відповідність досягається. Іншими словами, допускалося цілеспрямоване
регулювання курсу за певними правилами. А неоліберальні правила, навпаки, виключають цей інструмент з
арсеналу засобів державного регулювання.
Другий пункт - регулювання капітальних потоків. МВФ з середини 1990-х років стали наполягати на
тому, щоб країни йшли на лібералізацію своїх капітальних рахунків (в первісній версії ВК заклик до
лібералізації потоків капіталів свідомо обмежувався прямими іноземними інвестіціямі).
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Обидва ці відхилення від оригінальної версії були, за заявою автора, жахливі, причому перше з них
значною мірою відповідає за аргентинську кризу 2001 року, а на другому лежить значна частка
відповідальності за азіатську кризу 1997 р.
Вільямсон фіксує і деякі інші розбіжності між політикою Вашингтона і своєю версією ВК, зокрема, в
трактуванні пункту про приватизацію, коли провал шокових приватизаційних програм в колишніх планових
економіках став очевидним.
У сфері макроекономічної політики ВК вимагає збалансованого бюджету при обмеженні державного
регулювання кредитних ринків, жорстку монетарну політику, зовнішньоторговельну лібералізацію,
приватизацію і дерегулювання ринка праці.
Критичний підхід обумовлений і тим, що висновком з ВК є абсолютний пріоритет іноземних
інвестицій, які вважаються єдиним джерелом розвитку. Головним завданням будь-якого національного уряду
стає залучення іноземних інвестицій. Відзначимо, що будь-яка національна банківська система теж може
займатися кредитною емісією, але оскільки це фактично послаблює монополію долара, в перелік принципів ВК
була введена ідея про те, що іноземні інвестиції йдуть в країну тільки при низькій інфляції, для досягнення якої
необхідно стискати грошову масу. На практиці це призводить до різкого обмеження для банків можливості
кредитувати реальну економіку, падіння грошово-кредитного мультиплікатора і знижує для виробників таких
країн можливості конкурувати із західними. Недоступність кредиту підвищує його вартість, а звідси і витрати
вітчизняних виробників. Іноземні інвестиції при цьому направляються в розвиток мереж торгівлі імпортною
продукцією. Високі процентні ставки в умовах вільного транскордонного руху капіталу забезпечують приплив
коротких грошей, дохід від яких спрямовується на валютні спекуляції. Результатом є девальвація та висока
валатільность національних валют.
ВК спочатку критикували за односторонню сфокусованість на економічному зростанні ігноруванні
інших цілей, особливо соціальної справедливості, проте пізніше стало ясно, що і сфокусованість на зростанні це не більше ніж ілюзія. Всі заходи, що нав'язуються через МВФ, мали такі наслідки - вільне переміщення
спекулятивних капіталів; тотальну приватизацію (включаючи ті області, де неможлива конкуренція) і, як
наслідок, необґрунтоване підвищення цін;
високі процентні ставки, що перешкоджають розвитку
промисловості; скорочення до мінімуму або ліквідація всіх соціальних програм (безкоштовної або дешевої
системи охорони здоров'я, освіти, дешевого житла, громадського транспорту та ін.); відмова від програм
захисту природи і охорони навколишнього середовища; підтримка стабільності національної валюти шляхом
встановлення її залежності від долара США і обмеження реальної грошової маси; податкові реформи, які
збільшують тиск на бідних і полегшують податковий тягар багатих.
Дослідження, здійснене в 1997 році для “Фонду спадщина” (Heritage Foundation), показало, що в період
з 1965 по 1995 рік МВФ намагався “врятувати” 89 країн. Сьогодні 48 з них знаходяться приблизно в тій же
ситуації, як і до отримання грошей МВФ, а 32 стали ще біднішими, опинившись в економічному колапсі.
Відмінності економічної політики розвинених країн:
− Світовий досвід показує, що ефективним механізмом боротьби з рецесією є монетарне
стимулювання. Ставки рефінансування в провідних економіках світу (в першу чергу в країнах емітентах
резервних валют) є мінімальними 0,25% -0,5%, або негативними (з урахуванням інфляції). Дотримання
економік, що розвиваються рекомендацій МВФ (підвищення ставок) призводить до зовнішньої кредитної
залежності. В ЄЦБ застосовуються диференційовані процентні ставки для банків, що фінансують пріоритетні
проекти. У разі направлення коштів комерційним банкам у пріоритетні сфери в реальному секторі ЄЦБ навіть
ввів негативні ставки.
− У Японії була побудована система, що забезпечує рух капіталів в стратегічні галузі на основі
прийнятного для учасників рівня процентних ставок (у тому числі шляхом обмеження невиправданої
конкуренції при проведенні процентної політики). При цьому самі банки групувалися за певними критеріями з
точки зору пріоритетності кредитування. Для забезпечення реального виконання поставлених завдань,
застосовувалися різні інструменти і механізми підтримки і стимулювання. Наприклад, система цінових
субсидій для пріоритетних виробництв, пільгові кредити для державних і комерційних банків, які надають
кредити пріоритетним галузям. Застосовувалося і застосовується зараз в Японії, США та інших провідних
економіках здешевлення кредитів через зниження процентних ставок. При цьому визначаються сфери
«пріоритетного кредитування» у відповідності з наміченими пріоритетами. У разі порушення банки
позбавляються можливості надалі на колишніх умовах отримувати такі ресурси в ЦБ.
− У провідних країнах і приплив і знаходження іноземних ресурсів на внутрішньому ринку перебуває
під ретельним контролем. У 2007 році в США створено комітет з іноземних інвестицій (до його складу поряд з
економічними міністрами входили міністр оборони і міністр національної безпеки, генеральний прокурор,
директор національної розвідки, державний секретар), який регулює приплив інвестицій в країну. Це свідчить
про актуальність підходу до розгляду питань припливу капіталу за умов значного обсягу, з точки зору
геоекономічної і стратегічної безпеки . Відзначимо, що обсяг накопичених прямих іноземних інвестицій і їх
питомої ваги в ВВП США - 5,4 трлн дол. або 31,1%. Частка всіх ПІІ в ВВП Японії - 3,7% (170 млрд дол).
Політика опори на власні сили, а не на іноземні інвестиції, захист національних компаній і банків, дозволили
Японії досягти однієї з основних цілей для держави - фінансової незалежності[4].
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Різний підхід застосовується в питаннях лібералізації торгівлі. Якщо мова йде про необхідність
закриття власних ринків, то розвинені країни часто готові йти на це, незважаючи на те, що це суперечить їхнім
рекомендаціям для решти світу.
Висновки. Хоча всі форми глобальної інтеграції та лібералізації повинні відповідати інтересам всього
міжнародного співтовариства, вони фактично створені розвиненими країнами з метою посилення своєї
глобальної присутності. Всі механізми і інститути спрямовані на забезпечення зовнішньої експансії країнзасновників і відповідають їх інтересам. Економічне зростання останніх десятиліть відбувався як за рахунок
чисто територіальної експансії, так і в результаті якісних змін, появи більш складних і менш контрольованих
фінансових інструментів. Варто відзначити і посилення дирижистиських тенденцій в економічній політиці
провідних країн світу. Сучасна глобальна криза відображає і глибинні проблеми соціально-економічного
розвитку провідних країн, і супроводжується якісними зрушеннями в політичному, економічному та
ідеологічному обличчі світу. Кризи такого роду призводять до появи якісно нових економічних моделей
розвитку. Вихід на траєкторію нового стійкого зростання можливий, якщо уряд окремої країни вирішить
проблеми, що становлять глибинні основи кризи: технологічні, економічні, регулятивні, соціальні і, можливо,
геополітичні. Подібні зміни вимагають застосування успішного в минулому досвіду, але на основі якісно нових
підходів і врахування особливостей конкретно кожної системи.
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ВПЛИВ БІЗНЕС-АВІАЦІЇ НА ЕКОНОМІКУ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Анотація. У статті розглянуто роль бізнес-авіації в економічному зростанні європейських країн в
конкурентному бізнес-середовищі. Проаналізовано структуру та зміну розподілу міжнародних та внутрішніх
авіаційних перевезень в Європі. Оцінено розподіл ділових перевезень між європейськими країнами та кількість
відправлень пасажирів літаками бізнес-авіації з головних аеропортів Європи. Для результатів дослідження
були обчислені економічні блага, що розраховані за чотирма показниками на основі співвідношення доходіввитрат до прямих, непрямих і індукованих ефектів сектора ділової авіації: зайнятості, виробництва, валової
доданої вартості (ВДВ) і оплати праці.
Ключові слова: бізнес-авіація, ділові поїздки, авіаційні перевезення, прямий, непрямий і індукований
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ВЛИЯНИЕ БИЗНЕС-АВИАЦИИ НА ЭКОНОМИКУ СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Аннотация. В статье рассмотрена роль бизнес-авиации в экономическом росте европейских стран в
конкурентной бизнес-среде. Проанализирована структура и изменение распределения международных и
внутренних авиационных перевозок в Европе. Оценено распределение деловых перевозок между европейскими
странами и количество отправлений пассажиров самолетами бизнес-авиации из главных аэропортов Европы.
Для результатов исследования были вычислены экономические блага, рассчитанніе на основании четырех
показателей в соотношении доходов-затрат к прямым, косвенным и индуцированным эффектам сектора
деловой авиации: занятости, производства, валовой добавленной стоимости (ВДС) и оплаты труда.
Ключевые слова: бизнес-авиация, деловые поездки, авиационные перевозки, прямой, косвенный и
индуцированный экономические эффекты, валовая добавленная стоимость (ВДС), европейская экономика.
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BUSINESS-AVIATION INFLUENCE ON THE ECONOMY OF THE EUROPEAN UNION COUNTRIES
Abstract. The article examines the role of business aviation in the economic growth of European countries in a
competitive business environment. The structure and changes in the distribution of international and domestic air
transportation in Europe are analyzed. The distribution of business transport between European countries and the
number of departures of passengers by business aviation aircraft from the main airports of Europe are estimated. For
the results of the study, economic benefits calculated on the basis of four indicators in the ratio of income-costs to
direct, indirect and induced effects of the business aviation sector: employment, production, gross value added (GVA)
and labor remuneration were calculated.
Key words: business aviation, business trips, air transportation, direct, indirect and induced economic effects,
gross value added (GVA), European economy.
Актальність проблеми. Ділова авіація є однією з найважливіших складових частин глобальної
транспортної системи. Світовий досвід показує, що вона створює десятки тисяч робочих місць і стимулює
економічне зростання, забезпечуючи ефективне і безпечне перевезення пасажирів. Розвиток міжнародних
відносин між країнами є головною передумовою для формування ринку ділової авіації.
Останні роки були відзначені ростом популярності бізнес-авіації (business aviation), що привело до її
великого поширення у світі. Завдяки цьому ділова авіація відіграє вагому роль в економіці багатьох країн,
особливо європейських.
Аналіз досліджень і публікацій. Дослідженню проблеми розвитку бізнес-авіації в світі присвячені
наукові праці таких учених як: К.Козловський, Н.Коваленко, О.Ложачевська, К.Марінцева, М.Музиченко,
К.Сидоренко, А.Чеховский, А.Штангрет, А.Ярош та інші.
Разом з тим, недостатня теоретична та практична опрацьованість сучасних тенденцій розвитку бізнесавіації в Європі та її вплив на економіку європейських країн в умовах глобальної конкуренції.
Метoю статті є дослідження сучасних тенденцій розвитку та роль бізнес-авіації в Європі в
конкурентному бізнес-середовищі.
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Виклад основного матеріалу. В умовах глобальної конкуренції бізнес-авіація є важливою складовою
європейської економіки, як з виробництва бізнес-джетів, так і з послуг, що надаються галуззю. За даними Gama
General Aviation Statistical Data Book and 2017 Industry Outlook щорічний внесок ділової авіації в економіку
європейських країн становить близько 30 млрд. дол. США [10].
Ділові перевезення в Європі вже давно стали самостійним сегментом, і з року в рік інфраструктура для
обслуговування бізнес-рейсів стає все більш адаптованою під приватних клієнтів [3, с.140]. Економічні кризи,
введення певного виду політичних санкцій, коливання цін на нафту, розвиток ТНК і навіть імпортозаміщення лише деякі фактори, що впливають на стан ринку бізнес-джетів. Галузь ділової авіації в 2017 році зросла
більше, ніж за будь-який інший подібний період після фінансової кризи, при цьому активність в Європі
збільшилася в порівнянні з попереднім роком. І, за прогнозами авіаброкера PrivateFly, цей висхідний тренд буде
продовжений в 2018 році [6].
Варто зазначити, що структура європейських авіаційних рейсів у 2017 році залишається майже
незмінною. Так, на перевезення вантажів припадає 3%, на чартерні перевезення – 5%, на ділові поїздки – 7%, на
лоукости – 29% та на легальних перевізників – 52% від усіх європейських авіарейсів [11], (рис. 1.):

перевезення
вантажів ; 3%

чартерні
перевезення ; 5%
бізнес-поїздки;
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перевізники;
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Рис. 1. Структура авіаційних перевезень в Європі в 2017 році, (%).
Примітка. Побудовано автором за даними Європейської асоціації ділової авіації (EBAА).
Також, за останні 10 років особливо не змінилася структура дальності європейських ділових поїздок.
Бізнес-авіація стала все більше використовуватися для великих відстаней, тобто на міжнародні перевезення.
Так, міжнародні перевезення в 2017 році збільшилися на 40% у порівнянні з 2007 роком, а внутрішні вильоти в
2017 році зменшилися на 2,7% у порівнянні з 2007 роком [11], (рис. 2.):
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Рис. 2. Зміна розподілу міжнародних та внутрішніх авіаційних перевезень в Європі в 2007-2017рр., (%).
Примітка. Побудовано автором за даними Європейської асоціації ділової авіації (EBAА).
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В Європі бізнес-авіація зосереджена в шістьох державах, кожна з яких має більше 5 % бізнесвідправлень (100 бізнес-рейсів в день). Німеччина та Франція складають третину всієї бізнесавіації [11], (рис. 3.):

Швеція

31,25%

Інші

5,77%

Франція

17,85%

Німеччина

14,91%
11,75%

Італія
6,04%

Іспанія

12,42%

Великобританія

Рис. 3. Розподіл ділових перевезень між державами Європи в 2017 році, (%).
Примітка. Побудовано автором за даними Європейської асоціації ділової авіації (EBAA).
В 2017 році в Західній Європі активність ділових перевезень показала зростання на 3% в порівнянні з
2016 роком. Бізнес-перевезення Південної Європи зросли на 7%, річний трафік Північної Америки зріс на 4%, а
Близького Сходу залишився на рівні 2016 року [13].
У європейських бізнес-аеропортах в 2017 році спостерігалося як спадання так і зростання трафіку.
Основне зниження активності на внутрішніх рейсах спостерігалося у Франції, Німеччині, Швейцарії. Польоти з
Великобританії і Франції в Іспанію та Італію виросли більш, ніж на 15%. Найбільше зростання в 2017 році
спостерігався на маршруті між Женевою і Фарнборо [11].
Різке падіння кількості відправлень пасажирів ділової авіації в 2017 році відмічається в Москві (-6,3%),
що пов’язано з санкціями проти Росії, в Істамбулі (-5,2%), що пов’язано зі зменшенням кількості російських
туристів до Туреччини, також Берліні (-5,2%), Брюселі (-10,4%), Штутгарті (-15,4%), Римі та Мілані (-4,9% та 2,5% відповідно). Падіння ділових вильотів з Києва (на -37%) пов’язано зі складною економічною та
політичною ситуацією в Україні. Але в деяких аеропортах Європи відмічається різке збільшення трафіку,
особливо в аеропортах Німеччини та Іспанії [11], (рис. 4):
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Рис. 4. Кількість відправлень пасажирів літаками бізнес-авіації з головних аеропортів Європи в 2017 році
та їх зміна до попереднього року, (одиниць, %).
Примітка. Побудовано автором за даними Європейської асоціації ділової авіації (EBAА).
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Незважаючи на загальне падіння трафіку у Франції, кількість рейсів з Ле-Бурже і Ніцци зросли, в
основному в сегменті бізнес-джетів. Фарнборо, Ніцца і Біггін Хілл внесли найбільший приріст в активність
2017 року. Всі 20 найбільших аеропортів мали деяке зростання в порівнянні з 2016 роком [3, с.141].
Варто зазначити, що ділова авіація присутня в більшості європейських країн. Проте розподіл доходів і
робочої сили на континенті нерівномірний. Переважна більшість співробітників Business Aviation базується у
Великобританії, Франції, Німеччині, Бельгії, Італії, Швейцарії, Чехіії, Португалії та Польщі.
За даними Європейської асоціації ділової авіації (EBAA) бізнес-авіація сприяє економічному
зростанню європейських країн. Буз Аллен Гамільтон, у співпраці з Німецьким Zentrum für Luft Raumfahrt
(DLR), аналізував галузь бізнес-авіації для виявлення та визначення впливу і кількісної оцінки галузі на
європейську економіку. Використовуючи поєднання кабінетних досліджень, експертних інтерв'ю та аналізу
промислових даних, автор представляє результати дослідження на основі трьох параметрів: прямий, непрямий
та індукований ефекти.
За рахунок розвитку бізнес-авіації, відбуваються процеси об'єднання віддалених регіонів світу,
стимулювання іноземних інвестицій в крайни, що розвиваються, та зростання бізнесу в цих регіонах. Тому
бізнес-авіація стає провідним рушієм регіонального економічного розвитку. Існує безліч переваг ділової авіації:
від економічних вигод, в яких зацікавлені в першу чергу транснаціональні корпорації, до послуг повітряної
швидкої медичної допомоги, що рятує життя у віддалених районах земної кулі.
Заходи економічного зростання можуть бути оцінені з точки зору змін зайнятості, розмірів доходів,
валової доданої вартості (ВДВ) і розміру податків, що сплачуються з економічної діяльності в галузі
європейської бізнес-авіації. У дослідженні використовуються стандартний підхід доходів-витрат, який
забезпечує прямий, непрямий і індукований ефекти.
Для того, щоб побачити взаємозв'язок між європейськими країнами, дослідницька група розробила
комплексну модель, яка не тільки включає в себе дані про доходи і витрати 28 країн-членів Європейського
Союзу (ЄС) і Європейської вільної Міжнародної асоціації торгівлі, але також розглядає торгові потоки.
Результати відображені на чотирьох основних показниках:
– зайнятість населення: кількість зайнятих осіб (тобто загальна кількість робочих місць, в тому числі
приватні підприємці) в галузі бізнес-авіації;
– результат діяльності: результати діяльності галузі, що відображається в базових цінах, тобто цінах
продажу товарів власного виробництва та послуг, не включаючи податки, а також збільшення запасів;
– ВДВ: грошова вартість продукції і послуг, вироблених фірмами в галузі бізнес-авіації та її
постачальників, вимірюється як результат діяльності галузі в базових цінах, за вирахуванням проміжного
споживання в цінах покупців;
– оплата праці (заробітна плата): вся заробітна плата, пов'язана з економічною діяльністю галузі, що
визначається як сума оплати праці працівників (включаючи соціальний внесок роботодавців) плюс компенсація
самозайнятих осіб (за годину еквівалентно заробітній платі звичайних працівників).
Результати наступні:
а) дослідження ідентифікує 371000 робочих місць, які прямо чи опосередковано залежать від галузі
європейської бізнес-авіації;
б) аналіз також показує, що Європа отримує 98 млрд євро на виході від індустрії, з них 27 млрд євро
припадає на ВДВ, а 21 млрд євро витрачається на оплату праці робітників, залучених у даній галузі;
в) вплив ділової авіації на Європейський валовий внутрішній продукт (ВВП) становив близько 0,2%
(що порівняно з розміром економіки Латвії);
г) Німеччина, Франція і Великобританія є основними гравцями в галузі виробництва (63% від
загальної ВДВ галузі), [11].
Компанії бізнес-авіації налічують 87934 співробітників або 24% - пряма зайнятість в галузі та 283424
особи або 76% - непряма індукована зайнятість. Порівняно вцілому з галуззю повітряного транспорту (ЄС-28),
яка безпосередньо породжує близько 2 млн. робочих місць, це відносно невеликий показник. Тому зміни в
загальній авіації можуть мати значний вплив на бізнес-авіацію [11].
Що стосується прямого ефекту галузі ділової авіації, то він визначається як власний внесок галузі в
європейську зайнятість, обсяги виробництва, ВДВ і заробітну плату. Оцінка прямого впливу галузі є складним
завданням. Промисловість складається з безлічі дрібних учасників, таких як експлуатанти повітряних суден,
робітники фірми з технічного обслуговування суден. Крім того, велика кількість залучених гравців, зацікавлені
сторони, такі як виробники повітряних суден, як правило, виробляють широкий асортимент продукції не тільки
для галузі бізнес-авіації і пов'язаних з нею компонентів, а й для інших компаній, що спричиняє труднощі в
оцінці частки, яка повинна бути приписана діловій авіації. Як наслідок, при такому підході передбачається, що
середня фірма в сегменті ділової авіації має ту ж економічну структуру (наприклад, з точки зору витрат,
заробітної плати, продуктивності) як і середня фірма вцілому в галузі повітряного транспорту (див. Табл. 1).
Непрямі ефекти визначаються як такі, що мають вплив на зайнятість в секторі, безпосереднє
виробництво продукції, ВДВ і заробітну плату, що є результатом покупки товарів і послуг компанією сектору
бізнес-авіації у інших європейські фірм. Наприклад, це можуть бути компанії-авіабудівники, що поставляють
метал, пластмасу і комплектуючі, або користувачі повітряних суден, які купують паливо або оплачують
комісію брокерам за надані послуги. Ці непрямі ефекти оцінюється за допомогою макроекономічного
моделювання, яке характерне для економічних взаємозв'язків всіх секторів економіки.
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Таблиця 1
Показник
Робітники
(одиниць)
Результати
(млрд. євро)
ВДВ
(млрд. євро)
Оплата праці
(млрд. євро)

Прямий економічний ефект на галузь бізнес-авіації в Європі
Польоти повіОфісна Сервіс поремонту Операції
Виробники
тряних суден
робота
та підтримці
в цілому
повітряних суден
35 362
1 778
10 197
47 337
40 601

Всього
87 938

12,8

0,2

3,4

16,4

15,3

31,7

3,2

0,1

0,7

4,0

3,0

7,0

2,3

0,05

0,6

3,0

2,2

5,2

Всього:
23,4
20,5
49,3
Примітка. Складено автором за даними Business Aviation State of the Industry 2017. European Business Aviation
Association (EBAA).
Взагалі, такі заходи можна розглядати як непрямий вплив авіатранспортних операцій бізнесу, оскільки
вони є проміжним споживачем повітряного судна. Проте, діяльність офісних працівників, ремонтного сервісу і
виробників бізнес-літаків була представлена у вигляді прямих ефектів.
Останній ефект із зазначених у даному дослідженні – індукований економічний ефект, результати
якого наведені в таблиці 2. Індукований вплив прямого і непрямого видів економічної діяльності в галузі
виражається вкладом в економіку від доданої вартості у ланцюгу виробництва сектора, що в результаті
створюється самими робітниками, що і дає додаткову економічну активність і робочі місця.
Таблиця 2
Індукований економічний ефект на галузь бізнес-авіації в Європі
Показник
Робітники
(одиниць)
Результати
(млрд. євро)
ВДВ
(млрд. євро)
Оплата праці
(млрд. євро)

Польоти повітряних суден

Офісна
робота

Сервіс поремонту
та підтримці

Операції
в цілому

Виробники
повітряних суден

Всього

26,828

859

7,456

35,142

35,054

69,972

3,4

0,1

1,8

5,3

9,4

14,7

1,3

0,05

0,4

1,7

1,9

3,6

1,0

0,01

0,3

1,3

1,5

2,8

Всього:
8,3
12,8
21,1
Примітка. Складено автором за даними Business Aviation State of the Industry 2017. European Business Aviation
Association (EBAA).
Більшість економічних наслідків в секторі ділової авіації створюються на ключових ринках Західної
Європи. Німеччина, Франція і Великобританія разом представляють собою 63% від загального обсягу
промисловості ВДВ в Європі, а ще 17% представлені в Італії, Швейцарії та Іспанії. Ці країни не тільки
складають велику частку бізнес-авіації в Європі, але також є базовими країнами для великих фірм і виробників
бізнес-авіації і/або її компонентів.
Висновки. Підсумовуючи зазначимо, що загальний економічний вплив бізнес-авіації на європейську
економіку в трьох площинах такий:
1. Прямий ефект − безпосереднє вливання грошей в економіку шляхом створення нових робочих місць,
підвищення рівня заробітної плати, сплати податків. Наслідки прямого ефекту від бізнес-авіації на європейську
економіку виражаються в зароблених 31,7 млрд. євро., з яких 7 млрд. євро − це частка експлуатації і технічного
обслуговування повітряних суден. У даному сегменті зайнято близько 87, 938 тис. чоловік, а їх сумарна
зарплата становить 5,2 млрд. євро.
2. Непрямий ефект − зміни у виробництві, рівнях зайнятості і доходів у суміжних галузях,
підприємства яких є постачальниками для операторів бізнес-авіації. Дія непрямого ефекту принесла в 2017 році
економіці Європи 51,6 млрд. євро, з яких частка експлуатації та технічного обслуговування флоту склала 16,4
млрд. євро. Кількість службовців склало 213,3 тис. осіб з сумарною зарплатою 7 млрд. євро.
3. Індукований ефект − виникає тоді, коли службовці компанії (службовці компаній суміжних галузей
теж враховуються) витрачають зароблені гроші на товари або послуги місцевого виробництва. Індукований
ефект приніс європейській економіці 14,7 млрд. євро, з яких 3,6 млрд. євро частка експлуатації та технічного
обслуговування. У галузі було зайнято 69,972 тис. працівників із сумарною зарплатою 2,8 млрд. євро.
Найбільший вплив на європейську економіку мав непрямий ефект (51,6 млрд. євро). За даними
Європарламенту, загальна і ділова авіація регулярно доповнюється авіатранспортом і комерційними
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авіакомпаніями, і це дає певні соціальні та економічні вигоди, такі як підвищення мобільності громадян,
продуктивність бізнесу і регіональна згуртованість, що має безумовно зростаюче економічне значення.

Рис. 6. Частка ВДВ галузі бізнес-авіації в країнах ЄС в 2017 році, (млрд. євро).
Примітка. Побудовано автором за даними Business Aviation State of the Industry 2017. European Business
Aviation Association (EBAA).
Таким чином, компанії, регулярно використовують послуги бізнес-авіації, випереджають своїх
конкурентів, займають верхні рядки в рейтингах по доходах і прибутку, інновацій, задоволеності
співробітників. Використання бізнес-авіації дозволяє недавно налагодженим діловим зв'язкам розвиватися
швидко і ефективно, що прискорює процес інвестування та ведення бізнесу. Здатність вести бізнес швидше і за
межами рідної країни є основною перевагою ділової авіації для європейських підприємств і, в кінцевому
підсумку, європейської економіки.
Розвиток бізнес-авіації в Європі йде швидкими темпами. Цьому служить декілька факторів:
зростаючий попит на миттєвий доступ по повітрю з будь-якої точки в іншу; клієнти ділової авіації, уникаючи
великі комерційні аеропорти, зберігають свій час; розвиток нових бізнес-моделей, таких як принцип пайового
володіння, знижують витрати клієнтів; застосування більш легких джетів, що дозволяє галузі завойовувати нові
сегменти ринку.
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Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку міждержавного торговельно-економічного
співробітництва висуває нові вимоги до засад його здійснення в контексті переходу світової спільноти на
функціонування на засадах сталого розвитку. Це передбачає, передусім, впровадження екологізаційних
механізмів у розвиток всіх напрямів та галузей господарювання країн світу. Екологізаційний розвиток
економіки України в цілому характеризується трансформаційним характером його спрямованості. Причини
цього слід вбачати, по-перше, у поступовому формуванні механізмів переходу основних складових
національного господарства до функціонування на засадах екологічно безпечного розвитку; по-друге, в
наявності разом з цим низки невирішених проблем, пов’язаних з новими вимогами до організації економічної
діяльності; по-третє, у розширенні співпраці України в зазначеній сфері на міжнародному рівні; по-четверте,
необхідності запровадження змін в структурі зовнішньої торгівлі, виробничих процесах експортоорієнтованих
підприємств з метою їх узгодження із загальнонаціональними та міжнародними екологічними стандартами; поп’яте, доцільності реалізації комплексу заходів нормативно-правового та організаційного характеру, які
сприятимуть підвищенню рівня екологізації зовнішньоторговельної діяльності. Це зумовлює актуальність
дослідження детермінант екологізаційного розвитку зовнішньоторговельної взаємодії України та вироблення на
цій основі пріоритетних напрямів екологічного розвитку дво- та багатосторонніх торговельних зв’язків.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання екологізації світового господарства та
зовнішньоторговельних відносин є предметом досліджень зарубіжних та вітчизняних науковців. Особливої
уваги в цьому зв’язку заслуговують праці таких науковців як Андреєва Н., Балацький О., Бегін Дж.,
Буркинський Б., Веклич О., Грищенко В., Данилишин Б., Дейлі Г., Ерліх П., Корнійчук Н., Мельник Л.,
Панайоту Т., Писаренко С., Семенюк Е., Туниця Ю. та ін. Проте численні аспекти даної проблеми потребують
подальшої розробки.
Мета статті – дослідження детермінант екологізації зовнішньої торгівлі України та обгрунтування
пріоритетів розвитку екологічної складової зовнішньоторговельного співробітництва країни.
Виклад основного матеріалу. Нагальний стан розвитку конкурентоспроможності національної
економіки формується під впливом низки чинників, які визначають екологічні пріоритети господарювання та
зовнішньоторговельні перспективи. Йдеться про те, що в умовах розвитку сучасного екологічно-орієнтованого
торговельно-економічного світового співтовариства ступінь розширення зовнішньоторговельної співпраці
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значною мірою залежить від екологічного середовища ведення бізнесу. Причини цього слід вбачати в
наступному. По-перше, екологічність умов навколишнього середовища і виробництва визначають ступінь
екологічності продукованих товарів, по-друге, екологічність умов господарювання формує імідж країни як
зовнішньоторговельного партнера, по-третє, екологічність господарювання визначає структурні пріоритети
секторальної фінансової зовнішньої підтримки розвитку торговельно-виробничих процесів.
Виміри екологізації зовнішньої торгівлі України доцільно розглядати у вигляді системи
взаємопов’язаних груп показників: загальні виміри зовнішньоторговельного спрямування (структура та
динаміка експортних та імпортних операцій, аналіз сальдо зовнішньоторговельного балансу, показники
інвестування в економіку), загальні виміри екологічного спрямування (рівень шкідливих викидів в атмосферне
повітря, механізми поводження з відходами, ступінь розвитку альтернативної енергетики, стан водних,
земельних, лісових ресурсів), специфічні виміри екологізації (ступінь запровадження екологічно орієнтованих
інновацій, пріоритетність фінансування екологічних ініціатив, співвідношення інтенсивності розвитку
експортного виробництва та рівня забрудненості навколишнього середовища).
Розвиток зовнішньоторговельного співробітництва України визначається на сучасному етапі розвитку
міждержавної співпраці, зокрема, вимушеною трансформацією географічної та товарної структури зовнішньої
торгівлі, пов’язаною із складною політико-економічною ситуацією. Це зумовлює уповільнення всіх показників
поряд із поступовим відновленням позитивних темпів росту в 2016-2017 рр. (рис. 1):

Динаміка зовнішньоторговельних операцій України у 2010-2017 рр.,
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Рис. 1. Динаміка зовнішньоторговельних операцій України у 2010-2017 рр., млн. дол.
Джерело: [1]
Аналіз площин перетину зовнішньоторговельних та екологічних інтересів господарювання на
внутрішньому ринку дозволяє зробити висновок про наявність тісного взаємозв’язку між обсягами виробництва
і експорту в регіональному розрізі та обсягами шкідливих викидів у атмосферне повітря. Динаміка обсягів
експорту окремих областей України у 2010-2016 рр. представлена на рисунку 2:

Динаміка обсягів експорту окремих областей України у 2010-2016 рр., млрд. дол.
20000,0
15000,0
10000,0

2010 рік
2011 рік

5000,0

2012 рік

0,0

2013 рік
2014 рік
2015 рік
2016 рік

Рис. 2. Динаміка обсягів експорту окремих областей України у 2010-2016 рр., млрд. дол.
Джерело: [1]
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Найбільшими обсягами виробничої та експортної діяльності характеризуються такі області України як
Дніпропетровська, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська,
Полтавська, Харківська. Номенклатура товарів, які там виробляються, співпадає з пріоритетами товарної
структури експорту України. Безперечно, це має відобразитися на екологічних показниках регіонів. Динаміка
викидів забруднюючих речовин в атмосферу в окремих областях України в 2012-2016 рр. представлена на
рисунку 3 [2]:
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тис. тон

2000,0

Дніпропетровська

1500,0

Донецька

1000,0
500,0

Закарпатська

0,0
2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

Запорізька

Рис. 3 Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферу в окремих областях України
в 2012-2016 рр., тис. Тон
Отже, найбільшу кількість забруднюючих речовин продукують підприємства Дніпропетровської,
Донецької та Запорізької областей, що пов’язано, насамперед, із розвитком промислового виробництва на їх
території [3]. На нашу думку, сважливим показником екологізації зовнішньої торгівлі України виступає
рейтинг нашої країни за тими міжнародними індексами, які пов’язані з віддзеркаленням розвитку екологічних
та торговельних аспектів міждержавної співпраці. Йдеться, насамперед, про індекс глобальної
конкурентоспроможності [4], індекс екологічної ефективності [5], індекс сприяння торгівлі [6] та індекс
глобалізації [7]. Узагальнюючим показником конкурентоспроможності країн світу є індекс глобальної
конкурентоспроможності. Він значною мірою залежить від ефективності використання наявних у країні
ресурсів, що в кінцевому підсумку зумовлює його залежність від загальнопланетарного ресурсного потенціалу.
Порівняння України за цим індексом з провідними країнами-експортерами демонструє значне відставанні
значення індексу, хоча протягом періоду 2007-2017 рр. темпи росту індексу подекуди переважали аналогічні
значення країн з найкращими показниками, що дозволяє вбачати перспективні вектори подальшого зростання.
Натомість за індексом екологічної ефективності у 2016 році Україна посіла 44 місце серед 180 країн,
отримавши 79,69 балів [5].На формування індексу впливали дев’ять факторів: сільське господарство; якість
повітря; біорізноманіття; клімат та енергетика; ліси; рибні запаси; вплив на здоров’я; водні ресурси; вода та
санітарія. Аналіз динаміки зміни індексу екологічної ефективності України у порівнянні з провідними
країнами-експортерами у 2008-2016 рр. дозволяє зробити висновок про те, що, Україна в порівнянні з
аналогічним показником інших країн характеризується вищими темпами його росту, натомість темпи росту
індексу для США, Японії, Німеччини, Великобританії є набагато повільнішими.
Слід зауважити, що серед трьох структурних складових індексу глобалізації в 2016 році для України
переважала поітична складова глобалізації. Натомість економічна була майже на 40% менша. В свою чергу,
індекс сприяння торгівлі порівнює легкість ведення міжнародної торгівлі у 132 країнах світу, оцінюючи
перешкоди, що виникають у ланцюжку постачання товарів. Індекс складається з 9 складових: доступ на
внутрішній і зовнішні ринки; ефективність митної адміністрації; ефективність експортно-імпортних процедур;
прозорість роботи прикордонних служб; доступність і якість транспортної інфраструктури; доступність і якість
транспортних послуг; доступність і поширеність інформаційно-комунікаційних технологій; регуляторне
середовище і безпека. Для України протягом періоду 2007-2017 рр. він має сталу динаміку.
Динаміка зміни індексів, що мають вплив на екологізацію зовнішньої торгівлі України представлена на
рисунку 4. Зауважимо, що графік індексів глобальної конкурентоспроможності та сприяння торгівлі фактично
співпали. Це свідчить про те, що в їх структурі присутні детермінанти проблемного характеру для України, які
потребують особливої уваги. На нашу думку, йдеться, про ринкову інфраструктуру, ступінь доступу на ринок
та ін. Розглянуті індекси комплексно визначають ефективність і конкурентоспроможність зовнішньої торгівлі
України, що в кінцевому підсумку впливає на розвиток зовнішньоторговельних операцій та їх
позитивну динаміку.
Зважаючи на вище зазначене, основними детермінантами екологізації зовнішньої торгівлі України є
наступні. По-перше, узгодження екологічних та торговельних пріоритетів розвитку зовнішньоторговельних
операцій. Тут доцільно звернути увагу на динаміку показників індексу стійкості суспільства, який вимірює
досягнення країни з точки зору стійкості суспільного розвитку на основі 24 показників в трьох базових
категоріях: добробут населення, економічний добробут, екологічний добробут [8]. Аналіз основних складових
індексу для України за період 2006-2016 рр. в динаміці дозволяє визначити наявність диспропорції в узгодженні
економічного та екологічного добробуту, що потребує реалізації комплексу заходів для приведення їх у
відносну рівновагу. Компонента добробуту населення потребує значної оптимізації.
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Динаміка зміни індексів, що мають вплив на екологізацію зовнішньої торгівлі
України в 2009-2016 рр.
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Рис. 4 Динаміка зміни індексів, що мають вплив на екологізацію зовнішньої торгівлі України, 2009-2016 рр.

