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Анотація. В статті розглянуті проблеми соціального розвитку в Україні в умовах реалізації Угоди 

про асоціацію з ЄС. Проаналізовано вплив стану людського капіталу на економічний та інноваційний розвиток 

і забезпечення міжнародної конкурентоспроможності. Визначені основні пріоритети формування соціальної 

політики в Україні у відповідності до стандартів Європейського Союзу.  
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ЕВРОИНТЕГРАЦИОННЫЙ ВЫБОР УКРАИНЫ: СОЦИАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы социального развития в Украине в условиях реализации 

Соглашения об ассоциации с ЕС. Проанализировано влияние состояния человеческого капитала на экономическое 

и инновационное развитие и обеспечение международной конкурентоспособности. Определены основные 

приоритеты формирования социальной политики в Украине в соответствии стандартам Европейского Союза.  
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UKRAINE’S EUROINEGRATION STRATEGY: THE SOCIAL DIMENSION 

 

Annotation. The article deals with the issues of Ukraine’s social development under the implementation of the 

Association Agreement with the EU. It analyses the impact of the attained state of the country’s human capital on its 

economic and innovation-driven development, as well as sustainable competitiveness. The author determines main 

priorities of the formation of Ukraine’s social policy according to the social standards of the European Union.  
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Актуальність теми. Стратегічною метою України є вступ до Євросоюзу, що серед іншого  означає 

послідовну орієнтацію на діючу в провідних європейських країнах модель соціально-економічного розвитку – 

модель соціальної ринкової економіки, перевагами якої є високий рівень соціальних стандартів і розвитку 

гуманітарної сфери, ефективний захист прав працівників, розвинена система соціального захисту.  Тому 

Україні для набуття членства в Євросоюзі необхідно досягти діючих  європейських країнах економічних і 

соціальних стандартів. Важливим кроком в цьому напрямку є реалізація Угоди про асоціацію між Україною і 

Європейським Союзом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем розвитку європейської інтеграції та 

перспектив реалізації Угоди про асоціацію України з ЄС присвячено багато праць відомих українських вчених, 

серед яких такі відомі фахівці, як Андрійчук В.Г., Будкін В.С., Лук’яненко Д.Г., Сіденко В.Р., Савельєв Є.В., 

Чужиков В.І,   Шнирков О.І., Філіпенко А.С. та інші. Однак існує потреба в детальному дослідженні перспектив 

і наслідків співробітництва в окремих сферах співробітництва України з ЄС, що і обумовлює вибір теми даної 

статті.   

Мета дослідження.  Провести аналіз основних нарямів адаптації України до соціальних стандартів 

Співтовариства  в умовах реалізації Угоди про Асоціацію з ЄС.  

Виклад основного матеріалу. Досягнення економічного зростання і світового науково-технологічного 

рівня та  забезпечення міжнародної конкурентоспроможності на глобальних ринках є  пріоритетними 

напрямами розвитку будь-якої економіки країн світу в умовах сучасного світового господарства. Особливо 

важливими є ці задачі для України, яка завершує формування ринкових інститутів, що сприятиме розвитку 

економіки на ринковій основі та формуванню засад соціального ринкового господарства. Саме ці цілі 

закріплені в Конституції України, де в ст.1 містяться положення про те, що Україна є суверенною і 

незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою. В Конституції України також закріплений курс 

на європейську інтеграцію, в напрямку якої в 2014 р. підписана «Угода про асоціацію  між Україною, з однієї 
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сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами, 

з іншої сторони».  

Ця Угода визначатиме якісно новий формат відносин між Україною та ЄС на принципах 

«політичної асоціації та  економічної інтеграції» та слугуватиме стратегічним орієнтиром системних соціально-

економічних реформ в Україні. Отже, соціально-економічна модель в Україні має розвиватися у напрямку 

досягнення європейських стандартів. Кожна країна, маючи за мету  набути членства у Євросоюзі, має 

забезпечити виконання не лише економічних, але і низки соціальних вимог, що  були визначені на 

Копенгагенському (1993 р.) та Ессенському (1994 р.) засіданнях Європейської Ради та у Білій книзі 

Європейської Комісії (1995 р.).  В комплексі складних проблем, які постають перед країнами-кандидатами, 

соціальні питання адаптації до умов членства в ЄС є одними з найважливіших. Адже питанням соціального 

розвитку в межах Європейського Союзу приділялася  увага з початку його заснування – в Римському договорі 

12 із 248 статей були присвячені соціальній політиці. 

Слід відмітити, що спільна соціальна політика є невід’ємною і рівноцінною складовою інтеграційного 

співробітництва в Європейському Союзі, що обумовлено, насамперед, тим, що між економічною інтеграцією  і 

соціальним розвитком існує складний взаємозв'язок. З одного боку, економічне співробітництво впливає на 

соціальну сферу, найперше, на рівень добробуту, розвиток людських ресурсів, соціальні гарантії і стандарти. З 

іншого боку, – соціальний розвиток  впливає на інтеграційні процеси в ЄС, оскільки стан зайнятості,  

демографічні процеси, життєві стандарти, стан освіти та охорони здоров’я, міграційні процеси впливають на 

економічне зростання та конкурентоспроможність Співтовариства. Тому соціальні проблеми є актуальними для 

кожної країни-члена і всього Співтовариства в цілому. Не випадково соціальний чинник враховувався ще у 

теоретичних розробках і політичних проектах при заснуванні європейської інтеграції, причому як пріоритетний 

чинник, по-перше, в якості ключової цілі і, по-друге,  в якості найважливішого критерію, яким, необхідно 

керуватися при розробці і здійсненні інтеграційних програм [1,106]. 

Як відомо, у більшості країн, що становлять ядро ЄС, соціально орієнтована економіка склалася ще у 

другій половині минулого століття, а перші механізми соціального захисту виникли, наприклад, у Данії, Швеції 

та Німеччині ще наприкінці ХІХ ст., а у Великобританії – на початку ХХ ст.    Отже, ці країни протягом 

тривалого часу досягали нинішнього високого рівня розвитку соціально  орієнтованої економіки та демократії.  

В сучасних умовах в країнах Євросоюзу соціальні стандарти є досить високими, а низка країн реалізує 

модель держави загального добробуту.  Основною складовою європейської соціальної моделі є соціальна 

політика, спрямована на розвиток людини, яка в умовах розвитку нової економіки є основною продуктивною 

силою суспільства, носієм знань, вмінь, кваліфікації, інтелектуального капіталу, цінностей, які відіграють 

першочергову роль у соціально-економічному розвитку суспільства. Тому європейські країни створили 

соціально-орієнтовану модель суспільного розвитку, або державу загального добробуту, яка характеризується 

високим рівнем витрат, що базуються на страхуванні соціальних програм, високим ступенем соціальної 

солідарності, що реалізується шляхом  використання вертикальної системи перерозподілу, наданні гідного 

трудового захисту і вигоди для працюючих, що знижує рівень бідності і нерівності в суспільстві. В таких 

моделях головне призначення держави – забезпечення високого рівня добробуту для більшості  громадян, 

надання соціального захисту і гарантування справедливості шляхом корекції розподілу доходів і майна. 

Практичними механізмами  реалізації концепції держави загального  добробуту є політика на ринку праці, 

доступ до системи освіти і охорони здоров’я, політика доходів. 

При цьому політика, здійснювана інститутами співтовариства, є надбудовою над політикою, що 

проводять країни-члени. Базовим був і залишається національний рівень, проте ці два рівні співвідносяться як 

взаємодоповнюючі. Основною функцією соціальної політики в західноєвропейських країнах є перерозподіл 

суспільного продукту з метою забезпечення колективних соціальних  потреб і розвитку людських ресурсів, 

найперше, охорони здоров’я і праці, захисту довкілля, освіти, підготовки кадрів та соціального забезпечення 

вразливих груп населення.  

Виходячи з вищезазначеного, першочерговим завданням будь-якої країни-претендента на вступ до 

Співтовариства є послідовне впровадження принципів соціальної ринкової економіки, яка характеризується 

розвиненими ринковими відносинами, високим рівнем економічного розвитку, політичною демократією, 

незалежними від уряду профспілками і об'єднаннями підприємців,  гарантованим доступом  до системи освіти 

та охорони здоров'я, розвиненою системою соціального захисту. Отже, Україні ще доведеться пройти тривалий 

шлях створення ринкових інститутів, які забезпечать розвиток потенціалу всіх людей, свободу вибору, 

відповідний рівень життєвих стандартів, соціальної та індивідуальної відповідальності всіх громадян за 

розвиток суспільства. 

В комплексі складних проблем, які постають перед Україною в контексті реалізації Угоди про 

асоціацію з Європейським Союзом  проблеми соціальної адаптації до умов членства в Співтоваристві є одними 

з найважливіших, що  вимагає особливої уваги до цих питань.  

Оцінюючи реальні перспективи інтеграції України в економічний простір ЄС, слід відмітити, що за 

рівнем свого соціально-економічного розвитку, зрілості ринкових відносин та інститутів демократії вона значно 

відстає не лише від ядра ЄС, але і від нових членів – країн Центрально-Східної Європи. Для того, щоб врости в 

економічний простір ЄС, необхідно подолати розрив за багатьма параметрами.  Попереду важкий і тривалий 

процес адаптації до умов Євросоюзу і результат його залежить не лише від вихідної величини розриву, але і від 



№2, 2015  5 

низки інших умов – масштабів і ефективності національного фізичного і людського капіталу, економічної  і 

соціальної політики уряду,  розвитку ринкових інститутів та ін.  

Звичайно, вступ до ЄС і підпорядкування правилам використання переваг його єдиного ринкового 

простору покращить багато умов економічного зростання країни. Проте, навіть якщо б вдалося швидко 

перебудувати модель свого економічного розвитку на зразок найбільш успішних країн ЄС, то подолати цей 

розрив в короткі терміни не вдасться. Так, за розрахунками фахівців, за оптимістичного сценарію навіть більш 

успішним країнам-новим членам ЄС для подолання цього розриву необхідно, наприклад, Чехії не менше 12 

років, Словаччині – 19, Угорщині і Словенії – 20, а Польщі – 22 роки [2, 282].    

Проблема адаптації України до соціальних стандартів Євросоюзу багатогранна, тому зупинимося лише 

на деяких її аспектах. В сучасних умовах розвитку нової економіки, базованої на знаннях, та загострення 

глобальної конкуренції пріоритетного значення набуває розвиток людини як носія знань, досвіду,  вміння. Саме 

стан людського капіталу буде визначальним для забезпечення економічного розвитку і 

конкурентоспроможності.  За останніми даними ООН, країни Євросоюзу за індексом людського розвитку, що 

характеризує стан людського капіталу, дещо знизили свої рейтингові позиції, посупившись іншим країнам 

світу, однак Нідерланди, Німеччина та Данія входять в першу десятку, посідаючи відповідно 4, 6 та 10 місця. 

Україна посідає в рейтингу 83 місце, розташувавшись між Перу та Белізом та  поступаючись навіть новим 

членам ЄС. Найкращі позиції Україна має за рівнем освіти – за кількістю років шкільного навчання, що 

становить 11,3р., вона знаходиться на рівні Франції, Люксембургу та інших розвинених країн [3, 159–161]. 

Маючи високі соціальні стандарти та ефективну систему охорони здоров’я,  країни ЄС досягли високої 

тривалості життя, яка становить 80 і більше років у Великій Британії, Нідерландах, Ірландії,  Швеції, Фінляндії,  

Німеччині, Австрії, Франції, Бельгії, Люксембурзі, Італії, Греції, Іспанії. В Україні середня тривалість життя 

становить лише 68,5 років.  

Дослідження ООН свідчать, що існує тісний взаємозв’язок між економічним зростанням і станом 

охорони  здоров’я і освіти в країні. Якість людського капіталу, особливо його освітня складова, також впливає 

на конкурентоспроможність країни та її інноваційний розвиток  (таблиця 1).  

Наведені рейтинги показують, що 10 країн-лідерів з розвитку людського капіталу одночасно посідають 

перші рейтингові позиції за рівнем конкурентоспроможності економіки та є лідерами інноваційного розвитку. 

Країни, що мають високий рівень розвитку людського потенціалу, також  мають найбільше число абонентів 

сотових мереж, користувачів Інтернет та мають високу частку високих технологій в експорті промислових 

товарів.  

Таблиця 1 

Лідери  за показником Індексу людського розвитку, конкурентоспроможністю економіки та 

інноваційним розвитком у 2015 р. 

 

ІРЛП За індексом глобальної  

конкурентоспроможності 

За фактором інновації 

Норвегія Швейцарія  Швейцарія  

Австралія Сінгапур  Велика Британія   

Швейцарія  США  Швеція 

Нідерланди  Фінляндія   Нідерланди  

США Німеччина  США 

Німеччина   Японія  Сінгапур  

Нова Зеландія Гонконг Данія 

Канада Нідерланди  Люксембург  

Сінгапур   Велика Британія Гонконг 

Данія  Швеція Ірландія  

Джерело: Human Development Report 2014. – С.151; The Global Competitiveness Report 2015. World Economic 

Forum within the framework of the Centre for Global Competitiveness and Performance, January 2015.  

 

Отже, для забезпечення успішної конкуренції в глобальному світі, в якому в епоху мережних 

технологій кожна країна повинна володіти потенціалом для сприйняття і адаптації глобальних технологій з 

врахуванням національних потреб, необхідні розвинутий продуктивний і творчий  потенціал робочої сили,  

відповідні  матеріальні умови, а також певна культура мислення. Це обумовлює пріоритетне значення розвитку 

людини як носія знань, досвіду, вміння та вимагає якісно нового підходу до розвитку і розширеного 

відтворення гуманітарного капіталу, оскільки саме він буде визначальним для забезпечення економічного 

розвитку і  конкурентоспроможності. Саме розвиток людського потенціалу і технологічного прогресу можуть 

бути взаємодоповнюючими і  взаємно зміцнюючими  процесами, котрі стимулюють підйом всього суспільства. 

Навпаки,  втрата позицій у сфері людського капіталу означає і  втрату перспектив нарощування 

конкурентоспроможності нації  на світовому рівні.  



6 Стратегія розвитку України 

Водночас важливою складовою людського розвитку є добробут. Адже рівень доходів і мотивацій 

обумовлюють суспільну модель споживання, що стимулює національне виробництво та розвиток сфери послуг. 

Крім того, реалізація здібностей і талантів, згідно теорії А.Маслоу, можлива лише в умовах, коли задоволені 

матеріальні потреби. Є багато інших досліджень стосовно взаємозв’язку між добробутом і економічним 

зростанням.  Зокрема, Лауреатом Нобелівської премії з економіки 2015 став професор Прінстонського 

університету (США) Ангус Дітон, який удостоєний нагороди "за аналіз споживання, бідності та добробуту". 

Він запропонував теорію, згідно якої є певний рівень добробуту (доходу), який забезпечує всебічний розвиток 

людини і її самореалізацію. 

Останні дослідження ООН свідчать, що за показником ВВП на душу населення (за паритетом 

купівельної спроможності 2011р.), Україна, маючи 8215 дол., значно відстає  не лише від найбільш економічно 

потужних економік ЄС, якими є Нідерланди, Німеччина, Данія, Швеція, Австрія, які мають понад 40 тис. дол. 

на душу населення та країн, які мають понад 30 тис. дол. на душу населення, серед яких Франція, Ірландія, 

Велика Британія, Бельгія, Фінляндія, Італія, Іспанія, але і від нових членів ЄС – Чехії, Естонії, Литви, Польщі, 

Словаччини, Угорщини, у яких цей показник перевищує 21 тис. дол.  [3, 159–161]. 

За даними щорічного звіту «Індекс соціального прогресу 2014» (2014 Social Progress Index), 

підготованого американською неурядовою організацією Social Progress Imperative за підтримки компанії 

«Deloitte »,  що охоплює базові людські потреби (доступ до харчування і медичного обслуговування, якість 

комунальних послуг, рівень особистої безпеки), основи добробуту (доступ до базової освіти і інформаційних 

технологій, рівень здоров’я, захист довкілля) і можливості для розвитку (громадянські права і свободи, ступінь 

толерантності і гендерної рівності, доступ до вищої освіти), Україна знаходиться на 62-й позиції серед 133 

країн в глобальному рейтингу соціального прогресу [4].  

Отже,  в Україні першочерговим є запровадження реформ в соціальній сфері, що забезпечить 

економічне зростання і міжнародну конкурентоспроможність.  

Найперше слід підвищити рівень добробуту громадян, що обумовлене необхідністю розвитку 

людського та інтелектуального капіталу, формування середнього класу,  який є основою соціальної стабільності 

та головною складовою громадянського суспільства. У більшості країн з розвиненою ринковою економікою він 

охоплює понад 60% населення. Як основний платник податків середній клас формує державний та місцеві 

бюджети, визначає споживчу поведінку  населення та  параметри і структуру внутрішнього ринку. Через 

накопичення та участь у різноманітних системах страхування він забезпечує інвестиційний потенціал, а завдяки 

домінуванню в громадських і політичних організаціях визначає поведінку електорату та моральні стандарти 

суспільства, через участь у виборчому процесі виконує функції носія демократії та політичних свобод.  

В Україні процес формування середнього класу,  який би відповідав за майновим статусом та рівнем 

особистих доходів критеріям розвинених країн (визначений рівень доходів, володіння нерухомістю, наявність 

власної справи, високий рівень освіти і кваліфікації, задоволеність своїм статусом, суб'єктивна ідентифікація 

себе із середнім класом та ін.) перебуває поки що на початковому етапі. За даними соціологічних досліджень, 

питома вага населення, яке ідентифікує себе із середнім класом,  становить  32–45 % всього населення. 

З усього кола соціальних проблем, що потребують свого вирішення в контексті створення передумов 

для інтеграції в ЄС чи не найважливішими є проблеми доходів населення та розвитку соціальних програм. 

Досягнення європейських стандартів в соціальній сфері – рівня доходу, структури споживання, добробуту, 

зайнятості, фінансування соціальних програм, що забезпечують розвиток людських ресурсів, має не лише 

етичне, але й економічне значення, оскільки від цього залежить можливість включення в європейський ринок 

праці, доступ до ринку товарів і послуг, розвиток гуманітарного капіталу, формування широкого середнього 

класу та, в кінцевому рахунку, забезпечення міжнародної конкурентоспроможності. 

В цьому зв’язку потребує невідкладного реформування політика оплати праці, яка є важливим 

чинником забезпечення добробуту громадян. Одним з важливих важелів соціального захисту працюючих є 

мінімальна заробітна плата, яка в Україні відіграє роль соціального стандарту, обов’язковість якого 

забезпечується законом, та, виходячи з її розміру, визначають розмір пенсії за віком, стипендії, допомоги у 

зв'язку з безробіттям, у зв'язку з доглядом за дитиною, виплати за лікарняними листками тощо. В Україні  вона 

становить 1378 гривен, що трохи більше 50-ти євро. Це пов’язується, зокрема,  з тим, що однією з 

вимог МВФ при наданні кредитів Україні було стримування зростання мінімальної заробітної плати, оскільки, 

на думку фахівців, вона дуже швидко зростала за останні п’ять років, що не відповідає реаліям української 

економіки. 

Для порівняння можна відмітити, що в низці країн ЄС, зокрема, Люксембурзі та Бельгії,  мінімальна 

заробітна плата законодавчо закріплена на позначці не менше 2 тис. дол.  При цьому  в усіх європейських 

країнах протягом останнього десятиліття мінімальна заробітна плата суттєво зросла. Найбільшого відносного 

росту вдалося досягти Румунії, де вона становить 217,5 дол. та Ірландії – 388,7дол.  [5].  

В останні десятиліття у багатьох країнах світу  у головну форму оплати праці перетворилася погодинна 

заробітна плата, яка зазвичай застосовується на підприємствах, де переважає чітко регламентований 

технологічний режим та  залежить від секторів економіки і тому в різних країнах різна. Погодинна заробітна 

плата робітника в Україні в середньому становить лише 2–2,5 долари, в той час, як середня в Європейському 

Союзі складає 23,7 євро на годину і 28,4 євро в країнах євро зони. Найвища погодинна оплата праці зафіксована 

в Бельгії, Данії, Швеції, Люксембурзі та Франції – від 34 до 40 євро на годину   [6].  
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Особливо помітний розрив з європейськими стандартами оплати праці спостерігається в окремих 

галузях. Так, за одну годину український вчитель в середньому заробляє 12 гривень (1,5 дол.),  а у Бельгії 

оплата праці за годину працівника освіти становить 24,52 євро, у Болгарії година праці освітянина коштує 6,66 

євро, у Чехії  – 12,22, у Німеччині – 31,38, в Іспанії – 25,10, у Латвії – 6,74, у Литві – 9,19, в Угорщині – 10,53, у 

Польщі - 17,44 євро, у Португалії – 21,58, у Румунії – 6,65, у Словаччині – 10,16, у Фінляндії – 24,97, у Швеції – 

23,10, Великобританії – 20,73, у  Австрії – 27,67 євро. Такі ж відмінності в оплаті праці мають місце і в інших 

галузях.  

Значні відмінності є також і за рівнем середньомісячної заробітної плати, яка в Україні в 2014 р. 

становила 178 євро, що є найгіршим показником серед всіх європейських країн. Для порівняння: середній 

заробіток робітника у світі становить приблизно 1480 доларів на місяць. Низький рівень заробітної плати 

обумовлює в цілому низький рівень доходів населення. Так, за даними аналітиків швейцарської Сredit Suisse, 

середній річний дохід громадянина України становить менш як 5 тис. дол., що у 10 разів менше, ніж у 

середньому у світі. При цьому у громадян найближчого на Заході сусіда  –  Польщі  доходи становлять від 25 

до 100 тис. дол.  [7].  

Отже, існує необхідність невідкладного реформування політики заробітної плати, але при цьому 

важливо щоб її зростання відбувалося в контексті макроекономічних реформ, внаслідок створення нових 

робочих місць в високотехнологічних галузях та економічного зростання.  

Не менш важливим є забезпечення добробуту громадян похилого віку через систему пенсійного 

забезпечення. Зараз в Україні мінімальна пенсія також являється державною соціальною гарантією та становить 

лише 1074 грн.,  середня  пенсія –  2072,1грн. та максимальна  – 10740 грн. 

Водночас в країнах Європейського Союзу, за даними Банку Natixis, який опублікував Natixis Global 

Retirement Index, що розподілив країни за рівнем добробуту пенсіонерів, найкращою є система пенсійного 

забезпечення в Люксембурзі, Швеції, Австрії, Фінляндії, Нідерландах. В двадцять країн-лідерів за 

ефективністю пенсійної системи також увійшли  Німеччина, Франція, Данія, які мають кращу систему охорони 

здоров’я, фінансів, кращу якість життя і матеріального добробуту  [8]. 

Ефективним механізмом перерозподілу суспільного багатства і забезпечення соціальної справедливості 

в європейській соціальній моделі є податки. В середньому ЄС ставка податку становить 44,5%. Водночас в 

Нідерландах цей показник становить 55%, у Франції,  Данії і Німеччині –  45%, Італії –  43%, Австрії – 50%, в 

Ірландії, Словенії, Португалії та Іспанії також в межах від 40 до 50%, в середньому по Єврозоні – 43,5%. 

Водночас в Чехії – 22% та в Румунії – 16%. В Україні ставка податку становить 15-17%. 

Для забезпечення соціальної справедливості уряди можуть запровадити прогресивне оподаткування, 

оподатковуючи високий дохід по більш високій ставці; можуть збільшити податок на майно або велику 

спадщину. Держава може також надавати трансфертні платежі тобто грошові виплати окремим особам, а також 

іноді субсидує споживання в групах населення з низькими доходами. 

В багатьох країнах для вирівнювання доходів законодавчо впроваджене прогресивне оподаткування 

індивідуального доходу, за якого податкові  ставки  зростають з ростом доходів фізичних і  юридичних осіб. 

При цьому сім’я з більш високим рівнем доходу  платить не тільки більшу суму податку, але й фактично 

платить  і більшу частину свого доходу. При цьому податок на високий дохід (понад 1 млн. євро) може 

досягати 75%. У Франції 75% податок на зверх прибутки йде на соціальні виплати і оздоровлення економіки, а 

в  Німеччині "податок солідарності" йде на підтримку багатодітних сімей (так званий "материнський капітал"). 

Бюджетний перерозподіл, насамперед, шляхом прогресивного оподаткування  відносно більш високих доходів і 

фінансування з цих джерел витрат на суспільні інвестиції в людський і суспільний капітал, дає відчутні 

соціальні результати.  

Важливу роль у розвитку суспільства та забезпеченні принципів соціальної справедливості відіграють 

соціальні програми, зокрема, програми освіти, охорони здоров'я та соціального захисту, на які країни – члени 

ЄС витрачають значні кошти. Зараз середні витрати на програми соціального захисту становлять більше 27% 

ВВП. Фінансування системи соціального захисту в країнах ЄС здійснюється за рахунок надходжень від 

центрального уряду – близько 35%, соціальних внесків працедавців – близько 38%, соціальних внесків осіб, які 

є реципієнтами соціальної допомоги – 23 %, інших джерел – близько 4%. Ріст витрат на соціальні програми в 

країнах ЄC  сприяє  підтриманню соціальної стабільності та суспільної злагоди внаслідок зниження рівня 

бідності та соціальної поляризації.  

Вже частковий аналіз проблеми адаптації України до умов Євросоюзу в соціальній сфері показав, що 

існують значні відмінності за всіма параметрами соціального розвитку не лише в порівнянні зі «старими», але й 

з новими членами Співтовариства. Однак, для набуття членства необхідно наблизитися за цими параметрами до 

стандартів ЄС.  

Отже, Україні доведеться вирішити низку невідкладних і непростих завдань – здійснити  суттєві зміни 

в забезпеченні права на працевлаштування, досягти  європейських стандартів щодо оплати та безпеки праці, 

гарантій соціального забезпечення умов життя громадян, охорони здоров'я, розвитку освіти, культури, 

соціального захисту та ін. Розв'язання цих проблем може бути результатом лише ефективних ринкових реформ 

та економічного зростання. Світовий досвід свідчить, що економічний ріст веде до зростання ВВП, що дає 

можливість підвищити доходи працюючих і забезпечити гідний соціальний захист для найбільш вразливих 

верств населення. Але економічний ріст тільки тоді позитивно впливає на стан людських ресурсів, коли сприяє 

створенню нових робочих місць, підвищенню продуктивності праці та заробітної плати, а також за умов 



8 Стратегія розвитку України 

використання суспільних ресурсів в інтересах активізації процесу розвитку людини.  Стає очевидним, що 

необхідно змінити пріоритети в політиці реформ –  поєднати реалізацію раціональної економічної політики з 

активними інвестиціями держави в людський капітал.  

Важливим чинником створення засад соціальної ринкової економіки на зразок західноєвропейських 

країн є реалізація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, яка містить цілу низку відповідних статей. Так, 

відповідно до ст. 419 Угоди Сторони посилюють діалог та співробітництво щодо забезпечення гідної праці, 

політики зайнятості, безпечних та здорових умов праці, соціального діалогу, соціального захисту, соціального 

залучення, гендерної рівності та недискримінації. Співробітництво у визначених сферах передбачає досягнення 

таких цілей, як:  

 покращення якості людського життя;  

 збільшення кількості та покращення якості робочих місць з гідними умовами праці;  

 сприяння розвитку соціальної та юридичної справедливості у контексті реформуванні ринку праці;  

 сприяння створенню на ринку праці таких умов, які б поєднували гнучкість та захищеність;  

 покращення рівня забезпечення охорони здоров’я та безпечних умов праці, зокрема шляхом проведення 

навчання і тренінгів з питань охорони здоров’я та безпеки праці, сприяння реалізації превентивних заходів, 

попередження ризиків великих аварій та управління токсичними хімічними речовинами, а також обмін доброю 

практикою та результатами досліджень в цій сфері;  

 посилення рівня соціального захисту та модернізації систем соціального захисту; скорочення бідності та 

посилення соціальної єдності та ін. [9].  

З урахуванням задач, що зафіксовані в Угоді про асоціацію, має бути скоригована і відповідним чином 

доповнена Програма інтеграції України до Європейського Союзу. Відповідні закони прийняті Верховною 

Радою України та розроблені  програми соціального розвитку суспільства, реалізація яких забезпечить 

наближення до європейських соціальних стандартів. Ця проблема є першочерговою, адже це стосується 

людини – носія цінностей, знань, досвіду, що, в кінцевому рахунку, визначає економічний розвиток країни і її 

конкурентоспроможність.   
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Анотація. У статті розглянуто базові структурні дисбаланси розвитку промислового виробництва 

України, структурні дисбаланси розвитку реального сектору національної економіки з урахуванням оцінки 

конкурентоспроможності національного виробництва на світових ринках в умовах глобалізації. Особливу увагу 

приділено впливу структурних дисбалансів національного виробництва на конкурентоспроможність реального 

сектору економіки України, на соціально-економічні наслідки цього процесу для розвитку національної 

економіки в цілому. Визначено пріоритети структурної модернізації енергетичного сектору національної 

економіки, що тісно пов’язано з підвищенням енергоефективності промислового виробництва та зростанням 

конкурентоспроможності економіки України в умовах глобалізації.  
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Аннотация. В статье рассмотрены базовые структурные дисбалансы развития промышленного 

производства Украины, структурные дисбалансы развития реального сектора национальной экономики с 

учетом оценки конкурентоспособности национального производства на мировых рынках в условиях 

глобализации. Особое внимание уделено влиянию структурных дисбалансов национального производства на 

конкурентоспособность реального сектора экономики Украины, на социально-экономические последствия 

этого процесса для развития национальной экономики в целом. Определены приоритеты структурной 

модернизации энергетического сектора национальной экономики, что тесно связано с повышением 

энергоэффективности промышленного производства и ростом конкурентоспособности экономики Украины в 

условиях глобализации.  
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Annotation The fundamental structural imbalances in Ukrainian industrial production, concerning  the  level 

of national production competitiveness at the world global markets  are examined. The special attention is given to the 

effect of national production structural imbalances on the competitiveness of Ukrainian real economic sector and on 

socio-economic consequences of this process for national economy development in general. The priorities of national 

economy energetic sector structural modernization are defined which is closely connected to industrial production 

energy efficiency rise and Ukrainian economy competitiveness growth in globalization terms.  
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Актуальність теми. Розв’язання питань підвищення конкурентоспроможності національного 

виробництва, конкурентоспроможності реального сектору – набуває для України особливого значення. Адже у 

широкому трактуванні – конкурентоспроможність національної економіки, це здатність економічної системи 

забезпечувати за будь-якого негативного впливу внутрішніх та зовнішніх чинників стабільність соціально-

економічного розвитку країни. У вузькому трактуванні – коли йдеться про конкурентоспроможність 

національного виробництва, насамперед, мають на увазі конкурентоспроможність  реального сектору 

економіки. Від цього (багато у чому) залежить збереження індустріального потенціалу країни та його 
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прогресивний розвиток, отримання країною статусу високотехнологічної держави, поповнення бюджету 

валютними надходженнями за експорт тощо. Саме тому визначення структурних дисбалансів та проблематика 

визначення шляхів підвищення конкурентоспроможності економіки України в умовах глобалізації є 

актуальною та практично-зорієнтованою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематику конкурентоспроможності національної 

економіки у різних аспектах (макроекономічний, мікроекономічний вимір, вимір конкурентоспроможності 

України у світовому економічному просторі) досліджували провідні українські науковці: А.Філіпенко, 

А.Гальчинський, В.Чужиков, В.Будкін, Н.Татаренко, С.Сіденко, Я.Жаліло та інші науковці [1]. Детальний 

аналіз структури української економіки, аналіз реального сектору національного виробництва з огляду на їх 

конкурентний потенціал в умовах глобалізації здійснив авторський колектив вчених: О.Амоша, С.Аптекар, 

М.Білопольський, С.Юрій та інші [2]. Ґрунтовний аналіз системних проблем розвитку реального сектору 

національної економіки з огляду на їх вирішення задля досягнення зростання конкурентоспроможності 

національного виробництва представлено авторським колективом О.Алимов, О.Амоша, В.Ляшенко, В.Луніна, 

Б.Андрушків та ін. [3]. Водночас, базові, системні питання конкурентоспроможності національної економіки, 

національного виробництва та реального сектору національної економіки містяться у Стратегіях розвитку 

країни (як приклад – Стратегія «Європа – 2020»), у якій визначено основні стратегічні цілі, пріоритети 

підвищення конкурентоспроможності національного виробництва країн ЄС до 2020 року [4]. Така стратегія має 

слугувати орієнтиром і для української економіки, оскільки Україна обрала шлях євроінтеграції. 

Мета дослідження.  Дослідити структурні дисбаланси національного виробництва та визначити 

пріоритети підвищення конкурентоспроможності економіки України в умовах глобалізації (на прикладі 

визначення пріоритетів модернізації енергетичного сектора). 

Виклад основного матеріалу. Конкурентоспроможність національної економіки традиційно 

характеризується з декількох позицій. З критерію ресурсного підходу зосереджують увагу на розвитку 

технологій, наявності капіталу та інвестицій, чисельності та кваліфікації робочої сили, звертають увагу на 

рівень забезпечення людськими та природними ресурсами тощо. Серед факторних переваг – наявність 

гарантованих ринків збуту, сприятливе економічне та політичне середовище для розвитку національної 

економіки, політична та соціальна стабільність у країні.  Все більшої популярності набуває рейтинговий підхід 

щодо аналізу конкурентоспроможності національної економіки, що дозволяє здійснити інтегральне 

(синергетичне) оцінювання реального стану економіки за допомогою системи макроекономічних та 

інституційних показників, таких як: експортний потенціал, рівень цін, рівень життя, валові інвестиції, якість 

роботи державних інституцій, відношення суспільства до корупційних дій, свобода преси тощо. Вагомим 

показником конкурентоспроможності національної економіки є соціальний вимір, що поєднує показники рівня 

оплати праці, рівень соціального захисту населення, розрахунок Індексу людського розвитку тощо.  

Станом на 2015 р. українська економіка переживає складний період, що супроводжується зниженням 

конкурентоспроможності її реального сектору. Причини такого становища слід шукати ще за часів, коли 

формувалась структура національного українського виробництва. Так, на початку 90-х років ХХ ст. Україна 

вже мала деформовану структуру економіки: найбільшу питому вагу промислового виробництва займали такі 

галузі як металургія, хімія, важке машинобудування (у т.ч. військово-промисловий комплекс). Застаріле 

обладнання було зорієнтоване на споживання дешевих (державних) енергоресурсів. Звідси – висока  

енергоємність українського виробництва, що зберігається й донині. Так,  Україна у 1990 році у розрахунку на 1 

тис. дол. США ВВП споживала енергоносіїв у 13 разів більше, ніж Німеччина і у 10 разів більше – ніж Франція. 

Вироблена в Україні продукція, переважно, експортувалась як комплектуючі та сировина до різних республік 

СРСР (насамперед, до Росії). Ідеологічно – народногосподарський комплекс радянського Союзу був 

побудований та функціонував як єдина (цілісна, неділима) економіка, міцно пов’язана відносинами виробничої 

кооперації. Жодна республіка СРСР не могла випускати готову конкурентну продукцію технологічного 

спрямування самостійно (що й становило економічний фундамент єдності та дружби радянських республік у 

складі СРСР).  

Після припинення існування СРСР кожна республіка опинилась перед необхідністю розбудови 

власного національного господарства на засадах оптимального забезпечення ресурсами, дотримання 

національних економічних інтересів та збереження економічного суверенітету. Структура  промисловості та 

спеціалізація промислового виробництва України була максимально зорієнтована на розвиток металургійного 

виробництва (що мало власну ресурсну базу розвитку, розташовану на території колишнього УРСР), 

нарощування обсягів виробництва хімічної промисловості та машинобудування (у т.ч. розвиток ВПК, 

авіабудування, випуск космічної техніки тощо). Водночас за період з 1991 по 2013 рр. найбільш прибуткові 

галузі виробництва України опинились у власності великих фінансово-промислових груп (ФПГ). Внаслідок 

цього – стандартами господарювання у таких сферах як металургія, хімічна промисловість, добувна 

промисловість, енергетичний сектор стали: орієнтація виробництва на експорт (та отримання гарантованої, 

стабільної валютної виручки); переорієнтація виробництва на випуск сировини та напівфабрикатів (що мало 

найнижчу собівартість та не потребувало впровадження інновацій) і поряд з цим, передбачало жорстку 

експлуатацію природних ресурсів (що призвело до забруднення навколишнього природного середовища, 

порушення принципів сталого розвитку, екологізації виробництва). 

Для економіки України на початку ХХІ ст. притаманним стало скорочення темпів (та поступове 

згортання) процесів технічного переоснащення виробництва, повільні темпи впровадження інновацій у 
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виробництво, консервація сировинно-зорієнтованого, енергоємного виробництва. Станом на 2013 р. структура 

промислового виробництва України поставила національну економіку країни у пряму залежність від світового 

попиту на металургійну та хімічну продукцію, від постачання енергоносіїв, імпорт яких продовжує 

обслуговувати ті ж самі галузі сировинного та напівфабрикатного виробництва. Вкрай низьким залишався 

технологічний рівень розвитку української промисловості. Понад 95 % промислової продукції в Україні 

(станом на 2013 р.) вироблялось  на підприємствах третього та четвертого технологічного укладу (що було 

представлено металургією, хімічною промисловістю, паливно-енергетичним комплексом, важким 

машинобудуванням). Натомість, зазначимо, що третій уклад був домінуючим у світовій економіці (та у 

промисловості країн-лідерів) ще з 1880 року і до періоду Великої економічної депресії (1929 – 1933 рр.). Третій 

уклад був традиційно представлений, в основному, металургійним виробництвом та хімічною промисловістю. 

Четвертий технологічний уклад домінував у світовій економіці після Великої економічної депресії (1933 – 1934 

рр.) і до енергетичної кризи кінця 70-х років ХХ ст. (приблизно – до 1980 р.). Саме у цей період швидкого 

розвитку набули: нафтохімія, виробництво та розповсюдження атомної енергетики (у т. ч. – виробництво 

атомних реакторів), розвиток важкого машинобудування (у т.ч. виробництво поточних виробничих ліній з 

числовим програмним забезпеченням) тощо. 

Наприкінці ХХ ст. у економіці розвинутих країн спостерігалась технологічна революція. Її основою 

стало домінування в економіці розвинутих країн світу п’ятого та шостого технологічного укладів, основою 

яких є електроніка, обчислювальна техніка, волоконно-оптична техніка, програмне забезпечення, розвиток 

телекомунікацій, розвиток інформаційних послуг, нано- та біотехнології, виробництво роботів тощо. Натомість 

в Україні питома вага п’ятого та шостого технологічного укладів і нині не перевищує 5 % від загального обсягу 

випуску промислової продукції. Станом на 2013 р. структура промислового виробництва в Україні була вкрай 

деформована, енергоємна та ресурсномістка. Так, понад 54 % загального обсягу промислового виробництва в 

Україні становили металургія разом з паливно-енергетичним комплексом та добувною промисловістю [5].  

Орієнтація українського експорту на «не вибагливі» та досить ємні ринки Азії та Російської Федерації 

створювали ілюзію конкурентоспроможності  національного виробництва. Натомість, на практиці деформована 

структура української промисловості (як основа реального сектору) породжує системні проблеми, структурні 

дисбаланси розвитку національного господарства в цілому, що, у свою чергу, формує низку викликів щодо 

здійснення структурної перебудови українського виробництва з огляду на нові умови господарювання та 

виклики євроінтеграції. Так, серед системних структурних дисбалансів розвитку реального сектору в Україні 

слід визначити наступні.  

Економіка України набула рис монополізованої, неконкурентоспроможної, жорстко орієнтованої на 

сировинний (та напівфабрикатний) експорт продукції національного виробництва, у межах якого консервується 

технологічна відсталість (третій, максимум – четвертий технологічний уклад). 

Промисловість України виробляє товари з низьким вмістом доданої вартості, що консервує хронічну 

технологічну відсталість та зменшує рентабельність виробництва (в Україні, у середньому, понад третина 

промислових підприємств є збитковими). 

Низька рентабельність та збитковість промислових підприємств обумовлює бажання власників 

максимізувати прибутки, у т.ч. шляхом «заморожування» заробітної плати, скорочення соціальної допомоги 

працюючим, здійснення перегляду трудового законодавства у бік збільшення прав працедавців та обмеження 

прав найманих робітників. Все це призводить до консервації такого явища як «бідність працюючого 

населення», зростання соціальної нерівності та майнової диференціації, зростання безробіття (у т.ч. серед 

молоді) що може спричинити (щонайменше) масовий відтік молоді за кордон.  

Наявна структура промислового виробництва консервує експортну сировинну спеціалізацію України, 

що ставить нашу державу у залежність від кон’юнктурних коливань на світових ринках сировини та 

напівфабрикатів. Так, за попередніми підсумками 3-х кварталів 2015 р. (порівняно з аналогічним періодом 2014 

р.) питома вага металургійної промисловості  зросла з 11 до 17 %, а питома вага продукції машинобудування та 

виробництва приборів зменшилась з 30,5 % до 10,6 % [5]. 

Зберігається залежність національної економіки від критичного імпорту енергоносіїв (газ, нафта) які, 

насамперед, є сировиною для виробництва металургійної та хімічної промисловості. Отже, формується 

«замкнене коло» – Україна постійно сплачує за енергоресурси, які, переважно, споживають металургійні та 

хімічні підприємства, енергетичний сектор та ЖКГ). Левову частину закуплених енергоносіїв в Україні 

використовують для виробництва енергії, яка у якості сировини забезпечує виробництво металургійного та 

іншого виробництва продукції експортного призначення. Отже – нарощування експортних поставок 

традиційних товарів з України автоматично призводить до нарощування імпорту газу та нафти. Поряд з цим, 

прибутки отримують приватні інституції, а борги за спожиті паливно-енергетичні ресурси та за зростаючу 

залежність українського виробництва від критичного імпорту (газ та ін.) диверсифіковано розподіляються на 

всіх суб’єктів господарювання та на населення, яке повинно сплачувати високі тарифи за ЖКГ.  

Україна все більше відчуває гостру нестачу товарів народного споживання (національного 

виробництва) на внутрішньому ринку країни. Це стосується як товарів народного споживання (товарів легкої 

промисловості, побутової хімії, будівельних матеріалів, предметів гігієни, навіть окремих продуктів харчування 

тощо), так і тих товарів, що можуть піти на потреби нової індустріалізації (наприклад, продукції 

металургійного виробництва) і що у достатній кількості виробляються в Україні. Структурні дисбаланси 
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національного виробництва призводять до хронічного браку ресурсів, які Україна поповнює за рахунок 

зовнішніх запозичень (у т.ч. – за рахунок кредитів МВФ). 

Отже, можна зробити висновок, що всі системні проблеми соціально-економічного розвитку, що 

накопичила на сьогодні Україна, мають об’єктивну основу – деформовану структуру національного 

виробництва, низьку конкурентоспроможність реального сектору економіки, що у свою чергу, «тягне» за собою 

падіння експорту, зростання безробіття та «просідання» курсу національної валюти. Така ситуація вимагає 

здійснити структурну перебудову національного виробництва на засадах інтенсифікації виробництва, переходу 

до інноваційного типу економічного зростання; збільшити обсяги національного виробництва товарів та послуг 

з високою питомою вагою доданої вартості, збільшити обсяги виробництва кінцевої продукції.  

Про негативні макроекономічні показники посилення відкритості деформованої структури 

національної економіки свідчать дані Таблиці 1. Адже лібералізація зовнішньоторговельних операцій та втрата 

традиційних ринків збуту призводить до зростання дисбалансів макроекономічної ситуації в Україні. 

Таблиця 1 

Вибіркові макроекономічні показники розвитку національної економіки України 

 

Макроекономічні показники Станом на  

листопад 2013 р. 

Станом на 

листопад 2014 р. 

Станом на 

листопад 2015 р. 

Номінальний ВВП за І півріччя 

(млн. дол. США) 

82088,7 45432,7 

(не враховуючи  

АР Крим) 

37143,0 

(не враховуючи  

АР Крим) 

Золотовалютні резерви станом на 1 

жовтня (млн. дол. США) 

21639,86 16385,24 12774 

Державний і гарантований 

державою борг станом на 30 вересня 

(млн. дол. США) 

69060 74295 70671 

Індекс промислової продукції за 

підсумками І – ІІІ кварталів (у 

відсотках до аналогічного періоду 

попереднього року) 

95,2 91,4 83,4 

Рівень безробіття за І півріччя (у 

відсотках до економічно активного 

населення) 

8,1 9,0 9,6 

Середня заробітна плата станом на 

вересень (еквівалентно дол. США) 

408 230 185 

Інфляція (за період січень – 

жовтень, у відсотках) 

- 0,2 19 39,5 

Сальдо торговельного балансу за 

підсумками  І – ІІІ кварталів (млн. 

дол. США) 

- 5835,8 4250,3 3240,0 

Експорт за підсумками І – ІІІ 

кварталів (млн. дол. США) 

55697,2 49650,2 7205,0 

Імпорт за підсумками І – ІІІ 

кварталів (млн. дол. США) 

61533 45399,9 3785,5 

Кількість банків (станом на 1 

жовтня) 

183 167 122 

Рейтинг України у Doing Business 112 96 83 

Рейтинг України у Global 

Competitiveness Index 

84 76 79 

Джерело: [5]; рейтинги Doing Business  та Global Competitiveness Index; експертні оцінки Forbs. 

 

Стан макроекономічного розвитку нашої держави формує наступні виклики щодо здійснення реформ та 

модернізації реального сектору національної економіки України: необхідність зменшення залежності 

національної економіки України від критичного імпорту енергоносіїв – газу, нафти та нафтопродуктів; потреба 

у здійсненні технічного оновлення та модернізації основних виробничих фондів базових (у т.ч. бюджетно-

формуючих галузей національного виробництва); недопущення консервації за Україною статусу країни-

сировинного додатку світової економіки; реалізація в Україні структурно-інноваційних зрушень як основи 

виробництва продукції з високою питомою вагою доданої вартості, виробництві конкурентоспроможних на 

світових ринках товарів; віднайдення ефективних механізмів залучення на потреби структурної модернізації 

реального сектору економіки приватних інвестиційних коштів та фінансових ресурсів світового бізнес-

середовища. Подальша лібералізація умов для залучення ПІІ, підтримки розвитку малого, середнього та 

великого бізнесу в Україні. Пошук нових ринків збуту української продукції тощо. 



№2, 2015  13 

Серед найгостріших питань для України – модернізація енергетичного сектора, стан розвитку якого 

вирішальним чином впливає на розвиток реального виробництва, на промисловість та на сферу ЖКГ (а отже – 

на добробут кожного українця). Більш того, модернізація енергетичного сектора України у бік зростання 

енергоефективності за енергозаощадження, сприяє процесам євроінтеграції, оскільки це позитивно 

позначається на інтенсифікації національного виробництва та зростанні його конкурентоспроможності. 

В Україні серед найбільш вживаних джерел для виробництва електроенергії використовують: ядерне 

пальне, кам’яне вугілля, газ та енергію води (гідро електроенергетика). У структурі виробництва переважає 

ядерна енергетика (48,6 %  від загального виробництва електроенергії у 2014 р.) [6]. Водночас, виробництво 

ядерної енергії має низку ризиків: екологічних, ризиків утилізації відпрацьованого ядерного палива, високу 

залежність від РФ що залишається основним постачальником сировини на українські АЕС тощо. Проблемною 

залишається і ситуація із високими показниками фізично-застарілого обладнання на українських теплових 

електростанціях та гідроелектростанціях, що знизує ефективність їх роботи. Отже – для України гостро постає 

питання диверсифікації ринку енергетичних ресурсів. Стратегічним пріоритетом для України у цій сфері з 

огляду на євроінтеграцію стає розвиток відновлюваної енергетики. 

Україна має всі необхідні природні ресурси для розвитку вітрової, сонячної енергетики та розвитку 

гідроенергетики. Так, загальний потенціал вітрової енергетики в Україні оцінюється у 19 – 24 ГВт. Найбільш 

привабливим розвиток вітрової енергетики є у степових регіонах України (Херсонська, Миколаївська, Одеська 

області тощо). На території південних, центральних та східних регіонів України у весняно-осінній період 

переважає ясна, сонячна погода. Енергетичний потенціал сонячної радіації в Україні оцінюється у 800 – 1450 

кВт*год. / кв. м. за рік [6].  Гідроенергетика також має потужний потенціал – на території України налічується 

біля 22 400 річок, що створює можливості для розвитку малих гідроелектростанцій  потужністю біля 2,3 ГВт. (а 

потужність існуючих в Україні гідроелектростанцій оцінюється нині у 150 МВт [6].   

Реальний потенціал розвитку відновлюваної енергетики мають всі регіони України, де розвинуто 

сільське господарство. Відходи із соломи зернових культур, соломи рапсу, відходи від переробки кукурудзи та 

соняшнику – перетворюються у пелети та брикети, що сприяють частковому вирішенню енергетичної 

проблеми на місцях. Вже на початок 2015 р. в Україні в експлуатацію було введено понад 100 котлів-

теплогенераторів на тюках соломи, потужністю – 70 МВт [6]. Потужний потенціал Україна має у сфері 

розвитку використання біомаси (для виробництва біогазу). Вже найближчим часом в Україні планується 

збільшити обсяги споживання біоенергії з 3,8 % від загального обсягу спожитої енергії (виробленої із 

природного газу) у 2013 р. – до 11 % у 2020 р. [6].  

Для налагодження плідної кооперації Україна – ЄС у сфері відновлюваної енергетики першочергового 

значення набуває реформування українських локальних систем опалення (що актуально для модернізації 

системи житлово-комунального господарства (ЖКГ)). Особливої актуальності це питання набуває для 

населення України, оскільки тарифи на опалення та гаряче водопостачання постійно зростають. Отже – 

розвиток альтернативної енергетики може вирішити актуальну для України проблему. Передбачається, що вже 

найближчим часом природний газ в Україні частково буде замінений енергією з відновлюваних джерел. 

Інвестиції на ці проекти надаватимуть Структурні та Інвестиційні Фонди ЄС («Structural and Investment Funds»). 

На модернізацію системи опалення та розвиток відновлюваної (та безпечної для навколишнього середовища 

енергії) в регіонах України планується отримати кошти від Європейського фонду регіонального розвитку 

(«European Regional Development Fund» (ERDF)). Фінансування з європейських структурних Фондів відповідає 

стратегічним цілям та пріоритетам Європа – 2020 (а розвиток відновлюваної енергетики – відповідає цілям 

сталого розвитку) [7].   

Водночас, розвиток сектору відновлюваної енергетики в Україні супроводжується низкою дискусій та 

критикою екологів. Експерти зазначають, що розвиток виробництва пелетів та брикетів з соломи та відходів 

рослинництва унеможливлює внесення біологічних відходів як органічних добрив (а це знижує родючість 

ґрунтів). Розвиток малих гідроелектростанцій на малих річках – несе загрозу рибному господарству та 

розведенню мальків риб. Особливої критики заслуговує поширення посівних площ ріпака, що є сировиною для 

біопалива. Важливим видом біомаси як сировини для виробництва біопалива в країнах ЄС є ріпак (адже 

біопаливо в країнах ЄС визнано як екологічно-безпечне та пріоритетне). Вирощування в Україні ріпака має 

гарантований ринок збуту – ринок ЄС. За оцінками, потенціал вирощування ріпаку в Україні становить біля 4,2 

млн. т., а економічний потенціал – 0,84 млн. т. у. п. Водночас – ріпак експортується у ЄС як сировина, а не як 

готова продукція – біопаливо. В Україні брак виробничих потужностей з переробки ріпаку. А 

сільськогосподарська культура ріпак вкрай негативно позначається на родючості землі, виснажує її. Внаслідок 

вирощування ріпаку іде масштабне виснаження родючих ґрунтів, що потребує внесення добрив (інвестування). 

Тобто, на 1 га щонайменше на рік має бути внесено 150 кг азоту, 60 кг фосфору, 120-130 кг калію [8]. За 

відсутності цього родючість земель щороку зменшується майже удвічі. За незмінних технологій комерційне 

розповсюдження площ ріпака загрожує продовольчій та екологічній безпеці України. Такий «бізнес-цикл» 

(складовою якого є експорт ріпаку виключно як сировини) є для національних інтересів України невигідним та 

ризикованим, що знижує конкурентоспроможність національної економіки в цілому. Україна  постачає на 

ринки ЄС сировину (насіння ріпаку) та вимушена імпортувати готову продукцію (біопаливо з ріпаку та 

технічну олію). Така ситуація на енергоринку України потребує кардинальних структурних змін, розвитку 

переробної промисловості з виробництва біопалива, впровадження на державному рівні цільових програм, 

орієнтованих на екологізацію вирощування ріпаку та дотримання раціонального землекористування. 
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Реформування та модернізація енергетичного сектору (як складової реального сектору національної економіки) 

має потужний, синергетичний вплив на всі сфери та галузі національного виробництва, а також на 

конкурентоспроможність економіки України в цілому. 

Висновки. Для зростання конкурентоспроможності національної економіки України в умовах 

глобалізації необхідно здійснити низку реформ та забезпечити відповідне інституційне середовище. Особливе 

значення з огляду на це набувають: стабільне та інституційно-врегульоване законодавство; модернізована 

структура національного виробництва (у бік зростання галузей, що виробляють готову продукцію 

інноваційного спрямування); створення сприятливого інвестиційного середовища та залучення інвестицій у 

розвиток реального виробництва та розвиток інфраструктури; стимулювання приватних внутрішніх інвестицій; 

створення сприятливих умов для ведення бізнесу (у т.ч. шляхом здійснення податкової реформи); 

реформування в Україні трудового законодавства з огляду на дотримання принципу вільного руху робочої 

сили; підтримка розвитку вітчизняної науки та освіти як основи інноваційного розвитку українського 

виробництва тощо. 

Енергетика займає базове місце у структурі реального сектору виробництва. Невідповідність 

українських показників енергоефективності та енергозаощадження відповідним показникам розвинутих країн 

світу (насамперед – країн ЄС) робить проблематичним процес євроінтеграції. Саме тому досягнення високих 

показників конкурентоспроможності національного виробництва, зростання конкурентоспроможності 

реального сектору залежить від модернізації енергетики України.  

В країнах ЄС підвищення конкурентоспроможності національної економіки, зростання добробуту всіх 

мешканців та досягнення енергетичної незалежності  пов’язано зі стратегію довгострокового сталого розвитку 

«Європа – 2020» («Europe 2020: A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth»). У цьому 

стратегічному програмному документі визначено стратегічні пріоритети випереджального, інноваційно 

зорієнтованого економічного зростання, заснованого на освіті, інноваціях та принципах сталого розвитку. 

Базовим пріоритетом економічного зростання до 2020 р. для всіх країн ЄС визнано «стійке зростання» 

(«sustainable growth»), що передбачає створення та підтримку менш енергоємної, більш екологічної та 

конкурентоспроможної економіки. Відповідно, пріоритетного значення набуває використання екологічно 

чистих, раціональних та екологічно безпечних, не фондоємних виробництв та технологій.  

Енергетична проблема в Україні сьогодні набуває надзвичайного політичного та економічного 

значення. Модернізація енергетичного сектора Української економіки на засадах сталого розвитку, дотримання 

принципів екологізації – вимога часу та умова успішної євроінтеграції нашої держави. Серед стратегічних 

пріоритетів модернізації енергетичного сектора України на засадах сталого розвитку до 2020 року 

залишатиметься розвиток відновлюваної енергетики, реформування традиційних енергетичних ринків на 

засадах диверсифікації, з урахуванням принципів підвищення енергоефективності та енергозаощадження. 

Енергетична безпека, розвиток відновлюваної енергетики, формування спільного енергетичного ринка 

«Україна – ЄС» є невід’ємними складовими процесів євроінтеграції нашої держави у ХХІ ст.  
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Актуальність і постановка проблеми. У сучасних умовах важливого значення набуває інтенсивне 

розширення та перехід на новий вищий якісний ступінь розвитку світових товарних ринків. Досліджуючи 

сутнісні риси світових товарних ринків, необхідно відмітити їх велику рухливість, більшу ступінь мінливості 

порівняно з відповідними галузями національної економіки. Світовий товарний ринок більш чутливо реагує на 

коливання економічної кон'юнктури і нові тенденції міжнародного попиту. У цьому зв’язку кордони світового 

товарного ринку стають більш еластичними, мобільнішими. При цьому вся система світових товарних ринків 

характеризується високим динамізмом і розвивається більш швидкими темпами, ніж галузева диверсифікація та 

структура суспільного виробництва в світовому масштабі. На функціонування світових товарних ринків 

великий вплив мають такі фактори як інтернаціоналізація державних господарських комплексів, міжнародні 

валютно-фінансові фактори, різнорівневі механізми регулювання зовнішньої торгівлі. На сучасному етапі 

розвитку міжнародних економічних відносин значний вплив має зростаюча монополізація економіки, поява так 

званих замкнутих ринків, для яких суттєвого значення набувають угоди, що укладаються між обмеженим 

числом суб’єктів господарювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед наукових праць, присвячених дослідженню проблем 

розвитку напрямів світового товарного ринку, необхідно виділити роботи Андрійчука В.Г., Будкіна В.С., 

Лукяненко Д.Г., П.Кругмана, Новицького В.Є., Савельєва Є.В., Сіденка В.Р., О. Уільмсона, Шниркова О.І., 

Філіпенка А.С. та інших, в яких досліджуються особливості розвитку перспективних напрямів світового 

товарного ринку. Аналіз змін, що відбуваються у сучасному геоекономічному просторі, та вплив на них 

світових фінансових криз є суттєво важливим у формуванні нових георегіональних торговельних угруповань. 

Це є підставою для проведення дослідження сучасних напрямів розвитку світових товарних ринків.  
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Мета дослідження полягає в обгрунтуванні пріоритетних напрямів розвитку світових товарних ринків 

в умовах формування глобальної економіки.  

Виклад основного матеріалу. Серед напрямів дослідження сучасного етапу еволюції міжнародної 

економіки проблеми впливу глобалізації на розвиток суспільного виробництва країн світового співтовариства 

займають одне з провідних місць. До них, безперечно, відносяться і питання формування глобалізаційних 

передумов, якісних зрушень, диверсифікації структури світових товарних ринків. Зараз під впливом 

глобалізації відбуваються значні зміни в умовах створення, функціонування та перерозподілу світових 

товарних ринків, а також перенаправлення руху міжнародних торговельних потоків в масштабі світового 

економічного простору.  

Міжнародний поділ праці та міжнародна кооперація стали підгрунтям для виникнення світового 

товарного ринку, який розвивався на основі внутрішніх ринків, що поступово виходили за національні кордони. 

Міжнародні товарні ринки є основною ланкою світового ринку товарів, капіталів, робочої сили та послуг. У 

теоретичному контексті економічний зміст світового ринку, на наш погляд, полягає у гармонійному поєднанні 

міжнародної пропозиції та міжнародного попиту на товари, робочу силу, капітал, послуги. Враховуючи 

діалектичний зв'язок, як цілого та його частини, відповідно світового ринку та світового товарного ринку, 

сутність останнього, передусім, розкривається у відносинах між державами та їх представниками, що 

виникають при формуванні пропозиції та попиту на товари. 

Торкаючись проблеми формування структури світового товарного ринку можна виокремити наступні 

його складові. По-перше, до світового товарного ринку входить національний зовнішньоторговельний 

потенціал країн світу, що зорієнтований передусім на реалізацію товарів виробничого призначення та широкого 

вжитку, в яких зацікавлені країни-партнери. 

По-друге, варто виокремити у світовому товарному ринку його регіональні складові. Йдеться 

насамперед про георегіональні товарні ринки, що діють в межах інтеграційних угруповань.  

По-третє, у структурі світового товарного ринку визначальну роль зараз відіграють ті його інституції, 

які діють на мега рівні. До них варто віднести міжнародні товарні біржі, міжнародні аукціони, тощо. 

Важливою особливістю розвитку світового товарного ринку є збільшення на нього впливу валютно-

фінансових чинників, що посилюються в умовах існування плаваючих курсів валют. Основними інструментами 

валютної політики, що проводиться на світових товарних ринках є девальвація та ревальвація валютних курсів. 

Різкі зрушення у валютних курсах в ряді випадків породжують досить істотну трансформацію міжнародної 

торгівлі, зміни в товарообігу між окремими державами. Особливо часто і помітно подібні зміни мають місце в 

періоди, що безпосередньо передують падінню курсу будь-якої з валют великих розвинених країн. У ці періоди 

імпортери, прагнучи хоч якось компенсувати неминуче подорожчання іноземних товарів і одночасно отримати 

додаткові прибутки, здійснюють великі закупівлі товарів на світових товарних ринках. Таким чином, різке 

зростання попиту може призводити до змін на світовому товарному ринку, зокрема, до зростання цін на 

відповідну продукцію.  

Окремі держави, враховуючи велику роль валютного фактора в розвитку сучасних ринків, роблять 

спроби вплинути на них у бажаному напрямку, здійснюючи операції з валютними курсами. Проте ефективність 

цих заходів виявляється досить сумнівною, і їх кінцевим результатом виступає лише подальше посилення 

анархії валютної системи цих держав. Подібне посилення невизначеності, що і без того панує на ринках, 

особливо зачіпає зовнішньоторговельні операції, укладені на довгостроковій основі. Тим самим створюються 

додаткові перешкоди спеціалізації і кооперуванню виробництва в міжнародному масштабі і поглибленню 

міжнародного поділу праці та розвитку світових товарних ринків. 

У сучасних умовах на динаміці і структурі світових ринків товарів, найімовірніше, позначається 

невизначеність трьох факторів, а саме, темпів економічного зростання, нової конфігурації світової фінансової 

системи, світового екологічного розвитку. Виходячи з цього, варто відмітити такі стратегічні напрями розвитку 

світових товарних ринків. По-перше, вони стають все більш глобальними у зв'язку з появою нових суверенних 

гравців, що заявляють про свої права на природні ресурси, але в той же час ринки породжують нові форми 

протекціонізму. Разом з тим ринки виявляються все більш складними. Поряд із звичайною продукцією у 

вузьких моногалузях з'являється широка лінійка наукомісткої продукції і високотехнологічних послуг – так 

звані інтегровані продукти міжгалузевої кооперації.  

По-друге, розвинені країни зосереджуються на виробництві високотехнологічної продукції за 

сучасними світовими стандартами, враховуючи екологічні вимоги, випуск якої не під силу новим гігантам 

індустріального зростання. У даному зв’язку можливі наступні наслідки такого сценарію: а) посилиться 

товарообмін в рамках групи розвинених країн;  б) збільшиться товарообмін між розвиненими країнами; в) 

складна високоякісна продукція і послуги будуть обмінюватися не тільки на сировину, а й на рядову продукцію 

першої переробки.  

По-третє, логічно припустити, що вартість живої праці, особливо висококваліфікованої, буде зростати. 

Однією з вимог споживачів ринку стане зниження енергоємності та матеріаломісткості продукції з метою 

скорочення витрат виробництва і підвищення конкурентоспроможності товарів. 

По-четверте, ймовірно, відбудеться новий щабель боротьби за науково-технічне лідерство у світі. 

Країна, яка реально перетворює потенціал економіки знань в повсякденне життя суспільства, стане лідером, що 

знайде відображення у структурі світових товарних ринків. 
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По-п’яте, на світових товарних ринках очікується поступове стирання граней між військовою і 

цивільною продукцією в результаті використання подвійних технологій та інтеграції військового і цивільного 

інноваційних потенціалів. У результаті зросте диверсифікація товарної лінійки, прискориться оновлення 

продукції, що випускається, підвищиться інтелектуальна ємність світових товарних ринків. 

По-шосте, цілком ймовірно посилення світового суперництва у використанні інформаційних, 

комунікаційних, космічних, біо- і нанотехнологій на всіх етапах виробництва, від проектування до утилізації. У 

конкурентній боротьбі все більшу роль гратимуть терміни поновлення продукції і пропозиція принципово 

нових товарів. Все це буде залежати від ступеня інтелектуалізації товару.  