Джерело: [4,5,6,7].
По-друге, реалізація напрямів реформування систем управління сферою охорони навколишнього
середовища в контексті їх узгодження з європейськими стандартами. Йдеться про поетапне приведення
законодавства України до директив ЄС у відповідності з Угодою про Асоціацію України з ЄС, впровадження
процедур оцінки впливу проектів планів і програм на навколишнє природне середовище, оптимізацію
механізмів поводження з відходами,
впровадження принципу «забруднювач платить» і розширеної
відповідальності виробника, зокрема у сфері упаковки, створення механізму державної підтримки заходів з
енергоефективності в житлових будинках і бюджетній сфері [9].
По-третє, реалізація комплексу заходів, передбачених схваленою в 2017 році Національною стратегією
поводження з відходами до 2030 року, яка має на меті значне скорочення обсягу захоронення відходів і
збільшення рівня їх переробки, а також запровадження роздільного збирання побутових відходів. Зокрема,
передбачається зниження рівня захоронення побутових відходів з 95% до 30% і мінімізація загального обсягу
відходів, які підлягають захороненню, з 50% до 35%. Також передбачається створення для промислових
відходів фондів, операторами яких стануть облдержадміністрації, а наповнювачами - підприємства, які не
мають екологічно безпечних технологій утилізації.
По-четверте, подальший розвиток органічного виробництва, зокрема, за рахунок інтенсивного
застосування вітчизняного та іноземного досвіду ведення органічного виробництва та просування органічної
продукції на ринок; забезпечення зростання попиту на органічну продукцію внаслідок формування довіри
споживачів до сертифікованої органічної продукції; забезпечення органічного виробництва прямою
фінансовою підтримкою та створення системи непрямої підтримки шляхом надання пільг та преференцій.
По-п’яте, створення умов для ефективного створення та впровадження інновацій у виробничі процеси,
зокрема, експортоорієнтованих підприємств. Застосування таких інновацій має прямий вплив на збільшення
конкурентоспроможності продукції вітчизняного виробництва на зовнішніх ринках, а отже сприяє розвитку
зовнішньоторговельної діяльності країни.
Важливого значення набуває також питання їх фінансування. Бюджетні витрати на дослідження та
інновації екологічного спрямування в Україні в 2013-2016 рр. переважно спрямовувалися на застосування
технологій екологічно чистого виробництва, що і дозволило дещо оптимізувати динаміку екологічних
інновацій, та технології якісного медичного обслуговування (рис. 5):
Динаміка структурних обсягів бюджетних витрат на дослідження та інновації екологічного
спрямування в Україні в 2013-2016 рр., млн. грн.
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Рис. 5 Динаміка структурних обсягів бюджетних витрат на дослідження та інновації екологічного
спрямування в Україні в 2013-2016 рр., млн. грн.
Джерело: [2]
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Зазначені детермінанти складають комплекс екологічно орієнтованих заходів, спрямованих на розвиток
зовнішньоторговельних операцій.
Висновок. Екологізація торговельних відносин знаходиться в тісному взаємозв’язку з низкою
показників промислово-технічного, виробничо-торговельного, ресурсно-екологічного спрямування, які
впливають, зокрема, на розподіл конкурентного потенціалу на світовому ринку. Сучасний етап екологізації
зовнішньоторговельного співробітництва України характеризується переходом нашої держави до реалізації
торговельно-виробничих проектів на засадах екологічно орієнтованого господарювання. Подальша екологічно
спрямована трансформація детермінант зовнішньоторговельного розвитку України сприятиме посиленню її
конкурентних позицій на світовому ринку.
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Актуальність теми. Питання управління міграційними процесами набуває особливої ваги у зв’язку з
інтенсифікацією міжнародної міграції та загостренням викликів, пов’язаних з нею. Складність проблеми
полягає у тому, що великі рухи мігрантів і біженців в останні роки спричинили помітні розшарування як
всередині суспільств, так і між державами. В той же час міграція виступає однією з рушійних сил економічного
зростання та сталого розвитку. На думку Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, перед світовою
спільнотою стоїть завдання не обмежуватись мінімізацією ризиків, а максимізувати переваги міграції. Під
егідою ООН йде активна підготовка до прийняття у грудні 2018 року на Міжурядовій конференції в Марокко
глобального договору про безпечну, упорядковану і регулярну міграцію, який має охопити міграційні процеси
від субнаціонального до регіонального та глобального рівнів а також запропонувати конкретну стратегію
реагування на масові рухи мігрантів.
Аналіз останніх досліджень. Проблеми трудової міграції постійно знаходяться в центрі уваги світової
громадськості, зарубіжних та вітчизняних дослідників. Дослідженнями у цій царині займаються цілий ряд
підрозділів системи ООН, об’єднані у Глобальну групу міграції, які мають різний ступінь залучення до питань
міграції, але всі прагнуть сприяти Організації у вирішенні викликів, що виникають у зв'язку з цим явищем.
Перш за все до цих інституцій відносяться Міжнародна організація з міграції, регіональні консультативні
підрозділи з міграції МОМ, міжрегіональні форуми МОМ з питань міграції, Міжнародна організація праці
тощо, під егідою яких здійснюються широкомасштабні дослідження процесів міжнародної міграції, збір
емпіричних даних та їх теоретичне осмислення. Також проблемам міграції населення приділяється значна
увага у звітах та окремих спеціальних дослідженнях таких міжнародних організацій, як Організація
економічного співробітництва та розвитку, Світовий банк тощо.
Теоретичні аспекти аналізу міжнародної міграції робочої сили, її якісні та кількісні характеристики
досліджуються у працях російських вчених Г.Овчиннікова, А.Кирєєва, І.Цапенко, А. Шапарова та ін. Серед
українських вчених відомі праці В.Будкіна, А.Гайдуцького, Е.Лібанової, Д.Лук’яненка, О.Малиновської,
А.Поручника, М.Романюка, А.Румянцева, С.Сіденко, А.Філіпенка та ін. В них розкриті причини міграції,
досліджуються позитивні і негативні наслідки трудової міграції як для країн-донорів, так і країн-реципієнтів.
Українські дослідники зосереджують увагу на дослідженні масштабів української трудової міграції, її динаміки
та прогнозів на майбутнє а також грошових переказів українських трудових мігрантів своїм сім’ям на
батьківщині та їх вплив на розвиток національної економіки.
Проте сьогодні, на перший план висувається проблема відпливу людського капіталу з України.
Посилення міграційних настроїв пов’язується з воєнним конфліктом та глибокою економічною кризою. Разом
зі скороченням населення внаслідок депопуляції, його демографічним постарінням через скорочення кількості
людей працездатного віку, а також стагнацією імміграції цей процес створює серйозні загрози для економіки
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України, які ніяким чином не можуть бути компенсованими грошовими переказами в Україну. Явище
депопуляції населення та його демографічного старіння характерне не лише для України. З метою подолання
негативних наслідків цих процесів розвинуті країни реалізують потужні програми залучення трудових
мігрантів. Їх досвід привертає увагу українських дослідників, проте залишаються недостатньо висвітленими
ряд питань.
Постановка проблеми. Зробити міграцію вигідною для всіх – це мета, якої прагне досягти світова
спільнота. Мова йде не лише про узгодження інтересів країн походження мігрантів та приймаючих країн, але й
про гармонізацію інтересів таких зацікавлених сторін, як робітники-мігранти, роботодавці та профспілки
приймаючої країни, нарешті, самої приймаючої держави. Вивчення європейського досвіду регулювання
міграції через максимізацію вигоди для всіх зацікавлених сторін і становить мету даного дослідження. Для
досягнення поставленої мети необхідно осмислити міжнародну міграцію робочої сили як об’єктивну
необхідність глобалізаційного етапу розвитку світової економіки та визначити її сучасні особливості, окреслити
труднощі формування спільної європейської політики щодо трудової імміграції, дослідити процес формування
привабливої імміграційної політики для всіх зацікавлених сторін.
Виклад основного матеріалу. Розвиток світового господарства завжди супроводжувався міграцією
трудових ресурсів, що розглядається як одна із форм міжнародних економічних відносин. Розрізняють
щонайменше три великі хвилі міжнародної міграції робочої сили. Перша розпочинається з епохи Великих
географічних відкриттів та стрімкого розвитку капіталізму у Західній Європі. Друга хвиля трудової міграції
пов’язується з потужним економічним розвитком США після закінчення Громадянської війни у 1865 році та
гострою потребою у додатковій робочій силі. Третя хвиля міграції виникає вже після закінчення Другої світової
війни та характеризується стійкими потоками робочої сили знову ж таки до США та активізацією
внутрішньоєвропейської міграції. Розпад СРСР також посприяв посиленню міграції з постсоціалістичних країн
до більш розвинених країн Західної Європи.
Саме під час третьої хвилі міжнародної трудової міграції виникають і розвиваються якісно нові
характеристики сучасних процесів трудової міграції. До них належать різке зростання чисельності міжнародних
трудових мігрантів; посилення впливу демографічних чинників, пов’язаних зі стрімким старінням населення
країн Західної Європи та США та демографічним вибухом у окремих країнах Азії та Африки; збільшення
питомої ваги мігрантів у загальній кількості працездатного населення країн; формування нових центрів
залучення робочої сили (зокрема, Китай, поступово перетворюється на новий центр тяжіння для мігрантів);
інтенсифікація внутрішньоконтинентальних міграційних процесів у порівнянні з міжконтинентальними;
зростання масштабів нелегальної міграції. Також характерною особливістю сучасної міжнародної трудової
міграції є зростання міграції фахівців високої кваліфікації: наукових кадрів та інженернотехнічних працівників.
Сьогодні міжнародна трудова міграція набула статусу глобальної проблеми, яка хвилює міжнародну
спільноту та зачіпає інтереси багатьох країн. Очевидними є позитивний вплив, який здійснюють працівникимігранти в країнах зайнятості, сприяючи їх економічному зростанню та розвитку. Не менш важливою є роль
мігрантів і в розвитку країн їхнього походження, перш за все, завдяки грошовим переказам, а також досвіду,
якого вони набувають, працюючи закордоном.
Проте трудова міграція створює цілий ряд проблем, що виникають унаслідок великих змішаних
переміщень мігрантів та біженців. Для деяких держав це переважно економічна проблема. Для інших міграція –
це питання ідентичності та безпеки. А є держави, для яких трудова міграція – це втрата робочої сили та витік
мізків. Такою є Україна. Вже мільйони українців поїхали шукати кращої долі за кордон і кількість бажаючих
полишити країну може найближчим часом збільшитися. Серед них багато молоді, людей активного віку а
також фахівців високої кваліфікації. У 2017 році 5 млн 940 тис людей, які народилися в Україні, проживали в
інших країнах. В той же час 4 млн 960 тис осіб, що живуть в Україні, народилися в інших країнах. Різниця
складає майже 1 млн людей не на користь України [12]. Процес депопуляції населення становить пряму загрозу
для очікуваного зростання української економіки, а зупинити його примусовими заходами означає обмежити
одну з фундаментальних свобод людини – свободу на вільне пересування, що є неприпустимим для
демократичної країни.
Не менш серйозними є проблеми, пов’язані із захистом прав людини, ігнорувати які сьогодні вже
неможливо. Зокрема, працівники-мігранти, особливо низькокваліфіковані, зазнають експлуатаційного тиску та
користуються обмеженими правами на працевлаштування. Особливого захисту потребують жінки, які
становлять сьогодні майже половину міжнародних мігрантів. Нарешті, виникнення бар’єрів на шляху
міжнародної трудової мобільності призводить до зростання нерегульованої міграції, торгівлі людьми,
контрабанди тощо.
Демографічна криза і зумовлена нею нестача робочої сили змушує розвинуті країни видавати
імміграційні візи для ліквідації дефіциту кадрів. Ще на початку нульових років дослідження ПРООН з міграціїзаміщення зробило висновок, що якщо імміграція є єдиним засобом підтримки поточної робочої сили, то
імміграційні показники повинні бути набагато вищими [7]. Великі чотири країни ЄС - Франція, Німеччина,
Італія та Велика Британія – складали на той час дві третини загального населення ЄС та 88% іммігрантів в ЄС.
Лише для того, щоб забезпечити до 2050 року збереження кількості населення цих країн у рівнях 1995 року, з
урахуванням поточних показників народжуваності, рівні імміграції повинні зрости втричі, з 237 тисяч до 677
тисяч на рік. Проте, щоб зберегти свої робочі сили до 2050 року на рівні 1995 року, ці країни разом повинні
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приймати 1,1 мільйона іммігрантів на рік. Нарешті, для того, щоб стабілізувати системи соціального
забезпечення, зберігаючи стабільне співвідношення між людьми працездатного віку (18-64 років) та людьми
пенсійного віку (65 і старше), ці чотири країни повинні збільшувати щорічну імміграцію майже до 9 мільйонів
людей [7]. Зрозумілою є увага, яку уряди національних держав приділяють залученню іноземної робочої сили.
Більше того, на сьогодні можна говорити про існування конкурентної боротьби між розвиненими країнами за
висококваліфікованих працівників [15].
Європейська рада надає питанню трудової міграції найвищого політичного пріоритету. Це зумовлено
не лише гострим дефіцитом робочої сили, спричиненим об’єктивними демографічними процесами, але й
складністю процесу асиміляції трудових мігрантів у суспільство, формуванням потоків масової міграції в
Західну Європу, спричинених не лише політичними катаклізмами, але й демографічним вибухом в країнах
третього світу. Хоча очікувана тривалість життя зростає, а населення дещо старіє майже скрізь, процес
пройшов значно далі в Європі та Японії, де народжуваність настільки низька, що смертність перевищує
народження.
Таблиця 1
Динаміка чисельності населення розвинутих країн світу у віці 65+ з 2017 по 2050 рр.
Населення у віці 65+
(% від кількості населення країни)
2017
2050
27,3
36,3
23,1
35
21,5
33,3
19,9
26,2
18,2
30,7
15,5
22,3

Країна
Японія
Італія
Німеччина
Франція
Великобританія
США

Примітка: складено автором за даними «Population Pyramids of the World from 1950 to 2100».
PopulationPyramid.net. Retrieved 21 April 2018[14].
Населення менш розвинених регіонів світу зростає набагато швидше (з річною швидкістю 1,5%), ніж у
більш розвинених регіонах (яке щорічно зростає лише на 0,25%). Очікується, що ця різниця продовжиться до
2050 року [8].
Таблиця 2
Ріст населення світу та регіонів
Регіон
Світ
Африка
Азія
Європа
Латинська Америка і
Карибський регіон
Північна Америка
Океанія

2017
млн. осіб
%
7 550
100
1 256
16,64
4 504
59,65
742
9,83

Роки
2050
млн. осіб
%
9 772
100
2 528
25,87
5 257
53,8
716
7,33

2100
млн. осіб
%
11 184
100
4 468
39,95
4 780
42,74
653
5,84

646

8,56

780

7,98

712

6,37

361
41

4,78
0,54

435
57

4,45
0,58

499
72

4,46
0,64

Примітка: складено автором за даними «Population Pyramids of the World from 1950 to 2100».
PopulationPyramid.net. Retrieved 21 April 2018[14].
Слід відзначити, що всупереч цілому ряду зусиль, спільна європейська політика щодо трудової
імміграції все ще перебуває на стадії формування. Країни-члени ЄС у своїй міграційній політиці нерідко
керуються власними інтересами, що стало очевидним у 2015 році, коли хвиля біженців ринула в Західну
Європу у пошуках безпеки та притулку. Суперечки особливо загострилися коли мова зайшла про справедливий
розподіл тягаря витрат, пов’язаних з міграцією. Висновок Європейської ради такий: витрати на регулювання
міграції не повинні ускладнювати економічне становище, а, навпаки, пришвидшувати розвиток економіки,
забезпечуючи більшу відкритість і, водночас, безпеку країн європейського співтовариства [5]. Також серйозним
викликом для урядів європейських країн стало те, що багато людей все ще вбачають у поширенні прав людини
для деяких груп населення, до яких належать і іммігранти, як загрозу власним цінностям або інтересам. Навіть
за часів процвітання суспільства не змогли забезпечити гідне життя для всіх своїх членів і часто виявляли
байдужість або навіть пряму неприязнь до членів інших суспільств.
Наступні кроки ЄС у сфері міграційної політики спрямовані на досягнення кількох основних цілей. Поперше, це посилення привабливості ЄС для мігрантів шляхом належної політики їх приймання та забезпечення
можливостей внутрішньої європейської мобільності; по-друге, покращення системи допомоги особам, які
потребують міжнародного захисту, посилення захисту прав мігрантів, забезпечення особливих потреб осіб, які
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належать до найбільш вразливих категорій; по-третє, посилення захисту зовнішніх кордонів; по-четверте,
належна політика інтеграції мігрантів; і, нарешті, забезпечення синергетичного ефекту від міграції у розвитку
економіки.
Вирішення поставлених завдань
вимагає узгодження політик країн-членів Союзу. Адже це
стосуватиметься 28 країн Європи, які відрізняються не лише за станом міграційної ситуації, але й за рівнем
економічного розвитку. І саме економічні реалії є ключовими для визначення подальшої стратегії. Окрім того,
виклики, зумовлені міграцією слід розглядати у більш глобальній перспективі, пов’язаній з політикою безпеки.
Це завдання, яке не можна вирішити на національному рівні. Лише об’єднана Європа зможе знайти спільні
надійні рішення.
Питання узгодження політики у сфері трудової імміграції з потребами ринку праці розв’язуються крізь
призму інтересів зацікавлених сторін, якими виступають працівники-іммігранти, соціальні партнери в особі
роботодавців та профспілок і приймаюча держава, представлена її державними службовцями. У дослідженні
МОМ «Трудові ресурси і міграційна політика» поряд з іншими визначені такі ключові проблеми: як особи, що
визначають політику, можуть оцінити поточний та передбачити майбутній дефіцит робочої сили; коли
проблема дефіциту робочої сили повинна вирішуватися за допомогою трудової імміграції; яким чином аналіз
ринку праці може бути пов'язаний з розвитком імміграційної політики в сфері праці для забезпечення
своєчасного, точного і адекватного відображення потреб ринку праці в правилах прийому для
економічних мігрантів [11] ?
Щоб дослідити ці проблеми, МОМ провела сім країнових тематичних досліджень, спрямованих на
вивчення різних стратегій і уроків, отриманих в Австралії, Канаді, Німеччині, Іспанії, Швеції, Великій Британії
та Сполучених Штатах. Дослідників цікавили відповіді на питання: Яку політику у сфері трудової міграції
зацікавлені сторони розглядають як привабливу? Для кого саме міграційна політика має бути привабливою?
Яка імміграційна політика є привабливою з точки зору інших членів суспільства, які
виступають спостерігачами?
Сучасні міграційні процеси зумовлені складними соціально-політичними та економічними процесами,
а також природними катаклізмами. Переважна більшість мігрантів економічно вмотивована до зміни місця
проживання та прикладання своєї робочої сили: основною причиною того, що людина покидає насиджене місце
і рухається у напрямку невизначеності, тривоги і постійного стресу, є відмінності у доходах, отриманих за
виконання схожої роботи у різних країнах. Тому, зрозуміло, що імміграційна політика - це лише один із
чинників, який може відігравати роль у рішенні людини про переїзд в іншу країну, але це такий чинник, який
формує держава.
Системи трудової імміграції, які ефективно залучають кваліфікованих робітників-іммігрантів, є
пріоритетом політики багатьох урядів. Адже це сприяє підвищенню економічної життєздатності та
конкурентоспроможності держав. Але в чому саме полягає привабливість імміграційної політики? Відповідь на
це питання тісно пов'язана з питанням, чому люди вирішують мігрувати (чи ні) з однієї країни в іншу.
Якщо поглянути на імміграційну політику з точки зору робітника - іммігранта, то важливо розуміти, що
саме змушує його покинути рідну країну зі звичним оточенням і обрати саме ту, а не іншу країну. В чому
полягає особлива привабливість конкретної країни для таких мігрантів? Чи все вирішує економічна
привабливість країни призначення, чи мають вплив інші чинники неекономічного характеру, що впливають на
вибір робітника? Чому мігранти з деяких країн походження обирають цілком певні країни призначення?
Шукаючи відповіді н6а це питання К. Ейсель вказує на існуючі міграційні мережі (особливо сімейні
зв’язки), географічну та культурну відстань (куди входять історичні зв’язки, спорідненість мов, близькість
релігійних переконань тощо) [15]. Проте існують і інші чинники, що суттєвим чином можуть впливати на вибір
робітника-імігранта: це можливості зайнятості і кар’єри, перспективи зростання заробітної плати, рівень
безробіття у країні-реципієнті, спеціальні стимули для міграції тощо.
Д.Г.Пападемітріоу та інші досліджували вибір країни міграції висококваліфікованими робітниками.
Важливими драйверами (автори називають їх «змінними першого порядку») для вирішення питання куди
рухатися дослідники визначили такі: можливість отримання найвищого прибутку від власних капітальних
вкладень; наявність капітальної інфраструктури (об'єктів дослідження, можливостей для зростання,
динамічного середовища); і значна кількість інших талановитих фахівців (синергетичні робочі середовища, що
полегшують інновації) [13].
Фасилітатори прийняття рішення («змінні другого порядку»), які впливають на рішення мігрувати,
проте не є визначальними, залежать від особистих якостей робітника та професійних обставин. Вони
включають: справедливу та щедру соціальну модель; стиль життя та фактори навколишнього середовища;
толерантне та безпечне суспільство.
Нарешті, важливе значення має т.зв. «загальний пакет імміграції», тобто правила імміграції та
процедури, які очікують мігранта після в'їзду у країну перебування. [Там же]. Загальний пакет імміграції може
справляти сильний вплив на рішення обрати пункт призначення, але не обов'язково визначає його. До найбільш
важливих Пападемітріоу відносить: (1) чіткі, чесні та прозорі правила імміграції; (2) шляхи постійного
проживання та громадянства; (3) визнання іноземних документів; (4) можливості для членів сім'ї. Найбільшу
роль у формуванні загального пакету імміграції відіграє уряд, який власне і встановлює правила гри на цьому
полі та контролює їх виконання. Саме від уряду залежить наскільки чітко, чесно і прозоро застосовуються ці
правила, наскільки зрозумілими вони є для іммігрантів, особливо що стосується їх прав та обов’язків.
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Важливу роль у прийнятті рішення про міграцію відіграють правила прийому мігрантів. Для робітника
важливо мати чітке уявлення про те, наскільки складно отримати дозвіл на роботу в країні, тобто, чи існує
візова політика; які процедури отримання права на в'їзд у вигляді візи; скільки часу здійснюються такі
процедури, і чи є вони громіздкими або досить швидкими; які витрати на процедури прийому; наскільки
доступною є інформація про процедури прийому [3]?
Не менш важливим чинником, що впливає на рішення робітника-іммігранта є перспектива отримати
дозвіл на постійне проживання та громадянство. Є країни, що надають візу лише на тимчасове проживання без
перспективи постійного проживання. А є інші країни, політика яких є більш гнучкою і які пропонують
іммігрантам пройти шлях від тимчасового до постійного проживання, виконуючи певні умови.
Серед пропонованих мігрантам прав важливе місце займають такі, як доступ до ринку праці та наявні
можливості для зміни роботодавців? Чи гарантує країна-реципієнт мобільність робочої сили? Чи існує зв’язок
між тривалістю законного проживання та захистом від вислання? Якщо так, то який цей зв'язок? Чи є
взаємопов'язаними дозволи на роботу та проживання, і якщо так, то яким чином? На яких умовах реалізується
рівноправне ставлення до громадян у країні перебування? Чи поширюється рівноправність на умови праці,
включаючи оплату праці та звільнення, а також допомогу бюро працевлаштування стосовно служб інформації
та консультування? Як забезпечується рівність в інших сферах життя, таких як визнання дипломів та інших
професійних кваліфікацій, соціального забезпечення, включаючи охорону здоров'я та пенсії, експорт набутих
пенсійних прав у треті країни, освіта та професійна підготовка, включаючи грант на навчання, житло, свободу
об'єднань та членство в них, податкові пільги, соціальна допомога, доступ до товарів та послуг тощо? Які
правові норми щодо возз'єднання сім'ї? Які правила для членів родини легального працівника-імігранта для
доступу на ринок праці? Наприклад, стаття 15 (6) Директиви Ради Європи 2009/50 / ЄС від 25 травня 2009 р.
Про умови в'їзду та перебування громадян третіх країн з метою висококваліфікованої праці (директива ЄС про
синіх картах), яка гарантувала членам сім'ї власників Blue Card можливість негайного доступу до
ринку праці [2].
Чи застосовуються будь-які інтеграційні вимоги? Чи гарантується вільний доступ на територію
приймаючої держави? Курси мови пропонуються безкоштовно / за розумною ціною, і чи такі курси обов'язкові
або добровільні? Відповіді на ці та інші питання містить Імміграційний портал ЄС, який надає інформацію для
громадян, які не є членами ЄС і бажають приїхати до ЄС [3].
Перелічені питання в першу чергу хвилюють робітника при прийнятті рішення про міграцію у певну
країну. Важливо відзначити, що сприятливі умови для імміграції формуються урядами країн і мають бути взяті
до уваги при формуванні імміграційної політики країни, яка зацікавлена у залученні іноземної робочої сили.
Проте не менш важливими є умови, які диктує економіка приймаючої країни, що знаходить вияв у поведінці
соціальних партнерів: роботодавців та профспілок приймаючої країни.
Профспілки ряду європейських країн неодноразово зверталися до урядів з вимогою забезпечити
дотримання прав людини в імміграційній політиці. У 2014 році Європейська Комісія закликала до «спільної
оцінки потреб» для кращого визначення галузей економіки та професій, які стикаються з труднощами,
пов'язаними із набором кадрів або недостатньою кваліфікацією працівників. 6 вересня 2016 року Європейська
конфедерація профспілок (ETUC) на надзвичайному засіданні Виконавчого комітету ETUC прийняла
рекомендації щодо Європейського стовпа соціальних прав та визначила потреби Європейської Бізнес Асоціації
у семи пріоритетних сферах. Це – чесна економіка для створення якісних робочих місць, справедливе
підвищення заробітної плати на роботі та економічна справедливість, забезпечення реалізації існуючих прав та
встановлення нових прав, чесна мобільність, захист переходів на ринку праці, соціальний захист та сильні
державні служби, інституційні зміни, які б забезпечили рівний акцент на просуванні соціальної Європи [10].
Підприємцям є бажаною чітка імміграційна політика, яка б дозволяла їм без зайвої бюрократичної
тяганини набирати тих іноземних працівників та професіоналів, яких вони потребують у своїй діяльності. Але
як може політика забезпечити, наприклад, певну термінову потребу у кваліфікованій робочій силі? Чи може
взагалі уряд оперативно реагувати на зміни у попиті на робочу силу. Адже своєчасність реагування має
вирішальне значення для забезпечення відповідності політичних заходів реальним потребам ринку праці.
Навіть найкращі системи аналізу ринку праці вимагають часу, щоб представити оновлену картину дефіциту
робочої сили.
Наприклад, Сполучені Штати не проводять систематичного аналізу потреб професійних навичок з
метою формування імміграційної політики. Остання не має переліку статистично виявлених професійних
дефіцитів і за деякими винятками не є схильною до орієнтації на певні професії. Навпаки, базовий підхід США
до системи імміграції на основі зайнятості полягав у тому, щоб делегувати роботодавцям рішення про те, які
професії потрібні. Але цей підхід працює за умови, що працівники та робочі місця відповідають широким
критеріям відбору, головним чином, спрямованим на регулювання освітнього рівня та заробітку працівниківіммігрантів. Основним підґрунтям для такого підходу є те, що роботодавці мають найкращі можливості для
правильного прогнозування попиту на навички та робочу силу.
Системи, керовані роботодавцями, надають фірмам та підприємствам свободу вибору працівників на основі
їх кваліфікації та досвіду роботи. Але ніхто окрім уряду не може встановлювати регулюючі параметри для
відбору, включаючи мінімальний рівень освіти або заробітну плату, яку потрібно заробити [13].
Міжнародне право надає державам привілеї для визначення умов прийому для негромадян на основі
принципу суверенітету. Відповідно до цієї прерогативи, для національних органів влади надзвичайно важливо
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визначити кількість та особистість осіб, які в'їжджають на їх території, і таким чином забезпечувати контроль
над ними. Такий контроль може здійснюватися у формі квот, вибіркової політики, що сприяє певним видам
іммігрантів (і запобігає небажаній міграції), і віз, які визначають тривалість перебування для осіб, які допущені.
Тривалі, громіздкі, непрозорі та дорогі процедури прийому дозволяють державним органам відкласти
процес прийняття рішень та надавати державним службовцям більше свободи дій, щоб вони могли оцінювати
кожну заявку на індивідуальній основі. Незважаючи на те, що для більшості держав економічне зростання та
поліпшення добробуту населення є дуже бажаними, слід пам'ятати про те, що уряди складаються з різних
міністерств, які мають різні, а часом і конкуруючі інтереси. Зрозуміло, що міністерство, яке займається
питаннями зайнятості, має інший політичний порядок денний, ніж міністерство, що відповідає за внутрішні
справи чи займається питаннями імміграційної політики. Крім того, національні органи влади, можливо, не
завжди усвідомлюють реальні потреби у робочій силі в економіці, і навіть якщо міністерства праці загалом
поінформовані, це не означає, що такі особливі потреби повідомляються. Нестача знань, прорахунки або
неправильне розуміння потреб ринку праці можуть стати значними перешкодами при формулюванні
імміграційної політики праці, яка в ідеалі повинна відповідати реальним вимогам до праці. [15].
Роль урядів - посередників між інтересами та рішеннями фірм, з одного боку, і окремими людьми та
суспільством в цілому, з іншого, шляхом формулювання умов для іноземних працівників для юридичного
доступу до їх територій посилює відповідальність національних держав. Очевидно, що інтереси зацікавлених
сторін стосовно того, як формувати імміграційну політику, є гнучкими і в значній мірі конкурують або навіть
суперечать один одному. Хоча держави мають монополію щодо визначення правил в'їзду та проживання для
іноземців, інші стейкхолдери виявляють велику зацікавленість у найманні іноземних громадян у стислі терміни
і без зайвого зволікання. Проте остаточне рішення щодо визначення та реалізації узгоджених правил приймає
законодавець, державні органи та державні службовці, які працюють над формуванням імміграційної
політики [6].
Висновки. Трудова міграція населення відбувалася впродовж усього нового і новітнього етапів
людської історії, і є всі підстави стверджувати, що вона буде продовжувати зростати і в майбутньому. Сучасний
етап розвитку глобалізованого світу створив можливості для інтеграції ринків праці. В той же час складна
мережа національних законів про імміграцію та прикордонний контроль обмежила мобільність людей через
кордони. Всупереч перешкодам зростаючі диспропорції в багатстві, доходах, безпеці людей, правах людини та
демографічних тенденціях у різних країнах все більше здійснюють тиск на міграцію. Також зростаючий попит
на робочу силу в розвинених країнах світу, усвідомлення взаємозв’язку між міграцією та розвитком економіки
спонукають уряди держав розробляти все більш складні та диференційовані міграційні режими.
Міграційна політика країн Європейського Союзу спрямована на гармонізацію інтересів основних
стейкхолдерів міграційного процесу: працівників-мігрантів, соціальних партнерів і урядів національних
держав. У сприянні розвитку переваг міграції вирішальна роль відводиться забезпеченню прав працівниківмігрантів. При цьому перевага надається молодій робочій силі всіх кваліфікацій та висококваліфікованій
робочій силі.
Україна має розробити привабливі та гнучкі мотиваційні програми із повернення осіб українського
походження на Батьківщину. Не варто виключати і можливість імміграції робочої сили, перш за все, з країн
пострадянського простору. Досвід країн ЄС розширює горизонт розуміння проблеми і в цій своїй якості може
бути корисним.
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СТРУКТУРА, РІЗНОВИДИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНИХ РИНКІВ
ВИСОКИХ ТЕХОНЛОГІЙ
Анотація. Статтю присвячено виявленню та визначенню закономірностей розвитку глобальних
ринків високих технологій. Зокрема впливу на ці ринки економічної кризи в міжнародних економічних
відносинах. Сьогодні відбувається новий етап у розвитку глобальної економіки, який поширює
світогосподарський простір. Висвітлюються питання дефініції глобальних ринків високих та нано-технологій,
і основі яких виділяється сукупний попит та сукупна пропозиція зокрема і на фактори виробництва, до яких
слід віднести і технології. Не останнім чинником розвитку глобальних ринків високих технологій є
інформатизація суспільства, коли від умов поширення інформації залежить обробка та формування новітніх
знань і технологічних рішень. Також на розвиток глобальних ринків високих технологій впливає ринкова
кон’юнктура. Перелічені чинники формують структуру, різновиди та закономірності еволюції глобальних
ринків високих технологій.
Ключові слова: глобальні ринки високих технологій, економічна криза, світогосподарський простір,
сукупні попит та пропозиція, інформатизація суспільства, ринкова кон’юнктура.
Остапенко Т.Г., к.э.н., доцент кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности предприятий
Национального авиационного университета
СТРУКТУРА, ВИДЫ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКОВ
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация. Статья посвящена определению закономерностей развития глобальных рынков высоких
технологий. А именно влиянию на эти рынки экономического кризиса в международных экономических
отношениях. Сегодня происходит новый этап в развитии глобальной экономики, который расширяет
мирохозяйственное пространство. Освещаются вопросы дефиниции глобальных рынков высоких и нанотехнологий, в основе которых выделяется совокупный спрос и совокупное предложение и на факторы
производства, к которым нужно отнести и технологии. Не последним фактором развития глобальных рынков
высоких технологий является информатизация общества, когда от условий распространения информации
зависит обработка и формирование новых знаний и технологических решений. Также на рынки высокий
технологий влияет рыночная конъюнктура. Перечисленные факторы формируют структуру, виды и
закономерности эволюции глобальных рынков высоких технологий.
Ключевые слова: глобальные рынки высоких технологий, экономический кризис, мирохозяйственный
простор, совокупные спрос и предложение, информатизация общества, рыночная конъюнктура.
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STRUCTURE, KINDS AND PATTERNS OF DEVELOPMENT OF GLOBAL MARKETS
OF HIGH TECHNOLOGIES
Abstract. The article is devoted to the identification and definition of the laws of development of global
markets of high technologies. In particular, the impact on these markets of the economic crisis in international
economic relations. Today, a new stage in the development of the global economy, which extends the global economic
space, takes place. The questions of the definition of global markets of high and nano-technologies are highlighted, and
on the basis of which the aggregate demand and aggregate supply are allocated, in particular, to the factors of
production, which should include technologies. Not the last factor in the development of global markets for high
technology is the informatization of society, when the conditions of dissemination of information depends on the
processing and formation of new knowledge and technological solutions. Also, the development of global markets for
high technology is influenced by market conditions. The above factors form the structure, varieties and patterns of
evolution of global markets of high technologies.
Key words: global markets of high technologies, economic crisis, world economic space, aggregate demand
and supply, informatization of society, market conditions.
Актуальність проблеми. Глобальні ринки високих технологій є новітнім інститутом у міжнародних
економічних відносинах. Як створений цей інститут, з яких елементів він складається та які закономірності їх
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побудови? Це питання, які постають у сучасному світі та за сучасного розвитку міжнародних економічних
відносини як середовища еволюції цього новітнього інституту.
Аналіз досліджень і публікацій. Філіпенко А.С. [11] у підручнику «Міжнародні економічні відносини:
теорія» надав визначення багатьом категоріям, зокрема МЕВ та міжнародними науково-технічним відносинам.
Дідківський М.І. [6] у навчальному посібнику приділив увагу розвитку міжнародного трансферу
технологій та аспекту формування на його основі глобальних ринків високих технологій.
Остапенко Т.Г. [9] у монографії визначила особливості міжнародних науково-технічних відносин та
міжнародних технолого-трансфертних операцій.
Бочан І.О. і Михасюк І.Р. [1] надали визначення міжнародних науково-технічних відносин та
охарактеризували патентний та ліцензійний процес у міжнародних економічних відносинах.
Дж. Данінг [10] розглянув глобальні ринки високих технологій через призму еклектичної парадигми
закордонних прямих інвестицій та трансакцій з передачі технологій.
Автори сучасної України визначають особливості розвитку міжнародного трансферу технологій та
глобального технологічного середовища. Так, Виноградова О.В. [2] характеризує регулятивний аспект розвитку
трансферу технологій у зовнішньому середовищі, Левкіна Р.В. [5] визначає особливості трансферу технологій у
аграрному секторі, Мусіна К.В. [7] пов’язує міжнародний трансфер технологій з інноваційним сектором
національної економіки.
Метою статті є визначення та характеристика структури, різновидів та закономірностей глобальних
ринків високих технологій для можливого окреслення участі України у цих ринках та формування теоретичної
основи для розвитку міжнародних науково-технічних та трансфертних відносин в цілому.
Виклад основного матеріалу. На початку нового тисячоліття глобалізація світового ринку викликала
в більшості розвинутих країн глибоку економічну кризу, яка настала після періоду довготривалого зростання.
Багато країн були не готовими до нових технологічних змін, інноваційних викликів часу.
Наразі останнім періодом настає новий етап у розвитку глобальної економіки. Характерними ознаками
цього етапу є такі:
1) відкритість економіки;
2) утворення системи міжнародних наддержавних організацій, діяльність яких покликала забезпечити
стабільний та збалансований економічний розвиток: ООН, Світовий банк, МВФ, ЄС, Паризький та
Лондонський клуби тощо;
3) виникнення та інтенсивний розвиток транснаціональних корпорацій (ТНК), які все більшою мірою
визначають міжнародну промислову, інвестиційну та торговельну політику;
4) наявність розвинутої сфери міжнародної торгівлі, міждержавного переміщення робочої сили,
капіталу, технологій;
5) функціонування самостійної міжнародної фінансової сфери, не пов’язаної з міжнародною торгівлею
та міжнародним рухом чинників виробництва.
Слід зауважити, що світове господарство з самого початку базується на регіональному рівні –
об’єднанні груп країн у регіональні союзи (наприклад, ЄС). Формуючись на базі всесвітнього поділу праці,
єдиний світогосподарський простір втягує у свою орбіту національні господарства та їх підсистеми, закладаючи
тим самим основи глобальної господарської інтеграції країн.
Інтеграційна складова міжнародних економічних відносин впливає на розвиток глобальних ринків
високих технологій. Звернемося до класичного визначення такої категорії, як міжнародні економічні відносини.
Отже, міжнародні економічні відносини – є сукупністю господарських зв’язків між міжнародними
економічними організаціями, міжнародними інтеграційними формуваннями, окремими державами,
внутрішніми регіонами та галузями, підприємствами та особами з приводу виробництва, розподілу та обміну
товарів і ресурсів між ними. [11] Основними формами міжнародних економічних відносин є:
a) міжнародна торгівля;
b) міжнародні валютно-фінансові відносини;
c) міжнародні інвестиційно-виробничі відносини;
d) міжнародні науково-технічні відносини;
e) міжнародна міграція робочої сили.
Формою, що відповідає за здійснення відносин у межах глобальних ринків є міжнародні науковотехнічні відносини. За змістом міжнародні науково-технічні відносини (МНТВ) є комплексом взаємозв’язків,
що виникають на різних рівнях світового господарства, і які безпосередньо торкаються процесу наукових
досліджень і розробок, а також використання вже існуючих практичних науково-технічних знань – технологій.
Сутність МНТВ загалом визначається процесом передачі знань і технологій іноземним підприємствам
чи окремим особам. Винайдені за кордоном та використані такі знання є екзогенним чинником розвитку
економічної системи. Як відомо, технологія є фактором виробництва, що використовується для виготовлення
певної кінцевої продукції, і тому країна, залучаючи іноземну технологію, включається до міжнародного руху
факторів виробництва. [9, с. 36-37]
Глобальні ринки високих технологій є середовищем здійснення МНТВ. Глобальні ринки високих
технологій – це сукупність відносини щодо взаємовигідної та еквівалентної передачі такого фактору
виробництва, як технологія між суб’єктами глобальної економіки. Перш ніж визначати категорію «високі
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технології», наголосимо на тому, що ринки в цілому характеризуються на сучасному етапі
процесом глобалізації.
Глобалізацією ринків називають процес об’єднання історично відокремлених і відмінних між собою
національних ринків в один великий ринковий простір [1, с. 99-100]. Смаки та вподобання споживачів різних
націй починають змінюватися у напряму певної глобальної норми і таким чином сприяють утворенню
глобального ринку.
Ринки високих технологій також характеризуються співвідношенням попиту та пропозиції на високі
технології. А. Кірєєв [3, с. 16-36] зазначає, що з неокласичної теорії макроекономіки відомо, що попит і
пропозиція на конкретний товар урівноважують одне одного, що проявляється у виникненні ціни рівноваги.
Якщо перейти від розгляду попиту та пропозиції на конкретний товар чи фактор виробництва до розгляду
попиту та пропозиції в суспільстві в цілому, то необхідно враховувати попит та пропозицію на всі товари та
фактори виробництва та сукупний рівень всіх цін. В міжнародній економіці сукупний попит та сукупна
пропозиція трактуються широко – як абстрактні величини, що характеризують обсяги сукупної пропозиції всіх
товарів і факторів виробництва в національних і міжнародних масштабах у залежності від певної узагальненої
світової ціни на них.
Іншими словами, сукупний попит – це обсяг виробництва товарів, який споживачі готові колективно
придбати за існуючого рівня цін, або сукупний попит на фактори виробництва – це обсяг факторів
виробництва, які можуть бути застосовані у виробничому процесі при існуючому рівні цін на них.
Функціонально сукупний попит на фактори виробництва пред’являється з середини країни та з-за кордону:
всередині – з боку споживачів факторів виробництва, які є потенційними виробниками кінцевих товарів та
послуг. З-за кордону – це попит на фактори виробництва з боку іноземних споживачів. Відповідно сукупний
попит на фактори виробництва складається із закупівель факторів виробництва підприємствами, людьми,
урядами національними та закордонними.
Почнемо з аналізу попиту на фактор виробництва окремих підприємств. Відомим є положення, що
криві попиту на фактори виробництва мають негативний нахил так само, як криві попиту на готові товари [12].
Припустимо, що підприємство виробляє свою продукцію за допомогою двох ресурсів: капіталу (К) та праці (L),
які воно купує (наймає) за цінами r (процентної ставки за капітал) і w (ставки заробітної плати). Ще одне
припущення, що в короткому періоді капітал підприємства зафіксований і випуск продукції визначається
зміною змінного фактора – праці (L).
Підприємство вже найняло певне число робочих і хотіло б знати, чи рентабельно найняти ще одного
робітника. Наймання цього робочого має сенс, якщо додаткова виручка підприємства при цьому буде більше
додаткових витрат. Додаткова виручка, принесена використанням додаткової одиниці праці, називається
граничною виручкою від граничного продукту праці (фактора) – MRPL .
MRPL – це обсяг додатково випущеної за допомогою додаткової одиниці праці продукції, помножений
на величину додаткової виручки, отриманого при додатковій одиниці продукції. Додатковий випуск продукції є
граничним продуктом праці МРL. Таким чином, [12]
MRPL = MPL MR
(2.1)
Цей важливий результат має силу для будь-якого конкурентного факторного ринку незалежно від того,
чи є ринок готової продукції конкурентним, чи ні. Однак, для того вивчити характеристики MRPL краще всього
почати з випадку, коли не тільки факторний, але й товарний ринок характеризується досконалою конкуренцією.
На конкурентному товарному ринку фірма продасть весь свій випуск продукції за ринковою ціною Р.
Гранична виручка від продажу додаткової одиниці продукції буде також Р. В цьому випадку граничний виторг
від граничного продукту праці, або цінність граничного продукту праці, дорівнює граничному продукту праці,
помноженому на ціну продукції [12]:
MRPL = MPL*P
(2.2)
Концепція граничної виручки від граничного продукту праці допомагає аналізувати рішення
підприємства про зайнятість. Якою б мірою не був конкурентний ринок готової продукції, граничний виторг від
граничного продукту праці вказує нам, скільки підприємство буде готове платити, щоб найняти додаткову
одиницю праці. До тих пір, поки MRPL вище, ніж ставка заробітної плати, підприємство згодне наймати
додаткову робочу силу. Якщо гранична виручка від граничного продукту праці менше ставки заробітної плати,
підприємство повинне звільнити частину своїх працівників. Тільки коли гранична виручка від граничного
продукту праці дорівнює ставці заробітної плати, підприємство використовує таку кількість праці, яка
забезпечує максимум прибутку. Зауважимо, що обсяг попиту на працю зростає в міру того, як ставка заробітної
плати падає.
Коли підприємство одночасно приймає рішення про обсяги застосування двох або більшого числа
змінних факторів виробництва, проблема вибору стає складнішою, тому що зміна ціни одного фактора
спричиняє зміну попиту на інші. Припустимо, що для виробництва сільськогосподарської техніки необхідні
праця та спеціалізоване обладнання, які (в довготривалому періоді) є змінними факторами виробництва. З
падінням ставки заробітної плати підприємство погодиться використовувати більшу кількість праці, навіть
якщо його капітальне обладнання залишиться незмінним. Але оскільки праця стає дешевше, граничні витрати
виробництва сільськогосподарської техніки впали та зробили рентабельним збільшення випуску підприємства.
В результаті підприємство, ймовірно, вирішить інвестувати кошти в придбання додаткового обладнання, щоб
збільшити свою виробничу потужність. Збільшення потужності зрушить криву граничної виручки від
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граничного продукту вправо, що, в свою чергу, збільшить обсяг попиту на робочу силу і так далі до тих пір,
поки процес зміни підприємством обсягів використання робочої сили і обладнання не закінчиться.
Розглянемо тепер формування ринкового попиту на фактори виробництва. Відомою є процедура
побудови кривої ринкового попиту для таких товарів, як продовольство чи одяг. Вивчаючи будь-який товарний
ринок, йшлося про одну певну галузь виробництва. Однак будь-який фактор виробництва, наприклад,
кваліфікована праця, потрібен підприємствам багатьох галузей. Щоб отримати криву сукупного ринкового
попиту на працю, ми спочатку повинні визначати попит щодо кожної галузі на нього і потім просумувати
галузеві криві попиту по горизонталі.
Так, зазначимо, що сукупний попит на технології також залежить від ціни на неї в міжнародному
конкурентному середовищі, чим нижче ціна на неї тим попит вище. В міжнародному середовищі поширюється
інноваційна технологія, тобто така, що вже позитивно була впроваджена на підприємствах різних країн світу.
Коли в стадії дифузії технологія знижує ціну і оплата роялті чи паушальних платежів знижується. Поширення
технології є заключним етапом інноваційного розвитку та передбачає вплив на конкурентоспроможність і
окремих підприємств і цілих країн у міжнародному середовищі. Попит на технологію залежить від рівня
розвитку інноваційної системи країни. Чим вищій рівень її розвитку, тим активніше продаються технології для
одержання додаткового доходу. Спочатку технологія поширюється в межах країни, а потім постачається за
кордон. Попит на внутрішні технології визначається потребою у виробництві даної продукції. Так, якщо попит
на продукцію є, але виробництва товарів не має в середині країни, то відбувається імпортозаміщення і
національні товаровиробники поступово заміщують імпорт національним виробництвом даної продукції.
Імпортозаміщення відбувається у довгостроковому періоді. І сукупний попит на імпортну продукцію також
впливає на довгострокові зміни у виробничій системі. Перейдемо до аналізу сукупної пропозиції, як обсягу
виробництва товарів, які виробники готові колективно запропонувати на ринок за існуючого рівня цін. Сукупна
пропозиція факторів виробництва - це складена історично концентрація факторів виробництва на території
певної країни, коли ця концентрація передбачає можливість повного використання цих факторів як всередині
країни, так і за її межами.
За змістом пропозиція – це спроможність та бажання продавців запропонувати певну кількість товару
за даною ціною. Пропозиція характеризується, в першу чергу, її величиною, тобто – кількістю товарів, яку
продавці хочуть та можуть продати по даній ціні. Таким чином, у них має бути бажання (погодження продати
товар по даній ціні) та можливість (наявність необхідної кількості товарів) для продажу товару в даній
кількості. Можна розглядати як індивідуальну пропозицію (пропозицію конкурентного товару), так і загальну
величину пропозиції (пропозицію всіх продавців, які присутні на ринку). В економіці досліджується, в
основному, загальна величина пропозиції на певний
товар. У макроекономіці також розглядається сукупна
пропозиція – загальна величина пропозиції всіх товарів всіма продавцями, які діють на даному ринку.
Сукупна пропозиція на високі технології – це загальна величина пропозиції всіх технологій в умовах їх
дифузії, коли технологія стає мультиплікатором розвитку національної економіки та підвищення рівня її
конкурентоспроможності. Із зростанням ціни на технологію зростає кількість її продажів, а також із зниженням
ціни на технологію вона поширюється більш інтенсивно. Так, зниження ціни на технологію призводить до
збільшення випадків пропозиції цієї технології у міжнародному середовищі.
Відомо, що існує закон пропозиції – закон згідно з яким при збільшенні ціни на товар пропозиція цього
товару підвищується за інших незмінних факторах. Закон пропозиції може мати виключення. Так, для цілого
ряду товарів стримуючим фактором зростання виробництва є обмеженість ресурсів. За досягнення межі
максимального використання ресурсів жодне зростання цін не зможе збільшити виробництво, а з ним
пропозицію товарів. Так, технологія диктує чи є виключення у законі пропозиції. Така ексклюзивна технологія
поширюється у міжнародному середовищі не досить інтенсивно, оскільки на її впровадження необхідні
дефіцитні фактори виробництва, більше використання яких (за теоремою Хекшера-Оліна-Самуельсона)
призводить до зниження цін на дефіцитні фактори та на саму технологію.
Існують нецінові фактори пропозиції (нецінові детермінанти пропозиції) – фактори, що впливають на
величину пропозиції, і не пов’язані з ціною товару. При зміні нецінових факторів змінюється величина
пропозиції за заданих величин ціни; таким чином, змінюється крива пропозиції. В цьому випадку зазвичай
йдеться про зміщення кривої пропозиції. При зростанні пропозиції крива зміщується вправо, при зменшенні –
вліво. До нецінових факторів відносять:
− рівень технології, коли розвиток технології призводить до підвищення рівня ресурсовіддачі – на
одиницю ресурсів можна одержати більше продукції. Наприклад, впровадження поточної лінії призводить до
того, що випуск продукції у розрахунку на одного працівника зростає. Таким чином, із зростанням рівня
технології зростає виробництво товарів, а значить, і їх пропозиція. Це фактор, однак, мало впливає на ті товари,
при використанні яких необхідною є ручна праця та використання традиційних технологій;
− ціни ресурсів, коли їх ціни суттєво впливають на величину пропозиції. Зростання цін на ресурси
викликає зростання собівартості продукції, і, як наслідок, збільшення ціни, за якою виробники готові продавати
свої товари. Таким чином, ціна на ресурси знаходиться у зворотній залежності до величини пропозиції товару;
− величина податків, адже податки впливають на прибуток виробника; для того, щоб компенсувати
зростання податків, виробники збільшують ціну продукції. Цей фактор є найбільш значимим для тих товарів,
які оподатковуються високим податком. Наприклад, держава зазвичай обкладає великими податками
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виробництво алкогольних напоїв і тютюнових виробів, з тим, щоб обмежити споживання цих товарів, або
також вироби із хутра диких тварин – з тим, що усунути їх винищення;
− кількість виробників, при збільшенні числа виробників певного продукту пропозиція буде
зростати. Проте і в цьому випадку необхідно враховувати обмеженість ресурсів. Зі зростанням кількості
виробників відбувається вичерпання дешевих ресурсів. Підприємства, що з’являються на ринку, вимушені
будуть використовувати більш дорогі ресурси, наприклад, при вичерпанні ресурсів місцевої сировини
необхідно буде її завозити з далеку, що збільшить витрати. Такі товари вже невигідно продавати за звичайною
ціною, а це означає, що пропозиція за даною ціною не збільшиться.
− очікування виробника, коли пропозиція може змінюватися в залежності від споживчих очікувань
відносно майбутніх цін на товари, сировину, зміни податкових ставок тощо. Наприклад, фермери можуть
притримувати продаж пшениці, очікуючи, що ціна на неї збільшиться. Однак можливий й зворотній ефект - в
очікуванні підвищення цін виробники можуть нарощувати виробництво. Цей фактор достатньо складно
врахувати.
− ціни на інші товари, виробники знаходяться у постійному пошуку більш вигідного вкладання
капіталу. При підвищенні ціни на певний товар він стає привабливим для капіталовкладень, і відбувається
притік капталу в сферу його виробництва. Таким чином, одним з нецінових факторів пропозиції товару є ціни
на інші товари: якщо вони зростають, буде відбуватися відтік капіталу в сферу їх виробництва, і, відповідно,
зменшення пропозиції даного товару, і навпаки. Цей фактор є найбільш значимим для товарів із подібними
умовами виробництва, оскільки в цьому випадку перехід на інший вид продукції не вимагає великих витрат.
Оскільки ринки є сукупністю відносин з приводу формування попиту та пропозиції, то ринки високих
технологій передбачають створення умов для попиту та пропозиції на високі технології. Слід зауважити, що
крім високих технологій є також і традиційні технології, які використовуються в традиційних галузях
виробництва. До традиційних технологій та галузей відносять текстильну, швейну, взуттєву, меблеву,
продуктів харчування. В цих галузях знаходяться способи виготовити продукцію з найнижчими видатками,
виготовивши її на основі екологічних технологій. Проте, зазначимо, що існують новітні технології щодо
виробництва тканин, одягу чи взуття. Ці новітні технології можуть використовувати нано-чинник (у
виробництві пряжі чи волокон) і таким чином, поєднуючи їх з підвищеною екологічністю, стають також
високими технологіями. Світ змінюється і вчорашній індустріальний виробничий процес перетворюється на
нано-технологічний чинник розвитку певної традиційної галузі.
Крім чинника кон’юнктури (співвідношення попиту та пропозиції) є також географічний
(територіальний) чинник розвитку глобальних ринків високих технологій та інформаційний чинник. Слід
зазначити, що системоутворюючу роль у сітогосподарських процесах та у формуванні глобальних ринків
відіграють відповідно до чинників географічне, суспільно-економічне та інформаційне середовище.
Отже, географічне середовище представляє для потреб господарства землю (і як засіб праці, і як
технологічно операційну базу) і все різноманіття мінеральних і природно-кліматичних ресурсів.
Функціонування техніко-економічної інфраструктури тісно пов’язане з використанням можливостей ресурсів
планети. Для глобальної економіки особливо важливим є функціонування в цьому середовищі підсистеми
транспорту – матеріальної бази реалізації міжнародного поділу праці. Також значення має міжнародний чинник
поділу інших факторів виробництва. Ресурсна база, присутня в даній країні, диктує використання таких певно
спрямованих технологій. Так, якщо в країні є надлишок праці, то (згідно з теоремою Хекшера-Оліна)
використовуються працеємні технології, які можуть залучати відносно більше праці у порівнянні з капіталом чи
корисними копалинами. Якщо ж природа наділила країну багатими природними ресурсами, такими, як,
скажімо, фосфорні руди, то виробники будуть купувати чи винаходити такі технології обробки даної руди, які б
постачали на світовий ринок продукцію переробки саме фосфорної руди. Та ощадливу технологію видобутку
цього сировинного ресурсу.
Географічне різноманіття пропозиції технологій залежить також і від чинника навчання та поширення
інформації. Для японців, які не мають значної кількості ресурсів було актуальним питанням виготовлення
кінцевої продукції з найнижчими видатками та із застосуванням імпортованої сировини (металевої руди,
бокситів тощо). Крім того, японці використали технології, запатентовані в інших країнах світу і стали сучасним
лідером глобальних ринків високих технологій. Це приклад включення національних ринків високих
технологій до їх глобальних ринків.
Нові індустріальні країни 80-90-х років ХХ століття, такі як Південна Корея, Сінгапур, Тайвань та ГонКонг, почали використовувати технології промислово розвинутих країн світу, перетворюючи їх на прогресивні
технологічні рішення. Такі країни, як Україна, з економікою на етапі трансформації, є виробниками технологій
без актуалізації їх впровадження у виробництві.
Крім того, є дослідження Дж. Даннінга під назвою «Еклектична парадигма», в якому присутні переваги
власності, переваги інтерналізації та переваги розміщення. Парадигма засвідчує, що транснаціональні
корпорації створюються зокрема тоді, коли є доступ до ресурсів. ТНК розглядають весь світ як арену
застосування своїх дій. Так, якщо в певній країні є запаси корисних копалин, то ТНК буде намагатися одержати
вихід саме на ці ресурсні ринки. Також може бути доступ до передової технології або можливість застосування
власних високих технологій в діяльності ТНК.
У суспільно-економічному середовищі важливим є врахування особливостей співвідношення укладів
та систем власності, характеру взаємодії держави та приватного капіталу (зокрема національного капіталу та
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ТНК), з рештою, особливостей співвідношення політичних (геополітичних) та економічних (геоекономічних)
сил, за якими стоять політичні, економічні та стратегічні інтереси тих чи інших держав та їх керуючих еліт.
Співвідношення суспільних укладів і систем власності показує, кому належить багатство і реальна
влада в тій чи іншій країні. У світі ще збереглися регіони з дофеодальними укладами, де значним залишається
вплив родоплемінної общини, а владу тримають в руках племені вожді. Мова йде про більшість країн Тропічної
Африки, острівні території Океанії тощо. У десятках країн велике значення мають феодальні системи власності.
Особливо це характерно для мусульманського світу, але і в Південно-Східній Азії та в країнах Латинської
Америки вагомим залишається господарство поміщиків чи господарство латифундії.
Але більше половини економічного потенціалу сконцентрована в країнах, де система власності
представлена державно-корпоративними комплексами. Структуроутворюючими елементами таких комплексів
є, з одного боку, корпорації та комерційні банки, значна частина яких об’єднана у фінансово-корпоративні
групи, з іншого – державні установи (міністерства, комітети, ради, комісії, держбанки тощо). Багатство
концентрується в руках великих фірм. Вони стають власниками основних фондів і навіть землі та інших
природних ресурсів, зростає їх фінансова могутність. Корпоративний комплекс, особливо фінансовокорпоративні групи, прямо чи непрямо керують виробництвом, контролюють політику, впливають на сфери
культури, освіти, науки. Розвиток господарства в країнах з могутніми державно-корпоративними комплексами
виходить за межі національних ринків. Інтернаціоналізація господарського життя стимулювала посилення
системоутворюючої ролі в світовому господарстві ТНК. Це, як правило, великі виробничі концерни, торгові чи
фінансової корпорації, сферою діяльності яких став весь світ. До того ж в цьому середовищі останнім часом
системоформуючу роль все більше відіграють світові фінансові інститути та міжнародні координаційні органи
– Світовий банк, МВФ, СОТ, а також центральні банки провідних країни.
Все більш вагоме значення у світогосподарських процесах набуває інформаційне середовище, що є
проявом повороту до існування ноосферної цивілізації. Сутність не лише в глобалізації потоків різноманітної
інформації. Формується єдине поле ідей, наукового знання, відбувається взаємопроникнення систем цінностей,
стереотипів поведінки, духовних досягнень людства. Відбувається зростання виробництва та розвиток
глобальних ринків, що в значній мірі пов’язане з активізацією інформаційного поля: завдяки кіно, телебаченню,
рекламі у глобальному масштабі розповсюджуються стереотипи споживчого товариства економічно
розвинутих країн. Сьогодні стимулювання попиту на споживчому ринку і, схоже, функціонування глобальних
систем маркетингу вже неможливі без відповідного інформаційно-рекламного забезпечення.
Слід зауважити, що доступ до інформації є базисним чинником формування конкурентоспроможності
національної економіки. Інформатизація суспільства є фактором активізації навчання, що в свою чергу впливає
на актуалізацію МНТВ. При інформатизації суспільства основна увага приділяється комплексу заходів,
спрямованих на забезпечення повного використання достовірного, вичерпного і своєчасного знання у всіх
видах людської діяльності. Технологія є також знанням і основа поширення технології – це інформатизація
суспільства. Але технологізація суспільства є процесом перетворення існуючих знань на такі, що можуть бути
використані у виробничому процесі. Інформатизація є явищем ширшим за технологізацію. В умовах переходу
до постіндустріальної економіки
за висновками відповідних експертів, саме вони є інформаційною
економікою, принципом якої є «якщо ми знаємо – ми озброєні». Слід зауважити, що інформатизація
суспільства має бути тісно пов’язана з осучасненням процесу навчання. Так, освітня сфера має змінюватися
згідно з винайденням новітніх знань і у сфері фундаментальних досліджень, і у сфері прикладних досліджень.
Досить консервативна сфера навчання (особливо загально-середнього) має змінюватися відповідно до
поширення знань в різних сферах діяльності людини та її освіти. Відомо, що 20 років тому комп’ютерізація
була мрією всіх освітян. Сьогодні навіть дошкільнятко володіє комп’ютером. І сьогодні вимоги до навчання
відмінні від тих, що існували ще 10-20 років тому. Крім того, у вищій освіті – в університетах, з’являються нові
спеціальності, нано-технологічні зокрема. І університети мають бути в авангарді технологічних змін та
самотужки їх продукувати.
Слід наголосити, що МНТВ включає комерційну та некомерційну форми передачі технологій. І
некомерційна форма передачі технологій передбачає обмін інформацією щодо певних знань, які винайдені в
різних регіонах світу державними та корпоративними установами, або окремими креативними дослідниками.
Але найбільш прибутковою є комерційна форма передачі технологій між підприємствами та іншими
прибутковими суб’єктами. Отже, підприємства передають один одному технології на основі трансфертних
платежів – роялті та паушальних платежів. Такі форми відносин також можна розглядати як складову
інформатизації суспільства на комерційній основі. Крім технологій промислового призначення є також знання
управлінського напряму використання. Такі знання мають бути поширені в національному та міжнародному
інноваційному середовищі. Наприклад, інновація щодо використання бізнес-процесів – це вимога сьогодення.
Або створення синегрійного ефекту від впровадження технологій на підприємствах одного холдингу. В Україні
підприємницький сектор є найбільш активним щодо впровадження інновацій, в основі яких лежать високі
технології, але зв’язок «університет-підприємство» не налагоджений. Певні ВНЗ створюють свої технологічні
парки для впровадження власних технологій у бізнесовому середовищі.
Зауважимо, що ринок є середовищем здійснення економічних відносин. Так, за визначенням вчених
політекономії [8, 160-198]: «ринок – досягнення всього людства на всіх етапах його розвитку до найвищих
форм суспільного прогресу. Ринкове господарство є середовищем, «атмосферою», в рамках і за допомогою
яких відтворюються та панують відносини і зв’язки товарного виробництва. Саме вони є тим «робочим
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одягом», в якому діють економічні закони суспільного виробництва, тобто утверджується природний хід
господарського життя суспільства».
Найзагальніші елементи ринкової економіки складають:
− багатоукладність економіки, різноманітність форм власності;
− ринковий механізм саморегулювання;
− державне регулювання;
− рівень і стан ринкової свідомості.
Зауважимо, що елементи ринкової економіки є елементами глобальних ринків, які перетворюються
на такі:
− багатоукладність глобальної економіки та різноманітність форм власності;
− ринковий механізм саморегулювання;
− світовий рівень міждержавного регулювання міжнародних економічних відносин;
− рівень і стан ринкової свідомості.
Суб’єктами глобальних ринків можуть бути:
1) практично кожний індивідуум як фізична особа, що не обмежена законом у правосуб’єктності та
дієздатності;
2) групи громадян (сім’ї, партнери);
3) трудові колективи;
4) юридичні особи всіх форм власності;
5) органи державної влади, як регулюючі суб’єкти;
6) урядові та неурядові об’єднання країн;
7) міжнародні економічні організації.
Об’єктом глобальних ринків високих технологій є фактор виробництва, інколи специфічний товар –
технологія, зокрема висока.
Предмет глобальних ринків високих технологій – середовище здійснення міжнародних науковотехнічних відносин, що формується діяльністю різних ринкових суб’єктів, які, у свою чергу, створюють попит
та пропозицію на об’єкт ринку – високі технології.
Процес розвитку глобальних ринків високих технологій визначається еволюцією ринкової
кон’юнктури. Кон’юнктура (від лат. conjuncture – поєднання обставин, що створюють загалом часову ситуацію)
– поняття, що застосовується в різних галузях дослідження. Ми говоримо: політична, соціальна, військова,
економна та ринкова кон’юнктура. За найбільш загальним визначенням, кон’юнктура – це сукупність факторів
та обставин, які формують стан певного середовища та впливають на здійснення і результати процесів, які
відбуваються в цьому середовищі [4, с. 70]. Кон’юнктура описує процес розвитку глобальних ринків. Так,
виділяють загальногосподарську та ринкову кон’юнктуру.
Загальногосподарська кон’юнктура характеризує стан всього світового господарства в цілому чи
економіки певної країни за певний період. Вона виступає зовнішнім середовищем для ринкової кон’юнктури і
формує розвиток останньої через складний комплекс процесів та явищ, які відбуваються в окремих регіонах,
системах господарства і у світі в цілому. Фактори, що впливають на загальногосподарську кон’юнктуру,
прийнято ділити на дві групи: постійно діючі та тимчасові.
До постійно діючих факторів відносять: природний потенціал країн (запаси природних ресурсів,
зокрема гідроресурси, кліматичні фактори, якісний стан навколишнього середовища); економічний потенціал
країн (галузева структура, якісні та кількісні характеристики виробничих потужностей, експортні можливості
тощо); демографічний потенціал країн (чисельність населення, рівень життя тощо); правові режими країни та
груп країн; міжнародне правове середовище; стабільність міжнародної валютної системи і національних
валютно-фінансових систем; стан міжнародних і національних валютно-фінансових і кредитних відносин;
наявність і характеристика міжнародних і національних систем і механізмів регулювання торгівлі й економки в
цілому; політичні, культурні, релігійні та інші особливості країн.
Ці постійно діючі фактори впливають на формування глобальних ринків високих технологій. Так, від
правового режиму в країні залежить чи буде перспективним даний напрям технологічного пошуку, чи
видаються кредити під венчурні проекти на основі високих ризикованих технологій. Постійно діючі фактори
впливають на всі підприємства, установи та окремих дослідників, які здійснюють науковий пошук. На кожний
такий суб’єкт глобальних ринків високих технологій впливають по-різному ринкові чинники, зокрема галузеві,
ринкові та країнні, про що йдеться нижче.
До тимчасових факторів відносяться процеси й явища, які носять або взагалі непередбачуваний, або
важко передбачений характер, і дія яких порушує та частіше за все негативно впливає на існуючі торговельні
відносини. Мова йде про стихійні лиха, природні катаклізми, техногенні катастрофи, війни, революції, озброєні
конфлікти, неочікувані рішення міжнародних організацій та урядів країн. В контрактах ці фактори носять назву
«обставини нездоланної сили» (force major), які перешкоджають виконанню сторонами зобов’язань
за договором.
Ринкова кон’юнктура характеризує ситуацію на світовому ринку в цілому, на ринку окремих товарів та
технологій чи на внутрішніх технологічних ринках країн. Вона виступає як результат взаємодії різних
(головним чином економічних) факторів, які визначають в кожний даний момент положення на конкретних
ринках і які обумовлюють напрям, хід та результат комерційної діяльності на цих ринках високих технологій.
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Фактори, що впливають на ринкову кон’юнктуру, зазвичай поділяють на три групи: галузеві, ринкові,
країнні. Рух, зміна та розвиток ринкової кон’юнктури відбувається в певних просторових межах, а саме: - в
країнах і групах країн; - на відповідних глобальних ринках; - в певних галузях виробництва. Саме в рамках
галузі, ринку, країни (групи країн) розвивається процес суспільного відтворення та формується ринкова
кон’юнктура під впливом факторів – характерних особливостей, ознак, показників розвитку цих середовищ.
Отже, галузеві фактори – галузеві технологічні особливості та показники наукоємності виробництва
товарів чи послуг: динаміка виробництва на основі існуючої технологій та управлінського ноу-хау; галузева
технологічна структура; динаміка зовнішньої торгівлі продукції окремих високотехнологічних галузей;
ціноутворення на технологію на конкретних галузевих ринках; інноваційна діяльність підприємств в окремій
галузі. Кожній галузі властива власна номенклатура продукції і послуг, які можуть бути продані на
відповідному глобальному ринку високих технологій.
Ринкові фактори – попит і пропозиція на технологію та високотехнологічні товари, рівень цін, рівень
монополізації технологічних ринків, умови конкуренції, вимоги ринку до технологічних рішень щодо
виробництва певного товару. Країнні фактори співпадають з постійно діючими факторами
загальногосподарської кон‘юнктури. Взаємодія цих факторів і створює ринкову кон’юнктуру.
Дослідження ринкової кон’юнктури дає відповідь на основні питання комерційної діяльності: де, кому,
у кого, коли, яким чином та за якою ціною купити чи продати технологію чи відповідні товари та послуги.
Повна оцінка цього виду кон’юнктури передбачає ретроспективний аналіз її факторів і системи показників
(кількісних та якісних) в динаміці за певний період, виділення закономірностей, тенденцій і перспектив її
розвитку.
Нерівномірність та протиріччя розвитку світового господарства викликають часті коливання ринкової
кон’юнктури. Достатньо зміни одного фактора, щоб вона була приведена у дію. Під дією визначених факторів
ринкова кон‘юнктура в кожний певний момент свого розвитку може складатися сприятливо чи несприятливо
для продавця (покупця). В залежності від цього розрізняють високу, низьку та в’ялу кон’юнктуру ринку.
Вирішальний вплив на формування цих різновидів ринкової кон’юнктури здійснюють два важливіших
ринкових фактори – співвідношення попиту та пропозиції на ринку високих технологій та рівень ринкових
цін на них.
Висока ринкова кон‘юнктура відображає стан та розвиток ринку, характерними рисами якого в певний
період є:
− пожвавлення попиту на високі технології на глобальному ринку та початок підвищення ринкових
цін на ці високі технології;
− посилення ділової активності на глобальному ринку і зростання кількості укладених контрактів на
продаж технологій;
− перевищення попиту на високі технології над їх пропозицією;
− наявність можливості продажу дефіцитних, або так званих інвестиційних технологій за вкрай
високими, спекулятивними цінами.
Таким чином, висока ринкова кон’юнктура характеризує «ринок продавця», коли попит перевищує
пропозицію. Низька ринкова кон’юнктура, навпаки, характеризує «ринок покупця», коли пропозиція перевищує
попит. В’яла кон’юнктура характеризує відносну рівновагу попиту та пропозиції.
Зауважимо, що ринок як складне полісистемне утворення має надзвичайно багату структуру. Глобальні
ринки високих технологій також відрізняються різними складовими: за об’єктом, за суб’єктами, за
середовищем, за наявності інфраструктури.
Так, за об’єктом розрізняють такі складові глобальних ринків високих технологій:
I. глобальні ринки новітньої технології, яка не використовувалася і є абсолютно новою та
ризикованою;
II. глобальні ринки інноваційної технології, яка уже була впроваджена і принесла прибуток її
впроваджувачам;
III. глобальні ринки ноу-хау, як управлінського знання, що позитивно сприяло впровадженню основної
технології;
IV. глобальні ринки новітньої техніки, яка постачається для запуску виробничого процесу, коли сама
техніка є новітнім технологічним рішенням;
V. глобальні ринки інжинірингових послуг, коли послуги новітніх інженерів розглядаються як
передача новітньої технології;
VI. глобальні ринки брендів та супутніх назв товарів та підприємств.
За суб’єктами глобальні ринки можуть виділяти такі структурні одиниці:
I. глобальні ринки державних інститутів та їх поєднань, коли держава і продає і купує технології;
II. глобальні ринки наукових установ, коли попит та пропозиція на високі технології формується в
наукових установах;
III. глобальні ринки підприємств, коли продаються і купуються інноваційні технології у
підприємницькому середовищі;
IV. глобальні ринки окремих винахідників, які патентують технології та продають їх у міжнародному
середовищі;
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V. міжсуб’єктні глобальні ринки, коли суб‘єкти цих глобальних ринків відмінні за своїм походженням
(купівля у конкурентного винахідника технології для впровадженні її на підприємствах дерджавної форми
власності тощо).
Складові глобального ринку в залежності від середовища розмежовується за політикоадміністративними ознаками:
I. глобальний ринок високих технологій, що охоплює весь світ;
II. світовий ринок високих технологій, що є поєднанням окремих національних ринків;
III. міжнародний ринок високих технологій, як поєднання зовнішніх частин національних
технологічних ринків;
IV. регіональний ринок високих технологій, як ринок інтеграційних угруповань та їх поєднань;
V. національний ринок високих технологій, як ринок новітніх знань певної країни;
VI. ринок окремих областей країни, як складова національного ринку, що характеризується наявністю
технологічного кластеру в даному регіоні певної країни;
VII. локальні ринки високих технологій, коли в межах одного місця збігаються інтереси і винахідників,
і впроваджувачів новітніх знань.
Інфраструктурна складова глобальних ринків передбачає таку класифікацію їх елементів:
I. загальні глобальні ринки (сприяють організації оформленню ринкових відносин, полегшують
реалізацію ринковим суб’єктам їх інтересів):
a. глобальний ринок товарів (високотехнологічних товарів – новітня техніка та обладнання);
b. глобальний ринок ресурсів (праці, капіталу, землі та технології, зокрема високої);
c. глобальний ринок послуг (зокрема інжинірингових та франчайзингу);
d. глобального фінансового ринку (ринки платежів роялті та паушальних платежів);
II. спеціалізована глобальна ринкова інфраструктура (що опосередковує всю систему ринкових
відносин):
a. глобальні виробничі ринки (сукупність напрямів обслуговування виробництва найновішої техніки);
b. глобальні інституційні ринки (сукупність біржових та позабіржових відносин, які формують
можливості купувати та продавати високі технології у біржовому чи позабіржовому середовищі);
c. глобальні фінансові ринки (коли фінансові технології є також напрямом підвищення економічної
ефективності купівлі-продажу високих технологій);
d. глобальні інвестиційні ринки (сукупність капіталовкладень у розробку та впровадження високих
технологій);
e. глобальні технологічні ринки (ринки, які технологічно обслуговують створення новітніх виробів та
процесів);
f. глобальні соціальні ринки (ринки, що є умовами розвитку та поширення високих технологій включаючи систему освіти та науки);
g. глобальні правові ринки (як юридичне забезпечення укладання науково-технічних угод);
h. глобальні організаційні ринки (які передбачають формування певної організаційної структури та
впровадження високотехнологічних бізнес-процесів);
i. глобальні наукові ринки (як базис розвитку високих технологій);
j. глобальні інноваційні ринки (як ринки, що поширюють ефективну високу технологію);
k. глобальні інформаційні ринки (передбачають формування інформаційного простору для поширення
новітніх знань);
l. глобальні екологічні ринки (формування екологічного середовища та використання новітніх знань
для поліпшення екологічного середовища в світі та в окремих його точках).
Висновки. Глобальні ринки є складним утворенням, і, особливо, глобальні ринки високих технологій.
Адже, є велике різноманіття їх складових та різновидів. Макроекономічний та мікроекономічний підходи
існують і стосовно тлумачення глобальних ринків високих технологій.
Слід зауважити, що управління глобальними ринками здійснюється на міжнародному рівні, як складова
управління міжнародними економічними відносинами. Існують, перш за все міжнародні інститути, які
покликані врегулювати ситуацію на глобальних ринках високих технологій. Такими інститутами є кодекси
поведінки щодо міжнародної передачі технологій та спеціалізовані організації: Європейська патентна
організація, Світова організація інтелектуальної власності та Світова організація торгівлі, зокрема угоди ТРІПС
в межах ГАТТ.
Глобальні ринки високих технологій є складовою МНТВ і пов’язується з іншими формами
міжнародних економічних відносин. Так, глобальні ринки високих технологій пов’язуються з міжнародною
торгівлею товарами та послугами, коли частина міжнародної торгівлі новітньою технікою є формою
міжнародної торгівлі високими технологіями.
Міжнародні валютно-фінансові відносини передбачають, що за допомогою них відбувається обмін від
реципієнта до бенефіціара технологічних рішень. Міжнародні інвестиційно-виробничі відносини передбачають,
що технологія може передаватися в межах інвестиційних угод, поли об’єктом цих угод стає висока технологія.
Міжнародні науково-технічні відносини є середовищем для розвитку глобальних ринків високих технологій.
Міжнародна міграція робочої сили передбачає, що формуються умови для залучення та відправлення фахівців
для винайдення та впровадження високих технологій.
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Глобальні ринки високих технологій, як економічна категорія, визначаються сукупністю складових,
різновидів та закономірностей функціонування. Підтримується така структура відносин на міжнародному рівні,
а також на рівні держави, галузі, підприємства та окремої людини.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию направлений формирования маркетинговоинновационного потенциала Украины в контексте евроинтеграционного вектора развития. Обосновано
значение маркетингово-инновационной составляющей в повышении уровня конкурентоспособности
национальной экономики.
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MARKETING AND INNOVATIVE POTENTIAL OF EURO INTEGRATION
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Abstract. The article is devoted to research of directions of formation of marketing and innovative potential of
Ukraine in the context of the European integration development vector. The importance of the marketing and
innovation component in raising the level of competitiveness of the national economy is grounded.
Key words: marketing and innovative potential, innovations, marketing strategies, eurointegration vector of
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Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку ринкових відносин, які здійснюються в умовах впливу
постійно змінних умов зовнішнього середовища, характеризується необхідністю пошуку ефективних форм,
методів раціоналізації господарського життя. Йдеться, насамперед, про використання маркетингових
інструментів з метою оптимізації зовнішньоекономічної взаємодії суб’єктіів світового господарства, орієнтацію
їх на комплексне вивчення потреб зовнішніх ринків з використанням результатів наукових та практичних
розробок; організацію виробництва і збуту за принципами холістичного маркетингу. Йдеться, передусім, про
необхідність і доцільність реалізації інноваційних засад міжнародної маркетингової діяльності, формування
маркетингово-інноваційного потенціалу розвитку економічних процесів. Для України цей напрям набуває
особливої актуальності в контексті підписання Угоди про асоціацію з ЄС та перспектив, які вона відкриває з
точки зору інноваційної взаємодії.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання формування та розвитку інноваційних засад
господарювання знайшли відображення в роботах багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема
Л.Антонюк, В.Гейця, О.Голіченко, Х.Едкіста, Н.Іванової, В.Іванова, Б.Лундвалла, Д.Норта, С.Петерса, Ф.Прада,
Ф.Сагасті, Л.Федулової та інших. Серед досліджень, присвячених аналізу впливу маркетингової складової на
формування інноваційних векторів розвитку економічних процесів, в тому числі, на світовому ринку, слід
відмітити таких науковців як Т.Амбер, Г.Ассель, А.Войчак, С. Гаркавенко, О.Козлова, Ф. Котлер, К. Келлер,
Ж.-Ж. Ламбен та ін. Разом з тим, питання формування маркетингово-інноваційного потенціалу України
потребує більш глибоких досліджень.
Мета статті – дослідження специфіки формування та розвитку маркетингово-інноваційного потенціалу
Українт та обгрунтування напрямів його впливу на конкурентоспроможність національної економіки, зокрема в
контексті євроінтеграції.
Виклад основного матеріалу. Формування і реалізація маркетингово-інноваційного потенціалу країн
світу базується на результатах всебічної оцінки як середовища, в якому вони функціонують, так і визначенні
внутрішніх інноваційних можливостей окремих держав, які характеризуються станом і рівнем використання
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інновацій. Як свідчить досвід розвинених країн, життєздатність національних економік насамперед
визначається масштабами та якістю впровадження нових ідей, нових технологій, нових управлінських систем,
нових продуктів, які є результатом розвитку науки та інноваційної діяльності. З іншого боку, неможливо
реалізувати результати такої діяльносіт без застосування маркетингових інструментів та прийомів. Тому
доцільно говорити про маркетингово-інноваційний потенціал розвитку економічних процесів на різних рівнях
господарювання, що являє собою спроможність суб’єктів господарювання до інноваційного розвитку з
використанням усіх необхідних для цього маркетингових ресурсів.
Важливе значення у формуванні такого потенціалу має інноваційна інфраструктура. Вона виконує роль
елемента, який створює умови для плідної інноваційної діяльності, дозволяє застосовувати маркетингові
інструменти у просуванні її результатів. Інноваційна діяльність промислових підприємств сприяє розширенню
асортименту продукції, створенню нових ринків збуту в Україні, збереженню і розширенню традиційних ринків
збуту, забезпечення відповідності сучасним міжнародним та європейським правилам і стандартам, зростанню
виробничих потужностей та ін [1].
В останні роки було вжито певні заходи із стимулювання інноваційної діяльності, формування
національної інноваційної системи, створення сприятливих умов для компаній, що вкладають кошти у новітні
технології та енергозбереження. Пріоритет інновацій над традиційним виробництвом передбачає визнання за
наукою провідної ролі в системі продуктивних сил. Тільки використовуючи на практиці результати наукових
досліджень, можна забезпечити конкурентоспроможність продукції та самих підприємств. Інтеграція наукової,
науково-технічної діяльності й освіти зміцнює взаємозв’язки між системою освіти та науково-виробничими
системами, що дає змогу прискорити впровадження інновацій у виробництво, а наукову діяльність орієнтувати
на вирішення виробничих проблем.
Підтримка конкуренції у сфері маркетингово-інноваційної діяльності означає поєднання стимулювання
з функціонуванням інноваційних структур в умовах конкурентного середовища. Держава стимулює
інноваційну активність, сприяє розвитку науки, малого інноваційного підприємництва й обмежує діяльність
підприємств-монополістів через антимонопольне законодавство. Зростає чисельність інноваційних фірм, які
конкурують між собою, що стимулює інноваційний розвиток. Зосередження ресурсів на пріоритетних напрямах
забезпечує вирішення глобальних першочергових проблем маркетингово-інноваційної діяльності, розроблення
відповідних програм з урахуванням маркетингово-інноваційного потенціалу держави, які становлять основу
сучасного технологічного прогресу. Наприклад, США прагне стати світовим науково-дослідним центром, де
буде зосереджена більшість усіх принципових наукових розробок планети і налагоджений процес дослідного
виробництва найсучасніших, технічно складних і дорогих промислових виробів та систем, що стане новою
спеціалізацією країни в міжнародному поділі праці [2].
У розвинутих країнах саме інновації є вирішальною умовою забезпечення стабільного довгострокового
економічного розвитку. Для формування національної інноваційної системи України важливо мати, передусім,
ефективну нормативно-правову базу регулювання інноваційної діяльності. На законодавчому рівні інноваційна
діяльність України визначена "Концепцією науково-технологічного й інноваційного розвитку України",
Законом України "Про інноваційну діяльність", Законом України "Про пріоритетні напрямки інноваційної
діяльності в Україні" та ін. Закон України "Про інноваційну діяльність" визначає інновації як новостворені і
вдосконалені конкурентоспроможні технології, продукцію або послуги, а також організаційно-технічні рішення
виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та
якість виробництва і соціальної сфери; а інноваційну діяльність - як діяльність, що спрямована на вирішення і
комерціалізацію результатів наукових розробок та досліджень і зумовлює випуск на ринок нових
конкурентоспроможних товарів та послуг. До основних принципів державної інноваційної політики,
встановлених у цьому законі, варто віднести орієнтацію на інноваційний шлях розвитку економіки України;
визначення державних пріоритетів інноваційного розвитку; формування нормативно-правової бази у сфері
інноваційної діяльності; створення умов для збереження, розвитку і використання вітчизняного науковотехнічного та інноваційного потенціалу; фінансову підтримку, здійснення сприятливої кредитної, податкової і
митної політики у сфері інноваційної діяльності; сприяння розвиткові інноваційної інфраструктури.
Маркетингово-нноваційний потенціал держави залежить від багатьох чинників. Головними з них є адекватна
концентрація фінансових та організаційних ресурсів держави і бізнесу на науці та освіті; наявність для цього
відповідної мережі навчальних, науково-дослідних, фінансових установ; наявність механізмів стимулювання
державою інноваційної діяльності; формування сприятливого маркетингового середовища для розвитку
інноваційних процесів.
Кінцевою метою ринкових перетворень є створення в Україні соціально орієнтованої та внутрішньо
збалансованої національної економіки, що може органічно інтегруватися в систему міжнародного поділу праці
та посісти відповідне місце серед розвинених країн світу. Реалізація цієї стратегії, виходячи з реалій сучасного
становища України, можлива лише за умов упровадження науково обґрунтованої державної політики
структурної переорієнтації економіки, що має маркетингово-інноваційну спрямованість. Важливим показником
ефективності державної трансформаційної політики, в тому числі в маркетингово-інноваційній сфері, має стати
створення передумов для органічного переходу до інноваційної моделі розвитку [3].
На рівні окремих підприємств використання інноваційних переваг здійснюється через розширення
пропозиції послуг, що володіють інноваційними ознаками, розвиток конкурентних відносин, пошук
високотехнологічних рішень, застосування новітніх методів та інструментів в оптимізації маркетингових,
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виробничих, трудових, фінансових ресурсів. Сучасні підприємства, які функціонують у складному соціальноекономічному середовищі, повинні постійно створювати і впроваджувати різного роду інновації, що
забезпечують їх ефективну діяльність на світовому ринку. Основна маса інновацій реалізується в ринковій
економіці підприємницькими структурами як засіб вирішення виробничих, комерційних, маркетингових
завдань, як надзвичайно важливий фактор забезпечення стабільності їх функціонування, економічного
зростання і конкурентоздатності. Ринкова економіка, якій притаманна гостра конкурентна боротьба, вимагає
особливого підходу до інновацій. Маючи на меті підвищення ефективності діяльності, інновації відкривають
широкі перспективи для розвитку сучасного підприємництва. Успішна інноваційна діяльність дає можливість
підприємству сформувати позитивний імідж, підвищити конкурентоспроможність, ефективніше
використовувати обмежені ресурси, збільшити прибуток [4].
Для України інтенсивне впровадження комплексу заходів щодо раціонального розвитку інноваційних
параметрів може стати вирішальним фактором у забезпеченні суттєвого економічного ефекту, що дозволить
нашій країні поступово зайняти відповідну її науково-технічному потенціалу нішу у європейському
інноваційному просторі. Сучасний етап розвитку національної економіки характеризується актуалізацією
процесів підвищення ефективності виробничої структури, розвитку внутрішнього ринку та
експортоорієнтованої діяльності, перебіг яких має відбуватися з огляду на стратегію інформаційно-інноваційної
конкурентоспроможності та переходу країни до шостого технологічного укладу. Аналізуючи стан об’єктів
національної інноваційної системи - інновацій та прав власності на їх використання, слід відзначити основні
складові інноваційного потенціалу з точки зору напрямів та результатів НДДКР [5]. Українська наука зберігає
світовий рівень у математиці, механіці, фізиці, інформатиці, матеріалознавстві, гірничих науках, зварюванні
металів. Дослідження українських вчених у галузі фізики наднизьких температур, зокрема з ядерного
магнетизму, кінетики квантових ефектів, електронних систем, локалізованих надрідким гелієм, останніми
роками значною мірою визначають світовий рівень досліджень. Значно розширилися дослідження з нанофізики
та наноелектроніки, з медико-екологічних та астрономічних досліджень.
До перспективних напрямів науково-технічних розробок в Україні слід віднести розвиток технологій в
автомобілебудуванні; дослідження космосу, астрономію, астрофізику; радіоелектроніку; нанофізику,
наноелектроніку; нові інформаційні технології; біотехнології у сільському господарстві; виробництво добрив та
засобів захисту рослин; біоінженерію та генетику; виробництво медичних препаратів, розробку
енергозберігаючих технологій; виробництво хімічних каталізаторів, анілінофарбової продукції, впровадження
технологій глибокої переробки нафти; технології зрідження вугілля. Наведений перелік в цілому відповідає
сучасним світовим тенденціям у розвитку інновацій. Поряд з цим, варто відзначити певні ускладнення в
розвитку зазначеної діяльності на сучасному етапі, які пов’язані, передусім, з політико-економічною ситуацією,
недостатністю фінансового забезпечення.
Сучасний етап формування маркетингово-інноваційного потенціалу в контексті євройнтеграційних
процесів вимагає, насамперед, посилення державного впливу на розвиток маркетингового інноваційного
потенціалу на всіх рівнях його функціонування за рахунок збільшення фінансування та сприяння розвитку
малих і середніх інноваційних підприємств; реалізації політики структурних перетворень, при якій основні
зусилля держави будуть спрямовані на зміну економічної структури господарського механізму. Україні варто
враховувати досвід країн світу, які ефективно впроваджують інновації у свій розвиток з метою оптимізації
маркетингово-інноваційного потенціалу. В цьому зв’язку особливого значення набуває підписання Україною
Угоди про асоціацію з ЄС. Це відкриває значні перспективи для розширення двосторонньої співпраці, зокрема,
в інноваційній сфері, дає поштовх для участі у перспективних проектах, дозволяє отримати додаткове
фінансування. Так, з 2015 року 83 українські установи і компанії отримали гранти на реалізацію власних
інноваційних проектів у рамках програми Європейського Союзу “Горизонт 2020”. Ця програма на конкурсній
основі фінансує впровадження інновацій в країнах ЄС і державах, які стали її асоційованими членами. Cлід
відмітити також, що рівень інноваційної активності вітчизняних підприємств має позитивну динаміку (рис. 1):
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Рис. 1. Рівень інноваційної активності підприємств України у 2000-2016 рр.
Протягом 2016 року на інновації підприємства витратили 23,2 млрд. грн, у тому числі на придбання
машин, обладнання та програмного забезпечення – 19,8 млрд. грн, на внутрішні та зовнішні науково-дослідні
розробки – 2,4 млрд. грн, на придбання існуючих знань від інших підприємств або організацій – 0,1 млрд. грн та
0,9 млрд. грн – на іншу інноваційну діяльність (в т.ч. маркетингову) [6].