Варто відмітити, що специфіку розвитку світового товарного ринку останні десять – п'ятнадцять років 

становлять сировинні та мінеральні ресурси, що є об'єктом безпрецедентного попиту і фактором невизначеності 

внаслідок поєднання ряду глобальних макроекономічних, соціальних та підприємницьких тенденцій, що 

змінили конкурентний ландшафт. Серед цих тенденцій – зростання попиту на енергію і основні мінеральні 

ресурси, особливо в країнах, що розвиваються; зрушення в пропозиції нафти, природного газу і базових 

мінеральних ресурсів у бік віддалених регіонів; посилення уваги до наслідків впливу на навколишнє 

середовище виробництва та споживання енергії й основних матеріалів; різке збільшення капіталовкладень, 

необхідних для видобутку та відтворення мінерально-сировинних і енергетичних ресурсів. 

В умовах посилення глобальної конкуренції, збільшення ресурсних витрат, істотною цінової 

невизначеності постає питання про стратегію розвитку ресурсозабезпечення країн і компаній, спрямованого на 

постійне зростання ефективності та продуктивності праці. На світовому товарному ринку спостерігаються 

глобальні зміни економічної активності, найбільш помітні в сфері енергетичних і мінерально-сировинних 

ресурсів. Зростання попиту на них зсувається з розвинених держав у країни у що розвиваються, переважно 

азіатські. За прогнозами експертів, попит на нафту з боку Китаю та Індії за період з 2015 по 2020 рр. майже 

подвоїться і досягне більш ніж 15 млн. барелів на день. На наш погляд, до кінця зазначеного періоду азіатські 

країни за цим показником досягнуть рівня США - найбільшого споживача нафти на сьогоднішній день. 

У якості пріоритетів розвитку світових товарних ринків можна відзначити формування георегіональних 

економічних угруповань. Останнім прикладом цього може слугувати підписання у поточному році Угоди про 

Транстихоокеанське партнерство (ТТП) представниками 12 країн тихоокеанського узбережжя – США, Японії, 

Австралії, Брунею, В’єтнаму, Канади, Малайзії, Мексики, Нової Зеландії, Перу, Сінгапуру та Чилі. На наш 

погляд, це буде одна із найбільших у світі зона вільної торгівлі, учасники якої виготовляють близько 40% 

світового ВВП і контролюють третину світової торгівлі. Згідно Угоди буде скасовано більше 18000 мит на 

американські продукти, ліквідовано або зменшено мито на більшість товарів, введено взаємовигідне визнання 

багатьох регулятивних постанов. Також будуть скасовані постанови Плаза, що обмежували доступ японських 

товарів на північноамериканський ринок. Канада і Японія погодились відкрити свої ринки для американських 

молочних продуктів, а Нова Зеландія отримала переваги на американському молочному ринку. Було домовлено 

і про уніфікацію санітарних та фіто санітарних правил, спільну політику в сфері захисту інтелектуальної 

власності, державних закупівель, конкурентної політики.  

У експертному середовищі Угода визвала самі різні оцінки. Одні вважають, що це прорив для 

економіки і є знаком того, що правила СОТ пора змінювати, а створення Транстихоокеанського партнерства 

може стати «першою ластівкою», і незабаром в інших регіонах світу з’являться нові аналогічні об’єднання. Про 

те, на нашу думку, створення ТТП приведе не до рівноправної та вільної торгівлі в регіоні, а до встановлення 

контролю США над економіками інших країн-учасниць. Транстихоокеанське партнерство направлено проти 

Китаю, Росії та в цілому проти БРІКС.  Занепокоєність висловило і впливове китайське видання Global Times, 

яке написало, що ТТП буде використовуватись певними його учасниками в якості механізму тиску на Пекін, 

при цьому вважаючи, що підстав для хвилювання немає, оскільки, без участі Китаю подібне регіональне 

об’єднання буде мати тільки обмежену життєдіяльність. 

У відповідь на формування ТТП Євразійський економічний союз може бути пов'язаний з проектом 

«Нового Шовкового шляху», до якого ввійдуть країни, що залишились поза членства у Тихоокеанському 

партнерстві. Таким чином, можна висловити припущення, що цих два союзи будуть боротись за ринок 

Євросоюзу. США пропонує трансатлантичні зв’язки, а Росія і Китай «Велику Євразію» від Лісабону до 

Шанхая. На думку багатьох експертів, це буде одна із головних геополітичних битв майбутнього десятиліття. 

У зазначеному контексті слід відмітити економічні зв’язки між Латинською Америкою та 

Європейським Союзом, що є важливими торговельними партнерами. Так якщо у 2004 р. експорт країн ЄС в 

країни Латинської Америки і Карибського басейну становив 55,1 млрд. євро, а імпорт - 64,3 млрд. євро, то у 

2013 р. експорт ЄС вже склав більше 120 млрд. євро, а імпорт збільшився до 102 млрд. євро [1]. Однак слід 

зазначити, що структура торгового обміну між двома регіонами залишається традиційною: європейський 

імпорт складається із сировини та корисних копалин, у той час як європейці експортують промислові товари.  

Варто також зазначити, що з набранням чинності підписаної у 2000 р. «Глобальної угоди» про 

асоціацію між Євросоюзом та Мексикою політична та економічна співпраця між ними значно зміцнилася. В 

економічних питаннях на перший план вийшло полегшення застосування Договору про вільну торгівлю між 

Мексикою і ЄС, а також технічне сприяння Єдиної програми допомоги малим і середнім підприємствам 

Мексики, в рамках якої підтримку отримали вже понад півтори тисячі компаній. За десятирічний період дії 

договору обсяг двосторонньої торгівлі в абсолютних цифрах зріс з 18 млрд. дол. до майже 46 млрд. дол., а 

сумарні інвестиції ЄС в мексиканську економіку склали більше 77 млрд. дол. У 2013 р. експорт ЄС до Мексики 
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склав майже 27 млрд. євро, а імпорт з Мексики – майже 17 млрд. євро [2]. Основними споживачами 

мексиканських товарів стали Німеччина, Іспанія, Нідерланди.  

Важливою характеристикою торгових відносин між Мексикою та Європейським Союзом є орієнтація 

мексиканського експорту на високотехнологічні та інноваційні промислові товари з доданою вартістю. У 

експорті мексиканських товарів до ЄС у 2013 р. 38 % прийшлося на продукцію машинобудування, майже 10 % 

– на оптичне і фотообладнання, 30% – на мінеральну сировину, 5% – на харчові продукти [3]. У той же час 

Мексика імпортує комплектуюче обладнання, що в подальшому використовується у виробництві продукції на 

експорт.  

Слід відмітити, що ще у грудні 1995 р. ЄС і МЕРКОСУР підписали Міжрегіональну рамкову угоду про 

співпрацю з перспективою створення Міжрегіональної асоціації, яка могла б стати найбільшою у світі зоною 

вільної торгівлі, нараховуючи у цілому 750 млн. споживачів [4]. Міжрегіональна рамкову угоду про співпрацю 

визначає широку сферу співробітництва – торговельні та економічні відносини, співпрацю у сфері європейської 

інтеграції, культурні зв'язки, а також передбачає інституціоналізацію політичного діалогу та зміцнення зв'язків 

між Європейським Союзом і країнами МЕРКОСУР. Угода стала підгрунтям для розвитку відносин ЄС–

МЕРКОСУР. Для Європейського Союзу МЕРКОСУР став восьмим за значенням торговельним партнером. ЄС є 

для країн МЕРКОСУР головним ринком збуту сільськогосподарської продукції, на який припадає майже 20 % 

всього імпорту цієї категорії товарів [5]. Зі свого боку країни МЕРКОСУР імпортують продукцію 

машинобудування, транспортне обладнання. 

Активна динаміка інтеграційних процесів в Латинській Америці вимагає від Європейського Союзу 

глибокого вивчення цих змін, вироблення свого ставлення до них і гнучкого реагування на інтеграційні 

процеси. Також варто зазначити, що між ЄС і країнами Латинської Америки склалося стратегічне партнерстві, 

що найшло свій прояв  у спільному розширеному «Плані дій на 2013-2015 роки» [6]. При всіх наявних 

труднощах і протиріччях обидва регіони висловлюють свою готовність і надалі укріплювати відносини в 

політичній, економічній і соціальній сферах. У найближчі роки ми можемо стати свідками подальшого 

розвитку широкого двостороннього діалогу між Європейським Союзом і країнами Латинської Америки. 

Таким чином, дослідження сучасних напрямів розвитку світових товарних ринків дозволяє зробити 

наступні висновки.  

По-перше, економічний зміст світового товарного ринку розкривається у відносинах між державами та 

їх представниками з приводу формування та досягнення гармонійної взаємодії міжнародної пропозиції та 

міжнародного попиту. У структурі світового торговельного ринку необхідно виокремити національний 

зовнішньоторговельний потенціал країн світу, що зорієнтований передусім на реалізацію товарів виробничого 

призначення та широкого вжитку, в яких зацікавлені країни-партнери. У структурі світового товарного ринку 

визначальну роль зараз відіграють ті його інституції, які діють на мега рівні. До них варто віднести міжнародні 

товарні біржі, міжнародні аукціони, тощо. 

По-друге, серед основних напрямів розвитку світових товарних ринків варто відмітити появу нових 

суверенних гравців, що заявляють про свої права на природні ресурси, але в той же час ринки породжують нові 

форми протекціонізму. Разом з тим ринки виявляються все більш складними. Поряд із звичайною продукцією у 

вузьких моногалузях з'являється широка лінійка наукомісткої продукції і високотехнологічних послуг – так 

звані інтегровані продукти міжгалузевої кооперації. Розвинені країни зосереджуються на виробництві 

високотехнологічної продукції за сучасними світовими стандартами, враховуючи екологічні вимоги, випуск 

якої не під силу новим гігантам індустріального зростання. У даному зв’язку можливі наступні наслідки такого 

сценарію: а) посилиться товарообмін в рамках групи розвинених країн;  б) збільшиться товарообмін між 

розвиненими країнами; в) складна високоякісна продукція і послуги будуть обмінюватися не тільки на 

сировину, а й на рядову продукцію першої переробки.  

По-третє, стратегічним орієнтиром розвитку світового товарного ринку є утворення нових великих 

георегіональних економічних угруповань, таких БРІКС та Транстихоокеанське партнерство. При всіх наявних 

труднощах і протиріччях ці угруповання  висловлюють свою готовність укріплювати відносини в політичній, 

економічній і соціальній сферах, що можливо буде спостерігати  у найближчі роки. 
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Актуальність теми. В сучасному мінливому світі надзвичайно прискорюються процеси створення та 

поширення знань. В умовах зростання ролі та значення знань потребують трансформації відповідні сфери 

діяльності, у тому числі і така важлива як система освіти. Водночас, необхідність реформування системи освіти 

має передбачати чітке бачення ключових напрямів, принципів та цілей, яких потрібно досягти. 

Виклад основного матеріалу. Одним з таких важливих напрямів заявляється необхідність оптимізації 

мережі, яка, по суті, зводиться до скорочення кількості навчальних закладів. Це можна було зрозуміти за умов 

військового часу і труднощів для країни, але ж мова про оптимізацію, під якою фактично розуміється 

скорочення, іде вже давно. Разом з тим, державницьке бачення має ґрунтуватися на певних принципах.  

Спробуємо розібратися, в чому ж полягає необхідність оптимізації і що вона має передбачати? На її 

користь дуже часто звучить один серйозний аргумент – те, що у нас дуже багато вищих навчальних закладів. Та 

як велике досягнення ми чуємо про скорочення їх кількості, зокрема, на початок 2014/15 навчального року – 

664, серед яких 277 – університетського рівня. Разом з тим, варто наголосити на тому, що кількість ВНЗ не 

може бути самоціллю та порівняння з іншими країнами доводить, що наша країна не дає підстав для висновків 

про необхідність кардинального скорочення закладів. 

В таблиці 1 наведені дані щодо кількості вищих навчальних закладів в країнах світу та чисельності 

населення. Кількість ВНЗ дана по світовому рейтингу Webometrics2015, що включає всі виші, представлені в 

Інтернет-просторі. Чисельність населення – за даними сайту Countrymeters, який дає чисельність в режимі 

реального часу. Очевидним є те, що наша країна займає досить посередні позиції щодо чисельності населення 

на один ВНЗ.  
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Таблиця 1 

Кількість вищих навчальних закладів та населення країн світу 

№ Країна Кількість ВНЗ (за 

даними 

Webometrics2015) 

Населення (на 

04.05.2015) 

Населення на 1 

ВНЗ 

1 Ісландія 8 328 105 41 013 

2 Данія 82 5 638 527 68 763 

3 Норвегія 60 5 074 021 84 567 

4 Польща 430 38 454 879 89 430 

5 Росія 1 531 146 304 153 95 561 

6 США 3 289 324 348 554 98 616 

7 Канада 331 35 683 214 107 804 

8 Австрія 76 8 439 561 111 047 

9 Австралія 211 23 601 743 111 857 

10 Фінляндія 47 5 427 535 115 480 

11 Франція 571 66 795 912 116 981 

12 Японія 989 126 380 692 127 786 

13 Бразилія 1 613 206 266 312 127 878 

14 Південна Корея 387 50 387 471 130 201 

15 Мексика 947 125 341 213 132 356 

16 Україна 297 42 695 966 143 757 

17 Білорусь 59 9 349 698 158 469 

18 Німеччина 414 79 868 457 192 918 

19 Іспанія 240 47 663 438 198 598 

20 Швеція 48 9 571 246 199 401 

21 Велика Британія 292 64 799 264 221 916 

22 Ізраїль 35 8 335 024 238 144 

23 ПАР 130 51 614 115 397 032 

24 Туреччина 190 77 079 194 405 680 

25 Китай 2 555 1 373 067 042 537 404 

26 Індія 1 622 1 292 545 957 796 884 

* складено авторами за: [1], [2]. 

 

Часто наводяться дані, наприклад, про невелику кількість університетів в передових країнах. Так, у 

Франції 79 великих університетів, але  поруч функціонує до 500 так званих Гранд Еколь, приватних вищих 

шкіл, які вважаються найбільш престижними. В них може навчатися невелика кількість студентів, але завдяки 

ручній роботі досягається надзвичайно високий якісний рівень підготовки. Отже, не завжди створення великих 

університетів є підставою для підвищення їх кінцевої результативності. Тому відносно інших ВНЗ – не має 

підстав усувати вже існуючу диверсифікацію навчальних закладів. Всі країни світу ідуть шляхом 

диверсифікації та зберігають свої історичні особливості та сформовані освітні традиції. 

Визначальним процесом в розвитку світової вищої освіти виступає диверсифікація: навчальних програм, 

закладів, джерел фінансування, форм організації та управління. Відбувається колосальне загострення в 

глобальному вимірі конкуренції, результатом чого стала і поява численних рейтингів університетів. Але всі 

рейтинги спрямовані на виявлення сильніших, вони потрібні і вигідні в першу чергу тільки їм. Тому в кожній 

національній системі освіти мають бути титани – потужні університети, здатні конкурувати за присутність у 

світових рейтингах. Таким університетам – має бути надане виключне фінансування та державна підтримка. 

Нам потрібні потужні національні та регіональні ВНЗ. Але, напевно, нам необхідно розібратися - задля яких 

цілей ефективними мають бути великі освітньо-наукові комплекси, а – в яких випадках, можливі інші форми 

організації. Уявляється, що ключовими завданнями оптимізації мережі ВНЗ мають бути наступні: 

створення університетів світового рівня (декількох, їх не може бути багато), формування потужних 

регіональних університетських центрів (з урахуванням специфіки економіки регіону), посилення автономії 

та чесної конкуренції між закладами.  

Напевно, можна погодитися із таким аргументом для скорочення вишів як необхідність більш 

ефективного фінансування, що обумовлюється обмеженістю фінансових ресурсів у кризовій економічній 

ситуації. Але ж досягнути цього можна не тільки через ліквідацію або об’єднання вишів, а в першу чергу - 

шляхом раціоналізації витрат. Світова практика накопичила колосальний досвід використання гнучких 

механізмів управління закладами не адміністративно-командними, а економічними, стимулюючими методами, 

у тому числі - різних формул державного фінансування. Напевно, кожна з них не є ідеальною, але 

простежується тенденція до більшої прозорості та зрозумілості процедур виділення фінансових ресурсів 

кожному навчальному закладу. Як правило, це чітка формула – певна сума, що визначається кількістю 

студентів, певна сума на розвиток, категоріальні програми та додаткове фінансування може бути отримано за 

умови досягнення кращих результатів. Чіткі і прозорі умови фінансування дозволять навчальним закладам 
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чітко передбачати обсяги та структуру можливих надходжень, планувати свої дії та заходи по розвитку закладу, 

підвищенню його конкурентоспроможності. 

Базисною умовою цього має бути підвищення автономії навчальних закладів. Її складовою є 

повноваження закладів по управлінню своїми ресурсами. На жаль, задекларована в нормативних документах 

автономія вищих навчальних закладів не підкріплюється реальними механізмами. Теж саме можна засвідчити 

відносно педагогічної автономії. Не можна зрозуміти те, що продовжується втручання міністерства в навчальні 

плани. В ситуації, коли далеко не всі стандарти спеціальностей розроблені, викликає подив прагнення знов 

втручатися в перелік дисциплін, спеціальностей, кредитів тощо, хоча це і здійснюється під гаслами збільшення 

автономії. Але ж право університету самостійно визначати особливості навчального процесу є ключовою 

характеристикою всіх світових університетів! 

Реформаторські зусилля слід спрямовувати в першу чергу не на руйнування того, що відпрацьовано, а на 

подолання певних складнощів, вузьких місць. Серед таких важливих проблем слід назвати в першу чергу – 

якість освіти. Це велика комплексна проблема, яка, безумовно, потребує системних рішень. Потужність 

педагогічної її складової забезпечується кваліфікацією персоналу, сформованими традиціями навчання, 

орієнтацією на сучасні, інноваційні тенденції. Уявляється, що попри значну критику у нашої освіти є як 

сформований педагогічний потенціал, так і готовність до змін. Втілення високих критеріїв оцінки якості 

навчальної діяльності викладачів (на рівні світових) може задати відповідні напрями розвитку кадрового складу 

системи освіти. 

Ускладнюють цю ситуацію і ті загрози, що несуть системі різноспрямовані тенденції, з одного боку, 

скорочення учнівського/студентського контингенту внаслідок демографічних хвиль, а з іншого – кількісне та 

якісне зростання когорти наукового та науково-педагогічного складу, яке відбувається останніми роками. 

Держава має не тільки усвідомлювати цю ситуацію, а діяти на упередження – формувати свою державницьку 

позицію щодо збереження та підтримки своєї інтелектуальної еліти. 

Скорочення учнівського та студентського контингенту набирає таких обертів, що скоро нам нічим буде 

пишатися. Досі це дозволяло нашій країні знаходитись серед передових країн за чисельністю студентів у складі 

населення. Так, у 2000 році лідерами у світі були Республіка Корея (663 студентів на 10 тис. населення), 

Фінляндія (535), Аргентина (492) та ін. У 2012 році показники більшості країн з високим та середнім рівнем 

розвитку перевищують цифру 600: Республіка Корея (699), США (689), Аргентина (673), Білорусь (641), Литва 

(632), Австралія (602) та ін. В Україні на 10 тис. населення навчалося у 2000 році 392 студентів (285 студентів 

ВНЗ ІІІ-ІУ р.а.), у 2007 р. – 606 (511), 2010 р. – 544 (465), 2013 – 452 (380), 2014 р. – вже 393 (335). [3; 4] 

Наведені міркування не є підставою для обґрунтування необхідності збільшення фінансування. Хоча це і 

життєво важливо, але в даній ситуації більш актуальним є визначення пріоритетних цілей та відповідних 

напрямів і методів їх досягнення. Повертаючись до цілей оптимізації мережі та в цілому підтримуючи цю ідею, 

слід зауважити необхідність формулювання параметрів цього процесу: кінцевих цілей, очікуваних результатів, 

обрахунків, методів тощо.   

Загальновідомою істиною є те, що досягають проривного розвитку тільки ті країни, які приділяють 

неабияку увагу системі науки та освіти. І якщо освіта ще може похвалитися певними позитивними тенденціями, 

то відносно науки ситуація набуває загрозливого характеру. Україна дуже стрімко втрачає свої позиції, про що 

свідчать тенденції катастрофічного погіршення всіх показників. 

Фінансування наукових досліджень в Україні у відсотках до ВВП має стійку тенденцію до зменшення: 

2002 р. – 1%, 2007 р. – 0,85%, 2010 р. – 0,83%, 2013 р. – 0,77%, 2014 р.– 0,66% ВВП. В ЄС-28 наука в 

середньому фінансується на рівні 2%, тоді як у Фінляндії – 3,31%, Швеції – 3,3%, Данії – 3,06%, Німеччині – 

2,85%, Австрії – 2,81%, Словенії – 2,59%, Франції – 2,23%, Бельгії – 2,28% (2014 р.). [5] 

Зменшується чисельність науковців: в загальній кількості зайнятих в Україні вона має найнижчі 

значення (окрім Румунії) і становила у 2014 році 0,49%, у тому числі дослідників – 0,32%. В європейських 

країнах для порівняння: у Фінляндії (3,20% і 2,28%), Данії (3,20% і 2,18%), Швейцарії (2,66% і 1,37%), Норвегії 

(2,56% і 1,81%) та Словенії (2,27% і 1,34%); найнижчою – у Румунії (0,46% та 0,30%), Кіпру (0,71% та 0,50%), 

Болгарії (0,74% та 0,52%) та Туреччині (0,74% та 0,63%). [5] 

В Україні частка дослідників з науковим ступенем складає 0,3% населення у віці 25-74 рр., та 3,6 чол. на 

тисячу зайнятих, тоді як у Швеції - 17,3, Данії – 21, Фінляндії – 23,3, США 9,7, Японії та Південній Кореї -14,3. 

[5]. На 10 тис. населення в нашій країні у 2002 році працювало 14,8 науковців, а в 2012 р.- вже 12,5. Тоді як – в 

США -39,8, Великій Британії – 40,2, Канаді – 45,6, Південній Кореї – 59,3, Росії – 31, Китаї – 10,2. [5; 6] 

В такій ситуації наміри щодо скорочення фінансування та відповідного скорочення зайнятості 

науковців (у тому числі і в системі АН) є неприпустимими. Уявляється, що державницьке бачення щодо цієї 

когорти зайнятих має передбачати визнання на державному рівні значущості їх праці, визнання їх в якості 

інтелектуальної еліти країни, від якої чекають реальних справ. До того ж, допустити скорочення науковців в 

існуючих установах стане можливим тільки тоді, коли будуть створені умови для їх зайнятості в інших сферах 

(і в першу чергу – бізнесі). 

Військова агресія та окупація не можуть бути виправданням для зменшення уваги до науки в країні. 

Якщо наша країна прагне думати про своє стратегічне майбутнє, то найважливішим пріоритетом має бути 

зміцнення нашого наукового потенціалу, адже таке відношення до сфери наукових досліджень є 

неприпустимим. Ключовими питаннями виступають: не зменшення фінансування; збільшення притоку 
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фінансових ресурсів з підприємницьких, неприбуткових та іноземних джерел; підтримка вчених, створення 

умов для реалізації їх потенціалу; перетворення АН на центр та генератор інноваційного розвитку. 

Спільною рисою всіх успішних урядів (стратегії яких були дуже різноманітними) – було фундаментальне 

визнання пріоритетності інтелектуальних чинників проривного суспільного розвитку, яке проявлялося не 

тільки у значній увазі та фінансуванні сфери освіти і науки, а й – у залученні інтелектуальної еліти до 

вироблення державної політики і стратегії. Досвід післявоєнної Німеччини відомий тим, що уряд Людвига 

Ерхарда активно залучав вчених. Активність та інтенсивність використання інтелектуального потенціалу 

наших вчених були набагато вищі раніше, на жаль. Здається, що мудрість державницького підходу має 

полягати не в тому, щоб все зламати під гаслами реформ, а в тому, щоб заставити працювати на країну ті 

найкращі ресурси, традиції та інститути, які в неї є. Ознакою справжніх реформ може стати представлене на 

державному рівні визнання пріоритетності сфери освіти і науки та реальне піднесення їх ролі в розвитку країни. 

Безумовно, система потребує нових підходів та суттєвої модернізації, але такої, щоб «із водою не виплеснути 

дитину». 

Ключовими гравцями у передових країнах виступають: наукові установи державного сектору, сектор 

вищої освіти, бізнес-сектор та неприбутковий сектор. Надання нового імпульсу наукової та науково-технічної 

діяльності в країні потребує суттєвого збільшення ролі останніх двох секторів і, водночас, посилення 

синергетичної взаємодії їх з потужними традиційними структурами освіти а науки. 

Структури, схожі до нашої Академії наук створювалися в різних країнах та виконували чітко поставлені 

завдання та функції щодо розвитку наукової діяльності. Статус та підпорядкованість можуть бути різними, але 

саме такі централізовані структури мають визначати ключові напрями та пріоритети наукової діяльності, які є 

важливими для стратегічного розвитку країни. Для нашої країни такі пріоритети вже визначені – сфера ІТ-

технологій, аграрний та військовий сектори, туристично-рекреаційна галузь. Необхідні механізми перетворення 

цих сфер, що мають потенціал росту, на ключові галузі, локомотиви української економіки. Не великі 

багатослівні програми, в яких важко докопатися до суті, а чіткі і конкретні кроки по наданню виключних 

можливостей розвитку, створенню інвестиційних оазисів.   

В нашої Академії наук є величезний потенціал, який ми вже поступово втрачаємо: через відтік кадрів, 

руйнування інфраструктури, мізерне фінансування. Саме тому дуже важливо – не ламати до кінця, а 

використати його максимально, загострити на конкретні цілі, посилити відповідальність за кінцеві результати, 

за досягнення поставлених цілей. Досвід реформування академії наук у сусідньої країни засвідчує, що гарні цілі 

не досягнуто радикальною реорганізацією цієї структури. Перетворення академії наук на важливий чинник 

інновацій має здійснюватися через механізми програмно-цільового управління, фінансування за результатами, 

розширення автономії та пошуку нових функцій академічних структур у взаємодії з реальною економікою та 

бізнесом.  
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Постановка проблеми. Соціальна спрямованість бізнесу – явище, яке потребує спрямування та 

стимулювання з боку національних урядових структур, міжнародних організацій, професійних асоціацій. 

Незважаючи на оголошений підхід щодо добровільності дотримання принципів корпоративної соціальної 

відповідальності (КСВ) та надання нефінансової звітності (НФЗ), відбувається поступова трансформація 

підходів і вимог до розкриття інформації підприємствами, що займаються підприємницькою діяльністю, в 

напряму забезпечення обов’язковості надання нефінансової інформації на національному та міждержавному 

рівні. У низці країн підприємства великого бізнесу, а також державного сектору економіки зобов’язані надавати 

інформацію щодо певних аспектів виконання їх зобов’язань перед суспільством; також на них перекладається 

вирішення частини соціальних завдань.  

У вітчизняній практиці іде лише становлення системи гарантування КСВ, що потребує уваги когорти 

вчених і практиків до вирішення проблем, що пов’язані з регулювання процесів розвитку соціальної 

відповідальності бізнесу (СВБ).  

Аналіз останніх публікацій за проблематикою та визначення невирішених раніше частин 

загальної проблеми. Наукові праці, що відбивають основні напрями забезпечення СВБ, належать таким 
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авторам, як В.Воробей, Л.Грицина, М.Дороніна, О.Лазоренко, М.Саприкіна, Н.Супрун, Р.Колишко, Н.Ушакова 

та інші. Зазначимо, що дослідження, проведені в рамках цієї проблематики, характеризуються фокусуванням 

уваги в основному на методології СВБ, а також на деяких аспектах відбору показників, що визначають внесок 

національних підприємств у вирішення соціальних завдань суспільства. В теоретичному плані лишається 

невирішеним частина проблем, що пов’язана із державним регулюванням запровадження міжнародних 

стандартів КСВ, нефінансової звітності в Україні, заохоченням значної групи підприємств щодо приєднання до 

руху соціальної відповідальності тощо.   

Мета підготовки даної публікації полягає в обґрунтуванні напрямів регулювання процесів 

впровадження норм і стандартів корпоративної соціальної відповідальності в Україні. 

Аналіз наукових підходів до визначення соціальної відповідальності суб’єктів підприємництва 

виявив, що більшість трактувань підкреслює добровільність процесів впровадження КСВ як одного з 

найважливіших принципів. Досить розповсюдженим є визначення корпоративної соціальної 

відповідальності як добровільної ініціативи керівників компанії з розробки та реалізації певних соціально 

спрямованих, неприбуткових заходів, які переслідують мету якісного поліпшення зовнішнього для компанії 

середовища [1; 2]. Принцип добровільності зазначено і в інших документах. Зокрема, в Зеленій книзі 

Європейської Комісії вказано, що соціальна відповідальність бізнесу (СВБ), по суті, є концепцією, згідно з 

якою компанії добровільно вирішують робити свій внесок у те, щоб суспільство стало кращим, а навколишнє 

середовище чистішим [3, с.7]. Українські науковці в своїх публікаціях також підкреслюють принцип 

добровільності. Зокрема, пошлемось на визначення Н.А.Супрун, яка зазначила, що «корпоративна соціальна 

відповідальність являє собою комплекс цінностей, заходів і процесів, що відображають добровільне 

зобов’язання компанії щодо реалізації соціальних ініціатив (як у внутрішньому, так і в зовнішньому 

середовищі), результати яких сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності організації у довгостроковій 

перспективі, зміцненню її ділової репутації, вирішенню завдань сталого розвитку організації та суспільства в 

цілому [4, с.165].  

Водночас, зауважимо, що в багатьох країнах прийнято норми, що вимагають від великих підприємств 

обов’язкової участі в дієвих заходах соціальної відповідальності та відповідного звітування. В останні роки 

перехід до законодавчо оформлених вимог є звичайною практикою для низки європейських країн. Одночасно 

зауважимо, що важко погодитись із твердженням, що ділова репутація та конкурентоспроможність організації 

напряму пов’язується з реалізацією соціальних ініціатив. На вказані фактори діє ціла низка інших чинників, які  

можуть викривлювати зв’язок між політикою соціальної відповідальності та іміджем компанії. Зокрема, дія 

політичних (некоректна з ідеологічних міркувань політична позиція керівника компанії), юридичних (наявність 

гучного процесу проти фірми), кон’юнктурних (зміна кон’юнктури зовнішнього ринку), продуктових 

(завоювання ринку більш досконалими новими продуктами фірм-конкурентів) та інших факторів може задавати 

значно більш вагомого впливу на оцінку конкурентоспроможності, ніж заходи підвищення корпоративної 

відповідальності. Отже, ми пропонуємо власне визначення соціальної відповідальності бізнесу, під якою 

розуміються принципи, цінності, стратегічні установки та дії господарюючого суб’єкта, які передбачають 

побудову такої моделі взаємовідносин із суспільством, органами влади, населенням, іншими суб’єктами 

господарювання, коли досягається узгодження та/або задоволення соціальних, економічних, фінансових, 

етичних інтересів усіх сторін при частковій або повній компенсації ринкових неспроможностей і обмежень.  

Зазначимо, що існує багато перешкод щодо залучення підприємств різних форм власності до 

впровадження соціально орієнтованих стандартів ведення бізнесу. Фактор масштабів виробництва може, з 

одного боку, дати більше простору великим підприємствам діяти відповідно до принципів КСВ, ніж середнім та 

малим підприємствам, зокрема внаслідок явища економії на масштабі. З іншого боку, великі транснаціональні 

компанії можуть не ототожнювати себе з певною країною та нацією й уникати соціально спрямованих дій на 

даній території. Розмір прибутку, який генерують суб’єкти господарювання, з одного боку, дає більше 

можливостей для проведення соціально відповідальних заходів, однак водночас і збільшує їх виплати державі у 

вигляді податків. Отримання вигоди від диверсифікації діяльності може нівелюватися кризовим станом однієї з 

галузей, в якій здійснюється діяльність, та відповідним обмеженням сфери, де компанія проявляє себе 

соціально відповідальною.   

Інколи власник може знаходитись поза межами територіального утворення, де ведеться 

підприємницька діяльність. У такій ситуації соціальні інтереси роботодавця не відповідають інтересам громади, 

де знаходиться виробництво, що стає причиною ухилення роботодавців від соціальних обов’язків, спрямованих 

на захист регіональних інтересів. Мінливе політичне середовище також створює постійні виклики та загрози, 

оскільки націленість на довгострокові відносини урядових структур та бізнесу порушується частими змінами 

центральної та місцевої влади. 