143

№1, 2018

До основних проблем розвитку маркетингово-інноваційного потенціалу України слід віднести
недостатній рівень державного впливу на розвиток інноваційної діяльності; неможливість накопичення
окремими суб’єктам господарювання коштів, що необхідні для здійснення масштабних інновацій; відсутність
економічних стимулів у підприємств здійснювати технологічну модернізацію шляхом запровадження нових
науково-технічних розробок; низький рівень фінансування інноваційної діяльності; недостатній рівень
орієнтації діяльності інституційної, фінансової та банківської систем на підтримку інноваційного розвитку
вітчизняної економіки. Динаміка витрат державного бюджету на фінансування інноваційної діяльності у 20002016 р.р. представлена на рисунку 2:
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фінансування інноваційної діяльності в 2000-2016 р.р,%
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Рис. 2. Частка коштів державного бюджету України у загальних витратах на фінансування
інноваційної діяльності в 2000-2016 рр.
Реалізація маркетингово-інноваційного потенціалу на мікрорівні в контексті євроінтеграційних
процесів може прявлятися в наступних напрямах: підвищення якості продукції за рахунок інноваційних методів
виробництва та управління якістю з метою її відповідності європейським стандартам; підвищення
продуктивності через запровадження новацій у виробництві; модернізація виробничих потужностей;
використання досвіду європейських підприємств у формуванні маркетингово-інноваційних засад діяльності.
Для забезпечення інновативності економічної співпраці маркетингова інноваційна діяльність має складатися з
таких етапів: проведення маркетингових досліджень та збір інформації; продаж пробних партій нового
продукту та внесення змін до неї, аналізуючи зворотні сигнали європкйського ринку; розширення асортименту
інноваційної продукції, застосування ефективних маркетингових прийомів її просування на
європейському ринку.
Особливого значення застосування інноваційних рішень на мікрорівні в умовах глобалізації набуває в
системі маркетингового управління. Йдеться, насамперед, про визнання важливості споживача, його інтересів,
вимог, уподобань як основного напряму реалізації зусиль підприємства, забезпечення використання в його
діяльності конкурентоспроможних маркетингових інструментів [7]. Зважаючи на розуміння суб’єктами
господарювання на зовнішніх ринках управління маркетингом як процесу планування та реалізації політики
ціноутворення, виробництва й просування продукції, спрямованого на здійснення торговельних операцій,
інноваційна складова передбачає застосування нових методів та підходів до його здійснення.
Висновок. Головними орієнтирами стимулювання розвитку маркетингово-інноваційного потенціалу
України повинні стати: подальший розвиток співпраці з ЄС в інноваційній сфері, забезпечення зростання
капіталу національної економіки на новій технологічній основі; зміна технологічної та відтворювальної
структури капітальних вкладень; визначення системи пріоритетів державної підтримки інноваційної діяльності
шляхом розробки відповідних нормативно-правових орієнтирів, адаптованих у відповідності до європейських
норм, створення умов для залучення додаткових фінансових ресурсів, використання нових методів та
інструментів просування продукції вітчизняного виробництва на європейському ринку.
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инновационных стратегий экономического развития Украины. Показано, что реализация функций
общественного сектора обусловлена трансформацией институтов человеческого, социального и
интеллектуального капиталов. Институциональная структура инновационной экономики Украины
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Annotation. The article examines the problem of the public sector of the economy in the situation of innovation
strategies of Ukraine's economic development. The paper shows that the implementation of the functions of the public
sector is conditioned by the transformation of the institutions of human, social and intellectual capital. The institutional
structure of Ukraine's innovative economy is built on the foundation of basic institutions, including the activities of the
public sector institution.
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Актуальність проблеми. Оцінка результатів діяльності суспільного сектору в умовах розвитку
сучасної економіки в глобальному світі, який характеризується динамікою і суперечністю трансформацій,
ставить завдання вияснити його параметри в ситуації нестабільності. Ускладнення всіх сфер життя людини, що
підвищує роль і значущість якості життя, унеобхіднює визначення ролі інституціонального середовища для
продуктивного функціонування суспільного сектору, спрямованого на досягнення соціальних благ. Реалізація
цієї мети має свої особливості в Україні, яка перебуває на шляху кардинальних соціально-економічних змін, що
актуалізує аналіз поставленої проблеми.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема суспільного сектору економіки та його
структурних елементів знайшла висвітлення в роботах О.В. Длугопольського, С.В. Белоусової, А.А. Голубової,
Є.В. Соколової, Н.В. Федірко, Д.П. Єфремова, І.В. Манахової, О.В. Кухар, Г.Л. Монастирського та ряду інших
вчених. Разом з тим, враховуючи важливість теоретичних досягнень по висвітленню даної проблеми постає
необхідність виявлення інституціональних особливостей розвитку суспільного сектору в умовах
української держави.
Мета статті полягає у визначенні ролі і значення суспільного сектору економіки як фактору
активізації соціальної політики по досягненню добробуту населення в економічній стратегії України.
Виклад основного матеріалу. Перехід від індустріального (матеріального) до постіндустріального
(інформаційного) суспільства засвідчує, що сучасне економічне виробництво орієнтоване на реалізацію
всезростаючих суспільно-споживчих потреб людини. Досягнення соціально орієнтованої економічної моделі в
Україні можливе за належної уваги влади і уряду до інститутів охорони здоров’я, культури, соціального
забезпечення, освіти. Потрібно акцентувати діяльність на розширення сфери діяльності даних інститутів, які
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визначають подальші процеси розвитку суспільного сектору, з врахуванням процесів інноватизації,
інформатизації та інтелектуалізації українського соціуму.
Для сучасної України вирішення проблеми розвитку суспільного сектору полягає не тільки в розробці
необхідних законодавчо оформлених соціально-економічних реформ і відповідних ним норм, правил і
структур, але й у відмові від практики некритичного наслідування «чужого» досвіду, запозичення інституцій,
які виникли і ствердилися в іншому соціально-економічному та інституційному середовищі. Перенесення їх з
більш розвиненої економічної системи в українську, яка перебуває на шляху становлення, з метою прискорення
її інституційного поступу, не тільки може, але й наштовхується на порушення реалізації функцій
трансплантованих інституцій і дисбалансу всієї системи по реалізації завдань досягнення суспільного
добробуту. «Чужа» інституційна система здійснює «жорсткий вплив на інституцію, яка імплементується, і яка
дисфункційно проявляє себе в процесі адаптації» [10, с. 24]. Як наслідок, це приводить до появи неефективних
соціальних результатів, «інституційних пасток» [6, с. 116]. Що в результаті перешкоджає нормальному
проходженню господарських процесів та підвищенню соціально-економічного рівня життя в силу появи
«тіньової і бартерної економіки, корупції, хабарництва» [6, с. 117].
Аналіз процесу розвитку сучасної, постіндустріальної (інформаційної) економіки в контексті
методології «інституційних пасток» показав тенденцію на зменшення ролі суспільного сектору в зв’язку з
високим рівнем невизначеності й неефективності через додаткові несподівані втрати у вигляді дисфункцій.
Ключовими чинниками формування «інституційних пасток» у сфері інноваційної економіки, які власне і
визначають розвиток суспільного сектору, Н.М. Краус визначає наступні: «Недостатня і неналежна увага до
мікро- та мезоекономічних й інституційних перетворень; ігнорування формування перспективних ціннісних
основ економічної діяльності з урахуванням впливу ментальних рис (розвинена інтуїція, терплячість, прагнення
до економічної самостійності, креативність); необґрунтоване впровадження «твердих обмежень» (нормативноправового акту) без врахування «м’яких», що призводить до «інституційного конфлікту» в сфері розподілу
суспільних благ; ігнорування факту, що культурні цінності та традиції завжди виступають базою для створення
спочатку неформальних, а потім уже формальних інституцій, а також те, що інституціональні зміни «знизувверх» є набагато ефективнішими (краще сприймаються усім суспільством), ніж зміни «зверху-вниз», оскільки
вони є продуктом самого суспільства [7, с. 205].
Враховуючи, що структурні зрушення виступають інструментом формування суспільного сектору
економіки, важливе значення має забезпечення оптимальності при їх здійсненні – між темпами економічного
зростання, з одного боку, і напрямами та пріоритетами соціального розвитку й соціально-економічного
прогресу, з іншого. Теоретико-методологічне обґрунтування напрямів структурної трансформації суспільного
сектору в контексті соціально-орієнтованої економіки, яке не лише пояснювало б чинники змін, а й дозволило б
здійснювати їх корекцію з позицій ефективності структурних зрушень в економіці на основі врахування
внутрішніх і зовнішніх детермінант. Це повинно стати основою вибору стратегії розвитку суспільного сектору,
формування соціально орієнтованої економічної політики під впливом системної і комплексної
інституційної модернізації.
Зазначимо, що внаслідок трансформаційних процесів в ХХІ ст. в інформаційному
(постіндустріальному) суспільстві сфера послуг все більше займає домінуюче положення. Зростання ролі
різного роду послуг (фінансових, страхових, консалтингових тощо) здійснило відчутний вплив на формування і
розвиток суспільного сектору економіки. З одного боку, створення всієї різноманітності засобів праці й надалі
залишається за індустріальним (промисловим) сектором. Адже, наприклад, для надання таких важливих для
суспільного сектору послуг – медичних, освітніх, соціальних тощо потрібні сучасні промислові вироби.
Комп’ютеризація й автоматизація в соціально-економічній і культурній сфері суспільного сектору засновується
на праці представників різних професій [7, с. 206-207].
Український уряд повинен постійно пам’ятати, що нова якість економічного зростання в ХХІ ст.
ґрунтується на випереджаючому розвитку високотехнологічних галузей і новому технологічному укладі. Такий
тип розвитку характеризується «у конкуренції та виробництві, рівні і якості життя, передбаченні структури
попиту, виду й форми забезпечення потреб суспільства» [8, с. 70]. Такого роду розвиток можливий на основі
досягнення НТП і характеризується насамперед інноваційністю. Але його реалізація можлива за умов розвитку
інститутів людського, соціального та інтелектуального капіталів, що, в свою чергу, залежить від рівня розвитку
суспільного сектору.
В даному контексті необхідно враховувати акцент сучасної економіки на важливості організаційних
нововведень при розробці і координації інститутів та процедур, задіяних в управлінні більш складними
взаємозв’язками, оскільки економічне зростання призводить до збільшення спеціалізації завдань і виробничих
методів. Інституціональна динаміка розвинених країн світу заснована на стимуляції інвестицій в нові знання і
технології, які не лише приносять вигоди, але й активізують розширення суспільного сектору, орієнтованого на
подальший розвиток соціальних благ і підвищення матеріального добробуту. Реалізація цього завдання
сьогодні можлива під впливом професійних ресурсів та акумуляцією креативного інтелекту. В умовах
глобального світу інноватизація економіки пов’язана з інтелектуалізацією, спрямованою на реалізацію
соціально-ціннісного змісту суспільного сектору. Даний факт пояснюється тим, що наявність інтелектуального
капіталу є запорукою перспектив інноваційного розвитку та розширення можливостей задоволення попиту та
інтересів індивіда. Це пов’язано з нерозривним поєднанням цього процесу з «поступальним рухом суспільства і
ускладненнями горизонтальних зв’язків та залежностей в середині нього» [2, с. 17].