Водночас, вигоди від зайняття підприємством соціально відповідальної позиції є очевидними. В 

Зеленій Книзі Європейської Комісії КСВ розглядається як стратегічна інвестиція і зазначено: «Компанії можуть 

сприяти досягненню соціальних і екологічних цілей, інтегруючи соціальну відповідальність бізнесу як 

стратегічну інвестицію у свою ключову бізнесову стратегію, в інструменти менеджменту та операційну 

діяльність» [3, с.7].  

Сприйняття важливості підвищення соціальної відповідальності бізнесу пов’язано із зростаючим 

дефіцитом ресурсів державного та місцевих бюджетів. Особливо болісно на фінансові обмеження реагує 

соціальна сфера, що приводить до зростання девіантних і делінквентних вчинків, що загалом підвищує ступінь 
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нестабільності суспільства. Великі корпорації, які беруть на себе фінансування соціальної сфери і мають 

значний вплив на соціально-економічний розвиток певної території, можуть послабити тиск проблем. Вони 

можуть сприяти розвитку місцевої громади та розвивати мережу соціальних послуг на умовах створення 

взаємовигідного партнерства із державою. 

Інституції, що сповідують КСВ, нерідко (хоча і необов’язково) мають репутаційні переваги та 

збільшений попит на свої продукти. Населення часто «голосує» за них підвищенням рівня споживчого попиту, 

що робить соціально відповідальний бізнес більш конкурентоспроможним. За даними опитувань, у зарубіжних 

країнах близько 70% споживачів обирають продукти соціально відповідального підприємця, а споживачі готові 

платити на 10 доларів вище середньоринкової ціни [5]. 

Сучасні процеси глобалізації та інтеграції вимагають залучення національних урядів у забезпечення 

прав людини, охорони довкілля, антикорупційних заходів, розвитку трудових відносин тощо, що в кінцевому 

рахунку зводиться до прийняття норм солідарної відповідальності за суспільні процеси.  

Отже, враховуючи обмеження та проблеми впровадження КСВ, вважаємо, що має відбуватись 

перманентне регулювання процесів впровадження соціальної відповідальності бізнесу та розвитку його 

стандартів. Таке регулювання має бути здійснено за певними напрямами, серед яких ми обрали найважливіші.  

1. Доцільно передбачити стратегічне управління відносинами держави та бізнесу щодо дотримання 

принципів КСВ із врахуванням фінансових, організаційно-виробничих та соціальних аспектів їх стимулювання. 

Суб’єкти підприємницької діяльності, які дотримуються соціальних стандартів і звітують за свою діяльність, 

мають сподіватися на отримання фінансових преференцій на довгостроковій основі як на центральному рівні, 

так і на рівні регіону та громади, зокрема: 

- першочергове отримання цільових кредитів; 

- зменшення ставки оподаткування; 

- доступ до інвестицій; 

- знижки на оплату зовнішньої (та інших видів) реклами; 

- отримання «фінансових канікул»; 

- впровадження/подовження строку «grace period» тощо. 

Стосовно організаційних аспектів ведення бізнесу, преференції можуть стосуватись можливості вибору 

зручних для ведення бізнесу територій; полегшення доступу до ринків збуту; першочергове укладання 

державних контрактів із соціально відповідальними організаціями; стимулювання місцевими органами влади 

придбання товарів, що виготовлені соціально відповідальним підприємцем тощо. 

У соціальному плані допомога в полегшенні ведення бізнесу може бути здійснена шляхом надання 

можливості відбору кваліфікованих кадрів, доступу працівників до безплатного або пільгового підвищення 

кваліфікації,  пільги на оплату комунальних послуг, пільги та дотації на товари та послуги з охорони здоров’я та ін.  

2. Національні уряди мають запроваджувати принципи, норми і стандарти соціальної відповідальності 

бізнесу (СВБ), розробка та розвиток яких було результатом зусиль багатьох міжнародних структур, починаючи 

з кінця 1980-х років. Необхідність їх була обумовлена передусім необхідністю порівняння результатів, що 

досягнуто різними країнами та суб’єктами господарювання, а також оцінкою ефекту від впровадження СВБ. В 

основу розроблення стандартів покладено принципи, правила і механізми забезпечення суспільної довіри, 

партнерства, сталого суспільного розвитку, екологічної рівноваги, досягнення прозорості та підзвітності.  

Перші соціальні нефінансові звіти були зроблені європейськими компаніями ще у 70-і роки минулого 

століття
1
. Проте тоді про стандарти СВБ не йшлося — перші наміри щодо уніфікації нефінансової звітності 

(НФО) було оголошено наприкінці 1980-х — початку 90-х років [6, с.13]. 

  Основоположним документом, якій містить ключові принципи КСВ, є Глобальний Договір ООН, члени 

(підписанти) якого складають Звіт про прогрес. Як зазначено в Глобальному Договорі, участь корпорацій у 

вирішенні соціальних завдань має починатися з вибору системи цінностей компанії та опрацювання 

концептуального підходу до провадження діяльності. До 10 універсальних принципів Глобального Договору 

належать такі: 

1) бізнес має підтримувати та поважати принципи захисту прав людини, проголошених на 

міжнародному рівні; 

2) переконуватися, що власна діяльність не спричиняє порушення прав людини; 

3) підтримувати свободу асоціацій, визнаючи право на укладання колективних угод;  

4) викорінювати всі форм примусової та обов’язкової праці;  

5) сприяти забороні дитячої праці;  

6) елімінувати дискримінацію у сфері зайнятості; 

7) підтримувати та розвивати превентивний підхід до вирішення проблем екології;  

8) здійснювати ініціативи, спрямовані на підвищення екологічної відповідальності;  

9) сприяти розвитку та поширенню екологічно «дружніх» технологій; 

10) протидіяти будь-яким формам корупції, включаючи здирництво та хабарництво [7]. 

Серед інших документів, яких необхідно притримуватись у національній політиці,  зазначимо спільні 

документи Цільової групи з прозорості та боротьби з корупцією «Великої  двадцятки"(G20) та «Ділової 

                                                 
1 У 50-60-х роках минулого століття поняття «корпоративна соціальна відповідальність» сприймалась як допомога власному персоналу та місцевим органам 

влади, і лише починаючи з 70-х років це поняття було розширено до взаємодії із суспільством та вирішення його екологічних проблем.  
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двадцятки" (В20), Принципи ООН щодо відповідальних інвестицій, Керівні Принципи ООН щодо дотримання прав 

бізнесу та людини, Конвенцію ООН з прав дитини, Всесвітню Декларацію прав людини, конвенції Міжнародної 

Організації Праці, Кодекси корпоративної поведінки, Європейську декларацію бізнесу проти соціальної 

ізоляції, «Зелену книгу про корпоративну соціальну відповідальність» Європейської Комісії  та ін. 

Сформовано низку міжнародних стандартів серії ISO 14000, АА1000, SA 8000.  Зокрема, стандарт 

Social Accountability 8000 (SA 8000) забезпечує визначення етичних критеріїв виробництва товарів і послуг. 

Стандарт ISO 14000 (ISO 14001) був запропонований Міжнародною організацією зі стандартизації для 

окреслення кола вимог щодо впровадження системи екологічного менеджменту. Згідно із стандарт 

AccountAbility 1000 (АА1000) визначено вимоги до процедур і критеріїв вимірювання результатів діяльності 

компаній з етичних позицій, за якими може здійснюватися соціальний і етичний аудит їх діяльності. 

Міжнародні стандарти серії ISO 9000 встановлюють показника, за якими оцінюється діяльність компаній з 

досягнення ділової досконалості та якості в організації виробництва.  

3. Одним із ключових завдань національних урядів є організація звітності за стандартами КСВ, тобто, 

запровадження т.зв. соціальної звітності. З визначенням Всесвітньої бізнес-ради зі сталого розвитку (WBCSD), 

соціальна звітність — це добровільне надання інформації про соціальні, економічні та екологічні результати 

діяльності компанії, яка готує таку інформацію відповідно до однієї з систем показників результативності та 

представляє її в публічному доступі всім зацікавленим сторонам [8]. 

Ключове завдання дотримання стандартів соціальної звітності (ССЗ) — це зростання якості життя та 

роботи працівників компанії, що досягається підвищенням їх кваліфікації, стимулюванням саморозвитку та 

освіти впродовж життя; веденням діяльності, що не порушує рівновагу довкілля; допомогою уразливим 

верствам населення. 

Для оцінки ефективності реалізації бізнесом політики соціальної відповідальності розроблено низку 

показників, за якими здійснюється моніторинг і контроль соціальної діяльності компанії. Зокрема, систему 

показників ООН можна згрупувати таким чином:  

 група показників соціальної відповідальності перед працівниками: умови праці  порівняно із 

середньогалузевими, оплата праці, виплати премії, плинність кадрів, проведені тренінги та результати 

навчання, відпрацьовані понаднормові години, структура робочої сили  в гендерному та віковому розрізі, 

кількість робітників-інвалідів, кількість інцидентів на робочому місці, оцінка працівниками своєї компанії; 

  група показників охорони довкілля: вплив та витрати на навколишнє середовище, використання 

вторинної сировини, споживання енергії та енергоефективність, утилізація відходів, кількість штрафних 

санкцій за невиконання екологічних нормативів; 

  група показників поводження компанії на ринку: рекламації покупців, скарги на недобросовісну 

рекламу, штрафні санкції антимонопольного комітету, надання споживачам кращого сервісу [9, с.27]. 

Зазначимо, що національними урядами затверджено власні методики — наприклад, AS8003 — 

австралійський стандарт із звітності з КСВ. Ухвалено багато галузевих стандартів, зокрема Керівництво з 

добровільної звітності в сфері розвитку компаній нафтогазової галузі, Стандарт прозорості ЕІТІ для видобувної 

промисловості та багато інших. Також низка стандартів містить не лише показники вимірювання та оцінки 

результатів КСВ, а й рекомендації щодо ведення менеджменту, управління й аудиту. Сьогодні компанії можуть 

обирати, якої політики дотримуватись: використовувати при підготовці нефінансової соціальної звітності певні 

керівництва та стандарти; кілька керівництв одночасно; дотримуватись частини стандартів. 

Однією з міжнародних організацій, яка розробляє та впроваджує стандарти соціальної звітності, є 

Global Reporting Initiative (GRI), яка була створена в 1997 році в США. GRI  сформулювала і на власному сайті 

представила місію: за допомоги публічно представлених керівництв зробити звітність щодо забезпечення 

стабільного розвитку стандартною практикою. У своїй діяльності компанія орієнтується на організації та 

підприємства, що здійснюють позитивний вплив на економічну, екологічну, соціальну та управляючу складові 

діяльності, а також дотримуються принципів прозорості та підзвітності [10]. 

Стандарти та рекомендації GRI постійно переглядаються, доповнюються та розширюються. У 2013 

році на Глобальної конференції зі стійкого розвитку та звітності громадськості була представлена в остаточній 

редакції четверта версія Керівництва GRI (G4). Версія G4 акумулює глобальний досвід, накопичений при 

використанні попередніх версій Керівництв, та формує основу для подальшого запровадження стандартів при 

реалізації концепції стійкого розвитку. 

Один з підходів, реалізований у Керівництві G4 (2013 р.) — публікувати лише значиму для 

зацікавлених сторін інформацію (за принципом «краще менше, але краще»). Компанії можуть звітувати за 

найбільш важливими для них групами показників, про взаємини роботодавців та найманих працівників і 

вирішення ними суспільних проблем. Замість обрахунку та розкриття великої кількості показників, компанії 

здійснюють більш якісний аналіз діяльності на благо суспільства та її членів. Перевагами нового підходу є те, 

що після збору даних і розрахунку індикаторів компанія може легко ідентифікувати свої недоліки та 

обмеження, які ще можна виправити та розвивати. Водночас, звітність за GRI G4 дозволяє дізнатися про 

досягнення, які були раніше приховані, або яким не приділялася належна увага. Зауважимо, що сьогодні 

стейкхолдерами організації є більш ніж 600 організацій світу, які беруть активну участь у формуванні нових 

підходів і розробці нових версій GRI. За інформацією організації, станом на червень 2014 року більш ніж 5 тис. 

організацій приєднались до практики складання звітів за методикою GRI та використовують Керівництва GRI у 

своїй діяльності.  
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4. Важливим напрямом регулювання впровадження КСВ є вибір найбільш вдалої його моделі, 

виходячи з міркувань відповідності національному законодавству та особливостей ведення бізнесу. Ця модель 

включає наявність (або відсутність) спеціального законодавства, посади (інституції), вимог до складання 

нефінансової звітності, масштабів охоплення товаровиробників та певних вимог їх переходу на КСВ тощо. 

У розвинених країнах світу існує велике різноманіття підходів до державного регулювання процесів 

впровадження принципів КСВ. Найбільше розповсюдження ідеї та норми корпоративної соціальної 

відповідальності знайшли в Європі, де лідерство належить Великій Британії. Діяльність суб’єктів 

господарювання на засадах КСВ поширена в країнах Північної Америки, Австралії, Азії (особливо в Японії та 

Північній Кореї). 

В ЄС приділяють значну увагу питанням наднаціонального регулювання процесів впровадження 

принципів соціальної відповідальності. Зокрема, прийнято регуляторний акт Європарламенту та Комісії № 

1221/2009 з питань добровільної участі організацій в звітності щодо еко-менеджменту та аудиту (EMAS) [11]. У 

2004 році було ухвалено європейські директиви 2004/17 та 2004/18, в яких зазначено заходи заохочення 

споживачів до придбання товарів саме у товаровиробників, діяльність яких орієнтована на КСВ. Зокрема, 

багато товарів мають спеціальні знаки та позначки, які вказують на соціально відповідального виробника. 

Директива 2014/95 ЄС про відкриття нефінансової та різноманітної інформації певними великими утвореннями 

та групами зобов’язує до грудня 2016 року країн-членів ЄС змінити відповідне законодавство. Згідно з новими 

правилами, мають бути встановлені вимоги до великих компаній щодо підготовки та оприлюднення звіту про 

менеджмент, надання інформації про політику, управління ризиками, антикорупційні дії та боротьбу з 

хабарами, соціальні та трудові відносини, поваги до прав людини тощо. Зобов’язання стосуються компаній з 

числом працівників більше 500, яких в ЄС налічується близько 6000 структур.  

Регулювання впровадження КСВ в європейських країнах опирається на низку нормативно-

законодавчих актів. Спеціальне законодавство щодо оприлюднення великими компаніями своїх соціальних 

звітів існує в Данії, Швеції, Норвегії, Голландії, Франції, Великобританії, отже, понад 3000 великих 

європейських корпорацій щорічно звітують перед громадськістю та владою. В деяких державах створені 

відповідні органи та посади, що регулюють відносини держави, бізнесу та населення щодо впровадження КСВ.  

У Франції в 1977 році було запроваджено низку соціальних показників (так званий  «Соціальний звіт» 

або «Bilan Social») [12]. Цей звіт мають робити великі компанії, з кількістю працівників понад 300 осіб, що 

зареєстровані в Франції. Ними оприлюднюється інформація про оплату праці, охорону здоров’я та безпеку 

роботи, про навчання, професійну підготовку та інші дані, що відображають відносини між керівництвом і 

персоналом. З 1 січня 2003 року компанії, які котируються на біржі, зобов’язані надавати соціальний звіт із 

охорони праці, а також оцінювати ступінь відповідності їх діяльності принципам і стандартам, затвердженим у 

Деклараціях Міжнародної організації праці (МОП). До великих підприємств приєднуються малий та середній 

бізнес: у 2011 році Всезагальна Конференція малих і середніх підприємств Франції (CGPME) оприлюднила свій 

перший звіт щодо дотримання КСВ. Зауважимо, що CGPME з 2008 року випускає керівництво під назвою 

«Корпоративна соціальна відповідальність: можливості для малих і середніх підприємств». У Франції існує 

спеціальне законодавство, яке регулює економічні питання, пов’язані з соціальною відповідальністю бізнесу та 

його заохоченням. 

Аналогічна практика існує в Бельгії. Надання такої звітності є обов’язковим для компаній із кількістю 

працівників понад 20 осіб за єдиним обмеженням, що великі компанії роблять повний, а малі та середні — 

скорочений звіт. Він подається в Національний банк Бельгії, який контролює достовірність інформації.  

Діючий у Великій Британії Національний інститут стандартизації випустив стандарт для підготовки 

обов’язкового корпоративного соціального звіту усіх зареєстрованих у Великобританії підприємств, які 

котируються на біржі. Підготовка звіту регулюється законодавчо. Зазначимо, що, окрім інформації про трудові 

відносини, звіт містить дані про інші напрями діяльності: про охорону здоров’я, соціальні ризики, клієнтську 

базу, впливу на місцеву спільноту, дотримання прав людини і корінних народів. У Великій Британії створена 

посада урядовця  (міністра) з питань КСВ. Водночас, британський уряд ретельно опрацьовує механізми 

підвищення зацікавленості компаній щодо участі в соціальному житті суспільства, підтримки 

природоохоронних заходів, орієнтації на використання альтернативних джерел енергії та її економії, а також 

надання цієї інформації для широкого загалу. Про це свідчить низка законодавчих ініціатив щодо пільгового 

режиму оподаткування для таких підприємств і організацій [13]. 

У Німеччині реалізовано стратегічний підхід до досягнення високих показників соціальної 

відповідальності бізнесу, ініціатива у впровадженні якого належить широким колам підприємців. Водночас, 

держава підтримую та стимулює ініціативи структур бізнесу. Зокрема, Міністерство праці та соціальних справ 

ФРН представило широкому загалу Національну стратегію з корпоративної соціальної відповідальності. 

Головними розділами стратегії є кліматичні зміни; забезпечення прийнятних умов праці; дотримання 

глобальних стандартів; стабільне споживання; громадська відповідальність тощо. Отже, КСВ включено в 

концепцію «Менеджменту стійкості організації» (Nachhaltigkeitsmanagement) як важлива її складова. Зазначимо 

також, що в Німеччині регулярно проводяться конкурс зі КСВ, переможці якого нагороджуються престижною 

премією Arbeit Plus ("Робота плюс").  

В Україні сьогодні створено Центр «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності», який  

виконує функцію провідної незалежної експертної організації та працює в Україні більше шести років. Центр є 

членом Правління Глобального договору ООН (2010-2013), національним партнером CSR Europe (Брюссель) і 
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Всесвітньої бізнес-ради зі сталого розвитку (WBCSD, Женева). Серед найбільш вагомих здобутків Центру: 

приєднання України до розробки міжнародного стандарту з соціальної відповідальності ISO 26000; реалізація 

Ініціативи «Підприємство 2020: роль бізнесу в суспільстві», яка переслідує мету узагальнити досвід 

стратегічного планування найуспішніших компаній України і розробити таку національну модель співпраці 

бізнесу та суспільства, де компанії намагатимуться брати до уваги соціальні та екологічні питання в своїх 

бізнес-стратегіях; проведення різних заходів із залученням представників влади, бізнесу та громадськості. 

Водночас зауважимо, що українське законодавство та практики лише частково відповідають 

стандартам Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) в таких напрямах, як формулювання 

довгострокових цілей державних підприємств, наявність корпоративних етичних кодексів, кодексів 

корпоративного управління, наявність незалежних членів у спостережних радах. Нормативне врегулювання 

забезпечення прозорості та підзвітності компаній прийнято лише щодо кількох галузей, зокрема видобувної. 

Лише окремі великі компанії беруть на себе зобов’язання щодо ведення та надання соціальної звітності. Деякі 

компанії звітують за окремими групами показників. Отже, існує нагальна необхідність подальшого розвитку 

ініціатив КСВ та впровадження стандартів звітності, зокрема за Керівництвами GRI. 

Висновки та напрями подальших досліджень. З урахуванням зарубіжного та вітчизняного досвіду 

впровадження КСВ, вважаємо, що регулювання процесів запровадження принципів корпоративної соціальної 

відповідальності і стандартів соціальної нефінансової звітності в Україні має бути спрямоване на вирішення 

таких завдань:  

створення довгострокових партнерських відносин між державою та бізнесом на взаємовигідній основі, 

з ретельним відпрацюванням механізму заохочення підприємств до сповідування концепції КСВ; 

впровадження обов’язкового розкриття інформації, у тому числі, нефінансової, державними 

підприємствами та організаціями, які мають бути флагманами у наданні соціальної звітності
2
; 

формування іміджу держави через дотримання її економічними агентами принципів і процедур 

соціально відповідального бізнесу;  

встановлення на законодавчому рівні вимог і правил складання соціальної звітності, зокрема: види та 

типи підприємств (за формою власності, організаційними формами діяльності, розмірами), для яких 

нефінансове звітування є обов’язковим; порядок пріоритетного впровадження галузевих стандартів; порядок 

поступового впровадження обов’язкового звітування за певними групами показників; вимоги до змістовного 

наповнення корпоративних сайтів; вимоги до оприлюднення інформації фірм, що торгують на біржі тощо;  

розроблення низки методичних рекомендацій та інструкцій для уніфікації форм нефінансового звіту (за 

вимогами GRI G4), забезпечення можливості їх порівняння за різні періоди, по різних галузям і сферам 

діяльності; 

зміни практики менеджменту підприємств з орієнтацією на стратегічне управління, ведення єдиної 

інформаційної бази, забезпечення прозорості та регулярного звітування перед громадськістю. 
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Актуальність і постановка проблеми. Сучасний туризм перетворився на економічний і 

соціокультурний феномен глобального масштабу, проте  рівень його розвитку в України ще не відповідає 

вимогам вітчизняного та іноземного споживача. Ефективність використання потужного ресурсного потенціалу 

туризму і рекреації в Україні залишається низкою. Якість і вартість туристичних послуг не витримують 

конкуренції у порівнянні з пропозицією розвинутих держав світу. Складні проблеми  геополітичного, 

безпекового та соціально-економічного характеру, що постали перед сучасною Україною, обумовили зниження 

попиту на туристичні послуги, зменшення обсягів і зміну географічної структури туристичних потоків,  

скорочення інвестицій у розвиток туристичної інфраструктури. Підписання Угоди про асоціацію між Україною 

та Європейським Союзом накладає на нашу державу важливі зобов’язання в галузі стратегічного планування і 

технічного регулювання розвитку туризму відповідно до європейських норм і правил. Ці чинники висувають на 

перший план завдання модернізації індустрії туризму України, пошуку інноваційних інструментів підвищення 

ефективності її функціонування, реалізації прогресивних структурних змін турбізнесу з урахуванням кращого 

вітчизняного та іноземного досвіду. Саме тому виникає особливий інтерес до розвитку туризму в країнах 

Європейського Союзу, східним сусідом якого є Україна. 

Останні дослідження і публікації. Проблематика розвитку туризму в країнах Європейського Союзу 

розкрита у наукових працях Бейдика О.О. [1], Волкова С.К. [2], Ємця М. [3], Кости К., Панійк Е. та Бухаліса Д. 

[11],  Краєвської О. [4], Смаль В.В. [6],  Юрченко О.В. [10] та ін. Цінними інформаційними джерелами для 

розкриття теми є офіційні публікації Всесвітньої туристичної організації (ЮНВТО), Всесвітньої ради з туризму 

та подорожей (WTTC), Європейської комісії, статистичної служби ЄС (Євростат), Всесвітнього економічного 

форуму. Важливу інформаційно-комунікаційну функцію виконують дослідницькі мережі на зразок 

Европейської мережі з доступного туризму (ENAT), спеціалізовані наукові журнали «European journal of 

tourism, hospitality and recreation» (Португалія), «The European Journal of Tourism Research» (Болгарія), 

«Географія та туризм» (Україна) тощо. Водночас реформування територіальної організації влади в Україні, 
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надання ширших повноважень регіонам і місцевим громадам обумовлюють необхідність подальших 

різномасштабних досліджень розвитку європейського туризму.  

Мета і завдання статті. Головна мета статті полягає у розкритті масштабів, рівня розвитку й 

особливостей  структури туризму в  Європейському Союзі на різних територіальних рівнях аналізу: 

глобальному, національному і регіональному. Досягнення мети обумовило необхідність вирішення наступних 

завдань: 1) виявити місце ЄС на світовому ринку туристичних послуг; 2) порівняти країни-члени ЄС між собою 

за ключовими показниками розвитку туризму; 3) характеризувати провідні туристичні регіони ЄС; 4) розкрити 

доцільність використання європейського досвіду  в Україні. 

Виклад основного матеріалу. ЄС як географічний сегмент світового ринку туристичних послуг. За 

даними ЮНВТО, кількість міжнародних туристичних прибуттів у світі зростає останні 5 років поспіль і за 

підсумками 2014 р. досягла 1133 млн. Надходження від міжнародного туризму у 2014 р. перевищили 1245 

млрд. дол. США (з урахуванням доходів від міжнародних пасажирських перевезень – 1467 млрд. дол. США). 

Частка міжнародного туризму (подорожі та міжнародні пасажирські перевезення разом) становить 30% 

світового експорту послуг і 6% загального обсягу експорту товарів і послуг [15]. Туризм як експортна категорія 

займає четверте місце у світі після експорту палива, хімікатів і продуктів харчування.  

ЄС сьогодні є політико-економічним союзом 28 держав-членів. На загальній площі 4,3 млн. км
2
 

проживає понад 508 млн. осіб (7,3% населення світу), а номінальний сукупний валовий внутрішній продукт 

Європейського Союзу за 2014 р.  становив 18,5 трлн. дол. США (близько 24% ВВП світу). Цей геопростір 

характеризується великим розмаїттям природних умов і ресурсів, високою концентрацією унікальних пам’яток 

історії і культури, сучасних об’єктів і мереж інфраструктури, значним платоспроможним попитом на  

туристичні послуги. Забезпечено високу якість туристичних послуг, права споживачів належним чином 

захищені [17]. Тому ЄС був і залишається найбільшим сегментом світового ринку туристичних послуг (табл. 1). 

За останні 20 років абсолютна кількість міжнародних туристичних прибуттів до ЄС зросла в 1,7 рази, проте 

внаслідок швидких темпів розвитку туризму в інших регіонах світу частка ЄС скоротилася на 10,7 процентних 

пунктів.  

 

Таблиця 1  

Місце ЄС на світовому ринку туристичних послуг 

 

Міжнародні туристичні прибуття (млн.) 

Надходження від 

міжнародного  туризму 

(млрд. дол. США) 

1995 2000 2005 2010 2013 2014 2013 
 

2014 

Світ 527 674 809 949 1087 1133 1197 1245 

ЄС-28 268,0 330,5 367,9 384,3 433,8 455,1 405,3 422,6 

Частка ЄС-28 у 

світі (%) 
50,9 49,0 45,5 40,5 39,9 40,2 33,9 33,9 

Розраховано за даними ЮНВТО [18] 

 

Туризм є одним з ключових видів економічної діяльності в ЄС. За даними Всесвітньої ради з туризму та 

подорожей, у 2014 р. прямий внесок індустрії туризму і подорожей до сукупного ВВП ЄС-28 становив 3,6%, а 

повний – 9,7% [ 13, р.3, р.11]. Незважаючи на високий рівень розвитку міжнародного туризму, провідні позиції 

в секторі туризму і подорожей ЄС належать внутрішньому туризму. Більшість туристів-резидентів ЄС 

обирають  для подорожі власну країну. Внутрішній туризм у 2014 р. генерував 68,6% прямого внеску сектору 

туризму і подорожей до сукупного ВВП ЄС-28, а нерезиденти – лише 31,4% [13, р.6].  ЄС приваблює потужні 

потоки туристів зі США, Росії, Китаю, Японії, Австралії, Канади та інших країн світу. Виїзні туристичні потоки 

з країн ЄС в основному спрямовані до інших країн-членів союзу (традиційно – з Німеччини, Данії, Бельгії, 

Нідерландів, Швеції, Фінляндії до країн Південної Європи). Громадяни ЄС також активно подорожують до 

Туреччини, США, Росії, Китаю, Індії, Канади, Мексики та ін.  

Порівняльний аналіз країн ЄС за ключовими показниками розвитку туризму. Поміж багатьох можливих 

критеріїв для порівняння країн зупинимось лише на трьох: 1) обсягах активного сальдо надходжень і витрат від 

сектору подорожей і туризму; 2) кількості туристичних ночівель нерезидентів; 3) рівні 

конкурентоспроможності сектору подорожей і туризму.  
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Таблиця 2  

Топ-10 країн ЄС за обсягом  активного сальдо надходжень і витрат від сектору подорожей 

і туризму (2014, млн. євро) 

 

 Надходження Витрати Сальдо 

Іспанія 49010 13573 35437 

Італія  34241 21713 12528 

Греція  13393 2077 11316 

Австрія  15675 8148 7527 

Португалія 10394 3318 7076 

Хорватія  7394 634 6760 

Франція 43234 36657 6577 

Угорщина 4421 1531 2891 

Болгарія  2980 903 2077 

Польща 8450 6679 1772 

Укладено за даними Євростату [12] 

 

Аналіз табл.2 свідчить про важливу економічну роль туризму в першу чергу для тих країн, що 

намагаються подолати довготривалі проблеми соціально-економічного характеру. Невисокий рівень життя не 

дозволяє більшості населення цих країн активно подорожувати, а відтак і поглиблює  їх спеціалізацію на 

в’їзному туризмі. Водночас Німеччина, Об’єднане Королівство, Бельгія, Нідерланди та Швеція мають 

найбільше в ЄС від’ємне сальдо надходжень і витрат від сектору подорожей і туризму, що пояснюється 

потужними виїзними турпотоками із зазначених країн.  

 

Таблиця 3  

Топ-10 країн ЄС за кількістю туристичних  

ночівель нерезидентів (2014) 

 

 Кількість  

туристичних 

ночівель нерезидентів 

(млн.) 

Частка ночівель нерезидентів у 

загальній кількості ночівель (%) 

Іспанія 259,6 21,5 

Італія  186,9 15,5 

Франція 130,9 10,8 

Об’єднане Королівство 105,5 8,7 

Австрія  78,1 6,5 

Німеччина  74,8 6,2 

Греція 74,7 6,2 

Хорватія  61,1 5,1 

Португалія 35,6 3,0 

Нідерланди 34,4 2,9 

Укладено за даними Євростату [12] 

 

Табл. 3 відображає найпривабливіші для іноземців країни ЄС як туристичні дестинації. Варто нагадати 

про широкий спектр мотивів туристичних подорожей (відпочинок під час відпусток; релігійні потреби; освітні 

потреби; отримання лікувальних послуг; бізнес-подорожі тощо).  

Авторитетним джерелом для оцінювання рівня конкурентоспроможності країн світу в секторі 

подорожей і туризму є спеціальний звіт Всесвітнього економічного форуму. Звіт 2015 р. [16] містить 

порівняльний аналіз 141 країни світу за 14 окремими показниками, об’єднаними  в композитний Індекс 

конкурентоспроможності. Враховано сприятливість зовнішнього середовища для ведення бізнесу, туристичну 

політику держави, стан інфраструктури, забезпеченість природними і культурними ресурсами. До першої 

десятки країн-лідерів світового туризму потрапили 5 країн ЄС: Іспанія  – 1 місце, Франція  – 2 місце, Німеччина  

– 3 місце, Об’єднане Королівство  –  5 місце, Італія  –  8 місце. На жаль, цього року Звіт не надає інформацію 

про Україну взагалі.  

Провідні туристичні регіони ЄС. Логіка «гри масштабами» обумовлює необхідність наступного кроку 

– переходу на рівень регіонів у складі держав. З метою детального територіального аналізу Європейського 

Союзу, реалізації завдань регіональної політики було розроблено спеціальний стандарт NUTS (Номенклатуру 

територіальних одиниць для цілей статистики). Територіальна ієрархія NUTS складається з трьох рівнів. 

Геопростір ЄС-28 поділяється на: 98 регіонів рівня NUTS 1;  276 регіонів рівня NUTS 2; 1342 регіони рівня 

NUTS 3. Найчастіше використовуються операційні одиниці рівня NUTS 2. У табл. 4 наведено рейтинг 
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провідних туристичних регіонів ЄС рівня NUTS 2 за кількістю туристичних ночівель у поєднанні з ключовими 

характеристиками соціально-економічного розвитку цих регіонів.  

Таблиця 4  

Провідні туристичні регіони ЄС рівня NUTS 2 
№ Регіони та їхні коди Кількість 

туристичних 

ночівель 

(2014, млн.) 