146

Стратегія розвитку України

Сьогодні необхідно усвідомлювати, що активна соціальна політика, яка спрямована на нарощення
інтелектуального капіталу, призводить до підвищення творчого потенціалу суспільства. Це знаходить
відображення в динаміці такого агрегованого показника, як індекс розвитку людського потенціалу. Він
розраховується експертами ООН на основі даних про ВВП на душу населення, розвиток освіти, охорони
здоров’я і про середній рівень життя.
Окрім спеціальних державних програм, спрямованих на всесвітнє вдосконалення інституту знань,
освіти і охорони здоров’я, важливу роль тут відіграє суспільний сектор економіки, тобто загальний рівень
соціального розвитку країн та відсутність різко вираженої соціальної поляризації. Наявність значної частки
бідних і маргінальних верств населення є «безпосередньою перешкодою для підняття творчого й
інтелектуального потенціалу в суспільстві» [2, с. 25]. І, відповідно, підвищення рівня соціальних стандартів
життя населення.
Зазначимо, що відтворення трудових та інтелектуальних ресурсів перших у період відновлення процесу
становлення ринкової економіки в Україні також мало свої інституціональні особливості. Реформи не
враховували міру підготовленості до них соціальних, культурно-ментальних стереотипів та усталених способів
життя населення, що призвело до негативних наслідків. Не враховувався і той факт, що «культурні цінності та
традиції завжди виступають базою для створення неформальних, а потім уже формальних інститутів» [12, с.
66]. Не бралось до уваги те, що динамічні інституціональні зміни більш ефективно впливають на досягнення
соціальних завдань, ніж традиційні стандарти [3, с. 4]. Отже, продуктивна діяльність суспільного сектору
економіки повинна враховувати зміни в глобальному середовищі та процес формування інноваційної
економіки, а також зміни і в розвитку інститутів людського та інтелектуального капіталів.
Відповідно структурна трансформація світової економічної системи та існуючий динамізм
глобалізаційних процесів впливають на розвиток інституціональної архітектоніки національного типу економік.
Ті зміни, що відбуваються в глобалізованому світі, вимагають від уряду України стратегічних коректив,
спрямованих на активізацію інноваційного потенціалу, структурної і комплексної модернізації економіки з
метою забезпечення, по-перше, її конкурентоспроможності на світовій арені, і, по-друге, розвитку суспільного
сектору економіки, продуктивність якого, як правило, є результатом інноваційних трансформацій.
Дослідження природи розвитку суспільного сектору в контексті національної економіки та
особливостей її інноватизації вимагає декомпозиції, тобто виокремлення її підсистем. Зазначимо, що сьогодні
не існує єдиного визначення та розуміння національної інноваційної системи. Її розглядають в ряді аспектів: як
мережу інститутів у суспільному і приватному секторах, діяльність та взаємодія яких вводить, імпортує,
модифікує й розсіює нові технології; як систему елементів, що взаємодіють у виробництві, дифузії і
використанні нового й економічно корисного знання, розташованого у межах країни; як набір інститутів,
взаємодія яких визначає інновативний стан національних фірм; як національні інститути, зі структурою їх
стимулів і компетенцій, що визначають темпи та напрям технологічного навчання в країні [7, с. 233].
Національна інноваційна економічна система постає також як набір чітких установ, які спільно й індивідуально
сприяють розробленню і дифузії нових технологій та забезпечують умови; в їх межах уряди формують і
здійснюють політику з метою впливу на процес створення інновацій. Такого роду набори є системою
взаємозалежних установ зі створення, завантаження і трансферу знання, здібностей й умов, що визначають
нові технології [4].
Національна інноваційна система (НІС) – це система інститутів, механізмів і взаємодій між ними, які
повинні забезпечити таку швидкість інноваційного процесу, яка має забезпечити місце в світовому
інноваційному процесі і підняти соціальні стандарти життя. Можна погодитися з думкою, що національна
інноваційна система являє собою сукупність економічних відносин, інститутів та інституційних структур з
приводу трансформації знань у фактор розвитку всіх сфер суспільного виробництва з метою підвищення рівня
конкурентоспроможності країни і добробуту населення. Оскільки повнота структури інститутів інфраструктури
не гальмує стабільного розвитку та безконфліктного вирішення суперечностей, що виникають у зв’язку з
інноваційною діяльністю, то важливу роль у розвитку інноваційної системи відіграють «особливості зв’язків,
що утворюються між її суб’єктами» [1, с. 357]. До цих зв’язків потрібно віднести зв’язки, які виникають в
результаті економіко-інноваційної діяльності, оскільки змінюється соціальна інфраструктура, і, відповідно,
система соціального забезпечення та реалізації завдань соціальної політики.
Інституціональна структура інноваційної економіки «вибудовується на фундаменті» базисних
інститутів, з включенням діяльності інституту суспільного сектору економіки. Виокремлення його базисних й
комплементарних інституціональних форм слугує методологічним інструментом встановлення взаємозв’язків і
взаємодії між різними рівнями економічної агрегації системи соціального забезпечення. Практичним втіленням
задач розвитку суспільного сектору на рівні реально функціонуючої інноваційної економіки є
інституціональні форми.
Разом з тим, формування і розвиток соціально орієнтованої економіки на всіх рівнях економічної
агрегації базується на побудові ефективного функціонування інноваційної інфраструктури, яка забезпечує
здійснення розвитку насамперед соціальної сфери життя, що передбачає підвищення ролі суспільного сектору.
Адже рівень добробуту тим вищий, чим більше результати інноваційного розвитку – економічного,
технологічного – співмірні з його позитивною динамікою. В свою чергу позитивна динаміка суспільного
сектору ґрунтується на дослідженнях суспільства, заснованого на технологічних та економічних інноваціях.
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Складовими елементами соціально орієнтованої економіки виступають: людський капітал (здоров’я,
трудовий капітал, інтелектуальний капітал, культурно-моральний капітал), природний (ресурсний) та
відтворювальний капітали. В результаті можна виділити наступні критерії, на основі яких повинна
формуватися соціально орієнтована економіка національного типу, спрямована на підвищення добробуту своїх
громадян: рівень інноваційної складової продуктивних сил; ступінь інтелектуалізації соціально-виробничих
відносин; рівень соціальної інфраструктури економіки та її сегменти; рівень технологічного укладу соціально
орієнтованої економіки; спрямованість на вирішення соціальних і матеріальних проблем [11].
Визначаючи місце суспільного сектору в архітектоніці інноваційної, соціально орієнтованої економіки,
потрібно враховувати, що розробка, досягнення і наявність вказаних умов і ступінь їх застосування можуть
обумовити або соціальну активність економіки, або її інертність. Цей стан визначається рівнем її якісних та
кількісних параметрів, визначених матеріальними показниками. Формування, становлення і розвиток
інституціональної архітектоніки економіки соціального типу проходить через площину вирішення ряду
проблем та прийняття рішень, реалізація яких повинна підняти рівень добробуту як мети суспільного сектору
економіки [7, с. 237].
Потрібно виходити з того, що проблема формування соціально орієнтованої економіки перебуває не
лише і не стільки у політичному технологічному вимірі, скільки в ціннісно-інституціональній площині. Вона
полягає в подоланні низького соціально-економічного потенціалу суспільства, несфокусованості
інституційного середовища на відтворення і реалізацію цього потенціалу, незатребуваності впроваджуваних
соціальних благ існуючим соціально-ціннісним середовищем [9, с. 239]. Ціннісно-інституціональна площина,
або середовище передбачає забезпечення системою матеріальних благ, які мають також соціальну цінність.
Мова йде не просто про матеріальні блага, а про соціальний статус.
Досвід передових в соціальному плані країн засвідчує, що розвиток суспільного сектору відбувається
одночасно з формуванням нового середнього класу, особливостями якого є нові ціннісні орієнтири. Ці
орієнтири виражені в прагненні до соціальної самореалізації. Тут поряд з матеріальними цінностями велике
значення мають цінності, що пов’язані з формуванням вільної особистості та її самовираженням. Причому не
потрібно розуміти «вільну особистість» як певну абстракцію, своєрідну «візитну карточку» сучасності. «Вільна
особистість» сьогодні насамперед та, котра не детермінована цінностями і обумовленостями індустріальної
епохи: прив’язкою до однієї професії, одного місця роботи, владної залежності, певного місця
працевлаштування, і, найголовніше, гідного матеріального життя тощо. Вільна особистість являє собою
сукупність різних смислів та орієнтацій, матеріальних очікувань і вимог, що також входять в сучасну систему
цінностей, насамперед економічних. Вільна особистість включена в систему економічних, культурних і
політичних процесів, що відбуваються в країні. Вільна особистість – мета суспільного сектору економіки.
Враховуючи дане положення, зрозуміло, що вільна особистість є не лише носієм креативних потенцій,
але й результатом певного типу соціальності. Так, соціальний тип розвитку української економіки неможливий
без активізації творчої співпраці і кооперації в бізнес-середовищі та в суспільстві в цілому. На рівні окремих
індивідів це повинно виражатися в розвитку внутрішнього антрепренерства, тобто у створенні внутрішніх
венчурів для комерційної реалізації ідей і винаходів, орієнтованих на розвиток суспільного добробуту [2, с. 23].
Безумовно, в основі розвитку соціально орієнтованої економіки України лежить цілеспрямований процес
пошуку, підготовка свідомості, реалізації і комерціалізації науково-технічних нововведень, які дозволяють
«підвищити ефективність суспільного виробництва, покращити життєдіяльність суспільства й особистості,
включаючи високий ступінь соціальної захищеності індивідуума» [5, с. 51]. Мова йде про всезростаючий об’єм
ресурсів, за рахунок яких здійснюються витрати на різні суспільні потреби. В свою чергу суспільні витрати
пов’язані із задоволенням потреб населення в суспільних благах і в окремих видах індивідуальних благ. Власне,
це і є показником соціальної захищеності людини, а також метою соціальної політики.
Сьогодні взятий урядом України курс на формування та становлення соціально орієнтованої економіки
є запорукою долучення країни до соціальних процесів у глобальному середовищі. Безумовно, що соціально
орієнтована економіка України буде конкурентоспроможною та ефективною в тому випадку, коли її будуть
характеризувати сукупністю взаємопов’язаних і взаємодіючих інститутів-організацій, які зайняті виробництвом
та комерціалізацією знань, наявністю комплексу інститутів фінансового, соціального, інформаційного,
нормативно-правового характеру. До того ж, всі ці інститути повинні забезпечувати результативну взаємодію
наукових, освітніх, некомерційних та підприємницьких установ і структур держави з метою реалізації
суспільних потреб і споживчих інтересів, які адекватні рівню сучасних економічних досягнень. Головне
завдання побудови успішної майбутньої України в контексті розгортання глобальних метатрендів і відповідно
до цілей збалансованого розвитку полягає у створенні надійної економічної системи, функціонування якої
забезпечить високий рівень соціальних стандартів життя.
Висновки. Долучення України до процесів глобалізації, в основі якої лежить ідея єдиного
міждержавного соціально-гуманітарного простору, дає змогу перевести українську економіку на нові рейки
високотехнологічного виробництва і паралельно на вищий рівень суспільного споживання. Інтеграція України
до європейського співтовариства, яке володіє значним соціально-гуманітарним потенціалом, в майбутньому
дозволила б країні більш активніше використати свій соціальний потенціал. Для розробки базових основ
керованості становлення соціально орієнтованої економіки України потрібно мати систематизоване
структуроване уявлення про закономірності цього процесу, який відбувається в умовах інституціональних змін
та реформування національної економіки. Суспільство повинно усвідомити, що запорукою успішного розвитку
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(як економічного, так і соціального) є постійне оновлення, в основі якого лежить соціальна спрямованість всіх
сфер діяльності суб’єктів господарювання. Соціально орієнтована економіка – це безальтернативний варіант
розвитку суспільства в умовах зростаючих потреб всіх форм споживання громадян.
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УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНІМ БОРГОМ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СПІВПРАЦІ З МФО
Анотація. Співробітництво України з МФО характеризується, з одного боку, бажанням та
готовністю країни залучати кошти міжнародних донорів, та з іншого боку, неефективністю використання
отриманих ресурсів. Попри позитивні кроки у реформуванні окремих аспектів соціально-економічної сфери,
Україна залишається “enfant terrible” МФО, оскільки замість проведення системних реформ у ключових
галузях, країна накопичила безпрецедентні борги і продовжує використовувати нові ресурси задля погашення
попередніх боргів. Враховуючи таку специфіку взаємовідносин України з МФО, у статті проаналізовано
особливості та перспективи управління зовнішнім державним боргом України. Зосереджено увагу на напрямах
підвищення ефективності використання залучених кредитів від МФО та на заходи, які необхідні для
створення внутрішньо-економічних чинників забезпечення зовнішнього державного боргу країни, а також
окреслено основні чинники, які заважають країні належним чином виконати вимоги міжнародних кредиторів.
Ключові слова: зовнішній борг, МФО, Україна, управління зовнішньою заборгованістю
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УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНИМ ДОЛГОМ УКРАИНЫ В КОНТЕКСТЕ СОТРУДНИЧЕСТВА С МФО
Аннотация. Сотрудничество Украины с МФО характеризируется, с одной стороны, желанием и
готовностью страны привлекать средства международных доноров, и с другой стороны, неэффективным
использованием полученных ресурсов. Несмотря на позитивные шаги по реформированию отдельных аспектов
социально-экономической сферы, Украина остается “enfant terrible” МФО, поскольку вместо проведения
системных реформ в ключевых отраслях, страна накопила беспрецедентные долги и продолжает
использовать новые ресурсы для погашения предыдущих долгов. Учитывая такую специфику
взаимоотношений Украины с МФО, в статье проанализировано особенности и перспективы управления
внешним государственным долгом Украины. Сосредоточено внимание на направлениях повышения
эффективности использования полученных средств от МФО и на меры, которые необходимо предпринять для
создания внутренне-экономических факторов обеспечения государственного долга страны, и также очерчены
основные факторы, которые препятствуют стране должным образом исполнять условия
международных кредиторов.
Ключевые слова: внешний долг, МФО, Украина, управление внешним долгом.
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UKRAINE’S EXTERNAL DEBT MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF COOPERATION WITH THE IFO
Annotation. The cooperation between Ukraine and the IFO has been characterized, on the one hand, by the
country’s wish and willingness to attract internationals donors’ funds, and on the other hand, by lack of effectiveness in
managing received funds. Despite some positive steps in reforming discrete aspects of socio-economic sphere, Ukraine
still remains “enfant terrible” of the IFO, insofar instead of implementing systematic reforms in major spheres, the
country has accumulated unprecedented debts and continues using new funds in order to discharge its previous debts.
In light of such specificity of relations between Ukraine and the IFO, the present article provides an analysis of
particularities and perspectives of management of Ukraine’s external debts. Focus is further put on ways aimed to
enhancing effectiveness of the use of funds obtained from the IFO and on measures which are necessary in order to
form internal economic prerequisites to guarantee the country’s public debt. In addition, an overview is made as
regards main factors that undermine the country’s capacity to properly discharge its commitments with respect to
international creditors.
Key words: external debt, IFO, Ukraine, external debt management
Актуальність проблеми. В умовах значної кількості соціально-економічних проблем та викликів в
Україні, які потребують негайного вирішення, зростає необхідність у зовнішньому кредитуванні, зокрема від
МФО, які вважаються привабливими та надійними кредиторами, з точки зору як умов надання кредиту, так і
погашення заборгованості. У той же час, постійна нестабільність української економіки потребує регулярного
залучення такого кредитування, що призводить до стрімкого зростання зовнішньої заборгованості, яка може
загрожувати подальшому соціально-економічному, валютно-фінансовому, а отже, і суверенному становищу
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нашої країни на мапі світу. За умов виваженої політики у сфері використання зовнішніх запозичень, додатково
залучені кошти дозволяють збільшити сукупні витрати при нижчому рівні національного доходу, а також
обсяги інвестицій, що не забезпечуються внутрішніми заощадженнями. Негативними наслідками впливу
зовнішньої заборгованості в результаті сплати відсотків по кредитам належать загострення соціальних
проблем та збільшення податків.
Аналіз досліджень і публікацій. Проблеми управління зовнішнього боргу є предметом дослідження
багатьох як вітчизняних так і зарубіжних науковців. Зокрема, дослідження різноманітних аспектів прояву
зовнішнього боргу знайшло своє відображення в працях таких українських вчених як: Власюк О.С.,
Шемаєва Л.Г., Лондар Л.П., Лютий І.О., Федеров І.А.. Серед зарубіжних науковців слід відзначити: Т.С. Ірвіна,
Д. Койла, Л. Фіорамонті, З. Карабелла, Д. Філіпсена.
Метою статті є дослідження зовнішнього боргу України в контексті співпраці з міжнародними
фінансовими організаціями, зокрема МВФ та Світового банку, а також аналіз причин збільшення такої
заборгованості та її впливу на економіку країни.
Виклад основного матеріалу. Останнім часом Україна зіткнулася зі значною кількістю соціальноекономічних проблем, які на сьогодні потребують негайного вирішення. Такі проблеми створюють перешкоди
на шляху розвитку практично на всіх рівнях соціально-економічного життя країни. Нещодавня зміна політичної
еліти, анексія Криму, кардинальна переорієнтація ринків збуту та конфлікт на сході України спричинили дуже
крихку економічну ситуацію в країні. В той же час, найболючішою проблемою фінансової системи України
впродовж останніх років є критичний стан державної заборгованості, оскільки зростання параметрів боргового
навантаження, надмірне залучення коштів поряд з неефективним їх використанням сприяють вразливості
економіки до різноманітного впливу та відчутно гальмують її розвиток. Оскільки державні запозичення
розглядаються як важливий засіб розв’язання бюджетних проблем та стимулювання темпів соціальноекономічного розвитку країни, то лише трансформація та вміле управління зовнішньою заборгованістю може
підвищити фінансову стійкість та рівень боргової безпеки, що, в свою чергу, сприятиме економічній міцності
України. Мінімізація та попередження впливу нестабільності у фінансовій сфері на соціально-економічний
розвиток країни великою мірою досягається виваженістю бюджетно-податкової, грошово-кредитної, валютнокурсової та боргової політики, важливими складовими якого є, зокрема, ефективне прогнозування, аналіз та
оцінка боргових ризиків, а також ефективне управління ними.
Згідно Бюджетного кодексу України, державний борг – загальна сума боргових зобов’язань держави з
поверненням отриманих та непогашених кредитів (позик) станом на звітну дату, що виникають внаслідок
державного запозичення [1, Ст.2]. Такі запозичення здійснюються з метою покриття бюджетного дефіциту на
державному та регіональному рівнях, цільового фінансування різноманітних програм, поповнення необхідних
резервних активів, а також для рефінансування раніше отриманих державних запозичень.
Для України постійно зростаючий державний борг є гострою фінансовою проблемою. У структурному
плані державний борг поділяється, як і в інших країнах, на внутрішній та зовнішній. Внутрішній борг держави
становить собою заборгованість уряду за державними цінними паперами щодо невиплати заробітної плати у
всіх галузях народного господарства, взаємну заборгованість підприємств між собою і державою, а також боргу
держави підприємствам за продукцію. Зовнішній державний борг – сукупність зобов’язань державної влади
всіх рівнів перед нерезидентами за непогашеними позиками та нарахованими відсотками, а також зобов’язань
підприємств, гарантованих органами державної влади [6].
Згідно до бюджетного кодексу України, зовнішній борг країни – це сукупність зовнішніх фінансових
зобов’язань держави та резидентів на певну дату, які підлягають погашенню в установленні строки. За типом
позичальника зовнішній борг поділяється на державний, гарантований державою, та приватний негарантований
державою борг.
До зовнішнього боргу, гарантованого державою, відносять фінансові зобов’язання резидентів перед
нерезидентами, які виникли внаслідок отриманих під гарантію держави зовнішніх позик. Ці зобов’язання
виконуються за рахунок власних коштів позичальників, а в разі їх неплатоспроможності – за рахунок коштів
державного бюджету. Такі запозичення здійснюються з метою покриття бюджетного дефіциту на локальному і
регіональному рівнях, цільового фінансування різноманітних програм, поповнення необхідних резервних
активів, а також для рефінансування раніше здійснених державних запозичень.
У той же час, у трактуванні МВФ державний борг (public debt) є значно ширшим поняттям, аніж в
українському законодавстві, що охоплює: прямий борг центрального уряду, внутрішній і зовнішній
гарантований державою борг, заборгованість органів місцевого самоврядування та зобов’язання НБУ
перед МВФ.
На думку Тімофія С. Ірвіна, вузьке та широке визначення зовнішнього боргу має свої переваги та
недоліки. Вузьке визначення дозволяє надійніше обчислити зовнішню заборгованість та надати більш чітку
інформацію про зміни у державних фінансах, такі як виконання взятих зобов’язань у короткостроковій
перспективі. Однак, вузьке визначення є індикатором нестабільності уряду та його політики, а, отже,
обчислення дефіциту менш вразливе до маніпуляцій, пов’язаних із позабалансовими активами та
зобов’язаннями [8, C. 12-14].
Міністерство фінансів України уповноважене здійснювати політику щодо управління державним
боргом, яка визначена законодавством України. Тобто, право здійснювати запозичення в межах, визначених
законодавством, належить державі в особі Міністра фінансів України за дорученням Кабінету Міністрів
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України. Дане Міністерство працює за двома напрямками задля зменшення наявної заборгованості та з метою
оздоровлення системи державних фінансів, а також задля забезпечення фінансової стабільності як на
валютному, так і на банківському ринку, а саме:
− заміщення старих кредитів на нові більш вигідніші та дешеві в обслуговуванні (в середньому – під
8% річних строком на 8 років на нові, в середньому - до 3% річних строком на 10 років);
− реструктуризація боргів за допомогою власних комерційних зовнішніх зобов’язань країни.
Наприклад , Угода між Мінфіном та Спеціальним комітетом кредиторів щодо реструктуризації зовнішнього
комерційного боргу України передбачає, зокрема, зменшення основної суми суверенного та гарантованого
боргу на 20%, тобто 3,6 млрд. дол. США [9].
Об’єктивним наслідком кредитного співробітництва України з міжнародними фінансово-кредитними
інституціями є формування зовнішнього боргу держави перед відповідними установами, який є частиною
валового зовнішнього боргу країни.
Згідно до НБУ, валовий зовнішній борг за станом на певну дату – це загальний обсяг заборгованості за
всіма існуючими, але в жодному разі не умовними, зобов’язаннями, що мають бути сплачені боржником у
вигляді основної суми та/або відсотків в певний час у майбутньому, і які є зобов’язаннями резидентів цієї
економіки перед нерезидентами [2]. Іншими словами, це є загальна заборгованість країни за зовнішніми
позиками та невиплаченими за ними відсотками.
Статистичні дані валового зовнішнього боргу країни узгоджуються з відповідними даними
міжнародної інвестиційної позиції та платіжного балансу країни. Валовий зовнішній борг розраховується в
доларах США. Інформація НБУ щодо обсягів зобов’язань за кредитами та позиками МВФ та інших МФО, а
також обсяги залучених депозитів, використовуються для визначення боргу центрального банку.
Одним із ключових показників боргової стійкості країни, що характеризує рівень боргового
навантаження на економіку держави та її платоспроможність є відношення загального державного боргу до
ВВП, граничне значення якого передбачено Статтею 18 Бюджетного кодексу України на рівні 60 % [1, С.18]
Однак, значні щорічні обсяги дефіциту державного бюджету не дають змоги забезпечити приведення показника
загального обсягу державного боргу та гарантованого державою боргу на кінець бюджетного періоду до
зазначеного рівня.
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Рис. 1. Динаміка відношення зовнішнього боргу України до ВВП протягом 2010 – 2017 років, %
Примітка. Побудовано автором на основі даних Міністерства фінансів України.
Як показано на рисунку 1, на сьогодні тенденція зростання валового зовнішнього боргу невтішна.
Аналіз динаміки залучення зовнішнього кредитування показує, що характерним викликом останніх років стала
тенденція до надмірного зростання рівня боргового навантаження, особливо починаючи з 2014 року, коли
відповідний показник перевищив граничні значення і сягнув 69,4 %, що зумовлено буремними подіями на
території України та втратою контролю над окремими територіями країни, зокрема індустріальними. Це
зумовило, ще більшу потребу в залученні ще більшої кількості зовнішніх запозичень, що спричинило
підвищення валового зовнішнього боргу до критичних показників, зокрема 80,9 % до ВВП або 117 млн. дол.
США станом на початок 2017 року.
Однак, існування державного боргу в умовах ринкової економіки є об’єктивним наслідком
міжнародних економічних відносин, що зумовлено необхідністю виконання самою державною та її агентами
певних функцій [4]. Для української економіки, як країни з ринком, що формується, така тенденція може бути
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загрозливою, проте, відношення загального державного боргу до ВВП не є абсолютним [5]. Наприклад, такі
розвинуті країни як США, Італія та Японія мають державний борг у розмірі більшим за 100 % до ВВП.
Загалом, рівень розвитку економіки та рівень платоспроможності країни визначають такими
показниками: ВВП, сальдо платіжного балансу, курс національної грошової одиниці до іноземних валют,
валовий національний продукт, чистий внутрішній продукт, національний дохід та інші. Також до одних з
найважливіших критеріїв економічного розвитку можна віднести й стан, структуру та збалансованість
державного боргу.
Порівняно з розвинутими країнами із значним державним боргом, зовнішній державний борг України
зростає в основному за рахунок кредитів, які надають МФО, та не забезпечений внутрішньо-економічними
показниками. Незбалансованість державного бюджету України, дефіцит торговельного балансу,
рефінансування боргів підприємств і вкрай не виважена політика державних запозичень загрозливо загострили
проблему державного боргу.
У 2018 році платежі з погашення державного боргу заплановано у обсязі 175 725,5 млн. грн., з яких 114
024,2 млн. грн., або 64,9%, платежі за внутрішнім боргом, а 61 701,3 млн. грн., або 35,1%, – платежі за
зовнішнім боргом (з них: погашення зобов’язань перед МВФ – 43 795,5 млн. грн., перед МБРР – 8 337,4 млн.
грн., а також перед ЄБРР – 3 817 млн. грн.).
Обсяг платежів з обслуговування державного боргу на 2018 рік прогнозується в сумі 130 200,3 млн.
грн., з яких 79 340,3 млн. грн., або 60,9% – платежі за внутрішнім боргом, 50 860,0 млн. грн., або 39,1% –
платежі за зовнішнім боргом.
Основні чинники такого різкого збільшення боргового навантаження можна поділити на зовнішні
(світові фінансові ринки) та внутрішні (макроекономічні, бюджетні тощо).
Серед ключових макроекономічних чинників, які зумовили критичне боргове навантаження впродовж
останніх років в Україні, слід зазначити наступні:
− значна девальвація національної валюти (з приблизно 13 грн./дол. США у 2014 році до 26 грн./дол.
США у 2017 році), що спричинило не лише збільшення обсягів державного боргу, але й вартість
його обслуговування;
− різке падіння реального ВВП, яке протягом 2014 та 2015 років складало – 6,6 % та – 9,8 %
відповідно. Проте, слід відмітити, що починаючи з 2016 року відбувається зростання ВВП (рис. 2);
− зниження внутрішнього попиту внаслідок інфляційних процесів та безробіття;
− негативний вплив реальної процентної ставки НБУ.
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Рис. 2. Динаміка ВВП України 2010 – 2020 роки, %
Примітка. Побудовано автором за даними МВФ.
На фоні недосконалої системи державного регулювання і контролю відбулося загострення проблем
бюджету, зокрема зростання дефіциту сектору загальнодержавного управління, різке зростання дефіциту
державного бюджету, необхідність подальшої бюджетної підтримки державних підприємств та банків, а також
фактор місцевого боргу [3].
Оцінка впливу валової зовнішньої заборгованості на економіку полягає в аналізі валютної структури
валової зовнішньої заборгованості країни.
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Рис. 3. Структура загальних виплат за державним боргом у 2018 році
(за валютами та типами платежів)
Примітка. Побудовано автором на основі даних Міністерства фінансів України.
З рисунку 3 видно, що в національній валюті України розміщено тільки 36,74 % від загального
державного боргу, тобто приблизно 64 % від зовнішнього запозичення в іноземних валютах переважно в
доларах США. Таке співвідношення може створювати додаткові значні ризики при управлінні державним
боргом особливо у разі девальвації національної грошової одиниці.
У рамках здійснення заходів щодо забезпечення макроекономічної стабілізації, передбачених
Механізмом розширеного фінансування МВФ, у жовтні 2015 р. КМУ успішно завершив реструктуризацію
зовнішнього державного боргу України на суму близько 15 млрд. доларів США. Умови цієї боргової операції
передбачали списання близько 3 млрд. доларів США боргу та дали змогу Україні уникнути сплати
запланованих 8,5 млрд. доларів США основної суми боргу, що підлягали виплаті за такими облігаціями до
кінця 2018 року.
За оцінками МВФ, навіть внаслідок реструктуризації, показник співвідношення державного та
гарантованого державою боргу до валового внутрішнього продукту знизиться до 71% до 2020 році, що все одно
залишається вищим за встановлене у Бюджетному кодексі України граничне значення.
У процесі врегулювання зовнішньої заборгованості перед міжнародними фінансовими установами
виявляється необхідним дотримуватися таких положень:
− дотримання загальної бюджетно-податкової дисципліни у середньостроковій перспективі, тобто
управління повинно бути довгостроковим та стратегічним, а не короткостроковим, орієнтованим лише на
вирішення нагальних та разових завдань;
− підвищення ефективності розподілу ресурсів на рівні формування державної політики;
− забезпечення ефективного виконання державного бюджету завдяки дієвій системі планування і
оцінювання виконання державного бюджету, підвищення ролі та відповідальності головних розпорядників
бюджетних коштів щодо визначення пріоритетів своєї діяльності та ефективного використання таких коштів
для їх досягнення;
− підвищення рівня прозорості та підзвітності в управлінні державними фінансами завдяки
моніторингу державних інвестицій, підтримки процесу бюджетної децентралізації шляхом чіткого розподілу
відповідних повноважень і ресурсів, а також аудиту в органах влади як на центральному так і на
місцевому рівнях;
− використання всіх наявних внутрішніх можливостей країни в процесі управління
зовнішніми зобов’язаннями;
− залучені кошти із зовнішніх фінансових джерел слід розглядати не стільки з погляду їх обсягу,
скільки з позиції їх ефективного використання;
− управління зовнішнім боргом та подальші запозичення потрібно здійснювати з урахуванням не
лише потреб держави, а й її фінансової безпеки.
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Отже, ефективне управління зовнішнім боргом на всіх етапах механізму дозволить уникнути
загострення боргового навантаження та сприятиме забезпеченню стабілізації соціально-економічного розвитку
України. На думку Федорова В. А., процес управління зовнішнім державним боргом для нашої держави
пов'язаний із численними проблемами. Досвід зарубіжних країн показує, що найефективнішим шляхом
залучення коштів є саме інвестиційна діяльність, тоді як Україна обрала найменш ефективний метод вкладання
коштів, спрямований на покриття дефіциту бюджету та на покриття державного боргу попередніх періодів.
Більше того, обслуговування зовнішніх запозичень є вкрай нестабільним та не систематичним. Таким чином,
боргова політика потребує негайного вдосконалення [7, с. 111].
З метою здійснення ефективної боргової політики необхідною умовою є стабільність фінансової
системи. Однак цьому перешкоджають недосконалість законодавчої бази, значний обсяг державного боргу та
його постійне зростання, недосконалий механізм реструктуризації боргу і його обслуговування.
Втім слід зазначити, що починаючи з 2014 року було реалізовано багато важливих реформ, серед яких
варто виділити зміцнення та модернізацію монетарної та фінансової політики, реформи у енергетичному
секторі, зокрема підвищення внутрішніх цін на газ, а також зміцнення корпоративного управління у
«Нафтогазі». Окрім цього, важливим стало створення антикорупційних установ, таких як НАБУ, та введення в
дію е-декларування.
На фоні позитивних кроків реформування соціально-економічної системи, допомога МВФ має
використовуватись в першу чергу задля забезпечення стійкого зростання та усунення дисбалансу. Програма
МВФ також гарантує забезпечення країни достатніми валютними резервами для обслуговування зовнішнього
боргу. Тож пріоритетом для України має бути на сьогодні подальше реформування найважливіших соціальноекономічних сфер у тісному співробітництві з МВФ, оскільки це дозволить нашій державі не тільки зміцнити
економіку, але й посилити внутрішньо-економічні показники задля забезпечення зовнішніх боргових
зобов'язань.
Хоча за останні декілька років Україна зазнала значних трансформацій як в економічній –
енергетичний сектор, видаткова політика, банківський сектор та покращення бізнес-клімату в країни, так і в
соціальній сфері – пенсійна реформа, реформа охорони здоров’я, однак, на сьогодні, здійснені реформи є
очевидно недостатніми для того, щоб подолати економічну нестабільність, створити передумови задля
подальшого сталого розвитку, а також уникнути кризових явищ у майбутньому. Тож на порядку денному
мають бути, в першу чергу, системні соціально-економічні реформи, які можуть бути здійснені лише за
наявності політичної волі та через подолання або принаймні зменшення корупції всередині країни, через
забезпечення верховенства права, а також унеможливлення блокуванню запроваджених реформ на
міністерських та локальних рівнях.
На думку міжнародних експертів, попри позивні кроки щодо створення нових антикорупційних
органів, у тому числі НАБУ, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та НАЗК, ця структура залишається
незавершеною, а діяльність створених органів є мало ефективною. То ж якнайшвидше створення Вищого
Антикорупційного суду із дійсно незалежними суддями, як на цьому одностайно наполягають МВФ, Світовий
банк, Європейський Союз та Рада Європи, є необхідним елементом структури антикорупційних органів. На
думку автора, створення такого суду у складі суддів з бездоганною репутацією не є примхою міжнародних
партнерів України, оскільки така судова інституція вкрай необхідна самій країні, бо корупція є на сьогодні
бодай не найголовнішою перешкодою для подолання соціально-економічної нестабільності та забезпечення
подальшого сталого розвитку. Крім цього, модернізація та вдосконалення фіскальної та монетарної політики,
підвищення ефективності планування бюджету України, а також прозора та відкрита приватизація на ринкових
умовах закладуть основу як для зменшення наявної заборгованості та збільшення росту ВВП так і для
соціально-економічного зростання.
Висновки. Співробітництво України з МФО переважно характеризується неефективним
використанням отриманих коштів. Так, в той час як кредити, фінансова та технічна допомога, що надаються
міжнародними фінансовими установами, спрямовані на стабілізацію та покращення соціально-економічної
ситуації, створення передумов для подальшого сталого розвитку, а також уникнення кризових явищ у
майбутньому, співробітництво України з МФО натомість призвело до критичного збільшення зовнішнього
державного боргу країни, який через відсутність або недостатність системних реформ у найважливіших
соціально-економічних сферах, не є забезпеченим внутрішньо економічними показниками. Поряд з
об’єктивними факторами, таких як війна на Сході України та анексія Криму, основними перешкодами на шляху
підвищення ефективності управління державним боргом України є корупція, відсутність політичного
компромісу, недосконалий механізм планування, формування та оцінювання виконання бюджету, невиважена
фіскальна та монетарна політика. Лише негайне реформування у вищезгаданих сферах зможе створити
передумови для підвищення рівня внутрішньо-економічного забезпечення державного боргу та сприятиме
залученню коштів шляхом інвестиційної діяльності.
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КЛЮЧОВІ ПРИНЦИПИ ТА ХАРАКТЕР ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ
Анотація. У статті обґрунтовано актуальність проблеми освіти дорослих у сучасних соціальноекономічних умовах. Проаналізовано принципи та пріоритетні напрями розвитку як європейської, так і
національної освіти дорослих. Акцентовано увагу на соціально-економічній необхідності функціонування
системи освіти дорослих. Наголошено, що основою для розробки нормативної та науково-методичної бази
освіти дорослих мають бути комплексний аналіз та оцінка тематичного спектру навчальних потреб
дорослих, можливостей їх задоволення, оцінка якості, територіальної і фінансової доступності різних типів
освітніх програм.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ И ХАРАКТЕР ТРАНСОФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ
Аннотация. В статье обоснована актуальность проблемы образования взрослых в современных
социально-экономических условиях. Проанализированы принципы и приоритетные направления развития как
европейского, так и национального образования взрослых. Акцентировано внимание на социальноэкономической необходимости функционирования системы образования взрослых. Отмечено, что основу для
разработки нормативной и научно-методической базы образования взрослых должны составлять
комплексный анализ и оценка тематического спектра учебных потребностей взрослых, возможностей их
удовлетворения, оценка качества, территориальной и финансовой доступности разных типов
образовательных программ.
Ключевые слова: образование взрослых; продолженное образование; дальнейшее образование;
возобновляемое образование, перманентное образование; образование в течение жизни.
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KEY PRINCIPLES AND TRANSFORMATION CHARACTER OF ADULT EDUCATION
Annotation. The urgency of the problem of adults in modern socio-economic conditions is substantiated in the
article. The principles and priority directions of the development of both European and national adult education are
analyzed. Attention is focused on the socio-economic need for the functioning of the adult education system. It is noted
that a comprehensive evaluation, analysis of the thematic range of the educational needs of adult citizens, as well as the
possibilities for their satisfaction, the assessment of the quality, territorial and financial accessibility of different types
of educational programs constitute the basis for the development of normative, scientific and methodological
components of adult education.
Key words: adult education, continuing education, further education, recurrent education, permanent
education, lifelong education.
Актуальність проблеми. Сучасне суспільство характеризується унікальною єдністю науки, освіти і
економіки. Суперечлива взаємодія цих сфер суспільного життя визначається з одного боку, тим, що в силу своєї
певної консервативності освіта не встигає за досягненнями науки, особливо тих, які обумовлюють розвиток
нових інформаційних та виробничих технологій. Це призводить до функціональної неграмотності і, як наслідок,
до технологічного безробіття, що породжує у дорослих потребу у безперервній освіті. З іншого боку, високий
темп зміни технологій виробництва і динаміка соціально-економічних процесів зумовлюють відставання самих
наук. Загостренню суперечностей між наукою, освітою та економікою сприяє необхідність професійної
адаптації випускників ВНЗ, а також підвищення кваліфікації або перепідготовки внутрішньо переміщених осіб,
біженців, безробітних. Це обумовлює необхідність розвитку системи освіти дорослих або додаткової
професійної освіти.
Сучасна система освіти для дорослих поки що не сформована як цілісна концепція, а є, скоріше,
розрізненим комплексом центрів і структур, що виникають у вищих навчальних закладах і, безпосередньо, в
компаніях. У багатьох з них переважають традиції «передачі готових знань», є недостатня матеріально-технічна
та інформаційна база, відсутня система підготовки викладачів.
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Зазначене актуалізує необхідність розробки концепції безперервної освіти дорослих, яка повинна
містити місію, провідні ідеї та принципи, основні функції, відносини з іншими ланками освіти, наукою,
економікою, соціальною практикою суспільства в цілому, виходячи з яких повинні бути розроблені стратегія,
шляхи і конкретна програма розвитку системи освіти дорослих.
Аналіз досліджень і публікацій. Вагомий внесок до розробки філософських засад освіти у ХХІ
столітті зробили такі вчені як І. Зязюн, Б. Гершунський, вивченню освіти дорослих у загальноцивілізаційному
контексті присвятили свої праці такі дослідники як І. Колєснікова, Л. Лєсохіна, І. Литовченко, О. Огієнко,
В. Онушкін, Н. Тоскіна; обґрунтуванням теоретичних та методологічних засад освіти дорослих займались такі
вітчизняні вчені: Л. Лук’янова, С. Архипова, О. Аніщенко, Л. Сігаєва, О. Щербак.
Метою статті є дослідження економічної природи, концептуальних засад, вихідних принципів та
функцій системи освіти для дорослих, проявлення контурів її потенціалу та ролі у забезпеченні економічного
та соціального розвитку суспільства.
Виклад основного матеріалу. Світовий досвід доводить, що основною складовою глобального
становлення постіндустріальної, інформаційної економіки виступає підвищення ролі знань та інформації –
надзвичайно важливих, необхідних ресурсів для розвитку суспільства, що кардинально трансформує всю
систему суспільних відносин і практику економічного життя, оскільки знання та інформація мають специфічні,
відмінні від традиційних, матеріально-речових елементів, властивості. Така ситуація докорінно змінює і роль
самої людини, як носія і генератора інформації, так і суб’єкта економічних відносин. Особливого значення у
такому контексті набуває освіта як сфера, призначенням якої є передача і розповсюдження знань та інформації
задля забезпечення поступального всього розвитку суспільства.
Актуальність наукового пізнання економічної природи освіти, аналізу проблем її соціальноекономічної ефективності зумовлюється, перш за все, зростанням ролі і значення освітнього потенціалу в
забезпеченні суспільного прогресу. Водночас, вона пояснюється і складністю вирішення економічних проблем
у такій важливій, специфічній царині суспільного життя як нематеріальне, духовне виробництво. З одного боку,
освіта – це сфера, призначення якої - збереження і збагачення тих знань, якими володіє людство, духовний
розвиток людини, культури, і цивілізації в цілому. З іншого – ця сфера за умов ринкової економіки функціонує
на економічних засадах, потребує всебічного врахування суспільних витрат та оцінки одержаних результатів.
Державний характер фінансування в Україні, відсутність орієнтації в діяльності закладів освіти на отримання
прибутку не усувають необхідності ефективнішого використання коштів та всього потенціалу освітньої галузі.
Освіта виступає підсистемою відтворення основної продуктивної сили – робочої сили. Разом з тим вона
є засобом наукової організації економічних відносин. У вузькому значенні освіта є сферою здійснення
конкретної суспільної діяльності, системою, певним чином організованою, впорядкованою і спрямованою на
досягнення конкретних цілей – це формальна система освіти. Функціонування такої системи соціальноекономічної діяльності спричиняє необхідність налагодження власного ефективного механізму. Особлива
складність цього завдання зумовлена специфікою освіти як суспільного блага, що не може продукуватися і
розподілятися переважно за допомогою ринкового механізму.
Отже, освіта є потужним рушійним фактором соціального-економічного розвитку. Враховуючи
теоретичну і практично-прикладну значимість раціоналізації форм організації економічної діяльності нині, як
ніколи раніше, на передову позицію виходить необхідність аналізу соціальної та економічної ролі освіти у
відтворювальних комплексах на різних рівнях економічного життя. Освіта сьогодні - фактор повномасштабної
модернізації виробництва, гуманного та ефективного засобу організації суспільних відносин, адекватних
потребам сучасної людини.
Значну цінність в середовищі бурхливих змін технологій виробництва та соціально-економічних
відносин суспільства являє собою особистісний потенціал людини, його спроможність бути дійсним суб’єктом
пізнавальної, соціальної, професійної та інноваційної діяльності. Таким чином, людина має розглядатися не
тільки як робоча сила, рушій загального суспільного розвитку, а як його кінцева мета. Відповідно, освіта
дорослих виступає сферою духовного виробництва, продукт якого – це приріст спеціальних здібностей,
навичок, компетенцій фахівця, його можливостей компетентного і відповідального виконання професійних і
громадських функцій, генерування нових ідей, технологій і рішень, підвищення загальної культури і
моральності, забезпечення можливостей саморозвитку.
Зазначене спрямовує фокус наукового пізнання на дослідження системи освіти дорослих. Для
визначення категорії безперервної освіти використовується ряд термінів. У сучасній літературі можна зустріти
такі стійкі сполучення, як «освіта дорослих» (adult education); «продовжена освіта» (continuing education);
«подальша освіта» (further education); «відновлювана освіта» (recurrent education) як освіта протягом всього
життя шляхом чергування навчання з іншими видами діяльності, головним чином з роботою; «перманентна
освіта» (permanent education); «освіта протягом життя» (lifelong education). У кожному із цих термінів зроблено
акцент на певній стороні явища, але загальною є ідея довічної незавершеності освіти для дорослої людини.
Останнім часом все більш розповсюдженою є ідея «навчання протягом життя» (lifelong learning ‑
LLL). Концепція LLL є досить динамічною. У 1970-1980-х рр. безперервна освіта була орієнтована на надання
непривілейованим верствам населення можливості зміни свого статусу за рахунок підвищення освітнього рівня.
На початку 2000-х рр. освіта протягом життя розглядалася переважно як засіб адаптації трудових ресурсів до
швидких технологічних змін. Сьогодні в концепції LLL особлива увага приділяється мотивам особистісного
зростання. Так, опитування, проведене серед громадян країн ЄС, засвідчило, що 70 % опитуваних людей
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виявили бажання вчитися. При цьому 80 % вважають, що освіта має покращити їх професійне життя, а 72 % –
особисте [2, 6].
Важливість даної проблеми особливо чітко окреслена в пріоритетних принципах розвитку освіти
дорослих в Європі (2013 р.) Європейською Асоціацією Освіти дорослих на Європейській Комісії (Statement by
the European Association for the Education of Adults on the European Commission’s Communication on Rethinking
Education) [1, 5]:
−
зростання значення неформальної освіти дорослих: є нагальна необхідність й доцільність збільшення
інвестицій в неформальне навчання, а також подальший розвиток, удосконалення різних методів та
організаційних форм навчання на робочому місці. До речі, під час економічних трансформацій та криз розвиток
неформального навчання є особливо важливим, оскільки це надає людям впевненості і стійкості в періоди
економічної нестабільності;
− визнання необхідності подальшого поширення неперервної освіти. Важливим є саме комплексний
підхід в організації формального, неформального, інформального навчання дорослих: зосередження уваги
винятково на підвищенні кваліфікації працюючих фахівців, збільшенні робочих місць задля економічного
зростання призведе до посилення нерівності в освіті;
− визнання громадянського суспільства основним партнером у розвитку освіти. Особлива увага
акцентується на важливості роботи в цьому напрямі.
Концептуальне осмислення сутності безперервної освіти дорослих, розуміння його специфіки в
загальній системі освіти і ролі в суспільстві, ґрунтується на аналізі та врахуванні наступних факторів:
− пріоритет духовного, інтелектуального та професійного потенціалу фахівців і керівників різного
рівня, науки і культури в економічному і соціальному відродженні і процвітанні суспільства;
− врахування запитів щодо швидкого оновлення кадрового потенціалу, обумовленого зростаючою
динамікою змін в науці, технологіях виробництва і в соціальних процесах, які відбуваються на глобальному і на
національному рівнях;
− система соціокультурних та ментальних цінностей, цілей, потреб і мотивів дорослих людей, а також
особливостей їх життєвого, пізнавального, соціального і професійного досвіду;
− процеси інтеграції освіти, науки і економіки, що проявляються, зокрема, у тяжінні форм організації
навчальної діяльності до форм професійної діяльності фахівців і як наслідок система освіти дорослих переймає
частину функцій наукового сектора.
Усвідомлення важливості освіти протягом життя для людського розвитку призвело на початку XXI
століття до модернізації європейської політики у сфері освіти. Лісабонський саміт Ради Європи (березень
2000 р.) прийняв «Меморандум освіти протягом життя» (A Memorandum of Lifelong Learning) [2, 4]. В
Меморандумі підкреслюється, що безперервна освіта повинна стати головною політичною програмою
громадянського суспільства, соціальної єдності й зайнятості. Визначення безперервної освіти включає:
отримання ступенів та дипломів у вільний час; професійні курси, в тому числі з метою підвищення кваліфікації
персоналу; освіта для дорослих; друга освіта тощо. Також у Меморандумі було визначено шість принципів
безперервної освіти.
Перший принцип, який визначено у Меморандумі – це принцип «Нові базові знання і навички для
всіх». Дотримання цього вихідного положення дозволить гарантувати загальний неперервний доступ до освіти
для набуття та актуалізації навичок, необхідних для гармонійного життя людини в інформаційному суспільстві.
Цілком очевидно, на наш погляд, до таких вмінь можна віднести комп’ютерну грамотність, іноземні мови,
технологічну культуру, підприємництво та соціальні навички.
Наступний принцип – це збільшення інвестицій в людські ресурси. Метою застосування цього
вихідного положення є значне збільшення інвестицій в людські ресурси для підняття пріоритету
найважливішого надбання Європи – її людей. В останніх документах ЄС пропонується, виходячи з основних
засад соціального партнерства та успішного досвіду передових компаній, підвищувати капіталовкладення в
людські ресурси.
Третім принцип виступає положення про необхідність широкого застосування інноваційних методик
викладання й навчання. Ця першооснова створює умови для розробки нових методологій навчання для системи
безперервної освіти протягом життя. З розвитком інформаційного суспільства освітні технології стають усе
більше орієнтованими на користувача. Методи навчання як у формальній, так і в неформальній системі освіти
повинні орієнтуватися на користувача, змінюватися в напрямку особистісної мотивації, критичного мислення й
уміння навчатись.
Принцип побудови нової системи оцінки отриманої освіти докорінно змінює підходи до розуміння і
визнання навчальної діяльності та її результатів, особливо у сфері неформальної та інформальної освіти.
Визнання такої освіти допоможе підвищити мотивацію до безперервної освіти. Актуалізується потреба у
розробці якісної системи «Акредитації попередньої і неформальної освіти» (Accreditation of Prior and
Experiential Learning – APEL).
П’ятий принцип – це розвиток наставництва й консультування. Дотримання цього принципу забезпечує
кожному протягом усього життя вільний доступ до інформації про освітні можливості та до необхідних
консультацій і рекомендацій. Має бути створена постійна консультаційна служба, яка надаватиме рекомендації
в сфері освітнього, професійного та особистісного розвитку і буде орієнтована на інтереси та потреби
активного користувача.
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Останнім принципом Меморандуму є наближення освіти до місця проживання. Цілеспрямування цього
принципу є наближення освітніх можливостей до місця проживання споживачів за допомогою мережі
навчальних та консультаційних пунктів і використання інформаційних технологій. Маючи свободу пересування
люди не повинні, однак, бути змушеними залишати своє рідне місто чи село для отримання якісної освіти. [A
Memorandum of Lifelong Learning) [4].
Зазначені принципи формують концептуальну визначеність системи освіти дорослих. Однак, на нашу
думку, ці вихідні положення не в повній мірі враховують національну специфіку, соціально-економічну
природу як всієї системи освіти, так і освіти дорослих. Виходячи з цього, ми пропонуємо уточнений комплекс
принципів освіти дорослих як органічної ланки загальної системи безперервної освіти, й які, з нашої точки
зору, можуть бути взяті за основу навіть формування бізнес-моделі закладу освіти для дорослих.
Запропонований нами комплекс принципів освіти дорослих схематично проілюстровано на рис.1.
Отже, одним з основних принципів повинен бути принцип пріоритетного розвитку духовного,
інтелектуального, соціокультурного, особистісного, професійного потенціалу особистості дорослого, його
здібностей не тільки ефективно використовувати існуючі економічні і соціальні технології, а й здійснювати
інноваційні процеси, процеси соціальної творчості в широкому сенсі.
Принцип практичного відношення
дорослого до знань

Принцип інтеграції науки, освіти і
економіки

Принцип цільової спрямованості освіти
дорослих

Принцип отримання дорослим освіти будьякого роду

Принцип безперервності освіти

Принцип диверсифікації освітніх програм

Принцип розвитку потенціалу особистості
дорослого

Принцип наступності

Принципи загальної концепції
безперервної освіти

Принципи андрагогіки

Психолого-педагогічні
принципи контекстної освіти

БАЗОВІ СИСТЕМИ ПРИНЦИПІВ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ

Рис. 1. Концептуальна схема принципів освіти дорослих
Другим є принцип наступності, який позиціонується нами в двох аспектах. По-перше, як наступність
змісту, форм, методів, засобів і умов освіти, що змінюють один одного на різних щаблях безперервної освіти.
По-друге, як принцип послідовності рівнів розвитку і саморозвитку людини, що переміщується по цих сходах
відповідно до своїх пізнавальних, соціальних і професійних потреб.
Наступним є принцип безперервності освіти. Наше розуміння цієї першооснови обумовлене двома
факторами. По-перше, уявленням про послідовність рівнів розвитку людини. По-друге, використанням
філософського змісту таких категорій як «переривчастість» і «безперервність», що характеризують як
структуру об’єкта, так і процес його розвитку. Освітні структури переривчасті, проте вони не повинні
обмежувати безперервний розвиток особистості. На наш погляд, таке можливе лише за умови, що розриви між
рівнями освіти у часовому лазі будуть максимально заповнені самоосвітою. Вона, за своєю природою,
головним чином націлена на збереження і розвиток пізнавального ставлення людини до світу (світоглядної та
пізнавальної мотивації) і його вміння й прагнення вчитися. Тому конче необхідно переходити до навчання
розвиваючого типу на всіх рівнях безперервної освіти, які передують освіті дорослих.
Принцип диверсифікації освітніх програм, гнучкості видів і форм освіти дорослих, які реалізують ці
програм. Цей принцип обумовлює необхідність визначення «інваріанту» розвитку людини на кожному етапі
безперервної освіти, включаючи освіту дорослих. Зазначимо, що за таких умов набуває особливого значення
визначення актуального рівня розвитку дорослого та діагностики якості отриманої освіти.
Четвертим принципом у контексті заданої концепції, на наш погляд, має бути принцип отримання
дорослим освіти будь-якого виду, в будь-якому місці, в будь-який час, будь-якого змісту. Країну не вивести з
кризи у короткі терміни, якщо орієнтуватися на те покоління працівників, котре має пройти через базові
структури безперервної освіти. Реалізуючи цей принцип в сучасних умовах, потрібно вирішувати проблеми
відбору соціально активних фахівців і керівників, створення оптимальних можливостей для їх швидкого
духовного, особистісного, професійного, посадового і соціального зростання.
Попередній принцип доповнюється принципом цільової спрямованості освіти дорослих на задоволення
вже наявних у них потреб в освіті. Такі потреби виникають там, де йдуть інноваційні процеси політичної,
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економічної, технологічної та соціальної активності. Такі вузли суспільної діяльності перетворюються в
осередки, де працівники стають реальними суб’єктами прийняття рішень у всіх сферах своєї життєдіяльності.
Проте, це не знижує актуальності завдання формування пізнавальних потреб у всіх – від школярів до дорослих.
Принцип забезпечення практичного відношення дорослого до знань. Дотримання цього принципу
вимагає засвоєння дорослою людиною нового знання і здійснюється на основі ставлення до нових знань не як
до мети навчальної діяльності, а як до інструменту вирішення актуальних практичних проблем і завдань, які
постали перед ним на виробництві та в суспільстві; засвоєння знань в їх контексті.
Наступним принципом є принцип інтеграції науки, освіти і економіки проявляється у двох аспектах:
− зміст і сам процес освіти проектується і здійснюється мовою науки в контексті соціальної і
професійної економічної та суспільної практики;
− система освіти дорослих бере на себе частину функцій науки у царині генерування нових знань
через відставання науки від більш швидко оновлення соціокультурної і професійної практики суспільства.
Принцип провідної ролі спільних, колективних форм організації освіти дорослих, що створюють
можливості для морально-етичного і технологічного взаємозбагачення, спільного навчання, спільної освіти,
прояву і формування творчої індивідуальності кожного дорослого, який навчається.
Перераховані принципи відображають специфіку освіти дорослих як органічної ланки системи
безперервної освіти. Одночасно з цим в ній реалізуються ще три системи принципів:
− принципи загальної концепції безперервної освіти, які закріплені у таких документах як
«Меморандум освіти протягом життя» та «Концепція безперервної освіти»: гуманізм і демократичність,
гнучкість, відкритість до нового, передового, а також випереджаючий характер змісту освіти по відношенню до
потреб економічної і суспільної практики, індивідуалізація способів отримання освіти кожним, включаючи
фахівців з вищою і середньою професійною освітою і керівників усіх рівнів [3, 4];
− відомі принципи андрагогіки як галузі педагогічної науки про освіту дорослих, зокрема узгодження
змісту освіти з учасниками освітнього процесу;
− психолого-педагогічні принципи контекстної освіти, зокрема принцип проблемності змісту
навчання і процесу його розгортання в діалогічному спілкуванні суб’єктів освітнього процесу, принцип
дидактично обґрунтованого використання традиційних та інноваційних педагогічних технологій, принцип
єдності навчання і виховання.
Реалізація наведеної системи принципів освіти дорослих як органічного ланки загальної системи
безперервної освіти дозволяє інтегрувати сукупний духовний, життєвий, соціальний, пізнавальний і
професійний досвід всіх «слухачів», забезпечити врахування внеску кожного в одержання результатів освіти. За
цих умов «слухач» стає реальним «мислителем», справжнім суб’єктом пізнавально-практичної інноваційної
діяльності. Повернувшись на виробництво, він може запроваджувати індивідуально або спільно з іншими
здобуті знання до практичної діяльності, випереджаючи, певним чином, наукові дослідження.
Дифузія набутих знань та досвіду перетворює дорослого, який навчається у так би мовити викладача
серед інших учасників професійної діяльності. Це є потужним мотивуючим фактором його включення в
освітній процес. Дійсний же викладач виконує вже функцію не передавача навчальної інформації, а
педагогічного технолога, який організує на сучасній науково-методичній основі творчі процеси формування
нових знань, цілей, орієнтирів і цінностей самими дорослими учнями.
Зауважимо, що дотримання зазначених принципів дозволяє досягнути конкретно визначених цілей
освіти дорослих. Отже, діяльність системи освіти фахівців (дорослих) спрямована на досягнення
наступних цілей:
− збільшення разом з іншими ланками безперервної освіти духовного і інтелектуального
потенціалу суспільства;
− постійне стимулювання, виявлення і задоволення потреб дорослих в освіті;
− приведення кадрового потенціалу до світового рівня, що сприяє процесам соціально-економічного
розвитку країни;
− забезпечення соціальної захищеності та соціальної реабілітації дорослих, усунення всіх форм
функціональної неграмотності на тлі глибоких структурних змін як в економіці так і в соціальній сфері;
− надання можливостей отримати дорослим освіту «для особистості», яка безпосередньо не пов’язана
з виконанням ними професійних обов’язків, але одночасно з цим збагачує творчий потенціал людини.
Досягнення зазначених цілей освіти дорослих вимагає відповідного змістового наповнення освітніх
програм. При цьому потрібно розрізняти зміст навчання і зміст освіти. Зміст навчання, тобто масив теоретичної
інформації та алгоритмів формування вмінь, навичок, компетенцій становить зміст навчальних програм. Разом
з тим, зміст освіти характеризує рівень морально-етичного розвитку особистості дорослого. Приріст цього
рівня залежить не тільки від того, що викладається, а й від особистості викладача, педагогічних технологій, які
використовуються, умов навчання та особистісного потенціалу навчальної групи. Для нормального
функціонування і розвитку системи безперервної освіти дорослих необхідно адекватне нормативно-правове,
фінансово-економічне, матеріально-технічне, організаційне, кадрове, інформаційне, психолого-педагогічне,
педагогічне і науково-методичне забезпечення.
Проведений аналіз концептуальних засад освіти дорослих на даному етапі дослідження дає нам змогу
зробити певні узагальнення. Отже, проблематику безперервної освіти можна умовно розділити на дві основні
сфери: побудова системи безперервної освіти як частини соціальної практики (соціально-освітній аспект
безперервної освіти) та процес засвоєння людиною нового життєвого, соціального, професійного досвіду. Саме
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тому у сфері освіти дорослих проголошено поєднання принципу безперервності освіти із принципом навчання
протягом життя і формуванням суспільства знань. Тим самим зроблена спроба закріпити в суспільній
свідомості розуміння взаємної відповідальності суспільства, держави й особистості за розвиток
освітніх процесів.
У змісті безперервної освіти прийнято виділяти три основні значимі компоненти, пов’язані з навчанням
дорослого населення:
− навчання грамотності в широкому сенсі, включаючи комп’ютерну, мовну, соціальну та ін.;
− професійне навчання, що включає професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації
(job qualification);
− загальнокультурну додаткову освіту, не пов’язану із трудовою діяльністю (life qualification).
Відповідно, за цілями, які ставляться й реалізуються в системі неперервної освіти, її умовно можна
поділити на три складові:
Перша складова системи освіти протягом життя – додаткова професійна освіта – сприяє формуванню
професійної основи кадрового потенціалу сучасної високотехнологічної економіки. Споживачами даних послуг
є соціально адаптована частина населення, яке отримує освіту послідовно на всіх її рівнях.
Друга частина системи освіти протягом життя забезпечує різноманітним групам населення можливість
адаптуватися до мінливих умов життя. Ця підсистема передбачає освіту, спрямовану на адаптацію й
реабілітацію соціальних і професійних груп, не здатних самостійно пристосуватися до швидкозмінного
соціального середовища. Крім того, до цієї підсистеми залучаються громадяни, які через різні причини не
мають доступу до формальної системи професійної освіти, що створює для них загрозу десоціалізації.
Третя складова системи LLL забезпечує задоволення індивідуальних освітніх потреб громадян,
наприклад, мовну підготовку, отримання психологічних, культурологічних та інших знань, комунікативних
навичок, спеціальних умінь тощо.
Висновки. Зростаюче різноманіття пізнавально-інформаційних запитів різних верств населення
неможливо задовольнити в рамках існуючих форм традиційної освіти. Загострюється проблема невідповідності
сформованої системи освіти новим потребам суспільства й людини. Це породжує вимогу іншого підходу до
організації масової освітньої діяльності дорослих – навчання повинне відповідати різнорівневим інтересам і
можливостям громадян, органічно вписуватися в їхній спосіб життя, враховувати специфіку запитів того чи
іншого контингенту й навіть окремих груп населення. Освіта протягом життя покликана підвищувати рівень
загальних знань і розширювати можливості участі громадян у культурній, соціальній і політичній діяльності
країни. Вона повинна зробити внесок у подальшу демократизацію суспільства, а також сприяти посиленню
позиції людини в професійній діяльності.
У цих умовах потрібен новий погляд на роль і значення неперервної освіти, яка відповідає сучасним
освітнім потребам. Назріла необхідність у розробці теоретично обґрунтованих, практично значимих і
переконливих концептуальних підходів до організації системи неперервної освіти в Україні. Однією з найбільш
істотних проблем становлення системи неперервної освіти є подолання стереотипу ставлення до неформальної
освіти як неповноцінної.
Таким чином, загальнометодологічні підходи передбачають розгляд освіти дорослих як цілісного
цивілізаційного, гносеологічного феномену в процесі її історичного становлення і розвитку на основі сучасних
освітніх парадигм через суперечливі позиції та спрямованість дорослої людини на досягнення вершин у її
особистісному та професійному становленні. Подальша розробка і впровадження теоретико-методологічних
засад, зокрема наукових підходів, постає основою модернізації освіти дорослих та формуванню ефективних
бізнес-моделей закладів освіти для дорослих.
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ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ГОСПОДАРСТВ
Анотація. У статті розглядається взаємозв’язок між економічною та екологічною детермінантами
як основоположних компонентів сучасного розвитку людства. Досліджується взаємний негативний вплив
екологічних, соціальних та економічних втрат. Розкриваються соціально-економічні та екологічні чинники
формування передумов економіко-екологічного розвитку. На противагу їм розглянуто два інших шляхи
розвитку людства - антропоцентризм та біоцентризм.
Ключові слова: економіко-екологічний розвиток, екологія, сталий розвиток, ресурсний шлях розвитку,
економічні втрати, соціальні втрати, антропоцентризм, біоцентризм.
Румянцев А.С., аспирант кафедры политической экономии Киевского национального экономического
университета имени Вадима Гетьмана
ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ХОЗЯЙСТВ
Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь между экономической и экологической
составляющей как основных компонентов современного развития человечества. Исследуется взаимное
негативное влияние экологических, социальных и экономических потерь. Раскрываются социальноэкономические и экологические факторы формирования предпосылок экономико-экологического развития. В
противоположность им рассмотрены два других пути развития человечества - антропоцентризм
и биоцентризм.
Ключевые слова: экономико-экологическое развитие, экология, устойчивое развитие, ресурсный путь
развития, экономические потери, социальные потери, антропоцентризм, биоцентризм.
Rumiantsev O.S., post-graduate student of the Department of Political Economy of Kyiv National Economic
University, named after Vadim Getman
ECONOMIC AND ECOLOGICAL DETERMINANTS OF DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMIES
Abstract. The article considers the relationship between the economic and ecological component as the basic
components of modern development of mankind. The mutual negative influence of environmental, social and economic
losses is investigated. The socio-economic and environmental factors of the preconditions for economic and ecological
development are revealed. In contrast, they are considering two other ways of human development - anthropocentrism
and biocentrism.
Key words: economic and ecological development, ecology, sustainable development, resource development,
economic losses, social losses, anthropocentrism, biocentrism.
Актуальність проблеми. Проблема співвідношення економічних та екологічних детермінантів у наш
час набуває все більшого значення. Тривалий період розвитку людства науковці не приділяли достатньої уваги
впливу економіки на довкілля. Сьогодні стало очевидним, що без взаємного розгляду трьох компонентів –
економічної, екологічної та соціальної складової – подальший розвиток національних господарств не є
можливим. Відтак аналіз розвитку в розрізі економіко-екологічних детермінант є пріоритетним. Не менш
важливим є дослідження передумов виникнення концепцій взаємозв’язку економіки та екології.
Постановка проблеми. У другій половині ХХ – на початку ХХІ століття реалізація поточної моделі
розвитку світової економіки призвела до загострення соціальних, економічних та екологічних протиріч на
національному та міждержавному рівнях. Зокрема, це стало помітним у збільшенні розриву між розвинутими
країнами та тими, що розвиваються, а також у зростанні антропогенного навантаження в процесі глобалізації.
В якості одного з дієвих варіантів було запропоновано концепцію економіко-екологічного, або ж сталого
розвитку, що заснований на екологізації економіки та збереженні поточного стану біосфери для майбутніх
поколінь. В цьому розрізі аналіз економіки-екологічних детермінантів розвитку національних господарств
стає одним із пріоритетних напрямів дослідження сучасної економічної науки.
Аналіз досліджень та публікацій. Проблема дослідження питань економіко-екологічного розвитку
отримала достатньо широке висвітлення у наукових працях як зарубіжних, так і вітчизняних економістів.
Зокрема, свій внесок у розвиток теоретичного підґрунтя та практичного обґрунтування цього напряму
економічної науки внесли Д.Медоуз, Г.Дейлі, Дж.Харріс, Й.Рендерс, Р.Шекер, Дж. Ван дер Штратен, В,Беренс,
О.Кузнєцов, З.Герасимчук, М.Хвесик та інші.
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Мета статті. Метою статті є дослідження особливостей функціонування економіко-екологічних
детермінант розвитку національних господарств та розгляд альтернативних еволюції людства, таких як
антропоцентризм та біоцентризм.
Виклад основного матеріалу. Кожна епоха суспільного розвитку характеризувалася певним
співвідношенням економічних та екологічних детермінант. Багато століть людство мало доволі обмежене
уявлення про вплив господарської діяльності на довкілля. Відтак, природнє середовище не розглядалося як
важливий компонент в системі економічного розвитку. Необхідність розгляду взаємозв'язків між людиною та
природою, а також пошук вирішення глобальних екологічних проблем та локальних криз антропогенного
походження гостро постали вже у другій половині ХХ століття. Сьогодні вирішення зазначеного протиріччя є
не тільки нагальним, але й необхідним.
В наш час зв’язок між економічною та екологічної детермінантами, а також між соціальними втратами,
які є результатом слабкої взаємодії перших двох компонентів, найбільш відчутний. Людство зрозуміло, що
виробництво товарів і послуг призводить не тільки до вичерпування ресурсів, але і спричиняє виникнення
низки глобальних екологічних проблем. Ці проблеми, в свою чергу, призводять до значних економічних і
соціальних втрат. Постійні емісії шкідливих речовин у навколишнє природне середовище формують негативні
екологічні зміни, які в свою чергу призводять до соціальних та екологічних втрат. Під соціальними втратами
розуміють негативний вплив на здоров’я та життєдіяльністю людини (виникнення хвороб, тимчасова або повна
втрата працездатності). «Натуральні» втрати ведуть за собою економічні, які за різними оцінками складають 3540% від реальних (рис.1)

Рис 1. Взаємний негативний вплив екологічних, соціальних та економічних втрат
Джерело: [2, ст.58]
Формування передумов економіко-екологічного розвитку умовно можна поділити на дві складові:
екологічні та соціально-економічні передумови. До екологічних передумов традиційно відносять забруднення
навколишнього середовища, порушення біогеохімічних циклів (на глобальному та локальному рівнях),
зменшення видового різноманіття тварин та рослин, забруднення поверхневих та підземних вод, що призводить
до проблем якості продуктів харчування, виникнення екологічних патологій (захворювань, генетичних
відхилень, загальне скорочення тривалості людського життя) тощо.
Соціально-економічні передумови є складнішими, а відтак потребують детальнішого розгляду.
Зокрема, треба зазначити, що ключовою проблемою людства впродовж останніх століть було дотримання
«ресурсного» шляху розвитку, панування так званої «філософії споживання». Сучасні економісти Джон
Еренфельд та Ендрю Хофман у своїй книзі «Процвітання: відверта розмова про сталий розвиток» критикують
«споживання заради процвітання», яке було панівним в економічній науці довгі роки, наголошуючи на тому,
що тільки споживання не сприяє підвищенню якості життя. [1, ст.57] Англо-німецький економіст Е.Ф.Шумахер
у праці «Мале – це прекрасно» стверджує, що «більше» і «краще» - зовсім не синоніми, а споживання заради
споживання «може значно погіршити якість життя». [3] Відтак, у процесі цілеспрямованої діяльності людини
проявилася його подвійна природа: з одного боку, як елемент біосфери він є її частиною, з іншого - як
біосоціальна істота перебуває в конфлікті з нею. Протиріччя між капіталізмом та соціалістичною системою
впродовж ХХ століття сприяло недостатньо виваженому збільшенню використання природних ресурсів і
наростанню глобальних екологічних проблем.
Ще однією соціально-економічною передумовою виникнення концепцій економіко-екологічного
розвитку стало довготривале панування у суспільному виробництві ресурсномістких технологій. Ілюзія
невичерпності природного потенціалу планети в розрізі економічної вигоди надавала пріоритет технологіям, які
потребували значних ресурсів, але при цьому показували швидкий та економічно вигідний результат. Довгий
час механізм ціноутворення на природні копалини нехтував їх справжню вартість з огляду на вичерпність
невідновлюваних ресурсів. Зокрема, термін «знецінення природних цінностей» з’явився у науковому обігу
лише наприкінці ХХ століття. [4, ст.43]
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Ключова передумова формування економіко-екологічного розвитку національних господарств –
соціально-економічна проблема «Північ-Південь», яка стосується взаємин між розвиненими і країнами, що
розвиваються. З однієї сторони, перша група країн мала значний технологічний та промисловий потенціал. З
іншої сторони, країни, що розвиваються, мали низький рівень цін на сировину та вартість робочої сили.
Результатом цього стало виникнення значної асиметрії розвитку, за якої для досягнення прискорених темпів
розвитку розвинених країн іншим не лишається нічого, окрім посиленої експлуатації власних природних
ресурсів та нехтування загрозами катастроф біосфери.
У підсумку передумови формування економіко-екологічного розвитку є логічним та закономірним
вирішенням протиріч у трьох сферах людської життєдіяльності:
− економічної - проблеми пріоритету економічних цілей розвитку, екстенсивний характер розвитку,
відчутність економічних критеріїв впливу виробництва на навколишнє середовище тощо;
− екологічної – проблеми перевищення допустимого рівня антропогенного впливу на біосферу,
зростання чисельності населення, що призводить до все більшого споживання ресурсів, руйнування довкілля та
розпад геному людини;
− соціальної – проблеми панування філософії антропоцентризму, збільшення диспропорції в рівні
життя між країнами, зростання захворювань тощо.
У сучасній науковій літературі виділяють й інші економіко-екологічні детермінанти розвитку
національних господарств та в цілому нашої цивілізації. Серед них варто виокремити антропоцентризм та
біоцентризм. Антропоцентризм передбачає створення ілюзії процвітання та економічного благополуччя
населення країн світу. При задоволенні своїх матеріальних потреб людство не враховує можливості
навколишнього середовища, а також потреб наступних поколінь. Пануюча наукова доктрина антропоцентризму
– «філософія споживання». Базуючись на уявленнях про закони природи і вже наявні екологічні проблеми, не
важко спрогнозувати, що даний шлях рано чи пізно призведе лише до вичерпання ресурсів та загибелі людства.
Антропоцентризм був домінуючим світоглядом людства протягом багатьох століть. Людина протиставлялася
всім іншим істотам на землі і вважалося зрозумілим, що тільки інтереси і потреби людини мають важливість,
всі інші істоти не мають самостійної цінності.
Антропоцентризм орієнтував суспільство на максимальне споживання. Людина розглядала природне
середовище як невичерпне джерело матеріальних благ. Розвиток технології, розкрадання природних багатств,
знищення фауни і флори, забруднення навколишнього середовища привело до виснаження природних ресурсів
і поставило людство перед глобальною екологічною кризою. Стало очевидним, що необхідні нові світоглядні
орієнтири, які б не протиставляли людину природі. Найбільш значущою подією в області створення
альтернативних етичних концепцій був вихід книги Альберта Швейцера "Культура і етика" в 1924 році, де він
обґрунтовував нову етику - універсальну, "етику благоговіння перед життям". Основним положенням цієї
етичної теорії стала вимога морального ставлення до всього живого, моральна відповідальність людини за все,
що живе. Саме тут варто шукати витоки біоцентризму.
В теорії біоцентризм передбачає повернення до еволюційної оптимальної структури біогеохімічних
циклів. Однак така концепція переважно є утопічною [4, с.45] Однією з форм втілення в життя принципів
біоцентризму має стати зміна ставлення до споживання, оскільки концепція "все для людини" втрачає силу.
Інакше кажучи, людина як споживач зобов'язаний враховувати інтереси і інших видів, зокрема: збереження
місць мешкання тварин, умов для їх виживання; стає неприпустимою жорстока експлуатація землі, знищення
лісів, пов'язані із задоволенням потреб людини, наприклад, в продукції тваринництва.
Підсумовуючи різноманіття уявлень про можливі економіко-екологічні шляхи подальшого розвитку
національних господарств, слід виокремити три стратегічні орієнтири еволюції даного процесу.
Таблиця 1
Стратегічні економіки-екологічні орієнтири розвитку національних господарств
Шлях розвитку
Біоцентризм
Економіко-екологічний Антропоцентризм
розвиток
Основний принцип
Людина для біосфери
Людство + біосфера = Біосфера для людини
гармонізація відносин
Панівна філософія
Біосфера - єдина система, Розвиток людства в згоді Біосфера - джерело
що
самоорганізується. з законами розвитку
ресурсів для задоволення
Людство
частина біосфери
зростаючих потреб
біосфери
людства
Шляхи
досягнення «Назад
до
природи». Свідоме обмеження на Забезпечення
цілей розвитку
Надання
біосфері споживання
ресурсів «процвітання» людства за
можливості відновлення біосфери.
Задоволення рахунок технологічного і
своїх функцій шляхом потреб з урахуванням технічного прогресу
відмови
від
благ можливостей біосфери
цивілізації
Як бачимо, біоцентризм, як і антропоцентризм не дають можливості гармонійного розвитку та
взаємодоповнення економічної, екологічної та соціальної складових. Саме тому економіко-екологічний
розвиток має стати провідним напрямом розвитку сучасних національних господарств.
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Висновок. Концепція економіко-екологічного розвитку, до якої зараз схиляються все більше вчених, є
основним шляхом гармонізації взаємин людини і біосфери. Такий розвиток передбачає формування нових
механізмів управління як на глобальному, регіональному та національному рівнях. Для здійснення переходу на
принципи економіко-екологічного розвитку слід визначити його пріоритети, цілі та цінності. Об’єктивною
основою їх конкретизації має стати всебічне запровадження законів, закономірностей, особливостей
формування передумов соціально-економічного розвитку на сучасному етапі цивілізаційної еволюції людства.
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Актуальність проблеми. Сучасний етап розвитку глобального економічного простору
характеризується розширенням всіх напрямів господарської співпраці між його суб’єктами. Йдеться, передусім,
про торговельне співробітництво, міжнародне розміщення виробництва, фінансову взаємодію. Це вимагає
пошуку нових підходів, методів та інструментів здійснення зазначених операцій. Зважаючи на розвиток
інформаційних систем та технологій, зокрема глобальної мережі Інтернет, особливого значення набуває
електронна комерція як ефективний напрям розвитку комерційної діяльності з використанням новітніх
інформаційних технологій, які дозволяють значно раціоналізувати ділові процеси. Її застосування збільшує
оперативність отримання інформації при міжнародних операціях, скорочує цикл виробництва та продажів,
знижує витрати, пов’язані з обміном інформацією, сприяє підвищенню рівня конкурентоспроможності
суб’єктів ведення міжнародного бізнесу. Зважаючи на це, впровадження новітніх систем та платіжних
технологій виступає підгрунтям ефективного розвитку електронної комерції, а основою для функціонування
ринку електронної комерції є інформаційно-комунікаційні технології.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження особливостей здійснення міжнародних
електронних операцій на базі розвитку інформаційно-комунікаційних систем, пріоритетів розвитку ринку
електронної комерції в Україні в контексті євроінтеграції знайшло відображення в наукових працях таких
зарубіжних та вітчизняних вчених як М. Возний, K. Гревліч, Д. Еймор, В. Єфімова, Д.Кір, Д. Козьє,
Н. Меджибовська, В. Павлова, В. Плескач, А. Саммер, Т. Тардаскіна, Л. Фрід, Р. Царьов та ін.
Проте недостатньо висвітленими залишаються питання передумов розвитку інформаційнокомунікаційної сфери в Україні як основи розвитку електронної комерції та розширення участі у міжнародних
торговельних зв’язках.
Мета статті – дослідження пріоритетів впровадження платіжних технологій в Україні та
обгрунтування їх ролі у розвитку зовнішньоторговельної взаємодії.
Виклад основного матеріалу. За рівнем розвитку інформаційно-комунікаційних технологій Україна
поступається багатьом країнам світу. Проте, це дає можливість проаналізувати позитивний досвід їх
запровадження та розвитку з урахуванням законодавчих та політичних особливостей розвитку національного