Частка ночівель 

нерезидентів  

(2014, %) 

ВВП на душу населення  

за 2013 рік 

Рівень 

безробіття 

2014 (%) 
євро відносно 

середнього для 

ЄС-28 (%) 

1.  Канари  (ES70) 94,3 88,1 21400 80,5 32,4 

2.  Іль-де- Франс (FR10) 77,7 57,7 46600 175,0 9,7 

3.  Каталонія (ES51) 72,7 66,3 29400 111,0 20,3 

4.  Ядранська Хорватія 

(HR03) 

63,3 93,5 15400 58,0 17,2 

5.  Балеари (ES53) 63,0 91,2 26200 99,0 20,0 

6.  Венето (ІТН3) 61,9 66,8 29500 111,0 7,5 

7.  Андалусія (ЕS61) 57,3 50,8 18700 70,0 34,8 

8.  Прованс-Альпи-

Лазурний Берег (FR82) 

53,7 34,7 27200 102,0 10,0 

9.  Рона-Альпи (FR71) 47,3 28,5 28500 107,0 8,7 

10.  Внутрішній Лондон 

(UKI1) 

44,8 81,4 86400 325,0 7,4 

11.  Тоскана (ІТІ1) 43,2 53,7 28500 107,0 10,1 

12.  Валенсійська громада 

(ЕS52) 

40,3 48,8 21900 82,0 25,8 

13.  Емілія-Романья (ІТН5) 35,5 27,7 32000 120,0 8,3 

14.  Тіроль (АТ33) 34,5 90,4 35800 135,0 3,2 

15.  Ломбардія (ІТС4) 34,3 57,4 35700 134,0 8,2 

16.  Лангедок-Руссільон 

(FR81) 

33,7 23,7 21700 82,0 12,2 

17.  Верхня Баварія (ДЕ21) 33,1 30,9 45400 172,0 2,5 

18.  Аквітанія (FR61) 30,9 25,0 25000 94,0 9,0 

19.  Лаціо (ІТІ4) 30,8 67,1 31300 118,0 12,5 

20.  Берлін (ДЕ30) 28,6 43,7 30000 113,0 9,8 

Укладено за даними Євростату [12] 

 

До першої двадцятки потрапили по 5 регіонів Іспанії, Італії та  Франції, 2 – Німеччини, по 1 – Хорватії, 

Об’єднаного Королівства та Австрії. Провідні туристичні регіони ЄС суттєво відрізняються між собою за 

особливостями географічного положення. Вони розташовані на островах, морських узбережжях або у 

внутрішньоматерикових областях, у межах високоурбанізованих ареалів чи гірських районів з низькою 

густотою населення. Високий рівень розвитку туризму властивий як певним регіонам-«драйверам» 

європейської економіки (Внутрішній Лондон, Іль-де-Франс, Верхня Баварія, Тіроль, Ломбардія та ін.), так і 

регіонам, що за рівнем економічного розвитку суттєво поступаються середнім для ЄС-28 показникам 

(Ядранська Хорватія, Андалусія, Канари, Валенсійська громада, Лангедок-Руссільон).  

Рівень розвитку туризму не залежіть від масштабу території. Наприклад,  у 2014 р. кількість 

туристичних ночівель у Каталонії (площа території – 32,1 тис. км
2
) становила 72,7 млн., а в Болгарії (111 тис. 

км
2
) – 21,7 млн. або у 3,4 рази менше. Провідну роль відіграють  рівень територіальної концентрації унікальних 

природних та історико-культурних умов і ресурсів, забезпечення інфраструктурними об’єктами і мережами, 

висока якість послуг. Проте надмірний тиск потужних туристичних потоків на природні комплекси і місцевий 

соціум створює проблеми для певних регіонів і країн. Висока інтенсивність розвитку туризму (Мальта, Кіпр, 

Канари, Каталонія, Ядранська Хорватія, Венето та ін.) висуває на перший план завдання переходу на рейки 

стійкого або збалансованого розвитку галузі з урахуванням чинників економічного, соціокультурного та 

екологічного характеру. 

Доцільність використання європейського досвіду  в Україні. За роки незалежності органи державного 

управління туризмом неодноразово змінювались: Державний комітет України з туризму, Державний комітет 

молодіжної політики, спорту та туризму, Державний департамент туризму, Державна туристична адміністрація 

України, Державна служба туризму та курортів Міністерства культури і туризму України, Державне агенство 

України з туризму та курортів Міністерства інфраструктури України. Нарешті, постановою Кабінету Міністрів 

України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 10 вересні 2014 р. №442 

Державне агенство було ліквідовано, а його функції передано Міністерству економічного розвитку і торгівлі 

України. У складі останнього створено відділ розвитку туризму. Таким чином, спеціального центрального 

органу виконавчої влади в галузі туризму сьогодні в Україні не існує. Реорганізація державного управління 

супроводжувалась непослідовністю державної політики у сфері туризму та курортів, змінами функцій 

управління, хаотичною  кадровою роботою. Пріоритетність туризму залишається на папері.  
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В умовах децентралізації влади в Україні доцільно звернути увагу на досвід регіонального і локального 

управління туризмом, накопичений в Італії, Німеччині, Об’єднаному Королівстві, Польщі та інших державах 

ЄС. Варто повніше використовувати можливості, передбачені Європейською політикою сусідства – ініціативою 

«Східне партнерство» [9]. Самоорганізація та ініціатива суб’єктів туристичної діяльності, професійних 

асоціацій, місцевих громад, державно-приватне партнерство повинні супроводжуватись опануванням 

європейської моделі технічного регулювання в туристичній галузі. Угода про асоціацію між Україною та ЄС [8] 

передбачає реалізацію низки заходів у галузі туризму. Кабінет Міністрів України затвердив план заходів з 

імплементації Угоди про асоціацію [5]. Цим планом, зокрема, поставлено завдання: розробити проект Стратегії 

розвитку туризму та курортів до 2025 року та проектів державних цільових програм для реалізації Стратегії;  

підготувати та подати в установленому порядку пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про 

туризм»;  розробити технічний регламент "Про організовані туристичні подорожі, відпочинок з повним 

комплексом послуг та комплексні турне" відповідно до Директиви Ради ЄС від 13.06.1990 № 90/314/ЄЕС та 

національні стандарти як доказову базу до технічного регламенту; встановити постійний діалог з метою 

спільного представлення туристичних можливостей України, участі в освітніх програмах, проведення засідань 

робочих груп з туризму та інших заходів з державами - членами ЄС.  

Висновки і перспективи подальших розвідок. Таким чином, досвід країн і регіонів Європейського 

Союзу свідчить про унікальну універсальну роль туризму як потужного чинника економічного зростання, 

створення нових робочих місць, зміцнення здоров’я  широких верств населення, прогресу культури, розвитку 

мирних контактів між народами.  

Туристична діяльність в Україні може і повинна стати галуззю спеціалізації національної і регіональної 

економіки, привабливим видом малого і середнього бізнесу. В сучасних умовах необхідно приділити особливу 

увагу фаховим науковим дослідженням з таких пріоритетних напрямів: статистичного забезпечення розвитку 

туризму, зокрема обліку туристичних потоків; створення кадастрів природних та історико-культурних ресурсів 

для розвитку туризму та рекреації; визначення цільових географічних ринків за кордоном з метою просування 

національного туристичного продукту; розроблення стратегій і програм розвитку туризму та курортів на 

загальнодержавному і регіональному рівнях. 
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FACTORS OF REGIONAL INFRASTRUCTURE COMPETITIVENESS OF NATIONAL ECONOMY 

 

Abstract. This article analyzes the factors of regional infrastructure and its influence in shaping national 

economic competitiveness of our country. Тhe most important factors influencing the competitiveness heoregional 

infrastructurу are indicated. 
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Постановка проблеми. В умовах посилення глобалізації економіного, науково-технічного, 

соціального розвитку країн світової спільноти зростає роль факторів, що спрямовані на зміцнення міжнародної 

конкурентоспроможності України. Конкретні виміри міжнародної конкурентоспроможності нашої держави, 

безумовно, мають певні відмінності на різних георегіональних ринках товарів та послуг, на яких реалізуються 

вітчизняні продукти виробничої та нематеріальної сфери. На це впливає понад 300 чинників господарського, 

інноваційного, фінансового, організаційного, демографічного, маркетингового, ресурсного, географічного, 

політичного характеру. Серед них вагоме місце належить інфраструктурній складовій економіки України, яка 

синтезує базові галузі, які сприяють розвитку виробництв експортного профілю та розширенню їх товарних ніш 

на георегіональних ринках, передусім, у межах західноєвропейського ринкового простору. У данному контексті 

доцільно розглядати особливості формування георегіональної інфраструктурної конкурентоспроможності 

нашої країни. 

Аналіз досліджень та публікацій. Теоретико-методологічні аспекти розвитку конкуренції та 

міжнародної конкурентоспроможності країн світу досліджували такі вчені, як Ф. Браун, М. Гілберт, Ф. Ларрен, 

В. Лаунгарт, М. Портер, А. Сухіна, А. Тоффлер, Р. Фахмутдинов, Л. Антонюк, В. Будкін, В. Геєць, А. 

Гальчинський, Я. Жаліло, Г. Климко, Ю. Пахомов, Л. Петкова, А. Філіпенко, О. Швиданенко, О. Шнирков. 

Особливий інтерес викликають наукові праці В. Мироненка, Н. Нартова, С. Пирожкова, Л. Федулової, В. 

Чалого, Е. Шейніна, Б. Шмельова, які присвячені питанням розвитку міжнародної конкурентоспроможності 

України. 

Мета статті – висвітлити необхідність і важливість розвитку георегіональної інфраструктурної 

конкурентоспроможності національної економіки та фактори, що впливають на неї. 

Виклад основного матеріалу. Сучасні глобальні виклики до національних господарств визначають 

мету та механізми конкурентоспроможності георегіональної інфраструктури на світовому рівні як техніку 

національного оперування в геоекономічному просторі в цілях своєчасного перегрупування сил для виходу на 
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найбільш сприятливі умови формування і перерозподілу фінансових ресурсів. Сучасна геоекономічна модель 

світового господарства має за основу рівновагу стратегічних інтересів, баланс реально складених зон 

геоекономічного впливу, спрямованість на пошук таких варіацій цивілізаційного розвитку, які дозволили б 

досягти найбезпечнішого зіткнення техногенної моделі з іншими цивілізаційними парадигмами розвитку. 

Зважаючи на це, сучасне розуміння конкурентоспроможності економічної інфраструктури лежить в 

площині геоекономічних (виробничо-інвестиційних) моделей розвитку. Ці моделі ввібрали в себе інноваційну 

основу. Зауважимо, що інновації є природною властивістю та підгрунтям конкурентоспроможності 

георегіональної інфраструктури у сітовому просторі. Проте варто брати до уваги також забезпеченість 

вітчизняної економіки ресурсами. В умовах впливу глобалізаційних процесів ресурси інтернаціоналізуються і 

мають широкий спектр застосування (інтелектуальні, фінансові, трудові, виробничі, сировинні і енергетичні, 

організаційно-управлінські тощо). Саме на вільному і взаємоузгодженому доступі до цих ресурсів в цілях 

національного розвитку і повинна вибудовуватися георегіональна модель інфраструктурної 

конкурентоспроможності України. У цьому зв’язку варто, насамперед, уточнити зміст термінів «геоекономіка», 

«геоекономічний простір», які органічно пов’язані з поняттям «георегіон» та до певної міри відображають його 

економічний зміст. Їх слід віднести до понять, що неоднозначно трактуються представниками різних галузей 

сучасного наукового знання і мають ще досить низький рівень наукової розробленості. Адже геоекономіка як 

самостійне поняття виникло тільки в другій половині ХХ століття. Цей термін був введений Едвардом 

Лютваком, яким він позначав політику та стратегію, що застосовується для підвищення 

конкурентоспроможності держав, які залишаються основними елементами світової системи в нових умовах. 

Згідно ж з міркуванням К. Жана і П. Савони, «геоекономіка – це економічна політика, що йде на зміну – 

принаймні, у промислово розвинених державах – переважно військовій геополітиці минулого. Сама 

геоекономіка, її закони та механізми стають парадигмою адміністративно-правової організації держави» [11, с. 

119]. 

Слід зазначити, що сьогодні, не дивлячись на відсутність єдиної точки зору щодо геоекономіки та 

геополітики та питань їхнього протиставлення або підміни одне одним, існує нагальна потреба розглядати 

процеси світогосподарської системи саме через призму геоекономічного знання. Саме система нових 

геоекономічних орієнтирів дозволяє розробити практичні рекомендації та відповісти на поставлені глобальні 

питання. Відповіді, як ми вважаємо, лежать у площині геоекономіки та таких її ланок як економіка георегіонів. 

З використанням геоекономічних підходів відкривається широкий стратегічний простір: 

цілеспрямоване створення сприятливих геоекономічних ситуацій, включення георегіональних та національних 

структур у глобальну господарську систему, підключення до каналів перерозподілу світового капіталу, 

гармонізація національної господарської структури та ін., що закладає основи для успішного господарювання в 

глобальному економічному просторі [9, с. 61]. 

Трансформаційні процеси, що відбуваються в наш час безпосередньо і на георегіональному просторі 

спричинені наступними передумовами: науково-технічними факторами (перехід до нових наукомістких 

технологій виробництва), організаційними формами здійснення виробничо-господарської діяльності, межі якої 

виходять за національні кордони; фінансово-економічними факторами (лібералізація ринків капіталу, високий 

рівень концентрації та централізації капіталу тощо), інформаційними (виникнення та розвиток принципово 

нових систем отримання та обробки інформації), політичними (послаблення ролі держави та жорсткості 

державних кордонів), соціально-культурними (послаблення ролі національних традицій та подолання 

національної обмеженості) [7, с. 45]. 

У сучасних дослідженнях у сфері конкурентоспроможності георегіональної інфраструктури в 

світовому просторі, на наш погляд, має місце глибокий аналіз внутрішніх факторів, що визначають рівень 

конкурентоспроможності на рівні окремих держав, розвиток  конкуренції, і рушійних сил на різних стадіях 

здійснення міжнародних економічних відносин. Проте, в теорії М. Портера, яка представляє собою детальний 

аналіз конкурентноспроможності в рамках системи державних детермінант, не розкриті в достатній мірі 

питання переходу світової економічної системи на нову стадію свого розвитку. Вона відрізняється від всіх 

попередніх стадій за трьома основними показниками (табл. 1) [8, с. 88]: 

Таблиця 1 

Особливості трьох основних стадій розвитку ринкової економіки 

 ХІІ- початок ХІХ 

століття 

ХІХ-кінець 

ХХ століття 

кінець ХХ-століття 

теперішній час 

1 2 3 4 

Територіальний 

Рівень 

Місцевий/ 

регіональний 

Регіональний/ 

національний 

Регіональний/глобальний, 

але з окремими 

національними і  

Наднаціональними 

кластерами 

Головна 

організаційна 

форма 

Суміш феодалізма і 

вільного 

підприємництва: 

зародження державності 

Адміністративний/ієрархічний: 

економічні відносини в 

основі засновані на 

суперностях 

Капіталізм альянсів/ 

гетерархія економічні 

відносини, в основному 

засновані на товаристві 
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Продовження таблиці 1 

1 2 3 4 

Джерело 

першочергових   

накопичень  і 

форма ділової 

активності 

 

Земледілення: 

сільського і лісового 

господарства. 

Деякі види комерційної 

діяльності 

Машинне виробництво/ 

Фінансовий капіталізм: 

мануфактура 

Фінансовий 

капіталізм/стадія, 

заснована на знаннях: 

виробничих і споживчих 

умовах 

Джерело: складено авторами за матеріалами [8]
 

 

Наведенні у таблиці особливості трьох основних стадій розвитку ринкової економіки в умовах 

глобалізаційних зрушень у світовому господарстві набувають наступні ознаки. 

По-перше, георегіональні рамки господарських відносин, з точки зору розташування джерел сировини, 

розміщення виробництва і ринків збуту, поступово розширились з регіонального рівня до національного і 

наднаціонального, і набули глобального охоплення. Цей процес здобув назву глобалізації світової економіки, і 

виявився одним з найбільш яскравих процесів розвитку в світовій економіці, трансформуючи всю сучасну 

систему світогосподарського життя. Фахівці Міжнародного валютного фонду характеризують глобалізацію як 

зростаючу взаємозалежність всіх держав світу, що проявляється через зростання обсягів і різноманіття 

транскордонних операцій по товарах, послугах та міжнародних потоках капіталу, а також через прискорене і 

всеохоплююче розповсюдження всіх видів технологій [12, с. 32]. В цілому до основних ознак генезису 

глобальної економіки, які, в свою чергу, виступають геоекономічними факторами формування 

конкурентоспроможності георегіональної інфраструктури у світовому просторі, слід віднести наступні: 

 поглиблення і розширення меж, а також високий ступінь взаємозалежності транскордоних операцій; 

 високий ступінь мобільності природних ресурсів, знань, товарів і послуг; 

 підвищення ролі міжнародних корпорацій в процесах створення та розподілу національного багатства, 

збільшення кількості держав їх базування та приймаючих держав; 

 висока транскордонна мобільність ринків як фізичних, так і фінансових ресурсів, особливо ринків 

капіталів та валют; 

 високий ступінь інноватизації глобальної економіки; 

 швидке розповсюдження комп’ютерних технологій і електронної торгівлі, що повністю змінює характер 

транскордонних угод, особливо в сфері послуг. 

Процес формування георегіональної інфраструктурної конкурентоспроможності перебуває під впливом 

ряду факторів. Переважне значення серед них, на нашу думку, належить: а) діяльності транснаціональних 

корпорацій і масштабам їх операцій; б) трансформації структури ринкових відносин з ієрархічної до 

капіталізму альянсів; в)  зростанню значення інноватизації. Так, за останні двадцять років світова торгівля 

зростала випереджаючими темпами порівняно з зростанням промислового виробництва. За відповідними 

підрахунками від 1/3 до 1/2 несільськогосподарських товарів від 1/2 до 3/5 всіх потоків капіталу і технологій 

проходять в рамках внутрішньо фірмового обміну ТНК [13, с. 363]. 

Проте, незважаючи на те, що ТНК все краще переміщують нематеріальні активи між різними 

державами, вибір відповідного георегіону для їхнього створення і використання все більше визначається 

існуванням стійкої національної системи, яка б відповідала вимогам для створення складної наукомісткої 

продукції з великою часткою додаткової вартості в їх ціні. 

Важливою складовою георегіональної інфраструктури є організаційна структура її ринкових відносин. 

Вона поступово трансформується із ієрархічної структури в капіталізм альянсів. Незважаючи на те, що 

капіталізм альянсів зберіг ряд рис, притаманних ієрархічній структурі, його відмінною рисою виступає 

глобальне охоплення, при якому для досягнення відповідних результатів і відповідності умовам світового 

ринку, основним акціонерам необхідно проводити більш активне і  цілеспрямоване співробітництво [5, с. 73-

77]. Розвиток такого співробітництва  підтверджується, по-перше, збільшенням числа спільних підприємств; 

по-друге, встановленням більш чітких внутрішньо фірмових відносин; по-третє усвідомлення державами і 

компаніями необхідності об’єднувати свої зусилля при прийманні рішень в соціальних питаннях; по-четверте, 

на відміну від попередніх етапів світового розвитку, точніше від ремесла, капіталістичного виробництва, 

заснованого на машинному виробництві і фінансах, нова економічна система все більше і більше заснована на 

знаннях, чи на інтелектуальному капіталі [6, с. 137]. 

Перераховані характеристики нової економічної системи – глобалізація, стратегічні альянси, і 

трансформування знань в основний виробничий ресурс – здійснили істотний вплив на переосмислення ролі 

компаній (в першу чергу ТНК) і держав, а також процесу взаємозалежності між ними, що в свою чергу 

здійснює вагомий вплив на інформатизацію світового господарства і генезис конкурентоспроможності 

георегіональної інфорастуркутри в цілому. 

Необхідно відмітити, що неокласична теорія традиційно розглядала корпорації з точки зору найбільш 

ефективного використання існуючих у них трудових, матеріальних, і фінансових інфраструктурних ресурсів 

для виробництва будь-яких товарів чи послуг з найменшими витратами. Проте за сучасних умов, комерційний 

успіх і конкурентоспроможність ТНК все більше визначається можливостями до інновацій, до просунення 
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нових товарів на ринок, до покращення якості вже існуючих продуктів. Ці можливості залежать від 

правильності цілої низки стратегічних рішень, пов’язаних з вдалим вибором інфраструктури країни базування 

для виробництва та розвитку інших видів діяльності, та управління такими активами ТНК та ін. Вибір стратегії 

може включати як пряме інвестування ТНК в активи іншої держави (ПІІ), так і стратегічні альянси чи торгівлю 

[4, с. 20]. 

Зауважимо, що зміна ролі держав і ТНК в умовах глобалізації світового господарства та посилення 

співтовариства між коопераціями та різними суб’єктам світового господарства, призвела до перетворення 

людських знань в основний виробничий ресурс і одночасно в основну виробничу силу. Тільки знання 

дозволяють вибрати правильну стратегію розвитку, найбільш ефективно використати наявні у тому числі 

інфраструктурні ресурси, впровадити на ринок нову технологію. Їх частка в кількості нового товару, 

капіталізація прибуткової компанії постійно зростає в порівнянні з іншими задіяними ресурсами. Знання 

постають основою для конкурентної переваги компанії, яка полягає в серії правильних кроків. В силу того, що 

саме знання, а не виробничі чи фінансові ресурси, стають головною виробничою силою в економіці, багато 

західних та вітчизняних економістів, таких як Д. Даннінг, Д. Кантвелл, називають  сучасну економічну систему 

терміном “knowledge based economy” (економіка, «заснована на знаннях»). Як наслідок, відбувається генезис 

конкурентоспроможності георегіональної інфраструктури у світовому просторі, тобто, якщо регіон прагне 

посісти провідне місце у рейтингах за показниками розвитку, то потрібно робити акцент на розвитку 

інноваційної складової, яка ґрунтується на новітніх розробках та нових знаннях [10, с. 5]. 

Слід зазначити, що для визначення нового типу економічної системи в деяких західних наукових 

дослідженнях крім термінів “knowledge based economy” (економіка, «заснована на знаннях»), застосовується 

термін “information economy” (економіка, «заснована на інформації», чи «інформаційна економіка»). Сучасна 

господарська система являє собою саме «економіку знань», а не «інформаційну економіку», в якій 

найважливішим виробничим ресурсом суспільства стає не інформація, як відносно об’єктивна сутність, чи 

набір даних про той чи інший виробничий та технологічний процес, а знання, тобто інформація, «засвоєна 

людиною», що не існує поза її свідомістю [9, с. 342]. В багатьох визначеннх і теоретичних міркуваннях 

іноземних вчених існує твердження про те, що інформація та знання, виступають в якості опосередкованої 

виробничої сили (immediate productive force), тобто представляють собою ресурс, відмінний від традиційних 

умов виробництва, з одного боку своєю невичерпністю та безмежністю, з іншого боку неможливістю детально 

розрахувати витрати, пов’язані із створенням будь-якого «інформаційного» продукту. 

Наступною складовою інфраструктурної конкурентоспроможності георегіональної економіки виступає 

технологічний потенціал до інновацій. Тоді як значний дохід можна отримати, покращуючи інститути, 

створюючи інфраструктуру, знижуючи макроекономічну нестабільність або підвищуючи людський потенціал 

населення, прибутковість всіх цих чинників врешті-решт зменшується. Те ж саме стосується ефективності 

ринку праці і фінансів, а також ринку товарів і послуг. Тому в довгостроковій перспективі, коли прибутковість 

всіх інших чинників знижується, рівень життя можна підвищувати тільки за рахунок технологічних інновацій. 

Особливе значення інновації мають для економік, які наближаються до меж знань, тоді як можливість 

інтегрувати і адаптувати зовнішні технології починає зменшуватись. 

Варто зазначити, що інформація та знання виступають якісно різними категоріями, причому ці 

відмінності спостерігаються по цілому ряду елементів. Інформація, що один раз створена, доступна будь-якому 

широкому колу людей, а її засвоєння тією чи іншою людиною не передбачає її відчуження у кого б то не було. 

В свою чергу, знання, не існують в об’єктивній формі, доступні у своєму первинному стані та вигляді тільки їх 

творцю та не можуть бути вилученими у нього, і будь-яка їх передача змінює їх початкові якості, 

характеристики і властивості. 

Спеціальні людські знання спочатку існують окремо від виробничого процесу, потім вони можуть бути 

використані у виробничому процесі. Саме тут можна говорити про нові технології. Процес застосування нових 

технологій у виробничому процесі по суті і є інновацією. У данному зв’язку доцільно розглянути поняття 

«технологія» та «інновація» більш детально. В найбільш загальному вигляді під поняттям технологія розуміють 

сукупність знань (технічних або управлінських), які використовуються у виробничому процесі. З іншого боку, 

технологію варто розглядати як знання, що використовується в галузі промисловості. Частина цих знань 

реалізована у машинному та технологічному обладнанні, але значна частина міститься в людських вміннях, 

методах управління, організаційній структурі, інструментах роботи. Тому технологія існує в різних формах: у 

формі машин і споруд, у формі креслень, технічної документації, контролю і удосконалення якості, 

виробництва товарів (технологія продукту), у формі процесу (технологія процесу), та у формі менеджмент-

технології [2, с. 70]. 

Три останніх компоненти технології відіграють важливу роль у інфраструктурі георегіональної 

економіки. Технологія продукту відображається у спеціальних знаннях, які використовуються для виробництва 

будь-якого продукту: тобто інформація, яка визначає характеристики продукту і технологію його виробництва. 

Технологія процесу міститься у знаннях, які використовуються для отримання матеріалів і необхідних ресурсів, 

що забезпечать функціонування виробничих машин та споруд для виготовлення товарів. Менеджмент-

технологія ґрунтується на знаннях, які використовують для реалізації бізнес-процесів: вміння та навички 

управління, які нададуть можливості підприємству успішно конкурувати з іншими суб’єктами господарювання 

та ефективно використовувати свої ресурси. Існує три стадії розвитку технології: винахід, інновація 

(впровадження) та поширення (дифузія) [1, с. 65]. 
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Винаходом називають створення нового знання, яке може знайти застосування в бізнесі чи у 

промисловості. Винахід може бути революційним, наприклад, створення електричної лампочки, чи побутовим, 

як створення нового виду прального порошку. Інновацією вважають впровадження нового знання на ринок. 

Більшість винаходів ніколи не впроваджуються на ринок, так як не досягають стадії комерціалізації. 

Слід зазначити, що уявлення про технологію ґрунтувалося на припущенні, що процес передачі і 

розповсюдження технологій відносно простий процес. Ефективне використання технологій та економічний 

розвиток держави в контексті інфраструктурного забезпечення залежить, головним чином, від наявності 

«уречевлених» інвестицій, при яких технології передаються у відповідній формі: у формі нового спорудження, 

патентних прав, креслень та інше. Різниця існує у двох різних підходах. Протекціоністський підхід передбачав 

промислово-технічний розвиток за протекціоністськими бар’єрами; неокласичний підхід підтримував таку ідею 

розвитку в умовах ринкового розподілу ресурсів, свободи торгівлі та міжнародних інвестиційних потоків. 

Обидві теорії ґрунтуються на припущенні що держави-реципієнти (в основному – це країни, що розвиваються) 

отримують і починають використовувати як інфраструктурні ресурси закордонні технології без особливих 

зусиль з їхньої сторони. По цій причині країнам, що розвиваються, часто нав’язується стандартна стратегія 

розвитку. 

Таким чином, головна увага приділялася засобам передачі технології, їх перевагам та недолікам. 

Головним недоліком було те, що недостатня увага приділялась процесам: навчання та впровадження будь-якої 

технології, передачі та застосування технології на практиці, розробці організаційної структури управління і 

структури апарату управління, накопичення досвіду по впровадженню та інше. 

В умовах протекціонізму імпортозаміщення призвело до зниження конкуренції та зниженню мотивації 

до проведення нових досліджень і, як наслідок, до технологічної неефективності та відставанню по всіх 

показниках суспільного розвитку держави по відношенню до світової спільноти. Лібералізація сприяла 

технологічному розвитку в державах з потужною початковою інфраструктурною базою для засвоєння нових 

технологій, але в інших, де такої бази не було, чи були нераціонально визначені орієнтири технологічного 

розвитку, навпаки, перешкоджала. Таким чином, є всі підстави припустити, що технологічні лідери у 

розвинутих країнах вибрали інші стратегії розвитку своїх держав, відмінні від класичних стратегій свободи, 

торгівлі та імпортозаміщення. Сучасні дослідження доводять, що технологія продається зовсім не так, як 

продаються інші товари, що мають конкретні фізичні параметри; вона також не передається сама по собі, коли 

компанії долучаються до більш досконалої системи знань. У різних технологій існують так звані «неявні 

елементи», тобто досвід побудови організаційної структури і структури управління, досвід по впровадженню та 

інше, оволодіння якими потребує певних зусиль. Данний процес набуває розвитку при накопиченні інформації і 

досвіду її використання. Це означає, що засвоєння нових знань неможливе без наявного досвіду, та залежить від 

вибраної стратегії. 

Таким чином, на шляху інфраструктурного технологічного розвитку стоять значні координаційні 

проблеми та зовнішні фактории. Зокрема, ще не сформовані в повній мірі регіональні ринки, недостатні 

кумулятивні ефекти. Існують і більш серйозні проблеми, з якими стикаються підприємства в процесі 

впровадження нових технологій, передусім це проблеми навчання. Для освоєння нових технологій необхідні 

відповідні навички, значні зусилля, інституційні зміни в економіці. Навіть в промислово розвинутих країнах 

існує проблема розповсюдження технологій. У країнах, що розвиваються, ця проблема є більш гострою. Саме 

тому 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 георегіональної 

інфраструктури в цілому. Компанії можуть просто не осилити  супутні витрати, чи не зуміти організувати 

співробітництво з підприємствами-постачальниками новітніх технологій та послуг інформаційно-навчального 

характеру.  

Процес впровадження нових технологій як передумови підвищення міжнародної 

конкурентоспроможності, зокрема, вітчизняних товарів на георегіональних ринках, також не є універсальним. 

Для цього процесу необхідно постійне вдосконалення та всебічний розвиток відповідної інфраструктури, всіх 

видів інтелектуального капіталу, а також допоміжних організаційних закладів. Без цього регіони ризикують 

назавжди залишиться на самому низькому рівні технологічного розвитку, при якому їхня 

конкурентоспроможність буде визначатися простими монтажними роботами чи обробкою сировини, що 

базується на дешевій робочій силі. За умови необґрунтованого зростання заробітної плати робітників у країнах, 

що входять до даних регіонів, вони втратять свої конкуренті переваги. Таким чином, як тільки країни, що 

розвиваються, освоюють прості елементи технологічного процесу, їм необхідно відразу же почати засвоювати 

більш складні інноваційні технології для того, щоб розвивати свою конкурентоспроможність. Потрібно 

зазначити, що даний процес не завжди протікає лінійно. На кожній стадії процесу навчання необхідні нові 

знання, навички, матеріальна та організаційна інфраструктура. Проте, з кожною новою стадією 

інфраструктурного розвитку у регіоні з’являються нові перспективи.  

В свою чергу, інновація являє собою нововведення в галузі техніки, технології, організації праці та 

управління, заснована на досягненні науки і попереднього досвіду, а також використання цих нововведень в 

різноманітних галузях інфраструктурної господарської діяльності. Зокрема, ЮНКТАД не дає прямого 

визначення інновацій, але відмічає «інновацію активності», під якою розуміється створення і розповсюдження 

нових знань і технологій [14, с. 153]. 
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Іннновація в широкому розумінні слова включає покращення технології та вдосконалення способів і 

методів реалізації поставлених завдань. Йдеться про те, що інновації можуть виражатися в оновленні та в зміні 

товарного продукту чи виробничого процесу, нових підходах до розвитку інноваційної інфраструктури, 

маркетингу, новій концепції у сфері конкуренції, у тому числі і на георегіональних ринках. 