167

№1, 2018

ринку. Серед позитивних тенденцій розвитку цього сектору варто відмітити наступні: а) інтернет-технології є
доступними для широкого загалу; б) населення має відносно високий рівень електронної грамотності; в)
інноваційний клімат відносно сприятливий для розвитку зазначеної сфери; г) інформаційно-комунікаційні
технології достатньо широко використовуються населенням. Негативні тенденції пов’язані, насамперед, з
несприятливим для розвитку подібних технологій політичним та правовим середовищем, у тому числі і
недостатнім нормативно-правовим регулюванням сектору; низьким рівнем використання інформаційнокомунікаційних технологій органами державного регулювання; недостатньо високим рівнем розвитку
інфраструктури сектору. Стан розвитку сектору інформаційно-комунікаційних технологій України
представлено на рисунку 1:

Індекс мережевої готовності, 2016 р.
Вплив економічних факторів
Субіндекс впливу
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Використання ІКТ у бізнесі
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Електронна грамотність
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Індекс мережевої готовності, 2015 р.
Субіндекс зовнішнього оточення

Політичне та правове оточення

Бізнес-оточення та інноваційний клімат

Субіндекс готовності
Стан розвитку цифрових технологій та
інфраструктури
Доступність мережевих технологій

Рис. 1 Стан розвитку сектору інформаційно-комунікаційних технологій України у 2015-2016 рр.
Джерело: [1]
У структурі інформаційної економіки ринок електронної комерції – один із найбільш динамічних та
перспективних. Для подальшого розвитку інформаційного сектору економіки та ринку електронної комерції в
Україні важливим є розвиток таких складових як ступінь впровадження нових інноваційних рішень у сферу
електронної комерції, розвиток інформаційної інфраструктури, стимулювання розвитку інноваційної
діяльності на державному рівні, оскільки забезпечення розвитку інформаційного суспільства має прямий
вплив на збільшення продажів інтелектуальних продуктів у сфері електронної комерції [2].
Основою використання нових інструментів та технологій є “Стратегія розвитку інформаційного
суспільства в Україні”, розроблена з метою впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у
всіх сферах суспільного життя, реалізація в Україні ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд”, програми
“Електронна Європа”. Стратегія передбачає, передусім, реалізацію наступних кроків: удосконалення
нормативно-правової бази з питань розвитку інформаційного суспільства та прискорення її адаптації до
європейських правових норм і стандартів; забезпечення належної координації дій усіх зацікавлених
суб’єктів під час запровадження інструментів е-демократії; удосконалення інституціонального механізму
формування, координації та здійснення контролю за виконанням завдань розбудови інформаційного
суспільства; підвищення рівня інформаційної представленості України в інтернет-просторі та присутності в
ньому вітчизняних інформаційних ресурсів; прийняття системних державних рішень, спрямованих на
стимулювання створення національних інноваційних структур (центрів, наукових парків і технопарків) для
розроблення конкурентоспроможних інформаційно-комунікаційних технологій; посилення на державному
рівні значущості українського сегмента інтернету як одного з найважливіших інструментів розвитку
інформаційного суспільства та конкурентоспроможності держави; розроблення на національному та
місцевому рівнях механізму ефективної громадської участі та громадського контролю за реалізацією
пріоритету розбудови інформаційного суспільства [3].
Становлення інформаційного суспільства змусило провідні країни світу розробляти і впроваджувати
державні програми, які спрямовані на сприяння формуванню та розвитку інформаційного суспільства або
окремих його складових: використання мережі Інтернет, впровадження дистанційної освіти, електронного
уряду, розвиток електронної комерції, електронної медицини та надання інших електронних послуг. Це все
тісно пов’язане з процесами інформатизації. Досвід європейських країн доводить, що перехід до нового
цифрового суспільства дає помітні позитивні результати в економічній, політичній та соціальній сферах
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цих країн. Однак, аналіз міжнародного досвіду показує, що не існує єдиної успішної програми розвитку
інформаційного суспільства. Кожна стратегічна програма чи план мають бути індивідуальними й
враховувати специфічні особливості кожної країни або регіону. Україна також активно включилася в цей
процес. Для нашої держави інформатизація – це шлях не лише до європейської інтеграції, але й до
економічного добробуту, адже рівень розвитку інформацій-ного простору суспільства на сучасному етапі
вирішальним чином впливає на економіку [4].
Цілями інформатизації в усьому світі, у тому числі й в Україні, є найбільш повне задоволення
інформаційних потреб суспільства в усіх сферах діяльності, підвищення ефективності суспільного
виробництва, сприяння стабілізації соціально-політичних відносин у державі на основі впровадження
засобів обчислювальної техніки і теле-комунікацій. Аналізуючи інформаційну політику Європейського
Союзу щодо створення інформаційного суспільства, слід відзначити, що вона передбачала здійснення
конкретних послідовних кроків. Інформаційне суспільство стало ключовою темою стратегії XXI століття
Європейського Союзу. ЄС започаткував низку ініціатив з підтримки та поширення нових інформаційних
технологій і засобів зв’язку і водночас ухвалив заходи контролю та зменшення ризиків, пов’язаних із
розвитком інформаційного суспільства.Зважаючи на це, Європейським Союзом були прийняті окермі
декларації, що окреслили й визначили шляхи і напрями формування інформаційного суспільства [5]. Серед
них слід виділити необхідність побудови інформаційного суспільства загалом, надання матеріальних
можливостей для використання сучасних інформаційних і комунікаційних технологій та ін.
Важливим є цілеспрямований напрям на створення і поступовий розвиток Комісією
Європейського Союзу програми “Електронна Європа” (eEurope). Як ініціатива вона була започаткована у
1999 році та підтримана Європейською Радою в Лісабоні у 2000 році. Ухвалений пізніше документ –
“Електронна Європа – інформаційне суспільство для всіх” – становить частину так званої “Лісабонської
стратегії” [6]. Виділяються три основних методи, за допомогою яких має бути реалізована програма “еЄвропа”: прискорене регулювання відповідного правового середовища, підтримка нової інфраструктури і
послуг в Європі, застосування відкритого методу координації та оціночних досліджень – ця мета гарантує
те, що дії будуть відзначатися ефективністю, матимуть запланований вплив та досягнуть обов’язково
високого рівня в усіх державах-членах.
Перспективна орієнтація України на європейську інтеграцію передбачає сприйняття та засвоєння
нею позитивного досвіду щодо побудови інформаційного суспільства. В цьому зв’язку слід відмітити
розробку Державним комітетом зв’язку та інформатизації України Програми “Електронна Україна”, яка
ґрунтується на основних положеннях програми “Електронна Європа Плюс”. Головне завдання програми
“Електронна
Україна”
–
сприяти
розвитку
економічного
потенціалу
України,
підвищити
конкурентоспроможність економіки, рівень та якість життя населення. Наслідком успішної її реалізації має
бути покращення умов включення України у загальноєвропейський інтеграційний процес. Необхідною
умовою створення системи “Електронна Україна” є, в першу чергу, формування нормативно-правової бази.
Таким чином, з метою інтеграції України до Європейського інформаційного суспільства, необхідно вирішити
комплекс організаційно-правових питань, серед яких і розробка Концепції державної інформаційної політики
України у контексті її інтеграції в Європейський Союз. Важливими у цьому напрямі є також адаптація
вітчизняного законодавства у сфері інформації до світових, у тому числі європейських, стандартів;
запровадження у систему діяльності органів державної влади сучасних інформаційних систем і технологій
(системи електронного урядування); ефективне впровадження Національної програми інформатизації.
Зміцнення позицій Інтернет-економіки пов'язано з очікуваним підвищенням рівня життя населення
європейського континенту і збільшенням національного багатства. В Інтернет-сегменті ринку основними є
продукти програмного забезпечення й послуги. Планується, що Європейський ринок інформаційних технологій
буде розвиватися в напрямку збільшення кількості послуг для різних секторів економіки: для промислового
сектора - електронна торгівля "бізнес-бізнес", для фінансового сектора - Інтернет-банкінг, для енергетики онлайновий білинг, для транспортного сектора - онлайнове планування і керування перевезеннями, для
торгівлі - Інтернет-магазини, для освіти - дистанційне навчання.
Для глобальної електронної комерції, націленої на захоплення ринків як розвинутих країн, так і тих, що
розвиваються, необхідна, перш за все, розвинута інфраструктура комунікацій. В більшості промислово
розвинутих країн (США, Канада, Японія, Фінляндія) інфраструктура для електронної комерції широко
розгорнута і швидко модернізується задля впровадження найновітніших технологій. Порівняння основних
фаторів розвитку зазначеної інфраструктури представлено в таблиці 1:
Таблиця 1
Порівняння інфраструктури електронної комерції США та країн Азії*
США
Азія
Прискорені темпи розвитку
Поширення роздрібної електронної торгівлі
Популярні: комп'ютерні товари, подорожі, розваги,
квіти і подарунки, одяг
Вдосконалення комунікаційної інфраструктури
Динамічне збільшення кількості користувачів, що
роблять регулярні покупки в режимі онлайн.
Створення галузевих Інтернет-ринків.

Можливість придбати товари, які неможливо купити в
своїй країні
Підвищення рівня безпеки способів розрахунку
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Серед азіатських країн першість у розвитку електронної комерції неалежить Китаю. Причини цього слід
вбачати у вдосконаленні комунікаційної інфраструктури і забезпеченні надійних умов розрахунків у
електронній комерції (рис. 2):
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Рис. 2. Динаміка зростання провідних ринків електронної комерції в 2016-2019 рр., млрд. дол.
Джерело: [7]
В свою чергу, в країнах, що розвиваються, низький рівень розвитку інформаційних технологій і
телекомунікацій обмежує їх участь в електронній комерції як на внутрішньому, так і на світовому ринку. Слід
зауважити, що сфера електронної комерції поряд із низкою позитивних переваг налічує певні проблеми, які
гальмують її подальший розвиток, але від яких вона напряму залежить. Ріст електронної торгівлі залежить від
ключової інфраструктури, в розвитку якої існує певна нерівномірність: одні країни значно просунулись вперед,
частина їх наздоганяє, а інші просуваються повільно. Основні умови такого розвитку визначаються розвитком
інформаційних технологій і телекомунікацій, а також соціальною, культурною, комерційною та
урядовою підтримкою.
Збільшенню електронного обігу в Україні сприяє функціонування Національної системи масових
електронних платежів. Це внутрішньодержавна платіжна система, що діє, починаючи з 2004 року. Специфікою
цієї системи є те, що платіжною організацією системи, власником торгової марки і оператором системи є
Національний банк України, який виконує функції розрахункового банку, головного і регіонального
процесингових центрів. Держателями гаманців НСМЕП можуть бути виключно фізичні особи. Ця система з
початку її створення неухильно розвивається, про що свідчить динаміка показника завантаження
гаманців НСМЕП.
У перспективі очікується стрімке проникнення системи електронних платежів у мобільний
зв’язок. Таким чином операторам мобільного зв’язку вигідніше буде співпрацювати з системами електронних
грошей, такими, наприклад, як PayPal, ніж своїми силами організовувати здійснення електронних платежів.
Новим напрямком розвитку електронного обігу є упровадження безконтактних технологій у цій сфері.
Наступним інструментом виступає інтенсивний розвиток мобільного зв’язку. На кінець 2016 року
кількість абонентів у світі сягнула 4 млрд. осіб. В середньому, зараз на 100 людей 60 користуються послугами
мобільного зв’язку, а у деяких країнах ця цифра перевищує 100. Дві треті усіх абонентів припадає на країни, що
розвиваються, де кожний другий є мобільним абонентом. У Північній Африці, середній рівень поширення
послуг мобільних операторів становить дві третіх населення, а для Африки загалом він перевищує одну
третину. В Азії даний показник становить 45 абонентів на 100 жителів. У Латинській Америці й Карибському
регіоні він коливається від найвищого до найнижчого.
Наступним інструментом є безконтактні платежі, що переважно вибирають споживачі 18-35 років. За
даними звіту компанії Digital Payments за 2017 рік, через десять років після появи безконтактних платежів на
території Великобританії, число таких транзакцій продовжує зростати щорічно. Так, тільки в червні 2017 року
третя частина всіх карткових транзакцій була здійснена британцями за допомогою безконтактних карт. Вони
оплачують безконтактними картками покупки в продуктових магазинах, а також харчування в ресторанах і
кафе. Дві третини опитаних британців підтвердили, що платять безконтактними картками Visa. За даними
компанії, 57% респондентів підтвердили, що використовували не тільки безконтактні картки, але і смартфони
для безконтактної оплати.
Аналізуючи стан розвитку електронного обігу в Україні, можна сказати, що в країні успішно
розвиваються як система електронних платежів на карткових носіях, так і серверні системи. Кожна з цих систем
має свої переваги та недоліки. При їх запровадженні виникають різні проблеми, які є суттєвими в більшому або
меншому ступеню для цих систем. Одною з головних проблем є правова неврегульованість здійснення операцій
електронного грошового обігу. Для серверних технологій ця проблема поки не має адекватного вирішення.
Тому самі системи вимушені створювати правила випуску, обігу електронних грошей, управління ризиками.
Для платіжних електронних карток емісія електронних грошей здійснюється згідно норм Законодавства щодо
емісії платіжних карток і здійснюється лише банками [8].

170

Стратегія розвитку України

Другою проблемою є недорозвиненість інфраструктури, яка для системи електронних платежів на
карткових носіях є більш суттєвою завдяки більшій потребі у технічних пристроях, а саме засобів для
приймання карток. Наступною проблемою при неконтрольованому випуску електронних грошей може стати
зростання рівня інфляції. Це може бути визвано як зростанням грошової маси, так і зростанням швидкості
обертання електронних грошей. Причому погроза є вищою для електронних грошей серверного типу завдяки
правовій неурегульованості обігу цих грошей. Врегулювати ці процеси можна за допомогою встановлення
правових норм щодо попереднього занесення на рахунок суми традиційних грошей, відповідної до суми
електронних грошей. Також необхідним є заборона кредитування електронними грошима. При випуску
електронних грошей потрібно передбачити вимогу обов’язкового резервування. При наявності багатьох систем
електронних грошей зараз з’явилась потреба обміну електронних валют. Але ця процедура є ще не досить
відрегульованою. Треба стандартизувати, уніфікувати ці операції та узгодити з законодавством щодо обміну
реальних валют.
Проблемним також є явище захисту операцій з електронними грошима. Завдяки появі компаній, що
надають послуги з операцій з електронними грошима клієнт у багатьох випадках не є освіченим у правилах
здійснення цих послуг і не є упевненим у захищеності своїх віртуальних коштів. Це гальмує розвиток системи
таких послуг. Тому необхідним є приведення законодавства до нових вимог функціонування компаній з
надання послуг з операцій з електронними грошима особливо щодо правил захисту електронної інформації та
надання компаніями гарантій з проведення фінансових операцій.
Висновок. Впровадження новітніх систем та платіжних технологій виступає підгрунтям ефективного
розвитку електронної комерції України. В контексті євроінтеграційного вектору, необхідно вирішити
комплекс організаційно-правових питань, серед яких розробка Концепції державної інформаційної політики
України, адаптація вітчизняного законодавства у сфері інформації до світових, у тому числі європейських,
стандартів; запровадження у систему діяльності органів державної влади сучасних інформаційних систем
і технологій; ефективне впровадження Національної програми інформатизації. Вивчення європейського
досвіду в цій сфері дозволило виділити наступні основні напрями оптимізації інформаційно-комунікаційних
технологій: електронні гроші, платіжні системи, безконтактні платежі та мобільна оптимізація. Крім того,
важливою складовою розвитку платіжних систем та новітніх технологій як основи функціонування ринку
електронної комерції є лібералізація розрахунків електронними грошима у напрямах отримання електронних
грошей західних платіжних систем; розширення сфери застосування електронних грошей (сплата податків,
зборів, обов’язкових платежів, пожертв українськими електронними грошима); позбавлення банків монополії
на випуск електронних грошей; посилення відповідальності за порушення.
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Актуальність проблеми. Сучасний еатп розвитку світового господарства характеризується
посиленням конкуренції між суб’єктами господарювання на світовому ринку. Зважаючи на це, постає питання
забезпечення їх конкурентоспроможності, що є головною передумовою підтримання стійких позицій
підприємств на внутрішньому та міжнародному ринках. Успіх підприємства в умовах конкурентної боротьби
обумовлюється здійсненням постійного моніторингу позицій на ринку, дослідженням сильних та слабких
сторін власної господарської діяльності і конкурентів, здатністю пристосовуватись до змін ринкових ситуацій.
Ці проблеми актуальні і для підприємств туристичної сфери, які здатні здатні за рахунок підвищення їх
конкурентоспроможності приносити значні прибутки.
Сьогодні Україна бере активну участь в економічному житті світу. Останнім часом значно
розширилися торговельні зв’язки нашої країни. Слід відмітити, наразі спостерігається інтенсифікація торгівлі
послугами. Це є не тільки ознакою відповідності української економіки сучасним вимогам розвитку світового
господарства, а й свідчить про ступінь її інтеграції в міжнародне співтовариство. Ринок послуг в Україні має
велике значення для національної економіки, а розвиток туризму в нашій країні особливо актуальний, оскільки
саме завдяки туризмові Україна може поліпшити соціально-економічний стан. Особливістю і перевагою
туристичних послуг є те, що для їх виробництва не потрібні великі витрати, якщо застосувати для цього вже
існуючу в країні матеріально-технічну базу. Крім того, інтеграція країни у світовий ринок туристичних послуг
прискорює процес залучення її до глобалізаційних процесів, допомагає налагоджувати міжнаціональні зв‘язки,
поглиблює ділову ті культурну співпрацю.
Аналіз
останніх
досліджень
та
публікацій.
Питання
формування
та
посилення
конкурентоспроможності суб’єктів ринку туристичних послуг досліджують в своїх працях такі вчені як
М. Біржаков, В. Азар, В. Квартальнов, Ф. Котлер, І. Єнжейчик, Я. Альткорн, В. П’ятницькій, В. Цибух та інші.
Розвиток ринку туристичних послуг є актуальною проблемою, яка розглядається в працях багатьох науковців,
серед яких доцільно виділити Аванесова Ю. А., Фомічева В. І., Квартальнова В. А., Балабанова І. Т., Папіряна
Г. А., Гуляєва В. Г., Добровольську А. Б., Мазаракі А. А., Ващенко Н. П., Чудновського А. Д. та ін. Разом з тим,
питання формування конкурентоспроможності вітчизняних туристичних підприємств на світовому ринку
потребує більш глибоких досліджень.
Мета статті – дослідження напрямів формування конкурентоспроможності туристичних підприємств в
Україні та обгрунтування напрямів її посилення.
Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі розвитку світового господарства торгівля послугами
набуває все більшого значення. Це викликано науково-технічним прогресом у сфері матеріального
виробництва, поглибленням міжнародного поділу праці і ростом соціально-економічних потреб багатьох країн.
В якості одного з провідних напрямів діяльності в сфері послуг, доцільно розглядати міжнародний туризм. Ця
галузь останнім часом швидко розвивається, приносить значні прибутки та забезпечує робочі місця в багатьох
країнах. Міжнародний туризм є активним джерелом надходжень іноземної валюти і здійснює вплив на
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платіжний баланс країни. Туризм впливає не лише на економіку багатьох країн, а й на їх соціальне та культурне
середовище, екологію. Він певною мірою сприяє формуванню позитивного іміджу країни, виконує культурноосвітні функції. Сьогодні в міжнародному туристичному обміні приймають участь практично всі країни світу,
як розвинуті, так і ті, що розвиваються. Для багатьох з них туризм став провідною галуззю, що визначає їх
міжнародну спеціалізацію. Не зважаючи на економічні коливання, політичну напругу та інші дестабілізуючі
фактори, туризм з кожним роком демонструє тенденції зростання, що відображається у збільшенні кількості
туристичних відвідувань [1, с.125].
Надання туристичних послуг представляє собою особливий вид діяльності. Порівняння його з
міжнародною торгівлею товарами дозволяє нам зробити цікаві висновки. В результаті традиційної міжнародної
товарної торгівлі відбувається рух товарів з однієї країни до іншої. Туристичні послуги як товар не є
мобільними. Міжнародний туризм представляє собою переміщення споживачів цих послуг, тобто туристів.
Заслуговують також на увагу особливості розрахунку прибутку від міжнародного туризму. В економічній теорії
він визначається як різниця між доходами та витратами від певного виду діяльності. Прибуток від
міжнародного туризму доцільно розраховувати як різницю між надходженнями від туризму та міжнародними
туристичними витратами.
Сучасний етап розвитку міжнародного ринку туристичних послуг вимагає розробки та застосування
ефективного законодавства для його перспективного розвитку. Світове співтовариство розробило принципи і
стандарти, на яких повинне ґрунтуватися туристичне право. Ці правила зазначені в двосторонніх та
багатосторонніх міждержавних договорах, резолюціях міжнародних організацій. Міжнародне регулювання
туристичної галузі являє собою багаторівневу та багатоаспектну систему взаємодіючих міжнародних
організацій, ядром якої виступає Всесвітня Туристична Організація. При загальному спрямуванні їх діяльності
на забезпечення функціонування міжнародного туризму у відповідності до завдань сталого розвитку
реалізуються конкретні програми та проекти стандартизації якості туристичних послуг, лібералізації
міжнародних туристичних ринків, а також всебічної підтримки розвитку міжнародного туризму у менш
розвинених країнах.
Пріоритетними напрямами подальшої регулятивної діяльності міжнародних організацій є допомога
країнам, що розвиваються, у становленні міжнародного туризму, забезпечення широкого доступу населення до
міжнародного туризму, соціально-демографічний моніторинг зайнятості у міжнародному туризмі, екологізація
міжнародного туризму, розробка відповідних галузевих екологічних стандартів. Сучасний етап функціонування
світової туристичної галузі формується під впливом кризових явищ, що відбуваються у світовому господарстві.
Це призводить до коливань темпів росту галузі. Прогнози ВТО щодо подальшого розвитку галузі до 2019 року
виглядають наступним чином. Експортні надходження від туризму в 2019 році будуть складати майже 10% від
загальної суми надходжень. Зайнятість в галузі в 2019 році – одне на кожні 11 робочих місць. Це пов’язано
значною мірою із загальним скороченням робочих місць у світовій економіці [2]. За прогнозами ВТО, кількість
подорожуючих у світі до 2020 року зросте до 1,6 млрд. чоловік за рік. Прогноз найбільш популярних
туристичних напрямів до 2020 р. представлено в таблиці 1:
Таблиця 1
Прогноз пріоритетних туристичних напрямів до 2020 р.
Кількість
Частка на світовому
Динаміка зростання
Країна
туристичних
туристичному ринку, %
2000-2020 рр., %
прибуттів, млн.
Китай

137,1

8,6

8,0

США

102,4

6,4

3,5

Франція

93,3

5,8

1,8

Іспанія

71,0

4,4

2,4

Гонконг

59,3

3,7

7,3

Передбачається, що кількість туристичних прибуттів в Китай досягне до 2020 року майже 140 млн.
осіб. За прогнозами ВТО, очікується також подальший розвиток виїзного туризму. Найбільшими країнамипостачальниками туристичних потоків стануть Німеччина, Японія, США, Китай, Великобританія [3].
Таким чином, сучасна індустрія туризму – одна з найприбутковіших і найдинамічніших галузей
світового господарства. Туристична діяльність безпосередньо впливає майже на 40 галузей економіки. Частка
туризму становить близько 10% світового валового національного продукту, 7% загального обсягу інвестицій,
11% світових споживчих витрат, 5% усіх податкових надходжень і третину світової торгівлі послугами.
Питання конкуренції та конкурентоспроможності, що набули важливого практичного значення в умовах
ринкової економіки, залишаються не дослідженими з точки зору галузевої специфіки в туризмі. На сучасному
етапі не уточнено понятійний апарат теорії конкурентоспроможності в сфері туризму, не розроблено чіткої
системи критеріїв, показників та методів оцінки конкурентоспроможності туристських підприємств, мало
дослідженими залишаються питання розробки конкурентних стратегій, не визначені фактори впливу на
конкурентоспроможність. В цілому, конкуренція являє собою боротьбу між учасниками ринкового господарства за
найвигідніші умови виробництва, купівлі-продажу товарів та послуг, а також за привласнення найбільших прибутків.
Виділяють такі переваги конкуренції: конкуренція є механізмом регулювання пропорцій виробництва, рушійною силою
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розширення асортименту товару, підвищення якості, впровадження інновацій, збільшення продуктивності, економії
ресурсів з метою одержання більшого прибутку, сприяє раціональнішому розподілу ресурсів та захищає споживача від
диктату виробника [4].