Як фактор досягнення інфраструктурної конкурентоспроможності георегіональної економіки, інновація 

виступає процесом застосування нових технологій у виробництві з метою збільшення своїх конкурентних 

переваг шляхом випуску нової продукції, реорганізації виробничих процесів, більш ефективного використання 

факторів виробництва внаслідок впровадження нових методів та знань. Важливо не тільки оновити 

інфраструктуру, технологію виробничого процесу, але завчасно побачити передумови для оновлення та швидко 

здійснити цей процес. В цілому, інновації доцільно умовно розділити на: інновацію продукту, тобто 

виробництво нових товарів і послуг; інновацію процесу, тобто покращення виробничого процесу шляхом 

впровадження нових знань. 

На думку західних економістів, таких як Д. Данінг, Д. Катвелл, Д. Арчібугі, в умовах трансформації 

поняття «технологія», технологічний та інноваційний розвиток стають дуже близькими, практично 

ідентичними поняттями, принаймні, по відношенню до виробничих систем. Виключеннями можуть бути лише 

фінансові та маркетингові інновації [11, с. 119]. 

Незважаючи на те, що поняття технологія і інновація є близькими за змістом, на нашу думку, саме 

інновація виступає одним з геоекономічних факторів конкурентоспроможності георегіональної інфраструктури. 

Це підкреслює важливість процесу комерціалізації знань, що збільшують ефективність використання нових 

технологій, а також ефективність використання факторів конкурентоспроможності. Передумови цього слід 

вбачати в переході світової економіки на якісно новий етап свого розвитку. Йдеться, насамперед, про стадію 

«засновану на знаннях». При цьому знання виступають необхідною базою для інновацій, але самі по собі не є 

фактором конкурентоспроможності. 

Зважаючи на зміни, що відбуваються у функціонуванні світогосподарського простору під впливом 

досліджених процесів, вимагають обґрунтування головні інфраструктурні чинники забезпечення 

конкурентоспроможності в контексті глобальних прогресивних тенденцій та розробки на їх основі адаптивної 

національної стратегії ефективного функціонування в глобальному економічному середовищі. При визначенні 

інфраструктурних пріоритетів розвитку в контексті глобальної конкуренції та інших факторів глобального 

характеру необхідним стає прогнозування не лише внутрішніх конкурентних можливостей георегіону, а і 

зовнішнього світового середовища його існування. Саме це середовище стає орієнтиром для георегіональної 

інфраструктури і у відповідності з ним  повинна будуватися стратегія розвитку. 

У цьому зв’язку треба відмітити, що екзогенні фактори в сучасних умовах є невід’ємною складовою 

використання конкурентних переваг георегіональної економіки. Зовнішні фактори об'єктивні і без їх реалізації 

остання не забезпечить собі відповідного конкурентного місця у світогосподарському просторі. Тож, головним 

компонентом стратегії держав, галузей, підприємств, представників малого та середнього бізнесу стає заняття 

конкурентної позиції на георегіональних, а в більш широкому масштабі – на глобальному ринку. Тому для всіх 

інфраструктурних конкурентних стратегій, що претендують на значимість у світі, важливою стає так звана 

геоекономічна рамка, яка характеризується наступним. По-перше, тут зовнішні стратегії домінують над 

внутрішніми. Причому завданням окремих людей, підприємств, організацій і цілих країн постає не стільки у 

стягуванні до себе зовнішніх процесів, скільки включення у світовий «мейнстрім», заняття в ньому певної 

позиції. 

По-друге, управління розвитком у нових умовах вимагає нових технологій управління та нових 

ключових компетенцій для керівників. В ХХІ столітті формується економіка, у якій конкуренцію виграє не той, 

хто збирає в одному місці всі необхідні для виробництва у тому числі інфраструктурні ресурси, а той, хто зуміє 

їх найбільш ефективно організувати, делегувавши виконання технологічних операцій іншим особам, що 

забезпечують більш високу якість і меншу ціну в порівнянні з аналогічними продуктами [3, с. 46]. 

Завдяки глобалізації та інформаційно-комунікаційним технологіям інфраструктурні ресурси стають 

дедалі більш мобільними, а це означає, що для будь-якого регіону поряд з потенційними загрозами 

розширюються можливості щодо економічного розвитку. Ці фактори значно підвищують вимоги до сучасної 

георегіональної політики. Відповідно, має бути сформований адекватний комплекс державних механізмів, які є 

дієвими чинниками економічного розвитку регіонів, та, зокрема, інфраструктурних механізмів їх 

стимулювання. 

Висновки. До стратегічних факторів забезпечення конкурентоспроможності георегіональної 

інфраструктури в глобальному економічному просторі слід віднести наступні. По-перше, підвищення 

продуктивності праці за рахунок матеріально-технічних, організаційних та соціально-економічних факторів. 

По-друге, розбудову інститутів глобальної конкуренції. Як вже зазначалось раніше, для оптимальної адаптації 

до умов глобальної конкуренції кожній державі необхідно створити відповідне інфраструктурне та 

інституційне середовище, яке здатне допомогти економіці в протистоянні зовнішній конкуренції при виході на 

ринки. По-третє, інформатизацію економіки, бізнесу, державного управління. Розвиток і поширення 

інформаційних та телекомунікаційних технологій впливає на структуру економіки, темпи економічного 

зростання, ефективність і конкурентоспроможність країн та бізнесу. По-четверте, інноваційність, що 

реалізується через інтелектуалізацію та інвестиції в людський капітал, як одну з передумов забезпечення 

інфраструктурної конкурентоспроможності георегіональної економіки. По-п’яте, екологізацію інфраструктури 
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та виробництва. Пріоритетними напрямами тут повинні стати: зниження енергоємності виробництва; 

раціональне використання природних ресурсів; зменшення негативного впливу їх використання на навколишнє 

середовище. По-шосте, створення нового формату інфраструктурних стосунків держави та бізнесу. Взаємодія 

бізнесу і влади у інфраструктурній сфері повинна відображати інтереси суспільства та виступати пріоритетним 

чинником стійкого розвитку країни. В цьому напрямку рух мав би бути взаємним та безперервним і базуватися 

на виваженій мотиваційній конструкції. Одним з базових елементів цієї конструкції має стати повноцінна 

інституалізація державно-приватного партнерства, в якості стратегічного орієнтира дедалі більше визначається 

зростання георегіональної інфраструктурної конкурентоспроможності національного господарства. 
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Вступ. Економіка країн африканського континенту формувалась головним чином у результаті 

діяльності колоніальних адміністрацій та приватних іноземних компаній як додаток до економіки метрополій. 

Сучасний її стан визначається впливом різноманітних зовнішніх факторів. Тож, аналізуючи показники й 

проблеми розвитку господарства в цьому регіоні, ми маємо в значній мірі брати до уваги, поряд із обставинами 

національного рівня, кон'юнктуру та довгострокові тенденції, властиві світовій економіці й міжнародним 

економічним відносинам. Багаточисельність країн континенту та спільність більшості їхніх економічних 

проблем зумовлюють узагальнений підхід до викладення матеріалу. При цьому виділяються два субрегіони: 

Північна Африка та Африка на південь від Сахари. Більшість африканських країн — невеликі, слабкі в 

економічному відношенні держави з невеликою кількістю населення і мало освоєними природними ресурсами. 

Ці країни здебільшого економічно залежні від своїх колишніх метрополій. Економічний розвиток африканських 

країн характеризується нерівномірністю, нестабільністю, широкомасштабними кризовими явищами як суто 

господарського походження, так і спричиненими політичними факторами. 

Актуальність теми полягає в тому, що соціально-економічна модернізація Африканського континенту 

обтяжена успадкованою від колоніалізму економічною відсталістю країн, відсутністю достатнього власного 

потенціалу економічного розвитку — фінансових ресурсів, кваліфікованої робочої сили, технологій, 

внутрішнього ринку та ін. Додаткові труднощі створює стрімке зростання населення. Сьогодні на частку 
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Африки припадає 11 % населення Землі й лише 5 % світового виробництва. У перші півтора десятиліття 

політичної незалежності, завдяки сприятливій кон'юнктурі на світових ринках сировини, а також значному 

обсягу зовнішніх кредитів на хвилі національного підйому в регіоні були досягнуті певні економічні успіхи. 

Проте, незважаючи на енергійні заходи з лібералізації інвестиційного клімату, обсяг зовнішнього капіталу, що 

надходить у регіон, досі залишається недостатнім.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження розвитку країн африканського континенту 

здійснює широке коло вітчизняних і зарубіжних науковців, таких як: Я. Жаліло, Шаров О.М., А. Заєць, 

О. Кочур, М. Десаї, М. Демура, Седерлінг Л., Рогофф К., Рейнхарт К., Гельбард Е., Лейте С., Коу Д., 

Хоффмайстер А. й інші.  

Високо оцінюючи внесок зазначених науковців у розробку досліджуваної проблематики, необхідно 

зауважити, що більшість авторів передусім приділяють значну увагу дослідженню можливостей розміщення 

міжнародного капіталу, але проблеми індустріалізації африканського континенту досліджені слабко. 

Постановка задачі. Метою дослідження є аналіз сучасного стану розвитку країн африканського 

регіону та розгляд можливих напрямків покращення економічної ситуації. При дослідженні застосовано 

методи: наукової абстракції, системного аналізу, синтезу, логічної дедукції, теоретичного узагальнення, 

порівняння, уявного експерименту, моделювання та екстраполяції. 

Результати. На сьогоднішній день Африканський континент став полем суперництва провідних країн 

Заходу — США, Франції, Великої Британії, Японії. Будучи економічно найменш розвинутим регіоном світу з 

обмеженими можливостями для високоприбуткових інвестицій у промисловості, Африка привертає увагу цих 

країн передусім своїми унікальними природними багатствами. Левова частка інвестицій спрямовується в 

розробку сировинних ресурсів континенту. Прагнучи забезпечити своє виробництво сировиною, західні країни 

концентрують капіталовкладення в півтора десятка країн регіону, які мають значні запаси нафти, металургійної 

сировини, урану, алмазів, та інших цінних матеріалів, сприятливі кліматичні умови для ведення плантаційного 

господарства. 

Текстильна промисловість Нігерії раніше створювала  робочі місця для більш ніж 350000 людей, а 

зараз лише десяту частину цієї кількості, що демонструє проблему деіндустріалізації в Африці, яке відбулося 

протягом десятиліття швидкого економічного зростання, зумовленого високими цінами на сировинні товари. За 

останні 15 років африканські країни на південь від Сахари показували економічне зростання в середньому 

близько 5% на рік. В значній мірі їм допоміг сировинний бум, який був викликаний, зокрема, в результаті 

швидкої урбанізації в Китаї. Із сповільненням економіки Китаю, ціни на багато сировинних товарів, що 

добуваються в Африці впали знову. Мідь, наприклад, тепер продається вдвічі дешевше, ніж під час піку. Це, у 

свою чергу, сповільнює зростання Африки: МВФ вважає, що темп зростання впаде до 4 % цього року, що, на 

думку багатьох, призведе до повторення споживацького буму і краху. Однією з головних причин для 

занепокоєння є те, що обробна промисловість Африки не виграла від буму. 

Економічна комісія ООН для Африки (ЕКА), яка публікує велику доповідь про індустріалізацію в 

Африці в наступному місяці, вважає, що з 1980 по 2013 внесок африканського виробничого сектора до 

загальній економіки континенту фактично зменшився з 12% до 11%, і займає найменшу частку у порівнянні з 

будь-яким регіоном, що розвивається (Рис.1) [8].  

 
Рис. 1. Зайнятість по секторам економіки в Африці. 

Джерело: [8]. 

Крім того, в більшості країн Африки на південь від Сахари, частка виробництва впала за останні 25 

років. Порівняння Африки та Азії вражає. В Африці виробництво забезпечує трохи більше 6% всіх робочих 

місць, і цей показник практично не змінився протягом більш ніж трьох десятиліть з 2008 В Азії показник зріс з 

11% до 16% за той же період (Рис. 2) [8]. 
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"Назвіть будь-яку країну в Африці, і десять років тому я міг би знайти там фірми світового класу," 

говорить Джон Пейдж з Інституту Брукінгса, спів автор книги про африканське виробництво. "Проблема в 

тому, що два роки потому, я повернувся назад і побачив лише ті ж самі компанії. Для порівняння, у Камбоджі 

або В'єтнамі я б повернувся та знайшов там 50 нових фірм". 

Багато країн проходять процес деіндустріалізації під час економічного збагачення. Зростання у сфері 

послуг, наприклад у секторі розваг, допомагає зменшити частку виробництва у господарстві країни. Але багато 

африканських країн зменшують виробництво, хоча їх економіки все ще бідні, втрачаючи таким чином шанс 

отримати прибутки від переміщення працівників з аграрної сфери до більш високооплачуваних позицій на 

фабриках.  

Передчасна деіндустріалізація відбувається не тільки в Африці. В інших країнах, що розвиваються 

також спостерігається уповільнення зростання кількості заводів частково через те, що високий технологічний 

розвиток зменшує потребу у низькокваліфікованій робочій силі. "Виробництво сталі тепер є менш 

трудомістким", говорить Маргарет Макміллан з університету Тафтс. Це означає, що африканським компаніям 

стає все важче створювати робочі місця в такому ж темпі, в якому азіатські фірми створювали з 1970х років. 

 
Рис. 2. Частка країн у загальносвітовому експорті. 

Джерело: [8]. 

 

Тим не менш, здається деїндустріалізація має значний вплив на країни Африки. Частково це 

спричинене тим, що слабко розвинена інфраструктура значно підвищує вартість виробництва. В 2010 році 

Африканський банк розвитку виявив, що електроенергія – значна стаття витрат для кожного виробника, в 

Африці коштує в середньому в три рази вище, ніж навіть у Південній Азії.  Погані дороги і переповнені порти 

також підвищують вартість переміщення сировини і відвантаження готової продукції. 

Іншим недоліком Африки, як не дивно, є наявність великої кількості природніх ресурсів. Бум цін на 

сировинні товари протягом останнього десятиліття принесли з собою «голландську хворобу": економіки, що 

отримують вигоди від експорту нафтопродуктів, підвищили курси своїх валют, завдяки чому імпорт таких 

товарів як автомобілі та холодильники стає дешевшим, але виробництво та експорт власної продукції стає 

дорожчим (Табл. 1). 

Ще одною завадою на шляху розвитку Африки є її розташування. Ряд країн Східної Азії досягли успіху 

використовуючи парадигму «літаючих гусей»: головна країна створює приклад для наслідування. Вперше це 

відбулося у 1970х роках, коли Японія перемістила своє трудомістке виробництво до Тайваню та Південної 

Кореї. Але Африка, здається, втратила свій шанс. Легка промисловість Китаю переміщується до сусідніх 

Бангладешу та В’єтнаму, а не до далекої Африки, не зважаючи на велику кількість дешевої робочої сили. Таким 

чином, економічне зростання Африки відбувається не за рахунок експортно-орієнтованого виробництва.  

Тим не менш, у деяких африканських країнах спостерігається зворотна тенденція. Виробництво Ефіопії 

зріс в середньому більше ніж на 10% на рік у період з 2006-14, частково за рахунок іноземних інвесторів. 

Індустріалізація Ефіопії відбувається за рахунок співробітництва з садівничими компаніями з Нідерландів, 

шкіряними та текстильними компаніями з Китаю та Туреччини. На разі поширюється співробітництво з 

фармацевтичними компаніями Німеччини та Швеції [3]. 

Ха-Джун Чанг, співавтор доповіді ЕКА, стверджує, що відносний успіх Ефіопії прийшов завдяки 

цілеспрямованої політики. Бідним країнам часто важко вирішити, чи слід поширити свою нову інфраструктуру 

або сконцентруватися на найбільш перспективних напрямках. Замість того, щоб провести електроенергію по 

всій країні, Ефіопія зосередилася на будівництві електричних і транспортних зв'язків з своїми індустріальними 

парками. Доцільним також було залучення компаній, пов’язаних з індустріями, що вже присутні в країні. 

Завдяки тому, що фірми купують сировину у місцевих виробників, підвищується якість місцевої продукції, 

тому що іноземні фірми відправляють до місцевих своїх менеджерів та технічних фахівців. Це допомагає їм 

створювати більш конкурентоспроможні товари [2]. 
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Таблиця  1  

Найбільші статті експорту різних країн, що розвиваються. 

 
Джерело: [4]. 

 

Але прогресує не лише Ефіопія. Танзанія, де промислове виробництво зростало на 7,5% щорічно, 

починаючи з 1997-2012, добивається входження китайських і сінгапурських фірм одягу на свій ринок і почала 

будувати свій перший мегапорт та індустріальний парк в минулому місяці. Руанда залучає інвестиції від Хелен 

Гаєм, жінки, що створила найуспішнішу фірму взуття в Ефіопії. Її швейна фабрика планує найняти 1000 

працівників до кінця року [6]. 

Тим не менш, заводи не створюють навіть і близько достатньо робочих місць для мільйонів молодих 

людей, що рухаються в міста щороку. Більшість з них в кінцевому підсумку працюють на підприємствах з 

низьким рівнем продуктивності, таких як магазини чи ресторани. Африка складає лише 2% світового попиту. 

Для того, щоб швидко зростати, африканським країнам необхідно перемістити виробництво до більш 

продуктивних сфер промисловості. Без рішучих дій, вони ризикують ще одним втраченим десятиліттям. 

Висновки. В деяких країнах Африки розроблюються і впроваджуються в життя програми модернізації 

національної економіки. Однак, для більшості країн міжнародна спільнота повинна надати свій досвід і 

матеріальну допомогу для створення умов переходу до ринку. Майбутнє Африки та її місце в світовому 

господарстві залежить від багатьох обставин. По-перше, від того, як швидко і наскільки ефективно урядам і 

народам цього континенту вдасться подолати тенденції розпаду та соціального хаосу, а деяким країнам — 

перетворити параекономіку в нормально функціонуючу економіку зі сталим розвитком. По-друге, від дій 

світового співробітництва, що представлені міжнародними організаціями, фінансовими інститутами. По-третє, 

від появи в Африці лідерів, що володіли б авторитетом, здатністю вести за собою суспільство в будь-яких 

умовах, що розуміли б африканські реальності з врахуванням глобальних змін. Дотримуючись даних обставин, 

необхідно приділяти більше уваги розвитку сільськогосподарських районів у сільськогосподарському 

виробництві, при цьому цінова політика і стимулювання інвестиційної діяльності дрібних фермерів повинна 

підкріплюватись інституціональними й структурними реформами. Важливо посилити контроль з попередження 

порушень навколишнього середовища і спустошування земель. Необхідно розв'язати проблеми неефективних 

державних підприємств і скасувати бюрократичні процедури в державному секторі економіки. Можливе 

здійснення приватизації у випадках, коли це обгрунтовано з фінансової точки зору й прийнятне в соціальному 

аспекті. Необхідно підвищити роль соціального захисту та відновити потік фінансових надходжень з державних 

і приватних джерел в країни Африки. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі міграція населення є важливим елементом глобалізованого 

світу. В умовах швидкої активізації міжнародної мобільності людей зростає значення регулювання міграційних 

процесів. З кожним роком чисельність українських трудових мігрантів збільшується. Україна по праву 

вважається однією з найбільших країн-донорів трудових ресурсів, тому це дуже актуально. 

На жаль, сьогодні негативні наслідки трудової міграції в Україні перекривають усі позитивні ефекти, 

викликані міграційними процесами: погіршується демографічна та соціальна ситуації в країні, зменшується 

кількість висококваліфікованих трудових кадрів, мігранти з нашої держави, більшість яких є нелегальними, 

зазнають експлуатації і т.д. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незважаючи на зростання кількості публікацій з загальних 

проблем міграції населення, спеціальних досліджень різних аспектів міграції, недостатньо вивченими 

залишаються багато аспектів міграційних процесів, які відбуваються як на міжнародному рівні, так і на 

локальному. Тим більше рідкісні роботи присвячені вивченню міграційних процесів в умовах глобалізації. У 

той же час було б несправедливо не згадати найбільш відомі роботи, які з'явилися в кінці 90-х років, зокрема 

фундаментальну  роботу В.А. Іонцева, присвячену вивченню теорії та історії міжнародних міграцій. Значний 

внесок у вивчення внутрішніх міграцій внесли такі дослідники як: Л.Л. Рибаковський, Ж.А. Зайончковська, 

В.А. Іонцев, Є.С. Красінець, Г.С. Вітковська, В.Г. Гельбрас, А.С. Панарін, О.Д. Воробйова, І.М. Мерфорт. 

Широке коло проблем міжнародної міграції, що стосуються більш вузьких аспектів, наприклад, 

проблем трудової міграції, ринку праці, безпеки відображені в роботах М.І. Баранник, В.Р. Вестфаль, А.І. 

Долгова, П.Я. Бакланова, А.В. Мосейкина, М.В. Москвіна, О.А. Назарової, О.А. Плакса, А.В. Топіліна, Б. Гхош, 

В.І. Переведенцева, Т.В. Черевичко, Р. Епплеярд, Б.С. Хорева, Н.В. Тарасової, Т.А. Демченко, Л.Л. 

Рибаковського, Ж.А. Зайончковської, В.Г. Гельбрас, С.В. Рязанцева.  

Мета даної статті: проаналізувати динаміку та структуру міжнародної міграції робочої сили України. 

Виклад основного матеріалу досліджень. Значним надбанням демократизації суспільства після 

здобуття Україною незалежності стало забезпечення безперешкодного та вільного переміщення громадян. 

Одним із проявів глобалізації як домінуючої тенденції в сучасних міжнародних відносинах є, безперечно, 

міжнародна трудова міграція. У ХХІ ст. вплив трудової міграції на життєдіяльність українського суспільства 
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значно посилився. На сучасному етапі трансформації економіки України наша країна перебуває в переліку 

держав, які активно беруть участь у міжнародних міграційних процесах.    

На даний момент Україна виступає однією з найбільших держав-донорів трудових ресурсів у Європі. 

Зовнішня трудова міграція є об’єктивною реальністю сьогодення. Кризові умови перехідного періоду, у яких 

відбувалося формування міграційних потоків, були пов’язані з низькою заробітною платою у всіх секторах 

економіки, зростанням вимушеної неповної зайнятості та безробіття, а також поширенням бідності й високим 

рівнем майнового розшарування населення. Початок економічного зростання ознаменувався поліпшенням 

ситуації на ринку праці, підвищенням рівня життя населення. Проте, на жаль, більшість показників соціально-

економічного розвитку залишаються далекими від європейських стандартів, спостерігається значний розрив у 

рівнях оплати праці в зарубіжних країнах та Україні. Саме це і спонукає наших співвітчизників шукати роботу 

за кордоном. 

За період 2010-2014 років громадяни України виїздили за кордон 106 458 220 разів, з яких у 2010 році – 

17 741 304 рази, або 16,7 %, у 2011 році – 20 336 255 разів, або 19,1 %, у 2012 році – 21 755 162 рази, або 20,4 %, 

у 2013 році – 23 989 047 рази, або 22,5 % та у 2014 році - 22 636 452 рази, або 21,3 % (табл. 1). 

Таблиця 1  

Аналіз виїздів громадян України за кордон у 2010-2014 роках 

 Мета поїздки 

 

Кількість виїздів 

 2010 рік 

 

2011 рік 

 

2012 рік 

 

2013 рік 

 

2014 рік 

  службова 

 

866 014 

 

897 127 

 

362 631 

 

275 151 

 

170 720 

 питома вага, % 

 

4,88 

 

4,41 

 

1,67 

 

1,15 

 

0,75 

  туризм 

 

1 275 398 

 

1 590 182 

 

641 836 

 

354 840 

 

201 541 

 питома вага, % 

 

7,19 

 

7,82 

 

2,95 

 

1,48 

 

0,89 

  приватна 

 

15 038 622 

 

17 285 834 

 

20 428 369 

 

23 131 296 

 

22065 410 

 питома вага, % 

 

84,77 

 

85,00 

 

93,90 

 

96,42 

 

97,48 

  обслугов. персонал 

 

560 821 

 

562 319 

 

321 794 

 

227 192 

 

198 781 

 питома вага, % 

 

3,16 

 

2,77 

 

1,48 

 

0,95 

 

0,88 

  військов. службов. 

 

449 

 

793 

 

632 

 

568 

 

0 

 питома вага, % 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 Всього 

 

17 741 304 

 

20 336 255 

 

21 755 162 

 

23 989 047 

 

22 636 452 

 Примітка. Складено автором за даними ДМСУ. 

 

Як видно із наведеного аналізу поїздок за кордон, найбільше громадяни України виїздять за кордон з 

приватною метою. Питома вага кількості таких поїздок у загальній кількості поїздок за кордон збільшилася із 

84,8 % у 2010 році до 97,48 % у 2014 році. 

Натомість динаміка інших видів поїздок була дещо іншою. Так, у 2011 році кількість поїздок за кордон 

з метою туризму та у службових цілях зросла порівняно з 2010 роком, а вже у 2012-2014 роках їх кількість 

значно знизилась. Зокрема, кількість службових поїздок у 2014 році була меншою від показника 2010 року 

більш ніж у 5 разів, кількість туристичних поїздок – у понад 6 разів, у якості обслуговуючого персоналу – у 2,8 

рази. 

Аналогічним чином розвивалася і динаміка географії поїздок громадян України. Так у 2010 році 

громадяни України виїздили до 109 країн світу, у 2011 році – вже у 112 країн, у 2012 році – до 106, у 2013 році 

– до 102 країн та у 2014 році – до 98 країн. 

Аналіз країн відвідування громадянами України, кількість поїздок до яких знаходиться у межах 100 

тис. на рік, засвідчив, що, незважаючи на зменшення географії поїздок за кордон у 2012-2014 роках, у громадян 

України виробився усталений попит щодо відвідування певних країн світу. 

Найбільш відвідуваними країнами світу для громадян України були Росія та Польща. За кількістю 

поїздок у 2010-2012 роках першість тримала Російська Федерація, але у 2013 році на перше місце вийшла 

Республіка Польща. У 2014 році Польща зберегла свої статистичні позиції, випередивши Росію за кількістю 

виїздів на 1 429 228 або на понад 5 %. 

Аналіз поїздок громадян України за кордон за відібраними для аналізу країнами світу засвідчив 

наступну їх географію. У 2010-2014 роках громадяни України найчастіше виїжджали до республік колишнього 

СРСР – Росії, Білорусі та Молдови. Проте їх кількість хоч і зростала щорічно, але за питомою вагою у загальній 

кількості постійно знижувалася: у 2010 році − 48,2 %, у 2011 році – 47,2 %, у 2012 році – 46 %, у 2013 році – 

43,4 % та у 2014 році – 38,7 %. 

Друге місце за кількістю поїздок громадян України за кордон у 2010-2014 роках займали країни-члени 

ЄС. 

Натомість кількість відвідувань громадянами України Австралії, країн Азії та Африки у 2010-2014 

роках сукупно не перевищувала десятивідсоткового бар’єру. 

При цьому країни Північної та Південної Америки у цей період мали вкрай незначну кількість 

відвідувань громадянами України. 
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Таким чином, 2014 рік у питанні виїзду громадян України за кордон засвідчив про зміну вектору 

пріоритетів у відвідуванні країн світу із країн, бувших республік СРСР до країн-членів ЄС. 

Не стало виключенням у цій тенденції і питання щодо працевлаштування громадян України за 

кордоном, яке ще називають «трудова міграція» 

Зазначені тенденції свідчать про те, що громадяни України, які шукали 

роботу через ліцензовані суб’єкти господарювання, у питанні працевлашту-вання зосереджують свою увагу на 

країнах ЄС. 

Незважаючи на зростання упродовж 2010-2014 років кількості офіційно працевлаштованих громадян 

України у країнах ЄС, статистика Світового банку свідчить, що рівень безробіття на цьому ринку мав тенденції 

до збільшення. 

Так, у 2010 році рівень безробіття у країнах ЄС зріс на 0,4 % до 9,6 % порівняно з 2009 роком. У 2011 

році ситуація дещо стабілізувалася і рівень безробіття залишився на тому ж рівні – 9,6%. А вже у 2012 році 

рівень зростання  безробіття в країнах ЄС продовжився і становив 10,5%,  у 2013 році – вже 10,9%. Ще більш 

стрімке зростання безробіття можна побачити у 2014 році – 12,1 %. 

Цей факт, щоправда, не позначився на кількості офіційно працевла- штованих     

ліцензованими     суб’єктами     господарювання     громадян України в країнах ЄС, хоча загальна кількість 

таких громадян дещо зменшилася. 

За даними Міжнародної організації з міграції гендерний розподіл українських трудових мігрантів має 

наступний вигляд: 65% чоловіків та 35% жінок. Серед основних сфер працевлаштування українських трудових 

мігрантів виділяють будівництво, домашній догляд, сільськогосподарський сектор, торгівля тощо (рис.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Основні сфери працевлаштування українських трудових мігрантів, (2010-2014 р.р.). 

Примітка. Побудовано автором за даними МОМ. 

 

Серед українських трудових мігрантів, які працювали у зарубіжних країнах у 2010–2014 роках, 38% 

отримали дозвіл на проживання і роботу, 24% мали дозвіл на тимчасове проживання, 13% – дозвіл на роботу, 

17% не мали правового статусу, 4% перебували в іноземних державах лише з туристичною візою. 

Лише деяким мігрантам вдається знайти роботу, яка відповідає їхньому рівню кваліфікації. Практично 

всі українські мігранти працюють на низькокваліфікованих робочих місцях, незалежно від рівня освіти. 

Невідповідність роботи та навичок мігрантів стає очевидною, якщо зіставити дані про рівень освіти мігрантів 

(рис. 3.2) та сфери їхнього працевлаштування.  

Доволі значною групою іноземців, які проживають в Україні, є трудові мігранти. Відповідно до 

законодавства, працевлаштування громадян інших держав, якщо вони не є постійними мешканцями України, 

можливе лише на підставі дозволу, який роботодавець повинен отримати від Держзайнятості, 

довівши, що знайти відповідного фахівця на національному ринку праці неможливо. Дозвіл видається строком 

на один рік і може бути продовжений. 
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Рис. 3.2. Рівень освіти трудових мігрантів з України, (2010-2014 р.р.). 

Примітка. Побудовано автором за даними Державної служби статистики України. 

 

Проте, впродовж 2010-2014 років дана група іноземців, що перебувають в Україні, постійно 

зменшувалась від 13 728 осіб у 2010 році до 9 136 осіб в 2014 році (табл. 2). 

Як видно із наведених нижче даних, найбільша кількість іноземних трудових мігрантів в Україні є 

громадянами країн-сусідів – Туреччини, Росії та Польщі. 

 

Таблиця 2  

Чисельність іноземців та осіб без громадянства, які тимчасово працювали в Україні у 2010-2014 роках 

 

 

Країна-

походже

ння 

 

2010 2011 2012 2013 2014 

особи 

 
у % 

до 

підсу

мку 

 

особи 

 
у % 

до 

підсу

мку 

 

особ

и 

 

у % до 

підсум

ку 

 

особи 

 
у % 

до 

підсу

мку 

 

особи 

 
у % до 

підсум

ку 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

   9 

 

10 

 

11 

 

Усього, у 

тому числі: 

 

13 728 

 

 

100 

 

 

13 415 

 

 

 100 

 

 

12760 

 

 

  100 

 

 

11 655 

 

 

  100 

 

 

9 136 

 

 

100,0 

 

Туреччини 

 

2 457 

 

17,9 

 

2 531 

 

18,9 

 

2 040 

 

  16 

 

2 369 

 

 20,3 

 

1 681 

 

18,4 

 

Росії 

 

1 954 

 

14,2 

 

1 962 

 

14,6 

 

1 946 

 

 15,3 

 

1 798 

 

 15,4 

 

1 608 

 

 17,6 

 

Польщі 

 

   675 

 

 4,9 

 

   657 

 

 4,9 

 

640 

 

   5 

 

651 

 

 5,6 

 

  527 

 

  5,8 

 

Примітка. Складено автором за даними ДМСУ. 

 

За видами економічної діяльності іноземців, які станом на кінець року працювали в Україні, найбільш 

затребуваною іноземною робочою силою у 2010-2014 роках були переробна промисловість та торгівля, ремонт 

автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку.                                                                                                                             

За видами робочих місць іноземної робочої сили (табл. 3) можна констатувати, що іноземці та ОБГ, які 

працюють в Україні, займають висококваліфіковані посади, у той час як місця, що не потребують певної 

професії чи кваліфікації, є поодинокими. 