Найбільш узагальнено конкурентоспроможність можна визначити як потенційну або реалізовану
здатність економічного суб’єкта до ефективного довготривалого функціонування у зовнішньому середовищі.
Конкурентоспроможність підприємства: ґрунтується на конкурентних перевагах підприємства; визначає
здатність підприємства витримувати конкуренцію на певному ринку; відображає позицію даного підприємства
відносно конкурентів. Зважаючи на це, слід відмітити, що фактори впливу на функціонування туристичного
підприємства слід поділити на загальні, які притаманні всім підприємствам незалежно від сфери діяльності та
специфічні, які стосуються особливостей здійснення діяльності в туристичній галузі. Значною мірою
конкурентоспроможність визначається здатністю в умовах, що склалися, проектувати, виготовляти та збувати
товари або послуги, які за ціновими та неціновими характеристиками є більш привабливими для споживачів,
ніж товари їх конкурентів. З іншого боку, конкурентоспроможним, як правило, є те підприємство, що тривалий
час може залишатися прибутковим в умовах ринкової економіки.
Суть конкуренції в будь-якій галузі економіки виражається п’ятьма силами. В сфері туристичного
бізнесу такими силами слід вважати суперництво між існуючими конкурентами; появу туристичних послуг
аналогічного або вищого рівня; появу нових конкурентів; постійну зміну уподобань споживачів щодо характеру
послуги; зміну загальної ситуації в країні, яка може завадити розвитку туристичного бізнесу. Конкуренцію на
туристичному ринку можна розглядати як на макро-, так і на мікрорівні. На макрорівні вона представлена
змаганням держав за залучення найбільшої кількості туристів, які принесуть їм значні доходи. Потенційний
турист під час вибору тієї чи іншої країни для подорожі бере до уваги такі фактори, як політична та економічна
стабільність, наявність туристично-рекреаційного потенціалу, пропозиції туристичних компаній, ціни, характер
транспортних звязків, реклама, відгуки від споживачів туристичного продукту, географічні, природні,
кліматичні, культурні і релігійні характеристики країни. Саме чисельність відвідувачів є показником розвитку
конкурентоспроможності цієї галузі.
Україна має всі об’єктивні передумови, щоб стати однією з найбільш конкурентоспроможних
туристичних країн світу, однак аналіз сучасного стану функціонування вітчизняної туристично-рекреаційної
галузі свідчить про те, що її розвиток стримується через невирішеність низки проблем, серед яких необхідність
подолання територіальної нерівномірності та раціонального використання санаторно-курортної
інфраструктури, впровадження світових стандартів, залучення інвестицій, невідповідність міжнародним
стандартам якості надання туристичних послуг, недостатність якісного та кількісного обсягу інформації про
туристичний потенціал України на світовому ринку. Стратегічні орієнтири розвитку туристичної галузі України
значною мірою пов’язані з європейським вектором її інтеграції.
Важливе значення в цьому зв’язку має підписання Угоди про асоціацію України та ЄС, запровадження
безвізового режиму пересування туристів. Для сфери туризму особливої актуальності набувають статті 399-402
шістнадцятої глави Угоди про асоціацію. В них йдеться про подальше співробітництво сторін у цій сфері
діяльності з метою розвитку конкурентоздатної галузі як генератора економічного розвитку, валютних
надходжень, зайнятості тощо. Передбачається, що країни узгодять свої дії на принципах поваги культурних
надбань, інтересів місцевих спільнот, особливо у сільській місцевості, а також захисту навколишнього
середовища. Співпраця з ЄС відкриє великі можливості для використання організаційно-фінансових механізмів
та підвищення економічної ефективності національного туризму. Зважаючи на це, через Спеціальне
представництво України при ЄС систематично подає заявки щодо включення України у перспективні програми
співробітництва у сфері туризму, зокрема фінансової та технічної допомоги, а також інвестиційні проекти. Це
якісно впливає на розбудову туристичної сфери України, сприяє соціально-економічному та культурному
розвитку держави [5]. Тому орпієнтація на європейський вектор співпраці не тільки дозволяить вітчизняним
туристичним підприємствам отримати доступ до потенційно об’ємного ринку, а й можливість участі в
перспективних проектах, можливість залучення інвестиційних ресурсів, використання європейського досвіду
організації туристичного бізнесу.
Висновок. В цілому подальший розвиток конкурентних позицій та посилення конкурентоспроможності
підприємств туристичної сфери є не тільки джерелом прибутковості, а й виконує ряд важливих соціальнокультурних функцій, що, в умовах функціонування глобального економічного простору на сучасному його
етапі, набуває суттєвого значення.
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Актуальність проблеми. Механізм розвитку світової фінансової системи формується під впливом
змін, що характеризують її функціонування. Йдеться, насамперед, про глобалізацію світової економіки;
невідповідність між високим рівнем розвитку міжнародного фінансового ринку і відсутністю належної
інституційної структури його регулювання; повторюваність фінансових і валютних криз в останні роки,
підвищення їх глибини і інтенсивності; збільшення чисельності офшорних фінансових центрів, що знижують
ефективність державного регулювання фінансових ринків країн, які розвиваються; слабкість фінансового
сектора в країнах з ринками, що розвиваються; обмежені можливості міжнародних інститутів в наданні
фінансової підтримки країнам, що розвиваються, в порівнянні з розмірами потоку приватного капіталу та їх.
нездатність протистояти кризам, що повторюються, і обмежувати сферу їх розповсюдження; збільшення
кількості інвестиційних інститутів, фінансових інструментів і об'єму операцій на фінансових ринках, особливо
на ринку боргових зобов'язань, що ускладнює взаємодію інвесторів в ході подолання криз. Процеси, які
характеризують функціонування глобального фінансового простору змінюють його структуру, тенденції
розвитку, здійснюють вплив на специфіку його подальшого розширення. Це вимагає дослідження векторів його
системної трансформації.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Зазначена проблематика є предметом дослідження
багатьох українських та вітчизняних науковців. Зокрема, проблеми розвитку світової фінансової системи
розглядаються в працях таких науковців, як С. Боринець, А. Гальчинський, В. Геєць, Г. Климко, П. Кругман, Д.
Лук’яненко, З. Луцишин, Р. Маккінон, Дж. Стігліц, В. Федосов. Проте недостатньо висвітленими залишаються
питання трансформаційних зрушень у розвитку світової фінансової системи.
Мета статті – дослідження векторів системної трансформації світової фінансової системи та
обгрунтування оптимальних напрямів їх врахування в діяльності її суб’єктів.
Виклад основного матеріалу. В основі глобалізації фінансової системи лежить взаємодія наступних
елементів: а) технічний прогрес, який дозволяє здійснювати міжнародні фінансові угоди у режимі реального
часу і значно скоротити витрати на транспорт та комунікацію; б) зростаюча конкуренція, з одного боку, між
кредитними і фінансовими інституціями на фінансових ринках, а з іншого - між самими фінансовими ринками
внаслідок значного розвитку інформаційних технологій і телекомунікацій; в) реструктуризація кредитних і
фінансових інституцій шляхом їх злиття і поглинання як наслідок зростаючої конкуренції між ними; г) широка
інтернаціоналізація бізнесу через посилення транснаціонального характеру діяльності корпорацій; д)
консолідація регіональних інтеграційних об’єднань; е) послаблення жорсткого контролю щодо здійснення
міжнародних угод, пов’язаних з рухом капіталу дерегулювання фондових бірж як в індустріальних, так і в
інших групах країн; є) макроекономічна стабілізація і реформи у ряді країн, що розвиваються, і країн з
перехідною економікою, що створили сприятливий клімат для іноземних інвесторів.
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Серед інших зовнішніх факторів впливу на зрушення у світовій фінансовій системі слід, на нашу
думку, виокремити загальні тенденції розвитку світової економіки, а саме: зростання її транснаціоналізації, що
вимагає формування правил і процедур вільного руху іноземних капіталовкладень. Це зумовлено необхідністю
зменшення наявних обмежень на діяльність ТНК, усуненням конфліктів між країнами, що конкурують за
отримання іноземних інвестицій у глобальному виробництві; розвиток інформаційної революції, створення
глобальних інформаційних систем та глобальних електронних мереж, становить на сучасному етапі
найважливіший чинник зростання економіки; поширення процесів фінансової глобалізації. Йдеться,
насамперед, про підвищення інтенсивності транскордонних фінансових трансакцій транснаціональних
корпорацій та банків, появу нових механізмів та інструментів міжнародних фінансових операцій і формування
глобального фінансового ринку, через який здійснюється перерозподіл значної частини фінансових
ресурсів [1].
Фінансова глобалізація має неоднозначний вплив на розвиток національних фінансових систем. З
одного боку, це дає змогу країнам отримати більше потрібних їм ресурсів грошей та капіталу, а корпораціям
отримати додаткові прибутки від ефективного інвестування вільних ресурсів. З іншого боку, існує небезпека
збільшення глобальної фінансової нестабільності, а отже значних втрат для всіх суб’єктів, що оперують у
глобальному фінансовому середовищі. В свою чергу, революційні перетворення, викликані впровадженням
сучасних технологій і розвитком засобів зв’язку, загострюють конкурентну боротьбу на фінансовому ринку. Її
інструментами є зниження операційних витрат і вартості фінансових послуг; підвищення якості та
диверсифікація послуг, що надаються; розвиток і вдосконалення систем управління фінансовими ризиками.
Лібералізація фінансових ринків додає конкурентній боротьбі міжнародного розмаху. Зростають обсяги
міжнародних операцій. Частка експорту філій американських транснаціональних корпорацій в обсязі їх
продажів зросла. Промислові компанії, курс акцій яких встановлюється згідно з національним фондового
індексу Франції, 70% своїх операцій здійснюють за межами країни. Більшість компаній, які пройшли лістинг на
фондових ринках Західної Європи, половину прибутків одержують від закордонної діяльності [2]. Світовий
фінансовий ринок усе більше набуває рис двоступеневої системи. Зауважимо, що розвиток світової фінансової
системи характеризується наявністю регіональних особливостей, які формуються, насамперед, під впливом
специфіки сучасного економічного простору. Причини цього слід вбачати, по-перше, у впливі наслідків
світової фінансово-економічної кризи, що зумовила значне посилення тенденцій регіоналізму в світі; по-друге,
необхідності пошуку взаємовигідних економічних рішень; по-третє, ментальній, культурній та історичній
близькості сусідніх держав; по-четверте, наявності у представників одного регіону спільних поглядів на
питання гарантування суверенітету, дотримання законності, справедливості, що дає можливість швидше знайти
компроміс, необхідний для визначення та реалізації єдиної політики для досягнення спільних цілей. З метою
захисту національних інтересів від зовнішнього впливу, який був особливо відчутним під час кризи, країни, що
є новими центрами зростання, більше інвестують у розвиток регіональних механізмів співпраці, посилюючи
тим самим своє регіональне лідерство. В контексті аналізу регіональних особливостей розвитку світової
фінансової системи, слід відмітити наступне. Враховуючи існуючу сьогодні тенденцію до валютної
регіоналізації, що полягає в переході від однополярного до багатополярного валютного режиму, необхідно
враховувати відповідність і спроможність типу організації світової валютної системи сприяти економічному
зростанню, валютній стабільності і забезпеченню рівних прав усіх її суб’єктів. Для того, щоб світові валюти
ефективно виконували функцію засобу платежу, їх кількість має бути обмежена (для мінімізації транзакційних
витрат) і це, переважно, повинні бути валюти великих країн або регіонів. Йдеться, насамперед, про те, що в
якості регіональної валюти може розглядатися лише та, яка використовувалася значною кількістю суб'єктів.
Ефективна фінансова сситема повинна мінімізувати необхідність накопичення офіційних резервів, сприяти
ефективному розподілу капіталу в світі, забезпечувати відповідність реальних валютних курсів з
фундаментальними показниками [3]. Валютна політика повинна підтримувати глобальну стабільність і
зменшувати ризики кредитних "бульбашок" або дефляції в світовому масштабі. В цілому світова фігнансова
система з урахуванням специфіки процесів регіоналізації повинна відповідати ряду вимог. По-перше, світова
фінансова система, в свою чергу, повинна надавати значну автономію урядам і центральним банкам для
використання інструментів національної політики, при цьому забезпечуючи надання в разі необхідності
міжнародної ліквідності. Обмеження та управління волатильністю валютних курсів (за допомогою розробки
доступних інструментів хеджування, що потребує стабільних валютних ринків), а також здатність фінансової
системи запобігати або обмежувати негативні зовнішні ефекти.
Хоча здійснювані в даний час реформи з часом, ймовірно, призведуть до підвищення рівня надійності
банківської системи, варто виділити ряд проблем, які потребують в цьому зв’язку особливої уваги: глобальне
обговорення переваг та недоліків прямих обмежень ділової активності для вирішення проблеми надвеликих
організацій; приділення більшої уваги сегментам банківської системи, які можуть створювати системні ризики;
досягнення подальшого прогресу в реалізації планів відновлення і санації великих організацій, особливо
діючих в міжнародних масштабах. Крім того, фінансові буфери, що складаються з високоякісного капіталу та
дійсно ліквідних активів, зазвичай сприяють зростанню економічних показників, тому потрібно ретельно
керувати глобальними взаємозв'язками банків з метою використання вигод від транскордонної активності,
обмежуючи негативні вторинні ефекти в періоди кризи.
На нашу думку, пріоритетне значення у вирішенні поставлених завдань належить наступним. Поперше, інтенсифікація міжнародної фінансової інтеграції за рахунок уніфікації фінансових послуг, банківських
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операцій; лібералізації митних процедур; уніфікації системи координування через міжнародні фінансовокредитні установи, електронну систему платіжних засобів; рух до світової валютної системи з єдиними
світовими грішми. В цьому аспекті слід відзначити усунення законодавчих обмеження на шляху руху капіталів.
Фінансові ринки розвинутих країн об'єднались у глобальну фінансову систему, що дозволяє направляти все
більші суми капіталу не лише в її економіку, а й в економіку країн, що розвиваються, і країн перехідної
економіки. На наш погляд, в цьому аспекті вирішального значення набуває використання досвіду ЄС щодо
формування єдиного фінансового простору. Це надасть наступні переваги: а) повну лібералізацію платежів та
міграції капіталу; б) відкриття для компаній та фізичних осіб країн ЄС доступу до ринку банківських,
строкових та інших фінансових послуг країн-партнерів; в) гармонізація банківського, податкового та іншого
законодавства з інвестування; г) посилення контролю за діяльністю національних кредитно-фінансових
інститутів та захист інтересів інвесторів [4].
Фінансова інтеграція з відкритістю фінансових ринків вигідна країнам, передусім, за рахунок
пропонування ширших джерел інвестиційного фінансування для доповнення внутрішніх заощаджень; сприяння
відкритих ринків капіталу підвищенню ефективності внутрішніх фінансових інститутів і веденню
обгрунтованої макроекономічної політики; надання можливостей для здійснення врегулювання платежів з
метою виправлення дисбалансів, спричинених зовнішніми потрясіннями; підтримка системи багатосторонньої
торгівлі, оскільки розширюється діапазон можливостей для диверсифікації портфеля цінних паперів і для
ефективного розміщення глобальних заощаджень та інвестицій.
По-друге, недосконалість у сучасних економічних умовах системи міжнародних економічних відносин,
побудована на традиційних правилах та постулатах ринкової економіки. По-третє, необхідність реформування
глобальних інститутів, які виявилися неспроможними у сучасних умовах ефективно впливати на процеси
забезпечення ефективного розвитку фінансової системи. Потенціал цих організацій не можна ігнорувати,
враховуючи їх напрацьований досвід, правову базу, наявні кадрові та фінансові ресурси тощо. Проте таке
реформування повинне враховувати зміну балансу сил в системі міжнародних відносин, що має відповідним
чином відкоригувати формат представництва держав-учасниць та їх участь в управлінні діяльністю
цих організацій.
Переважна більшість існуючих міжнародних організацій була створена після другої світової війни.
Вони були засновані країнами, які мали на той час найбільший вплив на систему міжнародних відносин, і їх
основним завданням було задоволення власних національних інтересів. На думку окремих експертів, сьогодні
діяльність цих організацій об’єктивно не зорієнтована на подолання новітніх викликів і загроз, а структура їх
управління вже не відповідає новому багатополярному формату міжнародних відносин. З огляду на зростаючу
актуальність питань забезпечення економічної безпеки у світі, все більш характерною стає тенденція
економізації діяльності основних міжнародних інститутів. [5]. На нашу думку, об’єктивні особливості
сучасного розвитку міжнародних організацій не дозволяють в повній мірі погоджуватися з такими
твердженнями. Так, завдання забезпечити достатній обсяг ресурсів МВФ з урахуванням потенційного збільшення
потреб держав-членів залишається актуальним з початку світової кризи і до теперішнього часу. До основних
напрямів забезпечення стабільності розвитку світової фінансової системи з боку МВФ за останні 10 років варто
віднести затвердження домовленостей в рамках механізму непільгового фінансування; домовленості в рамках
механізму розширеного кредитування; домовленості про кредити стенд-бай; можливість отримання права на
фінансування за пільговими ставками через Трастовий фонд, зокрема, для країн з низьким рівнем доходів;
допомога арабським країнам та ін.
Висновок. Глобалізація здійснює потужний вплив на системну трансформацію світової фінансової
системи. Основні вектори зрушень, що відбуваються на сучасному етапі її розвитку, пов’язані, передусім, із
зростанням світового фінансового ринку, фінансових трансакцій, що здійснюються між різними суб'єктами
світогосподарських зв’язків, змінами в структурі основних імпортерів та експортерів капіталу; виходом
світового фінансового сектору за межі доступного контролю, що вимагає реформування існуючої системи
контролю із зміщенням акцентів на координуючу складову; необхідність розробки спільної стратегії з
регулювання та координації світового ринку; розробка узгоджених схем розвитку світового господарства,
насамперед на рівні міжнародних фінансових інституцій.
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Актуальність проблеми. Вважається, що під оцінкою ефективності інноваційної діяльності
необхідно розуміти функцію управління, спрямовану на вивчення стану, тенденцій розвитку, об’єктивну
оцінку результатів інноваційної діяльності та розроблення на цій основі рекомендацій щодо подальшого
підвищення рівня її ефективності [2, с. 124–127].
В статті здійснена оцінка ефективності інноваційної діяльності Park Inn by Radisson Kyiv Troyitska –
одного із відомих світу готельних господарств Park inn by Radisson, який входить до складу корпорації Rezidor
Hotel Group, що управляє брендами Radisson Blu, Radisson Red, Park Inn by Radisson та інших, розташованих в
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Європі, на Близькому Сході та в Африці. На підставі проведеного аналізу автори визначили шляхи
удосконалення готельних послуг розглянутого готельного господарства.
Аналіз основних досліджень. Дослідженню розвитку інноваційних підходів у готельному
господарстві, та оцінці ефективності їх інноваційної діяльності присвячені праці таких вчених, як: О.О.
Балашова, М. Вудроу, Г. Клікет, А. Майлер, Р. Мартін, Я. Мюррей, М.І. Кабушкін, В.С. Новіков, Б. Сміт, Р.
Розенберг та І.М. Рикова. Також різні аспекти розвитку ринку готельних послуг вивчали вітчизняні вчені: М.М.
Поплавський, Г.А. Андрощук, Л.О. Іванова, Т.В. Буряк, Г.Я. Круль, М.П. Мальська, О.Ф. Моргун, І.Г. Пандяк,
П.Р. Пуцентейло, С.В. Скибинський, А.В. Цірат, О.Ю. Завадинська, В.А. Русавська, Р.В. Дьяченко та інші.
Однак готельний бізнес постійно розвивається. Для залучення туристів використовують сучасні методи
управління і технології обслуговування у готельному секторі [1]. Отже підвищення ефективності інноваційної
діяльності готельних господарств актуальне і для нашої країни.
Мета даної статті полягає у здійсненні оцінки ефективності інноваційної діяльності готельного
господарства Park inn by Radisson та на підставі проведеного аналізу визначити перспективні напрями
удосконалення готельних послуг розглянутого готельного господарства.
Виклад основного матеріалу. Основними критеріями оцінювання ефективності
інноваційної
діяльності вважаються актуальність, значущість.. Актуальність передбачає відповідність інноваційного
проекту цілям науково-технічного і соціально-економічного розвитку країни, регіону,
готельного
господарства. Значущість визначається з позицій державного, регіонального, галузевого рівнів управління і з
позицій суб’єкта готельного господарства [2, с. 124-127].
Для оцінки ефективності інноваційної діяльності готельного господарства Park inn by Radisson було
використано методики експертного оцінювання та SWOT-аналіз [4].
На Інтернет-сайті Park inn by Radisson [9] декларує дані стосовно доходів та витрат цього готельного
господарства, яке налічує 203 готелів та 37 847 номерів, які розташовані в США, Південній Америці, Азії,
Африці, Центральній та Східній Європі.
Актуальною у готельній сфері України є проблема впровадження принципів фінансового менеджменту
для ефективного управління доходами готельних господарств. Аналіз здійснення фінансових операцій
готельного господарства Park inn by Radisson за 2016-2017 роки наведено у табл. 1 [9]. Політика гнучких цін
готельного господарства Park inn by Radisson зумовлює розширення попиту в період зменшення клієнтів,
натомість, за умови стійкого попиту обсяги знижок треба зменшувати [9].
Таблиця 1
Фінансові операції готельного господарства Park inn by Radisson, що здійснені у період з 2016 по 2017 рр.
Фінансові операції, млн. €
№, з/п
Заходи
2017 рік
2016 рік
1
Доходи
967,3
961,2
2
Витрати на харчування та напої
-51,0
-53,9
3
Вартість послуг персоналу та роботи за контрактом
–347.8
-337,8
4
Інші операційні витрати
–239.4
–240.9
5
Страхування майна та податку на майно
–14.5
–14.0
Операційний прибуток за оренду, частка доходу від
асоційованих та спільних підприємств, амортизація, витрати,
6
пов'язані з припиненням контрактів, прибуток (збиток), продаж
314.6
314.6
основних послуг, фінансові послуги, податок на прибуток
(EBITDAR)
6.1
Витрати на оренду
–231.7
–235.9
6.2
Частка доходів у асоційованих та спільних підприємствах
–0.8
0.6
Операційний прибуток до амортизації, витрати
внаслідок припинення договорів, прибуток / збиток від
7
продажу фіксованого
82.1
79.3
активи, чисті фінансові статті та податок на прибуток
(EBITDA)
7.1
Амортизація
–42.2
–41.8
7.2
Списання та скасування знижки
–21.0
–7.5
7.3
Витрати внаслідок припинення договорів
–4.2
–28.9
Прибуток (збиток) від продажу акцій, нематеріальних та
7.4
0
1.9
матеріальних активів
Операційний прибуток (збиток) (EBIT)
8
3.0
14.7
8.1
Фінансовий дохід
1.2
2.5
8.2
Фінансові витрати
–3.2
–2.8
9
Прибуток (збиток)
12.7
2.7
9.1
Податок на прибуток
–8.3
23.7
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Дослідження показали, що якість обслуговування туристи оцінюють приблизно в чотири рази вище,
ніж адекватність і поміркованість ціни, і в 1,2 рази вище, ніж якість самого туристичного продукту [9].
Проаналізувавши отримані данні можна сказати, що у 2017 році порівняно з 2016 роком ситуація змінилася, але
не суттєво. Чим більшу кількість додаткових послуг має готель, тим кращий у нього дохід [7]. З кожним роком
готельне господарство Park inn by Radisson розвиває свою інфраструктуру та гостинні послуги. Упродовж
останніх років сталися позитивні зміни у нормативно-правовій базі господарської діяльності готельних
господарств: крім скасування готельного збору, ухвалено закони, які сприяють активізації готельного бізнесу
[3]. І хоч вартість проживання не зменшилася, вивільнені фінансові ресурси готельного господарства Park inn
by Radisson найчастіше спрямовують у диверсифікацію готельного господарства – реконструкцію номерного
фонду, розширення спектра послуг. Аналіз вищевикладеного дає можливість зробити висновок, що за таких
умов можна очікувати зростання заповнюваності, розмірів і просторового розташування в
готельному господарстві.
Для підвищення конкурентоспроможності постійно здійснюються заходи з підвищення якості,
продуктивності та ефективності гостинних послуг, оптимізації структури управління готельним господарством,
впровадження нових ефективних технологій. В табл. 2 вказані дані стосовно відсотку заповнення номерів та їх
середньої вартості компанії Radisson, які знаходяться у Європі, у період з 2016 по 2017 роки [11].
Таблиця 2
Порівняльні дані стосовно відсотку заповнення номерів та їх середньої вартості компанії Radisson
Відсоток заповнення номерів, %
Середня вартість номера
Прибуток у порівнянні
Назва готелю
2017 рік,
Прибуток у порівнянні з
2017 рік
з 2016 роком
€
2016 роком, %
Radisson Blu
68.6
+1.5
120.7
+1.9
Park Inn by Radisson 68.8
+2.3
72.8
+3.7
Отже, для забезпечення конкурентних переваг готельне господарство Park inn by Radisson
використовує наступні підходи. По-перше, це ринковий підхід з аналізом зовнішнього стосовно підприємства
середовища, а, по-друге, ресурсний підхід з аналізом сильних і слабких внутрішніх сторін готельного
господарства [10]. Вказані підходи засновані на активному використанні досягнень маркетингової теорії, але
орієнтованість у них різна. Перший, зосереджений на діях, які забезпечують успіх готельного господарства в
стратегічній перспективі, другий – у тактичному періоді.
На сьогоднішній день існує план покращення залучення клієнтів шляхом збільшення удосконалених
програм лояльності, веб- та мобільних можливостей. Так, трансформація готельного господарства Park inn by
Radisson у багатонаціональні засади складається з трьох ключових напрямів [9]:
1. 2018-2020 роки: зосередження інвестицій на передачу нових задач, бачення і цінностей, консолідації
компанії на багатонаціональних клієнтів.
2. 2020-2022 роки: зосередження інвестицій на стимулювання залучення працівників та забезпечення
збереження талантів.
3. Збільшення інвестицій в навчання кожного працівника, щоб гарантувати розроблення нової стратегії
ефективного використання персоналу.
Готельне господарство Park inn by Radisson має свій стратегічний план розвитку з конкретними діями,
відповідальністю та термінами [9].
Аналіз інноваційної діяльності готельного господарства Park Inn by Radisson, показує, що
спонукальним мотивом для розроблення інноваційних заходів є бажання і прагнення керівництва вести
стратегічну діяльність в цілому і зокрема інноваційну. Іншою основною умовою для впровадження інновацій є
наявність ефективної системи маркетингу, що забезпечує зв’язок готельного господарства з кінцевим
споживачем продукту з метою постійного виявлення нових потреб споживачів щодо якості послуг готельного
господарства. Ця умова, на наш погляд, є визначальною, оскільки успіх мають лише ті нововведення, які
надають кінцевому споживачу нові вигоди. Одним з основних чинників підвищення привабливості готельного
господарства є інвестиції в реальні та фінансові активи готельного господарства, що забезпечує його
конкурентоздатність та вартість наданих послуг. З іншого боку прийнято вважати, що основним інструментом
підвищення вартості підприємств є інновації. Саме тому система фінансування інвестиційного бюджету
підприємств даної галузі пов’язана з процесом довгострокового планування всієї його діяльності, в процесі якої
обирається чи коригується інноваційний напрям, плани фінансування, маркетингова політика. Така система
ухвалення інноваційних рішень одержала назву інноваційно-інвестиційної діяльності, індикатором
ефективності якої може служити динаміка ринкової вартості підприємств готельного господарства [5, с. 121].
Виходячи з вище викладеного, основним завданням підприємства стосовно підвищення ефективності
інноваційної діяльності підприємств готельного господарства є:
– оцінка інноваційно-інфраструктурного стану готельного господарства на основі розрахунку та
аналізу групи економічних показників, що характеризують його можливості в освоєнні інновації;
– оцінка майнового стану готельного господарства, структури його розподілу і ефективності
використовування;
– оцінка достатності власного і залученого капіталу для поточної господарської діяльності,
раціональності його використання, а також вибір стратегії подальшого розвитку підприємства;
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– оцінка досягнутого рівня стійкості фінансового стану готельного господарства, їх фінансової
стабільності, забезпеченості власними оборотними коштами, достатності основних засобів, виробничих запасів
для забезпечення конкурентоздатності і рентабельності наданих послуг, з урахуванням інноваційних витрат;
– оцінка платоспроможності готельного господарства і ліквідність майна тощо [6, с. 233].
Отже, щоб посилити конкурентоспроможність підприємств готельного господарства, потрібно
здійснювати інноваційну діяльність за її основними напрямами. Також необхідно здійснювати оцінку
майбутніх об’єктів інвестування, як за допомогою методів маркетингового, так і фінансового аналізу [8, с. 87].
Висновки. При дослідженні сучасних інноваційних технологій, що запроваджені у готельному
господарстві Park Inn by Radisson можна стверджувати, що в переважній більшості це підприємство досить
давно сформувалося, стабільно та ефективно розвивається, маючи велику матеріальну базу, забезпечуючи
роботою сотні працездатних людей, що, в свою чергу, робить позитивний вплив на економіку України.
Сьогодні здійснюється перетворення даного готельного господарства в галузь економіки країни, яка
розвивається на індустріальній основі і сприяє збільшенню кількості іноземних туристів. Економіка України
отримує значні валютні надходження.
Відповідно до стратегічного плану розвитку готельне господарство Park inn by Radisson зможе
підвищити ефективність заходів інноваційної діяльності протягом 2018-2020 років (за критеріями актуальність
і значущість), що дасть змогу [9]:
– визначити архітектуру бренда, яка дасть чітку пропозицією вартості, що дозволить використати
повний потенціал (Average Daily Rate - ADR) у кожному готелі;
– оновити продукт, що дасть змогу розробити нові стандарти в кожному готелі відповідно до нового
бренду щодо визначення CAPEX (CAPital EXpenditure) (від 10 до 12 мільйонів євро);
– реалізувати план репозиціонування та ребрендингу (repositioning and rebranding plan) (інвестиції у
розмірі 150-250 мільйонів євро з 15-20% річним котируванням), що дозволить підвищувати ціни (отримувати
доходи) у порівнянні з ринком та конкурентами;
– визначити чітку стратегію продажу (chan. mix) та виконати план скорочення вартості бронювання;
– запровадити сприятливі умови інвестування (на ІТ-платформі) на рівні 40-45 млн. євро;
– визначити цілеспрямований та реалістичний план розширення послуг на основі нових
архітектурних брендів.
– Таким чином, після проведеного дослідження, визначено наступні пріоритетні напрями розвитку
готельного бізнесу готельного господарства Park Inn by Radisson:
– поглиблення концептуалізації та спеціалізації об’єктів готельного бізнесу;
– створення міжнародних готельних ланцюгів внаслідок глобалізації готельної компанії RHG;
– цілковита концентрація на потребах і запитах клієнтів, персоніфікація обслуговування;
– збільшення асортименту гостинних послуг;
– впровадження новітніх інформаційних комп’ютерних технологій у готельних господарствах.
Готельним господарствам Park Inn by Radisson необхідно впроваджувати передові технології надання
послуг, нові методи управління, організації, мотивації і контролю згідно з вимогами зовнішнього
конкурентного середовища, що постійно змінюються. Розвиток інноваційних процесів у туристичній галузі на
сучасному етапі визначається широким впровадженням інформаційних технологій. Необхідно проаналізувати
та реструктурувати сам бізнес-процес, врахувати можливі зміни у структурі організації, в схемі підтримання
інформаційних систем, методів управління і стратегії ведення бізнесу.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию программ профессионального развития персонала и
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EMPLOYEE'S PROFESSIONAL DEVELOPMENT AS AN INSTRUMENT FOR IMPROVING OF
PERSONNEL'S MOTIVATION (AT THE EXAMPLE OF THE RESTAURANT ENTERPRISES)
Annotation. The article is devoted to the study of programs for personnel professional development and
recommendations development in motivation building and personnel's self-perception in the restaurant industry.
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Актуальність проблеми. В українських реаліях сьогодення з метою стимулювання підприємницької
активності в одним з найпотужніших інструментів в конкурентній боротьбі є подальше впровадження
інноваційних підходів на підприємствах. Запровадження інновацій у ресторанному господарстві відбувається з
різною інтенсивністю в різних секторах, та задля досягнення реальної ефективності інноваційна діяльність
повинна впроваджуватися рівномірно всюди. Зокрема, доцільно активно осучаснювати методи управління
персоналом ресторану. Наразі спостерігається недостатня кількість актуальних сучасних досліджень з обраної
теми. Тому дуже важливо проаналізувати останні тенденції розвитку персоналу ресторанної сфери та методи їх
запровадження у закладах.
Аналіз досліджень і публікацій. Дослідженням та вирішенням проблем професійного розвитку
персоналу ресторанних підприємств був присвячений час таких українських науковців і фахівців, як:
О. Борисової, О. Головко, Г. Круль, М. Мальської, І. Мініч, Л. Нечаюк, Н. П’ятницької, О. Шаповалової, в тому
числі і науковців Київського Національного Університету Культури і Мистецтв М. Поплавського,
В. Русавської, О. Завадинської, С. Неіленко.
Метою статті є дослідження програм професійного розвитку персоналу і розробленню рекомендацій
по формуванню мотивації та самовідчуттю захисту у працівників ресторанної галузі.
Виклад основного матеріалу. Щоб бути прибутковими та успішними в умовах жорсткої конкуренції,
заклади ресторанного господарства мають постійно впроваджувати та користатися інноваціями. Тому для
отримання високих прибутків та підтримки свого престижу підприємства ресторанного господарства повинні
тримати руку на пульсі подій.
Особливу увагу слід приділити таким напрямам, як обслуговування, адміністрування, персонал, меню.
Все менше уваги клієнти приділяють вишуканості дизайну приміщення закладу ресторанного господарства, та
все більше – якості продуктів, новим методам приготування страв та незвичним форматам обслуговування із
використанням мобільних та інтернет-технологій.
Прикладами класичних методів управління є адміністративні, економічні та соціально-психологічні.
Використання адміністративного впливу відбувається через встановлення дисципліни, чіткого ієрархічного
підпорядкування, створенні системи штрафів і покарань і т.ін.
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Економічне управління здійснюється через визначення розмірів, графіку матеріальних винагород,
введення додаткових/понаднормових форм винагороди в якості заохочення за видатні здобутки чи велике
навантаження співробітників.
Через соціально-психологічні методи, як правило, вибудовують і зміцнюють відчуття об’єднаності та
вмотивованості колективу, лояльність бренду і керівництву, бажання і готовність працювати заради ідеї та для
клієнта) [3, с. 126].
Зараз працівників ресторану керівники все частіше сприймають, як стратегічний ресурс. І щоб
максимізувати ці прибутки, треба як можна краще використовувати його явний та прихований потенціал. Цей
потенціал складається не тільки з професійних навичок, а і здатності до творчого мислення, вміння знайти
неочікуваного рішення. Саме останнє і може стати конкурентною перевагою.
Окремим важливим аспектом у питанні управління персоналом є створення атмосфери і корпоративної
політики внутрішньої мотивації працівників, відокремленої від суто матеріальних та організаційних факторів.
Так працює «внутрішній мотиваційний принцип креативності», сформульований Терезою Амабайл. Суть цього
принципу зводиться до того, що найбільшої ефективності персоналу можна досягти не збільшенням зарплати, а
підвищенням інтересу до робочих завдань, створенні бажання досягати найкращого результату і зберігати
репутацію бренду, персоналізувати успіхи працівника. Особиста зацікавленість працівника у якості і результаті
стимулюватиме креативність та ініціативність» [1, с. 126].
В сучасній теорії управління персоналом вимальовуються нові стилі, що вирізняються більш
демократичним та вільним форматом відносин керівник-працівник, розширенням відповідальності працівника
від початку роботи до кінцевого результату. Можна говорити про такі стилі управління:
- залучення до участі – працівник не ізолюється в окремому сегменті завдань, а є частиною команди,
що працює на спільний результат. В такому форматі збільшується мотивація співробітника, з`являється
причинно-наслідковий ланцюжок між окремими нескладними процесами та масштабним цілісним кінцевим
результатом. стиль участі);
- горизонтальні команди – сувора ієрархічність команди з відокремленими рівнями працівників,
начальників та керівника втрачає свої позиції, тому що не здатна забезпечити достатньо свободи і простору для
креативності і особистої відповідальності кожного за спільний результат. Більш популярними стають формати
співпраці із рівним статусом більшості працівників, серед яких призначається тім-лідер, який є зв’язковим з
іншими командами підприємства та основним керівництвом;
- безпосередність керівництва – сучасний керівник є частиною команди, бере участь у вирішенні
проблемних ситуацій, спільно з працівниками визначає пріоритети діяльності для закладу і окремих
секторів) [2].
Але певним недоліком управління працівниками за допомогою сучасних управлінських рішень є те, що
не існує будь-яких стандартів поведінки персоналу в конкретних обставинах. Тому професійному керівнику
треба самому аналізувати, який з методів буде актуальним саме у цій ситуації, і якому працівнику слід
доручити цю проблему розв’язувати. Також дуже важливим є те, щоб управлінець міг розпізнавати потенціал
персоналу та працівника окремо для того, щоб знати кому і що можна доручати у впровадженні інноваційної
діяльності. Тому дуже важливе прогресування у вмінні творчо мислити не тільки для працівників низової та
середньої ланки, а також і для керівників.
Сьогодні в умовах посилення конкурентної боротьби на ринку тільки те підприємство має шанс зміцнити
свої позиції, яке зуміє в найкоротші терміни розробити і ввести в дію високоефективну систему перманентного
(регулярного) навчання фахівців. Систему, головними рушійними силами якої в рівній мірі були б, з одного боку,
створення та всебічна підтримка умов для постійного зростання професіоналізму співробітників, а з іншого зацікавлення у прагненні кожного фахівця в своєму неухильному професійному вдосконаленні [4, с.420].
Поняття «підвищення професіоналізму» означає безперервне покращення вмінь і навичок, персональних
якостей працівників і формування відносини, яке визначає загальний підхід до роботи. При цьому особистісні
характеристики , як правило, на практиці набагато важливіші за початковий рівень кваліфікації. Адже деякі
особливості сприйняття оточуючого середовища та здатність адекватно реагувати на зміни можуть блокувати
ефективність професійної діяльності, навіть за умови міцних знань і освоєння навичок.
З іншого боку, необхідно, щоб люди поділяли властиві для концептуального ресторану цінності і
пов'язували своє майбутнє саме з цією, а не якою-небудь іншою організацією, що можливо тільки за умови
формування корпоративної культури.
Програма професійного розвитку персоналу в ресторані повинна включати в себе наступні
взаємопов'язані елементи:
– формування цілей і визначення пріоритетів;
– визначення потреби в навчанні;
– розробка плану розвитку персоналу;
– формування бюджету;
– реалізація плану розвитку персоналу;
– моніторинг ефективності.
Враховуючи стратегічні напрямки розвитку та наявні ресурси в ресторанній галузі, визначено наступні
цілі навчання:
– підтримка та оновлення знань та вмінь відповідно до кожної посади;
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– розширення потенціалу співробітників з метою адаптації до нових соціальних та ринкових умов;
– підвищення внутрішньовиробничої мобільності та зайнятості співробітників;
– скорочення втрат і витрат в процесі професійної діяльності;
– зниження рівня травматизму;
– підготовка перспективного резерву.
Специфіка кадрового складу в закладах ресторанного господарства зумовлює наступну розстановку
пріоритетності навчання:
– підготовка, передатестаційна підготовка і атестація;
– навчання перспективного резерву;
– підвищення кваліфікації.
При формуванні потреби, важливо визначити, які цілі стоять перед підприємством, який персонал для
цього потрібен, і який персонал вже є. Виходячи з завдання подолання розриву, аналізуються навчальні
потреби. За даними моніторингу здійснення функцій, реалізованих планів і оцінки персоналу виділяються чіткі
критерії визначення потреби в навчанні.
Формування бюджету на розвиток персоналу повинно проходити з урахуванням і відповідно до
встановлених цілей та пріоритетів, а також виявленою потреби в навчанні [5, с.470]. В результаті цей процес
набуває цілеспрямований і впорядкований характер. Під «бюджетом» мається на увазі документ, затверджений
керівництвом, який містить розмір витрат на навчання з розбивкою по планових періодах. Особливо важливі
напрями навчання, а деякі з них є обов'язковими (підготовка, передатестаційна підготовка, атестація,
переатестація), отримують все необхідне фінансування, решта - за залишковим принципом. Проте, як показує
практика, бажано завжди планувати резерв, так як:
– по-перше, виникають обставини, врахувати які не представляється можливим, наприклад: атестація
в зв'язку з введенням нових правил або обладнання; звільнення працівника, який має посвідчення на виконання
певного виду робіт; необхідність виконання приписів наглядових органів; отримання ліцензії; і т.і .;
– по-друге, інколи авторитетні співробітники «пробивають» проведення незапланованих в бюджеті
навчальних заходів.
Заключним і найважливішим елементом стратегічної програми розвитку персоналу є оцінка
ефективності у відповідності з наступними критеріями:
– Комплексність. Виробничі процеси, навички комунікації всередині колективу та із гостями тісно
пов’язані, тому повинні розвиватися паралельно в загальному контексті.
– Пріоритетність. Необхідно акцентувати увагу на головних моментах оцінки ефективності навчання.
– Безперервність. Аналіз всіх показників повинен відбуватися від початку до завершення виробничого
циклу із запровадженням відповідних змін в процесі та їх подальшим коригуванням та зміною за потреби.
– Порівнянність показників оцінки в часі [2, с. 143].
– Точність. Необхідно встановити чіткі, надійні критерії та методики аналізу діяльності, щоб кінцеві
дані були придатні для об’єктивної оцінки та адекватного реагування.
Підхід до оцінки управлінських рішень в області професійного розвитку персоналу на основі аналізу
співвідношення отриманих результатів і витрат, пов'язаних з їх досягненням в багатьох ресторанах поки не
отримав застосування. Пояснюється це рядом об'єктивних причин, по-перше, витрати на навчання очевидні, в
той час як отримані результати не завжди можуть бути безпосередньо оцінені на основі кількісних показників.
По-друге, часто проходить багато часу між понесенням витрат на навчання і відслідковуванням результатів у
довгостроковій перспективі.
Висновки. Програма розвитку кадрів повинна виходити з визнання того, що питання підготовки,
перепідготовки і підвищення кваліфікації співробітників є пріоритетними в стратегічних планах підприємства.
Пріоритетність цього напряму зумовлена значним підвищенням ролі професійної майстерності в
процесі розробки і оперативного впровадження нових бізнес-технологій та послуг.
Програма повинна створити життєздатну і струнку систему навчання персоналу, що забезпечить
гнучку відповідність професійних знань і навичок команди, щоб відповідати змінам на ринку. Система
навчання також повинна звести до мінімуму (а в своєму кінцевому підсумку - до ліквідації) недопрацювання і
помилки співробітників, і таким чином прямо впливати на зміцнення економічної стабільності та сприяти
подальшому зростанню фінансового благополуччя підприємства.
На підставі виявленої потреби в навчанні персоналу розробляється план професійного розвитку, в
якому зазначаються цільові групи навчання, цілі навчання на майбутній рік і методи досягнення цих цілей.
Програма повинна охопити всі категорії працівників і створити струнку систему розвитку персоналу на
короткострокову перспективу.
В управлінської сфері дуже важливо зробити такі кроки, як складання колективного договору,
організування навчання персоналу. Це сприяє формуванню мотивації та самовідчуттю захисту у працівників.
Подібні заходи значно впливають на зниження рівня плинності кадрів [6, с. 303]. Таким чином, дуже важлива
розробка системи професійного розвитку - формування «правильної виробничої мотивації», що забезпечує
досягнення цілей підприємства. Також вкрай важлива розробка стратегічного планування закладу.
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