 

 

Середня освіта 
65% 

базова вища 
або неповна 
вища освіта 

15% 

Початкова або 
незакінчена 

середня 
5% 

Закінченна 
вища освіта 

15% 
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Таблиця 3  

Чисельність іноземців та осіб без громадянства, які тимчасово працювали в Україні, станом на кінець 

2010-2014 років, за видами робочих місць, чол. 

  

Станом на 

кінець 2010 

року 
 

 

Станом на 

кінець 2011 

року 
 

 

Станом 

на кінець 

2012 року 
 

 

Станом 

на кінець 

2013 року 
 

 

Станом 

на кінець 

2014 року 
 

Усього, у тому числі: 

 

7 801 

 

8 119 

 

7 469 

 

7 057 

 

5 028 

 
робочі місця за професією 

 

2 316 

 

2 060 

 

1 429 

 

1 682 

 

4 510 

 посади керівників, 

спеціалістів, службовців 

 

 

5 458 

 

 

5 946 

 

 

5 953 

 

 

5 374 

 

 

518 

 
місця, які не потребують 

професії, спеціальності 

 

 

27 

 

 

113 

 

 

87 

 

 

1 

 

 

  0 

 
Примітка. Складено автором за даними ДМСУ. 

 

Перекази, що надійшли в 2014 році як оплата праці (тобто від працівників, які працюють за кордоном 

менше року), становили 4,3 млрд. дол. США (на 23,6% менше, ніж у 2013 році). Частка таких переказів 

становила 66,5% і майже не змінилася порівняно з 2013 роком. 

Лідером за обсягами грошових потоків в Україну залишилася Росія, але приватні надходження 

зменшилися порівняно з 2013 роком більше ніж на чверть – з 2,7 млрд. дол. США до 2,0 млрд. дол. США за 

2014 рік. Загалом на країни СНД у звітному році припадало майже 40% обсягу грошових переказів, що 

надійшли з-за кордону. 

З інших країн світу найбільше переказів надходило зі Сполучених Штатів Америки (9,6%  від 

загального обсягу грошових переказів в Україну), що на 16,3% менше ніж у 2013 році. 

З країн Європейської Співдружності у 2014 році надійшло1,9 млрд. дол. США, що на 16,2% менше, ніж 

у попередньому році.  Частка країн ЄС від загального обсягу грошових переказів становила майже 35%. 

Найбільші обсяги надійшли з Німеччини (5,9% від загального обсягу). Зростання грошових переказів в Україну 

спостерігалося лише зі Сполученого Королівства та Ірландії (разом на 10,3%). 

Висновки: Отже, проаналізувавши динаміку та структуру міжнародної міграції робочої сили в Україні, 

найбільш відвідуваними країнами світу для громадян України були Росія та Польща. У 2014 році Польща 

зберегла свої статистичні позиції, випередивши Росію за кількістю виїздів на 5 %. Але лідером за обсягами 

грошових потоків в Україну залишилася Росія, хоча приватні надходження зменшилися порівняно з 2013 роком 

більше ніж на чверть – з 2,7 млрд. дол. США до 2,0 млрд. дол. США за 2014 рік. Загалом на країни СНД у 

звітному році припадало майже 40% обсягу грошових переказів, що надійшли з-за кордону. Щодо іноземних 

трудових мігрантів то найбільша кількість  є громадянами країн-сусідів – Туреччини, Росії та Польщі. Якщо 

брати відсоткові показники за 2014 рік вони є такими: Туреччина – 18,4%, Росія – 17,6 %, Польша – 5,8. 
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Постановка проблеми. Розвиток регіональної політики у країнах ЄС є результатом тривалих процесів 

та обумовлено необхідністю вирішення важливих питань в господарській діяльності, соціальній сфері,  

екологічній ситуації та ін..  Розробка регіональної політики у країнах ЄС потребує  дослідження основних 

компонентів регіональної політики та визначення  механізмів та інструментів за допомогою яких  реалізуються 

головні принципи європейської регіональної політики із врахуванням специфіки держав об’єднання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок у розвиток регіоналістики здійснили  

роботи М. Кітінга , Дж. Лонгліна, Г. Свендсена, але перші дослідження деяких аспектів регіональної політики 

простежуються в  теоріях кумулятивної причинності Г.Мюрдаля, поляризованого розвитку С.Полларда, А. 

Хіршмана, в неокейнсіанській теорії, неокласичній теорії Н.Паелінка і П.Нійкампа, в теоріях міжнародної 

торгівлі Н.Ванхофа і Л. Клаасена,  теорії агломерації, або просторової концентрації П. Кругмана, П. Ромера та 

ін.. Проблеми регіональної політики досліджують і українські вчені М.Долішній, В. Новицький, О.Нижник, 

Ю.Пахомов, С.Романюк, В.Чужиков[1-6].  

Мета публікації полягає у дослідженні сучасних механізмів регіонального розвитку ЕС, використання 

яких залежить від етапу розвитку. 

Виклад основного матеріалу. На базі досліджень кризових явищ початку ХХ ст.. виникла концепція, 

яка базувалась на ідеях розвитку економіки внаслідок коригування сукупного попиту, тому держава впливала 

на економічні коливання використовуючи бюджетно-податкові та монетарні механізми впливу. Разом з тим, в 

повоєнні роки виникає потреба використання наднаціональних механізмів і вперше в світі відбуваються 

інтеграційні процеси у вигляді Європейського об'єднання вугілля і сталі (ЄОВС) (1951 рік). 

Об'єднання, в яке  увійшли Франція, ФРН, Бельгія, Голландія, Люксембург та Італія, було наділене 

статусом самостійної юридичної особи, яка має правоздатність в міжнародних відносинах. Створювалася 

система інститутів, основна схема яких була згодом сприйнята Європейським економічним співтовариством 

(ЄЕС). Окрім статей, присвячених практичним проблемам колективного управління сталеливарної і вугільною 

промисловістю, договор містив пункти, які викладали більш широкі і далекосяжні цілі, такі як сприяння 

http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ua-referat.com/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
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економічному розвитку, зростання зайнятості та підвищення життєвого рівня населення, підтримка мирних 

відносин, створення економічного співтовариства та ін. Регіональна політика у повоєнні часи проводилася з 

позиції «розумної достатності», оскільки як абсолютна відсутність регулювання так і  прагнення досягти повної 

гармонії в межах існуючих ієрархічних зв'язків  не може сприяти досягненню бажаного збалансування. 

Наступним етапом у розвитку європейської економічної інтеграції стало підписання Договору про 

заснування Європейського економічного співтовариства (ДЄЕС) та Договору про заснування Європейського 

співтовариства з атомної енергії (Євроатом), у Римі 25 березня 1957 р. Найбільш значним з точки зору 

інтеграції ринків зазначених раніше європейських держав, був Договір про заснування ЄЕС. Метою підписання 

цього договору було створення спільного ринку. Для її досягнення було передбачено низку заходів: усунення 

митних тарифів, кількісних обмежень або заходів, що мають еквівалентний ефект, встановлення загального 

митного тарифу і загальної торговельної політики щодо третіх країн, усунення перешкод до вільного руху 

факторів виробництва, затвердження загальної сільськогосподарської і загальної транспортної політики, 

координація економічної політики держав-членів. 

 Договір про європейські співтовариства (1957 р.) поряд з численними ініціативами та певними 

механізмами регулювання мав у своїй основі ще й ідею гармонізації регіонального розвитку, яка передбачала 

збалансований розвиток усіх регіонів Європейського співтовариства, але передусім тих, що відставали (less-

favoured regions). Оскільки проголошення ідеї вирівнювання не могло обійтися без запровадження реальних 

механізмів та інструментів регулювання у 1958 р. в межах тодішнього інтеграційного формування було 

створено Європейський соціальний фонд (ESF), завдяки чому мільйони європейців пройшли перенавчання  за 

новими професіями, отримали роботу з вищою заробітною платою. Упродовж 50 років фонд відігравав головну 

роль у реалізації тендерної, молодіжної і певною мірою - освітньої і технологічної політики. 

На початку 60-х років стало постало питання стимулювання сільського господарства та планування 

випуску аграрної продукції. Ці та деякі інші функції було покладено на Європейський фонд забезпечення і 

гарантій у сільському господарстві (EAGGE), який було створено у 1962 р. Його роль, особливо Секції 

управління, у реалізації структурної політики ЄС була доволі значною, оскільки передбачалися застосування 

фінансових механізмів у розвиткові аграрних територій і допомога фермерам у найменш розвинутих 

регіонах[7]. 

Подальші євроінтеграційні процеси були спрямовані на злиття органів управління ЄОВС, ЄЕС і 

Євроатому. Внаслідок цього у 1967 р. утворилась триєдина інтеграційна організація з офіційною назвою 

Європейські співтовариства , або Європейське співтовариство. 1973 року Великобританія і Данія вийшли з 

Європейської Асоціації Вільної Торгівлі (ЄАВТ) і приєднались до ЄЕС. Також у  1973 р. до ЄС увійшла 

Ірландія. 

В результаті утворення митного союзу у 1968 році були ліквідовані торгові обмеження у взаємній 

торгівлі, встановлено єдиний митний тариф по відношенню до третіх країн, почала проводитися активна 

політика в області конкуренції, прискорювався процес перетворення національних монополій в 

транснаціональні, впроваджена єдина сільськогосподарська політика.  

В країнах Європейського економічного співтовариства (ЄЕС)  у 70-х роках існувало чимало 

проблемних регіонів, зокрема "старопромислових", які ще на початку XX ст. вважалися авангардними з огляду 

на їхню промислову спеціалізацію (чорна металургія, вугільна промисловість тощо), а наприкінці 60-х вже 

характеризувалися сталою тенденцією до занепаду. Ельзас та Лотарингія, за які впродовж багатьох років 

боролися Франція і Німеччина, стрімко наближалися до розряду депресивних, тому що застосування в ЄС 

матеріалозберігаючих технологій суттєво зменшувало попит на чорні метали, вугілля, кокс тощо. Ідея 

підтримки регіонів, що "потерпали" від науково-технічного прогресу, дуже швидко матеріалізувалася: у 1975 р. 

було створено Європейський фонд регіонального розвитку (ERDF), на який було покладено функції розвитку 

інфраструктури регіонів, стимулювання створення нових робочих місць (цю функцію нерідко критикували 

через дублювання її Європейським соціальним фондом), підтримки проектів місцевого масштабу тощо. 

Важливим елементом подальшої інтеграції стало створення Європейської Валютної Системи (ЄВС), що 

почала функціонувати з березня 1979р., і перед якою були поставлені чотири головні цілі:  

- досягнення валютної стабільності в межах ЄС;  

- спрощення конвергенції процесів економічного розвитку;  

- забезпечення стратегії зростання в умовах стабільності;  

- стабілізація міжнародних валютних та економічних взаємовідносин.  

Базовими елементами ЄВС стали: єдина розрахункова одиниця - ЕКЮ (ECU - European Currency Unit); 

тісна прив'язка валют одна до одної (± 1,12%); створено Європейський фонд валютного співробітництва 

(ЕФВС) за рахунок об'єднання частини (20%) національних золотовалютних резервів країн-учасниць. 

Завдяки цьому, країнам ЄС вдалося побороти валютну кризу початку 80-х років. Після подолання 

інфляції у 80-ті роки було відмінено обмеження з поточних фінансових операцій, а 1990 р. було введено режим 

вільного руху капіталів.  

У 1985 році було підписано програму подальшого розвитку Європейського співтовариства і 

перетворення його в Європейський Союз (“Європа без кордонів”), а потім і досягнення цілковитої інтеграції. 

Ця програма набула чинності з 1 липня 1987 р. як Єдиний Європейський акт (або Маастрихтська угода) — 

угода про створення економічного і валютного союзу, про політичне співробітництво, формування нових 

інституційних (організаційних) структур.  
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З 1 листопада 1993 р. Європейське співтовариство перейшло у нову стадію економічної інтеграції і за 

рішенням держав і урядів країн-членів стало називатись Європейським Союзом. У межах ЄС було сплановано 

перехід і до політичної інтеграції — створення нової наддержави конфедеративного або федеративного типу. 

Поступово ЄС набуває рис єдиної державності, контури якої проступають в економіці, політиці і в соціальній 

сфері.  

Найбільше протиріч на цьому шляху викликало введення спільної валюти. Створення валютного союзу 

було пов’язане з ступенем готовності держав до участі в ньому. Для цього ЄС визначило кілька умов-критеріїв:  

1. Інфляція не може перевищувати рівень, існуючий у трьох державах-членах з найстабільнішими 

цінами, більш, ніж на 1,5 відсоткових пункти.  

2. Розміри бюджетного дефіциту мають становити не більше, як 3% ВНП (ВНД) країни.  

3. Коливання обмінних курсів національних валют (при відсутності їх девальвації у попередні 2 роки) 

має бути у межах, встановлених для європейської валютної системи (“+”,“-”, 2,25%).  

4. Норма довгострокового прибутку не повинна перевищувати 2% від середньої норми прибутку трьох 

членів ЄС, які мають найнижчу норму прибутку.  

5. Національний борг не повинен перевищувати 60% ВНД.  

Перед ЄВС були поставлені чотири головні цілі:  

- досягнення валютної стабільності в межах ЄС;  

- спрощення конвергенції процесів економічного розвитку;  

- забезпечення стратегії зростання в умовах стабільності;  

- стабілізація міжнародних валютних та економічних взаємовідносин.  

Після невдалих спроб запровадження спільної валюти: у 1992, 1995 та 1997 роках, з  1 січня 1999 року 

почав функціонувати Європейський валютний союз, коли в безготівковий обіг була уведена єдина європейська 

валюта євро. Європейський Союз став першим і поки єдиним у світі регіональним об'єднанням, що перейшло 

до четвертої стадії економічної інтеграції (слідом за зоною вільної торгівлі, митним союзом та загальним 

ринком). У зв’язку з цим країни Єврозони передали Європейському центральному банку всі повноваження в 

області грошово-кредитної політики, включаючи рішення про розмір емісії грошових знаків і рівні ключової 

процентної ставки. Отже, країна, що вступає у валютний союз, втрачає можливості використання механізмів 

монетарної політики для антициклічного регулювання.  

Слід зазначити, що інтеграційні процеси супроводжувались постійним розширенням об’єднання. У  

1981 р. до ЄС увійшла Греція, 1986 р. — Іспанія. Португалія вийшла з ЄАВТ і приєднались до ЄЕС у 1986 р. 

Три країни ЄАВТ — Австрія, Фінляндія та Швеція — стали повноправними членами ЄС у січні 1995 р., 

припинивши своє членство у ЄАВТ. Отже, у 1995 році до ЄС входили вже 15 країн.  

Єдиний європейський акт (Single European Act, SEA) підписаний 1986 році вперше вніс значні зміни до 

основоположного Римського договору, фактично, відкрив шлях до формування єдиного ринку, визначив 

напрями політики згуртування (Cohesion Policy), яка й досі є пріоритетною і передбачає функціонування 

поліструктурної моделі соціально-економічного розвитку регіонів ЄС. 

У 1988 р. Рада ЄС у Брюсселі ухвалює рішення про здійснення операцій по лінії Фондів солідарності 

(нинішня назва - Структурні фонди), для чого бюджетом відводилося 68 млрд. екю.  

Метотодологічною концепцією 90-х років XX ст. "Європа регіонів" стала неокейнсіанська модель 

розвитку. Основними цілями регіональної політики було зменшення контрастності в економіці регіонів, 

подолання територіальних диспропорцій, планування міграційних потоків тощо. Це сприяло гомогенізації 

європейського економічного простору, яка, проте, вже на початку XXI ст., після чергового розширення ЄС, 

виявилася, скоріше, незбутньою мрією європейців, аніж реальністю життя. У 2004 році відбулося приєднання 

Чехїї, Венгрїї, Польщі, Словаччини, Словенїї, Естонїї, Латвїї, Литви, Кіпру, Мальти; у 2007 – Румунії та 

Болгарії; Хорватія приєдналася до ЄС у 2013 році. 

У цей час діють три угоди, що припускають різний ступінь інтеграції усередині Євросоюзу: членство в 

ЄС, членство в зоні євро й участь у Шенгенскій угоді. Членство в ЄС не обов'язково спричиняє участь у 

Шенгенскій угоді. Не всі країни-члени ЕС входять у зону євро. Великобританія та Ірландія підписали 

Шенгенську  угоду на умовах обмеженого членства. Великобританія Данія і Швеція не вступили до зони євро. 

Норвегія, Ісландія, Швейцарія і Ліхтенштейн не є членами ЄС, однак входять у Шенгенську зону. 

Циклічність економічного розвитку, перехід країн Євросоюзу до неоліберальної моделі розвитку 

внесла серйозні корективи в розробку та реалізацію нової концепції регіональної політики, яка стала більш 

конкретною та прагматичною і максимально врахувала попередній досвід. З основних європейських документів 

зникла ідея гомогенності, натомість у них посилився інтерес до регіонального планування, співпраці та 

кооперації регіонів. Але провідною метою європейської політики згуртування стали конвергенція усіх 

територій ЄС і посилення їхньої глобально-локальної конкурентоспроможності. Втім, навіть і тепер 

європейська регіональна політика суттєво відрізняється від американської, яка трактує втручання в 

регулювання регіонального розвитку з боку федерального чи локального уряду як неконституційну дію. Однак 

економічний розвиток регіонів ЄВС не є рівномірним. Загалом у ЄС налічується понад 40 несприятливих 

районів. Це окремі департаменти Франції, південь Італії, особливо острови Сардинія і Сицилія, більша частина 

Іспанії, а також Греція, Ірландія і Португалія. Рівень життя в найбідніших районах ЄВС у 2,5 рази нижчий. У 

найменш розвинених економічних регіонах ЄВС створення відкритого ринку і посилення конкуренції може 

спричинити банкрутства, розорення, посилення безробіття[8]. 
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Сучасна теоретична концепція регіональної політики ЄС і практичні заходи для її втілення 

перебувають у тісному кореляційному зв'язку. Методологічні підходи європейських регіоналістів дедалі більше 

ідентифікуються як суто інтеграційні, і це дає підстави стверджувати, що склалася не просто система 

європейських шкіл з регіональної економіки, а цілісна економічна інтеграційна наука, яка спирається на 

численні розробки, що мають системний характер і спрямовані на вдосконалення внутрішньої побудови ЄС, у 

тому числі її інституційності[9]. 

Останнє десятиріччя XX ст. характеризувалося подальшим удосконаленням політики регіонального 

розвитку. Зокрема, за Договором про ЄС, більш відомим під назвою"Маастрихтський" (1992 р.), було створено 

Фонд згуртування (Cohesion Fund) для підтримки проектів щодо транспортної системи й охорони 

навколишнього середовища, а вже Единбурзький саміт (грудень 1993 р.) Європейської Ради рекомендував 

Європарламенту виділити на реалізацію політики згуртування 200 млрд. екю, що становило третину всього 

бюджету ЄС. Того ж року було створено так званий Фінансовий інструмент управління рибальством (FIFG), 

роль якого для приморських територій, що спеціалізувалися на виробництві морепродуктів, важко переоцінити. 

У цей період дістають підтримку численні ініціативи щодо єврорегіонального співробітництва, розвитку 

комунікацій, обмінів, професійного навчання тощо, більша частина яких мала неабияке значення для 

подальшого зближення регіонів. 

Початок XXI ст. ознаменував новий етап продукування теорій у царині регіоналістики; кожна з них 

пропонувала більш складні моделі впливу на локальний розвиток, у тому числі шляхом залучення на 

депресивні території венчурного капіталу, що мав інвестуватися перш за все в галузі "нової економіки". 

Фінансовий вплив останньої на регіональну динаміку виявився значно сильнішим, ніж численні гранти 

євроструктур. Нові технології дуже вплинули на характер руху капіталу і спровокували загострення 

мікрорегіональної конкуренції, адже за нових обставин конкурували вже не сільськогосподарські території, для 

яких з кожним роком виділялося дедалі більше дотацій, а міста, що пропонували інвесторам кращі умови для 

вкладення коштів, розвинуту інфраструктуру, вищу якість людського капіталу. 

На сучасному етапі розвитку в ЄС використовують механізми загально-економічного регулювання, які 

впливають на поведінку багатьох економічних суб'єктів на певних територіях, для стимулювання економічного 

росту або підтримки проблемних регіонів: встановлюються  знижені ставки податків на підприємництво, 

пільгові кредитні ставки, пільгові транспортні тарифи.  

Ціллю застосування таких стимулів є підвищення конкурентоспроможності певних регіонів на 

національному й зовнішньому ринках. Наприклад, у Німеччині в 1997—1999 р. були відібрані 104 зони 

стимулювання — регіональні ринки праці, у яких заохочення інвестицій здійснювалось за допомогою 

податкових пільг. В 1998 р. сума цих пільг склала 107,9 млрд. марок (107,5 — у східних землях, 0,4— у західні). 

Податкові пільги відіграють помітну роль також у Франції, Італії, Фінляндії й особливо в Греції. Пільги, 

виділювані на збільшення зайнятості, практикуються в ряді європейських країн, однак органи ЄС заперечують 

проти довгострокового використання цих пільг, оскільки вони не відповідають принципам конкурентної 

політики. 

Транспортні пільги у вигляді субсидій на тонну вантажу використовуються в Європі для фінансової 

підтримки перевезень між материком, острівними й заморськими територіями Франції, Іспанії, Португалії й 

Греції. Значення транспортних пільг збільшилося після вступу в ЄС Швеції й Фінляндії. ЄС дозволяє 

застосовувати транспортні пільги тільки в регіонах, де щільність населення становить менш 12,5 чел. на 1 кв. 

км. 

Є великі розбіжності між країнами у використанні регіонально диференційованих макромеханізмів. 

При цьому в більшості країн склад і параметри механізмів регіональної політики досить часто переглядаються 

відповідно до змін макроекономічної політики й фінансових можливостей держави. Посилення в національній 

економічній політиці ідеології ринкового лібералізму (духу вільної конкуренції) супроводжується, як правило, 

скороченням регіональних пільг (наприклад, у Великобританії в епоху М. Тэтчер), посилення ж пріоритетів 

соціальної справедливості сприяє більше активному використанню регіональних макрорегуляторів. Центр 

вивчення європейської політики (м. Глазго, Великобританія) регулярно перевидає том "Регіональні стимули", у 

якому систематизуються застосовувані в країнах ЄС регіональні відхилення від загальнонаціональних 

економічних регуляторів. 

Нова політика вирівнювання має посилити солідарність між країнами-членами ЄС і зробити 

економічно слабші регіони більш привабливими, інноваційними та конкурентоспроможними, де можна було б 

добре жити і працювати. З 1988 року ЄС інвестував 480 мільярдів євро у свої „менш благополучні” регіони. 

Близько 70% цих коштів пішли у регіони, де загальний рівень доходів населення був нижчий за 75% середнього 

рівня доходів у ЄС. У період з 2007 по 2013 рік інвестиції у вирівнювання складали 308 мільярдів євро. 

Політика вирівнювання сьогодні потрібна, як ніколи, відтак, вона має працювати ефективніше, ніж раніше. 

Політика вирівнювання охоплює близько половини населення ЄС і переважну більшість нових країн-

членів[11]. 

У цілому в останні роки спостерігається загальна тенденція збільшення використання регуляторів 

адресного впливу, які  застосовуються для безпосереднього впливу на діяльність суб'єктів регіональної 

економіки.  Це пояснюється в основному двома обставинами: критичним відношенням до втрат доходів 

національних бюджетів і політикою ЄС по усуненню перешкод для ринкової конкуренції підприємств і 

регіонів. 
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Можна виділити два головних напрямки впливу: на працю й на капітал. З метою досягнення повної й 

ефективної зайнятості в регіоні, особливо при реструктуризації економіки, організується перепідготовка кадрів, 

виділяються субсидії й цільові кредити для створення нових робочих місць.  

Основними механізмами адресного впливу є різного роду інвестиційні гранти. Вони надаються на інвестиції в 

конкретні об'єкти, що сприяють економічному розвитку регіону, на розширення виробництва експортної 

продукції, на створення нових технологій і проведення НДДКР, на поліпшення якості управління. Найбільш 

високим пріоритетом у стимулюванні регіонального підприємництва є інноваційна діяльність, у тому числі 

створення малих високотехнологічних фірм, формування науково-дослідних парків при університетах, 

створення спеціальних інноваційних фондів.  

Масштаби цільової фінансової підтримки приватних фірм для досягнення цілей регіональної політики, 

з одного боку, залежать від можливостей національного й регіонального бюджетів, з іншого боку, вони 

обмежуються вимогами здорової ринкової конкуренції, що припускає забезпечення рівних економічних умов 

для всіх учасників ринку. 

На рис.1 представлено загальна схема реалізації поставлених цілей за допомогою відповідних 

інструментів та механізмів регіональної політики. 

 
Рис.1. Схема реалізації поставлених цілей за допомогою відповідних інструментів та механізмів 

регіональної політики. 

 

Механізми регіонального розвитку ЄС застосовуються країнами-членами через сформоване 

інституційне фінансове забезпечення, яке представлене такими фінансовими інструментами, як Європейський 

фонд регіонального розвитку, Європейський соціальний фонд, Фонд згуртування.  

Систематизовані відомості про використання різних механізмів регіональної політики в країнах ЄС 

представлено у табл. 1. Як бачимо, найпоширеніші інвестиційні гранти, а найменш — транспортні пільги. 

Таблиця 1 

Механізми економічного регулювання в країнах ЄС 

Країни 

 

Інвестиці

йні 

гранти 

 

Субсидування 

відсоткових 

ставок 

 

Податко

ві пільги 

 

Податкові 

знижки на 

амортизацію 

 

Субсидії, 

пов’язані з 

використання

м робочої сили 

 

Транспортн

і пільги 

1 2 3 4 5 6 7 

Австрія х х   х  

Бельгія х х   х  

Болгарія  х      

Великобританія х х  х х  

Німеччина х х  х   

Греція х х х х   

Данія х х     

Ірландія х    х  

Іспанія х х     

Італія х х х  х  

Кіпр  х      

Латвія  х      

Литва  х      
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Продовження таблиці 1 

1 2 3 4 5 6 7 

Люксембург х  х    

Мальта  х      

Нідерланди х   х   

Польща  х      

Португалія х х     

Румунія  х      

Словаччина х      

Словенія  х      

Угорщина  х      

Фінляндія х  х   х 

Франція х х х х х  

Хорватія х      

Чехія  х х   х х 

Швеція х      

Естонія  х      

Число країн, де 

використовують 

відповідний 

механізм 

28 11 5 5 7 2 

 

Механізми  реалізації регіональної політики на національному та наднаціональному рівнях в ЄС мають 

певні відмінності в залежності від країни регіонального об’єднання. Однак, найпотужніший з усіх інструментів 

є інвестиційний грант. Субсидіювання відсоткових ставок найбільш використовують в країнах: Італія, Франція, 

Великобританія, Іспанія, Німеччина, Швеція, Бельгія, Греція, Португалія, Данія, Австрія. Податкові  пільги- 

Фінляндія, Франція, Греція, Італія. Податкова знижка на амортизацію використовується країнами для розвитку 

інноваційних процесів, субсидії, пов'язані з використанням робочої сили в Австрії, Бельгії, Франції, Ірландії, 

Швеції, Великобританії. А транспортні пільги у Фінляндії та Швеції.  

Висновки. Регіональна політика ЄС націлена на створення робочих місць, підвищення 

конкурентоспроможності, економічне зростання, поліпшення якості життя і сталого розвитку та спрямована на 

зменшення значних економічних, соціальних та територіальних відмінностей, які все ще існують між регіонами 

Європи. Залишаючи ці відмінності в рамках інтеграційного економічного простору, є небезпека втрати 

спільного ринку та Євросистеми вцілому. Механізми регіонального розвитку ЄС застосовуються країнами-

членами через сформоване інституційне фінансове забезпечення, яке представлене такими фінансовими 

інструментами, як Європейський фонд регіонального розвитку, Європейський соціальний фонд, Фонд 

згуртування. Механізми  реалізації регіональної політики на національному та наднаціональному рівнях в ЄС 

мають бути зорієнтовані на підсилення тих позитивний тенденцій регіонального розвитку, що зумовлені 

внутрішніми та враховують зовнішні чинники.  
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ТОРГОВЕЛЬНІ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ПРИЧИН ТА НАСЛІДКІВ 

 

Анотація. В статті здійснено науковий аналіз причин та наслідків потенційного введення Росією 

торговельних санкцій проти України з початку 2016 року. Огляд обґрунтованості можливих загроз для 

російської економіки здійснюється через призму міжнародних договорів, підписаних між Росією та Україною, 

й економіко-статистичних особливостей динаміки зовнішньої торгівлі між країнами, що протягом останніх 

років показують тенденцію практично повного руйнування. Разом з тим, в рамках економіко-статистичного 

аналізу залишків товарного експорту до Росії виявляється несуттєвість для України наслідків російських 

торговельних санкцій, що будуть уведені з початку 2016 року. 

Ключові слова: торговельна війна, реекспорт, російське ембарго, російське мито, зовнішня торгівля 
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ТОРГОВЫЕ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: АНАЛИЗ ПРИЧИН И ПОСЛЕДСТВИЙ 

 

Аннотация. В статье осуществлен научный анализ причин и последствий возможного применения 

Россией торговых санкций против Украины с начала 2016 года. Обзор обоснованности возможных угроз для 

российской экономики осуществляется исходя из международных договоров, подписанных между Россией и 

Украиной, и экономико-статистических особенностей динамики внешней торговли между странами, что в 

последние годы показывает тенденцию практически полного разрушения. Вместе с тем, в рамках экономико-

статистического анализа остатков товарного экспорта в Россию оказывается несущественность для 

Украины последствий российских торговых санкций, которые будут введены с начала 2016 года. 

Ключевые слова: торговая война, реэкспорт, российское эмбарго, российская пошлина, внешняя 

торговля Украины и России. 
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RUSSIAN TRADE SANCTIONS AGAINST UKRAINE: ANALYSIS OF REASONS AND CONSEQUENCES 

 

Abstract. The scientific analysis of reasons and consequences of potential introduction of the Russian trade 

sanctions against Ukraine since the beginning of 2016 has been carried out in the article. Overview of possible threats 

to the Russian economy is made through the prism of international agreements signed between Russia and Ukraine, and 

economico-statistical characteristics of foreign trade between the countries, that show the completely destructive 

tendency over recent years. However, within the framework of economico-statistical analysis of remnants of 

merchandise exports to Russia it is found the nothingness of consequences of Russian trade sanctions against Ukraine, 

that will introduced since the beginning of 2016. 

Keywords: trade war, re-export, Russian embargo, Russian tax, foreign trade of Ukraine and Russia. 
 

Постановка проблеми. Економічна могутність країн Європейського Союзу довела ефективність 

європейської моделі економічного розвитку й визначила безальтернативність західного вектору економічної 

інтеграції України. При цьому, еволюційно наступним кроком на шляху до побудови розвиненої європейської 

моделі розвитку для України є введення у дію і практична реалізація положень Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС. Детальний огляд Угоди про асоціацію визначає з одного боку її як карту економічних реформ, 

з іншого – за умови успішної реалізації визначених нею нормативів, як квиток до спільноти країн інтенсивного 

зростання з достатнім рівнем економічного розвитку. 

Разом з тим, як свідчить практика практично усього періоду існування незалежної Української 

держави, національна євроінтеграційна стратегія завжди знаходила супротив з боку Російської Федерації. Не 

виключенням стала жорстка протидія підписанню Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (далі – Угода про 

асоціацію). Намагання російського політикуму не допустити підписання Угоди про асоціацію аргументувалося 

негативними економічними наслідками як для російської сторони, так і для країн Митного союзу та 

Євразійського економічного простору (далі – МС та ЄЕП). При цьому, ключовою загрозою настання 

негативного економічного ефекту для російської економіки була б провокація масового і неконтрольованого 

реекспорту товарів з країн ЄС в умовах зони вільної торгівлі з Україною та витіснення українських товарів 

європейськими на російський ринок. 

Аналіз нормативно-правової бази РФ, як основного джерела й підстав для майбутнього застосування 

санкцій проти України виявляє, що для захисту національного ринку у зв’язку з імовірністю настання 
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негативних наслідків описаних вище, постановою уряду РФ від 19.09.14 р. № 959 «О введении ввозных 

таможенных пошлин в отношении товаров, страной происхождения которых является Украина» [1] 

приймається рішення, що у випадку практичного застосування економічної частини Угоди про асоціацію 

Україною, відносно ключових товарів українського експорту до Росії (згідно додатку до постанови на 9 

сторінках) буде введено ставки ввізного мита у відповідності з торговельним режимом найбільшого сприяння, 

що по суті буде означати порушення з боку РФ умов вільної торгівлі з Україною, визначених Договором про 

зону вільної торгівлі СНД від 18.10.11 р. (далі – Договір про ЗВТ СНД від 2011 р. [2]). Останнє юридично 

обґрунтовується російською стороною через положення додатку 6 до вже згаданого Договору про ЗВТ СНД від 

2011 р: наявність шкоди чи загроза виникнення негативних наслідків для відповідних галузей промисловості у 

результаті застосування Угоди про асоціацію з ЄС з боку України. Варто вказати, що скасування умов вільної 

торгівлі по ряду торговельних позицій з боку Росії в односторонньому порядку вже було застосовано відносно 

Молдови після підписання й ратифікації нею Угоди про асоціацію та створення глибокої та всеосяжної зони 

вільної торгівлі з ЄС (постанова уряду РФ від 31.07.14 р. № 736) [3]. Аргументами сказаному було все те ж 

положення додатку 6 до Договору про ЗВТ СНД від 2011 р. 

Разом з тим, по відношенню до торговельного режиму «РФ – Україна» постановою уряду РФ від 

19.09.14 р. № 959 Росія не обмежилася. Зважаючи на дедалі більшу ескалацію торговельно-економічного й 

військово-політичного протистояння з Україною, а також як зворотній захід за приєднання України до 

європейських санкцій проти Росії постановою уряду РФ від 13.08.15 р. № 842 тарифні обмеження попередньої 

постанови № 959 були доповнені ембарго ряду сільськогосподарської продукції з України (згідно списку 

затвердженого постановою уряду РФ від 07.08.14 р. № 778 (зі змінами та доповненнями) [4;5] – яловичина, 

свинина, риба, молоко та молочна продукція, овочі, фрукти, ковбаси, інші харчові продукти) у відповідь на 

набуття чинності економічної частини Угоди про асоціацію (але не пізніше 01.01.16 р.). 

Таким чином, у випадку, якщо в ході переговорного процесу з російським урядом не буде досягнуто 

окремих двосторонніх домовленостей, торговельний режим з Росією окрім позбавлення режиму вільної торгівлі 

товарів зі списку постанови РФ від 19.09.14 р. № 959 (а це близько 20% українського експорту до Росії) буде 

доповнено повним ембарго ряду ключових товарів сільськогосподарського експорту з України до Росії уже з 

початку 2016 року (2,7% експорту України до РФ). 

Указане, зважаючи на те, що застосування мит чи ембарго з боку РФ набуде чинності вже з початку дії 

економічної частини Угоди про асоціацію, а саме з січня 2016 року визначає актуальність визначеного 

дослідження. Відсутність же концептуальних робіт з боку українських науковців об’єктивно зумовлює мету 

науково-практичного аналізу проведеного далі, а саме: аналіз обґрунтованості висунутих російським урядом 

загроз Угоди про асоціацію для економіки РФ, а також наслідків російських санкцій для України. 

Виклад основного матеріалу. Сучасний етап взаємодії України з інтеграційним утворенням країн МС 

та ЄЕП визначається рамками Договору про зону вільної торгівлі СНД від 18.10.11 р., ратифікованого у липні 

2012 р. Договір про ЗВТ СНД від 2011 р. містить ряд положень, що визначають режим та умови вільної 

торгівлі, проте для безпосереднього доведення нормативно-правової неможливості реекспорту європейських 

товарів на російський ринок через Україну звернемося до Угоди про Правила визначення країни походження 

товарів у Співдружності Незалежних Держав (далі – Угода) [6], що є невід’ємною частиною до згаданого 

договору. Правила, визначені Угодою, діють стосовно товарів, що походять з держав-учасниць Угоди і 

знаходяться в торговельному обігу між цими державами, а отже загальнообов’язкові для їх застосування у 

міжнародних торговельних відносинах між Росією та Україною. 

Пункт 5.1 розділу 5 Угоди безпосередньо й однозначно визначає умови, за яких товари, що 

перебувають в зовнішньоторговельному обігу держав-учасниць Угоди (у тому числі РФ і України) 

користуються режимом вільної торгівлі, а саме: 

1. Відповідність товарів критеріям походження, що чітко визначаються Угодою та підтверджуються 

наданням сертифікату про походження товару форми СТ-1. 

2. Для підприємств: товари вивозяться на підставі «прямого» договору (контракту) між резидентами 

держав-учасниць Угоди й «прямої» поставки з митної території однієї держави-учасниці Угоди на митну 

територію іншої держави-учасниці Угоди; для фізичних осіб: товари вивозяться (ввозяться) фізичною особою 

резидентом держави-учасниці Угоди шляхом «прямої» поставки з митної території однієї держави-учасниці 

Угоди на митну територію іншої держави-учасниці Угоди. 

3. Товари не залишають територій держав-учасниць Угоди, за винятком випадків, коли товар знаходиться 

або переміщується територіями третіх країн під митним контролем, документально підтвердженим митними 

органами таких країн. 

Указані правила є типовими для усіх країн-учасниць Угоди та у випадку недотримання хоча б одного з 

них, переміщуваний через митний кордон товар позбувається режиму вільної торгівлі, а отже й тарифних і 

нетарифних преференцій з ним пов’язаних. Таким чином, оцінка ситуації, коли б зацікавлений суб’єкт 

господарської діяльності зробив спробу імпортований до України з ЄС товар безперешкодно шляхом 

реекспорту перемістити на митну територію Російської Федерації зводиться до того, що: 

1. Повністю вироблені чи перероблені в ЄС товари імпортовані до України без подальшої суттєвої 

обробки чи переробки на території України не будуть мати українського походження, а тому не отримають 

ключового документу, що необхідний для преференційного (безмитного) ввезення на митну територію 

Російської Федерації – сертифікату про походження форми СТ-1. При цьому детальний механізм та критерії 
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повністю вироблених, оброблених чи перероблених товарів для умов отримання товарами українського 

походження визначені в тексті Угоди і додатках до неї. Указаний механізм погоджений і підписаний як з боку 

українського, так і з боку російського уряду. 

2. Товари імпортовані до України з ЄС, не будуть такими, що відповідають умовам «прямого» договору 

(контракту) між підприємствами резидентами держав-учасниць Угоди про Правила визначення країни 

походження товарів у Співдружності Незалежних Держав (в нашому випадку українським та російським 

підприємством). Українське підприємство буде лише посередником між європейським та російським. 

3. Товари, потенційно до яких існує загроза їх реекспорту до Росії, не зможуть безтранзитно оминувши 

митну територію України потрапити до Російської Федерації на умовах зони вільної торгівлі. При цьому, на 

указаних умовах порушується умова «прямої» поставки з митної території однієї держави-учасниці Угоди про 

Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав на митну територію 

іншої держави-учасниці Угоди. 

Разом з тим, не виключаємо поодиноких спроб нелегального реекспорту до Російської Федерації 

європейських товарів, що можуть бути ввезені безмитно на територію України в умовах зони вільної торгівлі з 

Європейським Союзом. При цьому, для запобігання указаному, є ряд засобів, які унеможливлюють визначене 

додатком 6 Договору про ЗВТ СНД від 2011 р. «завдання шкоди чи загрозу завдання шкоди промисловості 

Митного союзу чи державі-учасниці Митного союзу», або ж взагалі зводять ініціативу незаконного реекспорту 

до нуля, а саме: 

1. Розділом 6 вже згаданої Угоди [6] передбачається, що у випадку виникнення сумнівів стосовно 

бездоганності чи справжності сертифікату СТ-1 або відомостей, що у ньому містяться, російські митні органи 

можуть звернутися до митних органів чи торгово-промислової палати України (яка видала указаний сертифікат 

СТ-1) з проханням перевірки справжності (верифікації) сертифікату, чи наданням додаткових відомостей по 

ньому. При цьому, держави-учасниці Угоди про Правила визначення країни походження товарів у 

Співдружності Незалежних Держав регулярно й на постійній основі обмінюються зразками бланків 

сертифікатів СТ-1, зразками підписів осіб, які мають право засвідчувати сертифікати, відбитками печаток 

уповноважених органів, а також інформацією про найменування та адреси уповноважених на видачу 

сертифікатів про походження органів. 

2. Відповідними підрозділами митних органів ведеться моніторинг й постійна аналітична робота в 

напрямку виявлення фальсифікації документів про походження, результати указаної роботи розсилаються у 

вигляді орієнтувань по митній системі у цілому, а також з метою посилення митного контролю окремих груп чи 

найменувань товарів. При цьому, заходи запобігання фальсифікації походження передбачають окрім 

безпосереднього контролю під час митного оформлення (як в Україні, так і в Російській Федерації) перевірку на 

предмет відповідності походження товару після митного оформлення шляхом пост-митного аудиту. Останній 

як правило здійснюється з залученням найбільш широкого кола експертів й підрозділів митниці та може 

включати перевірку (верифікацію) як самого сертифікату про походження, так і критеріїв достатності 

переробки товару, на відповідність зазначеному походженню. 

3. Практика перевірки напряму визначення країни походження товару у випадку підозри щодо 

реекспорту товарів європейського походження під виглядом українських до Росії не обмежується лише 

двосторонніми відносинами двох держав, адже фіксація факту й обсягів переміщення буде проведена митними 

відомствами на трьох кордонах – ЄС, українському та російському. А тому, запит даних митної статистики й їх 

співставлення дозволить досить легко виявити й завадити намаганням незаконного реекспорту. 

Таким чином, визначаючи загрозу реекспорту європейських товарів на ринок Російської Федерації в 

умовах зони вільної торгівлі України та Європейського Союзу, російські урядовці й аналітики повністю 

ігнорували існування собою ж прийнятих правил походження товарів в рамках країн СНД, норми яких 

повністю унеможливлюють легальний й створюють достатньо надійний механізм захисту й протидії 

незаконному реекспорту. При цьому, локальні випадки незаконного переміщення європейських товарів під 

виглядом українських до Російської Федерації аж ніяк не несуть суттєвої загрози російській економіці й можуть 

бути легко нівельовані з боку як української, так і російської системи митного контролю через перевірку 

сертифікатів про походження товарів, лабораторного чи експертного контролю рівня достатності переробки 

товару, пост-митного аудиту, зіставлення даних міжнародної торговельної статистики, тощо. 

Окрім повністю визначених нормативних підстав неможливості реекспорту європейських товарів на 

ринок Російської Федерації в умовах зони вільної торгівлі України та Європейського Союзу, вкрай низьким є 

шанс, що європейські товари почнуть заповнювати російський ринок під прикриттям товарів українського 

походження з огляду на цілком об’єктивні економічні передумови, а саме стрімкої девальвації російської 

національної валюти (рубля) по відношенню до євро та решти валют країн Європейського Союзу, що не 

входять до зони євро. 

Оцінивши рівень падіння російського рубля, наприклад, до євро в період найбільш стрімкої його 

девальвації – з початку 2014 року до вересня 2015 року (табл. 1) є цілком очевидно, що європейські товари для 

пересічних громадян Російської Федерації стали дорожчими більш ніж на 166 %, що вочевидь значно знижує їх 

конкурентоспроможність та попит на російському ринку в порівнянні з російськими, а тому можливість 

уникнення російських мит, середньоарифметичний рівень яких згідно даних СОТ складає близько 7,7 % навряд 

буде визначати загрозу того, що зона вільної торгівлі України з Європейським Союзом буде фактором, що 

спонукатиме до нелегального реекспорту на територію Російської Федерації європейських товарів. 
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           Таблиця 1 

Динаміка окремих валютних показників Російської Федерації 

  на 01.01.2014 р.  на 01.09.2015 р. 

Курс EUR/RUB 45,0559 74,8478 

Рівень девальвації російського рубля, % - 166,1 

Джерело: складено за даними Центрального банку Російської Федерації [7] 

 

Практично повністю знищує нормальні зовнішньоторговельні відносини, не кажучи про загрозу уже 

згаданого масового реекспорту чи витіснення українських товарів на російський ринок європейськими, 

непередбачувана та дискримінаційна торговельно-економічна політика Росії по відношенню до України. 

«Газові», «молочні» та «сирні», «шоколадні» торговельні війни, введення утилізаційного збору на легкові та 

вантажні авто, тестування російської системи митного контролю, в результаті якої на кілька днів у серпні 

2013 р. був припинений український експорт до РФ, загроза ембарго на сільськогосподарський імпорт з 

України вже з початку 2016 року – лише неповний список дискримінаційних заходів, що були вжиті з боку 

Російської Федерації по відношенню до української продукції за останній час. Як наслідок, узагальнені 

показники зовнішньоторговельного обороту між Україною та РФ свідчать про стійку тенденцію до припинення 

торговельних відносин з останньою (табл. 2, рис. 1, рис. 2). 

Таблиця 2 

Динаміка зовнішньоторговельних показників України з РФ 

  

ЕКСПОРТ 

2013 2014 6 міс. 2015 

обсяг 

(млрд.$) 

обсяг 

(млрд.$) 

Динаміка 

2014/13 

(%) 

обсяг 

(млрд.$) 

Динаміка 6 міс. 

2015/ 6 міс.2014 

(%) 

Динаміка 6 міс. 

2015/ 6 міс.2013 

(%) 

Загальний 

обсяг 63,31 53,9 -14,9 18,53 -35,3 -39,7 

до РФ 15,07 9,8 -35,0 2,32 -59,4 -69,4 

  

ІМПОРТ 

2013 2014 6 міс. 2015 

обсяг 

(млрд.$) 

обсяг 

(млрд.$) 

Динаміка 

2014/13 

(%) 

обсяг 

(млрд.$) 

Динаміка 6 міс. 

2015/ 6 міс.2014 

(%) 

Динаміка 6 міс. 

2015/ 6 міс.2013 

(%) 

Загальний 

обсяг 76,96 54,43 -29,3 17,28 -38,4 -50,6 

з РФ 23,23 12,7 -45,3 2,86 -65,0 -70,2 

Джерело: складено за даними Державної служби статистики України [8] 

 

 
Рис. 1. Експорт з України до Росії [8] 

 

 
Рис. 2. Імпорт з Росії до України [8] 
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Найбільш очевидним результат російської торговельної політики виявляється порівнянням статистики 

першої половини 2015 року з тим же періодом 2013 року: обсяги експортно-імпортних операцій між країнами 

впали більш ніж втричі й мають неухильну тенденцію до ще більшого зниження. 

На фоні відкритої як військово-політичної, так і торговельно-економічної агресії, українські експортери 

не стали чекати російських мит чи ембарго з 2016 року. Як свідчить статистика (рис. 3), обсяг товарів, які 

підпадуть під російські мита за два останні роки упав більш ніж у чотири рази й за даними 6 міс. 2015 року 

склав усього 455,5 млн. дол. Тобто 2,5 % від того, що Україна експортує світові загалом. Ще більш мізерні 

обсяги експорту до Росії сільгосптоварів, на які буде накладено ембарго. В порівнянні з 2013 роком вони впали 

близько як 5 разів до 62,26 млн. дол., й нині складають лише 0,34 % загального українського експорту. 

 

 
 

Рис. 3. Експорт українських товарів до Росії, щодо яких будуть застосовані імпортні мита чи повне 

ембарго з початку 2016 року [8]. 

 

Якщо розглянути питання більш детально, то припинення експорту чи його значне падіння 

спостерігається практично за усіма товарами до яких з початку 2016 року буде застосовано імпортне мито з 

боку Росії (рис. 4). Повністю припиненим уже зараз є експорт товарів кондитерської, молочної, плодоовочевої 

та інших галузей харчової промисловості. Втрачаються рештки ринків хімії, приладо- та машинобудування, 

легкої промисловості. 

 

 
 

Рис. 4. Топ-10 товарів українського експорту до Росії, на які з 01.01.16 р. буде введено імпортне мито [8] 

 

В супротив загальним спадним тенденціям йде лише експорт української свинини та яловичини (рис.5). 

Проте зважаючи на мізерність по відношенню до зовнішньої торгівлі обсягів експорту й незадоволеність 

внутрішнього попиту на м’ясну продукцію в Україні, заборона експорту до Росії практично не відіб’ється на 

галузі виробництва. 
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Рис. 5. Експорт українських товарів, які з 01.01.16 р. будуть заборонені для ввезення до Росії [8] 

 

Разом з тим, навіть якщо по окремим товарним позиціям українського експорту до Російської Федерації 

у будь-який час відбудеться зростання ввезення відповідного товару у такій збільшеній кількості, в 

абсолютному або відносному виразі до російського виробництва, і на таких умовах, що завдає або загрожує 

завданням серйозної шкоди галузі російського виробництва, російський уряд вправі вжити заходів 

регламентованих статтею ХІХ ГАТТ «Надзвичайні дії щодо імпорту окремих товарів» й Угодою про захисні 

заходи СОТ [9; 10]. Указане право застосування захисного законодавства і процедур СОТ закріплюється в 

рамках СНД навіть самим Договором про ЗВТ СНД від 2011 р. (пункт 1 статті 8), проте лише при умові 

об’єктивного та неупередженого застосування указані норми будуть сприяти налагодженню цивілізованих 

торговельно-економічних відносин. 

Висновки. Як наслідок, несуттєві для зовнішньої торгівлі обсяги товарів, що залишилися, свідчать про 

мінімальні потенційні загрози для української економіки, пов’язані з введенням мит чи продовольчим ембарго з 

боку Росії. Більш того, вказане вище свідчить про надуманість проблеми реекспорту й витіснення українських 

товарів європейськими на російський ринок висунутої російським урядом. За подібних темпів руйнування, під 

великим питанням лишається взагалі існування будь-яких торговельних відносин з РФ. 
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Анотація. В статті розглянуті питання формування привабливого інвестиційного клімату в Україні. 

Проаналізовані причини і основні чинники незадовільного стану інвестиційного середовища сьогодні. Дана 

оцінка заходам Уряду, спрямованим на покращення інвестиційного клімату. Обґрунтовані основні напрями 

формування сприятливого інвестиційного клімату в нашій країні в умовах, що склалися. Пропонується 

невідкладно реалізувати комплекс заходів, спрямованих на поліпшення інвестиційного середовища та 

відновлення інвестиційної активності в економіці країни. 
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КЛИМАТА В УКРАИНЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы формирования привлекательного инвестиционного 

климата в Украине. Проанализированы причины и основные факторы неудовлетворительного состояния 

инвестиционной среды сегодня. Дана оценка мероприятиям Правительства, направленным на улучшение 

инвестиционного климата. Обоснованы основные направления формирования благоприятного 

инвестиционного климата в нашей стране в сложившихся условиях. Предлагается безотлагательно 

реализовать комплекс мер, направленных на улучшение инвестиционной среды и восстановление 

инвестиционной активности в экономике страны. 
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PROBLEMS AND WAYS OF FORMING OF FAVOURABLE INVESTMENT CLIMATE  
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Annotation.The article deals with the issues of formation of attractive investment climate in Ukraine. Reasons 

and main factors of current unsatisfactory state of investment environment are analysed. Government measures aimed 

at improving the investment climate are estimated. The basic directions of formation of favorable investment climate in 

our country under the prevailing circumstances are considered 
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Актуальність і постановка проблеми. Сучасне регуляторне середовище для вітчизняного бізнесу 

формується у складних умовах. Перманентні економічні та політичні кризи, що тривають понад чверть 

століття, дестабілізують країну, посилюють проблеми в економіці, веденні бізнесу та ускладнюють 

надходження інвестицій. Показовим є те, що кумулятивний показник прямих іноземних інвестицій (ПІІ) навіть 

в період стабільного економічного зростання (2000-2007 рр.) суттєво поступався аналогічному показнику країн 
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Центральної і Східної Європи, а на душу населення був на порядок нижчий. Не кращий стан справ і з 

внутрішніми інвестиціями, які є основою розвитку національної економіки. В Україні вони були недостатніми 

ще за часів Радянського Союзу. Так, у 80-ті роки минулого століття фонд накопичення в Українській РСР 

становив 16-17% від національного доходу, у той час як у цілому по Радянському Союзу – майже 25%[1].  

Починаючи з 1992 р. рівень інвестування економіки постійно скорочувався, а рівень споживання відповідно 

збільшувався. У 2013 році він перевищив 90% ВВП [2], що означає подальше прискорене вимивання 

інвестиційних ресурсів, які й до цього знаходились на критично низькому рівні. 

Основними причинами низької інвестиційної активності господарюючих суб’єктів протягом усього 

пострадянського періоду стали втрата підприємствами після гіперінфляції 1993-1994 pоків обігових та 

амортизаційних коштів, а громадянами – власних заощадження, що призвело до обнуління інвестиційних 

ресурсів, а також комплекс факторів політичного, економічного, адміністративного і правового характеру, про 

які детальніше буде сказано нижче. Як наслідок, у 2014 році рівень ВВП в Україні становив лише 64,8% від 

рівня 1990 року, що є найгіршим показником в усьому світі[5].  

Не зважаючи на те, що показники глобального зростання світової економіки п’ятий рік підряд 

демонструють позитивну динаміку Україна знаходиться в черговій глибокій і затяжній фінансово-економічній 

кризі. Починаючи з III кварталу 2012 року, в країні відбувається стійке зниження ВВП, яке суттєво 

прискорилось з I кварталу 2014. За даними Національного банку і Держкомстату України за підсумками 2014 

року падіння ВВП країни склало 7,5%, девальвація гривні досягла 100%, рівень споживчої інфляції виріс до 

25%, банківська система втратила третину від усіх депозитних вкладів населення, а золотовалютні резерви 

країни зменшилися до 7,5 млрд доларів. Дефіцит бюджету за підсумками 2014 року склав 63 млрд гривень [3]. 

Промислове виробництво скоротилося на 10,7% [4].  

Згідно з дослідженням Міністерства економічного розвитку і торгівлі рівень тіньової економіки в 

Україні в 2014 році виріс до 42% від ВВП і став рекордним з 2007 року. Індекс поточного матеріального 

становища громадян за даними GfK Ukraine в квітні 2015 року досяг мінімального значення за останні 15 років 

- 23 з 200, а рівень безробіття досяг найвищого рівня за всі роки незалежності України [5]. 

За уточненими оцінками МВФ і Світового Банку у 2015 році прогнозується прискорення падіння ВВП з 

9-9,5%  до 12-15%[6]. 

За версією Bloomberg, в 2015 році Україна увійшла до п'ятірки країн, що мають самі «нещасні» 

економіки світу, а за оцінкою британського журналу The Economist Україна стала лідером у рейтингу країн з 

найгіршою економікою[5]. 

Розширення негативних проявів в економіці, низький рівень довіри до системи державного управління, 

відсутність системних ринкових змін, високий рівень корупції, незадовільна інвестиційна привабливість і 

надмірне боргове навантаження посилюють негативний імідж України в очах міжнародного бізнесу, 

національних і зарубіжних інвесторів. Водночас, Українська модель зростання докризового (до 2008 р.) 

періоду, яка базувалась на експортній експансії товарів з низькою доданою вартістю, вичерпала себе[7]. Лише 

активне розширення інвестиційного процесу надасть Україні шанс на економічне відновлення. 

Отже, формування сприятливого інвестиційного середовища є надзвичайно актуальним для 

функціонування і розвитку економіки, першочерговим завданням здійснення економічних реформ. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми, пов’язані з формуванням інвестиційного клімату 

в Україні досліджували Т. Щепіна, О. Герасимчук, М. Іванова, , В. Тарасович, О. Задорожна, О. Лапко, В. 

Юрчишин А. Яценко, А. Яблонська, інші вчені-економісти. В їх роботах розглядались різні аспекти створення 

сприятливого інвестиційного та підприємницького середовища. Однак, інвестиційний клімат в Україні досі 

лишається несприятливим. Враховуючи це та з огляду на події останніх двох років, можна стверджувати, що 

проблема лишається недостатньо вивченою і потребує подальшого дослідження. 

Мета дослідження. Автори поставили перед собою за мету проаналізувати причини (у тому числі 

історичні) й основні чинники нинішнього стану інвестиційного середовища та стисло розкрити шляхи 

формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні в сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу. Ключовими складовими формування сприятливого інвестиційного 

клімату є низка інституційних характеристик економіки країни, які забезпечують стійкий фундамент для 

розвитку інвестиційних процесів та стабільності економічного розвитку країни в цілому. Основними серед них, 

як свідчить досвід країн Східної Європи є політична та економічна стабільність, захист інвестицій та прав 

власності, зниження адміністративних бар’єрів для реєстрації бізнесу використання геостратегічного 

потенціалу, відсутність дискримінації іноземних юридичних осіб, відсутність обмежень на переказ і 

конвертацію валюти, відсутність обмеження на розподіл і вивезення капіталу [8]. 

У той же час інвестиційний клімат в Україні на сьогодні лишається несприятливим. Це, в першу чергу, 

є наслідком хронічного затягування проведення давно назрілих реформ, які в країнах Балтії і Східної Європи 

були здійснені ще 15-20 років тому назад. До цього часу новий Уряд країни не здійснив системних структурних 

реформ, спрямованих на підвищення інвестиційної привабливості України, окрім низки актів з дерегуляції 

економіки. Зусилля, в першу чергу, спрямовані на досягнення макроекономічної стабілізації та виконання 

вимог МВФ для отримання чергового траншу.  

Основними чинниками, що заважають покращенню інвестиційного клімату в нашій країні, на думку 

авторів, є: 
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1. Рудименти адміністративної економіки. В першу чергу, надмірне регулювання економіки. Крім 

того, у спадок від Радянського Союзу Україні дістався специфічний тип нестабільної (в ринкових умовах) 

індустріальної сировинної економіки з домінуванням сектора видобувної промисловості та виробництвом 

сировинних напівфабрикатів. 

2. Економічні чинники. Надвисокі державні витрати (лише дотації із державного бюджету за 

комунальні тарифи за оцінкою Л. Бальцеровича становили у 2014 році 10% ВВП, а пенсійні витрати – 16% ВВП 

(найвищий відсоток у світі)[9] призвели до надмірного сукупного фіскального тиску на виробників товарів і 

послуг. Водночас стримуючими чинниками для поліпшення інвестиційного клімату є: складність і 

нестабільність податкової системи; неефективний механізм адміністрування податків, зборів та обов’язкових 

платежів; монополізація внутрішнього ринку, а також недостатній розвиток фінансового ринку. За оцінкою 

Всесвітнього економічного форуму за останнім показником Україна посідає 114 місце з 148 країн. Особливе 

занепокоєння викликає 142 місце у показнику надійності банків. Як наслідок, кількість українських банків, які 

мають банківську ліцензію, з початку 2014 р. скоротилася майже на третину (на 58 банків) і станом на 

01.10.2015 р. склала 122 банки. При цьому за 2014 рік кількість банків зменшилась на 17 банків, у той час як за 

десять місяців 2015 року – на 41 банк[3]. 

3. Інфраструктурні чинники. Розвиток інфраструктури (65 місце) у цілому не сприяє поліпшенню 

інвестиційного клімату в країні, а найгірший її показник - стан доріг (137 місце у світовому рейтингу) 

негативно впливає на притік іноземних інвестицій[10]. 

4. Інституціональні чинники. За рівнем розвитку інституцій Україна посідає одне з найгірших місць у 

світі (132 місце з 148 країн). Особливе занепокоєння у інвесторів, у тому числі іноземних, викликають високий 

рівень корупції на всіх рівнях державного управління, олігархічна система прийняття рішень, неефективність і 

непрозорість роботи правоохоронних органів, відсутність правосудного судочинства, і як наслідок низький 

рівень захисту прав власності[10].. 

5. Низький рівень ефективності законодавства з питань корпоративного управління[11], що 

обумовлює блокування діяльності підприємств, можливість викривлення відомостей про акціонерів, 

розмивання капіталу внаслідок додаткових емісій акцій, блокування проведення зборів акціонерів тощо. 

6. Негативний міжнародний імідж України серед інвесторів, який склався внаслідок відсутності 

масових успішно реалізованих інвестиційних проектів, особливо у сфері реальних інвестицій. 

7. Російська збройна агресія проти України призвела до поглиблення економічної кризи в Україні, 

довготривалої політичної та фінансово-економічної нестабільності, стала визначальним фактором значного 

посилення негативних тенденцій у динаміці базових макроекономічних показників (ВВП, курс національної 

валюти, інфляція, бюджетний дефіцит, золотовалютні резерви, стратегічні запаси окремих видів ресурсів)[12]. 
Усе це суттєво підвищило ризики інвестування і призвело до обвалу потоку іноземних інвестицій в українську 

економіку. Так, обсяг прямих іноземних інвестицій у 2014 році скоротився порівняно з 2013 роком в 11 раз (з 

4499 млн. дол. до 410 млн. дол.[13]), а порівняно з 2012 роком – більш як у 20 раз. 

Слід зазначити, що з метою покращення  підприємницького та інвестиційного середовища Кабінет 

Міністрів України протягом 2014-2015 років здійснив ряд заходів, зокрема: 

- скорочені переліки видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, з 56 до 30 та кількість дозвільних 

документів (дозволи, рішення, висновки, погодження тощо) з 143 до 84; 

- спрощений порядок відкриття бізнесу, з встановленням строку реєстрації підприємств протягом не 

більше двох днів;  

- створений Реєстр адміністративних послуг та пілотна версія Єдиного державного порталу 

адміністративних послуг; 

- затверджений перелік найпопулярніших у громадян і бізнесу адміністративних послуг органів 

виконавчої влади, які повинні надаватись через центри надання адміністративних послуг; 

- створені та розпочали роботу 653 центри надання адміністративних послуг (157 – міських, 462 – 

районних, 10 – районних у місті Києві, 24 – центри, які одночасно є обласними та міськими (у тому числі 12 

територіальних підрозділів); 

- утворена Рада бізнес-омбудсмена, що має сприяти підвищенню рівня правового захисту суб’єктів 

господарювання; 

- спрощений порядок видачі дозволу на застосування праці іноземців, спрощені дозвільні процедури у 

надрокористуванні; 

- ліквідовано монопольне становище державної компанії “Укрекоресурси” на ринку збирання, заготівлі 

та утилізації відходів тари і упаковки.  

Внаслідок проведених заходів відбувся певний прогрес у дерегуляції і спрощенні ведення бізнесу, про 

що, зокрема, свідчать оновлені показники провідних рейтингових агентств світу. 

Так, у щорічному рейтингу легкості ведення бізнесу, що складає Світовий банк Doing Business-2016 

Україна піднялася одразу на 13 позицій, посівши 83 місце. Ключовою реформою, яка сприяла підвищенню 

рейтингу, є спрощення реєстрації бізнесу (зростання на 40 рядків). Слід зазначити, що Україна в цьому 

рейтингу зростає другий рік поспіль. При цьому  минулого року вдалося піднятися на 16 позицій. Зараз Україна 

знаходиться між Брунеєм і Саудівською Аравією. 

http://economics.lb.ua/state/2014/12/23/289679_pensionniy_leviafan.html
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Водночас у рейтингу інвестиційної привабливості країн світу International Business Compass за 2015 рік, 

опублікованому компанією BDO, Україна за рік піднялася на 20 позицій (з 109 місця у 2014 році на 89 місце) і 

входить до переліку країн, що показали найкраще зростання, на рівні з Білоруссю і Латвією.  

Крім того у 2013 році Україна посіла місце вище середнього серед країн-членів Організації 

економічного співробітництва та розвитку за індексом ступеню обмежування прямих іноземних інвестицій 

(індекс ПІІ) з загальним значенням 0,116. Як відомо, індекс ПІІ є інструментом оцінки та порівняння країн 

шляхом вимірювання реформ та оцінки їх впливу (аналіз обмежень, встановлених законом) і в сукупності з 

іншими індикаторами є найважливішим чинником, що визначає привабливість України для іноземних 

інвесторів.  

У той же час, здійснені заходи є недостатніми і не можуть замінити проведення системних структурних 

реформ. Проблемними факторами для ведення бізнесу в Україні залишаються податки, високий банківський 

процент та нестабільність грошово-кредитної системи в цілому, процедура банкрутства, правоохоронна і 

судова системи, захист прав власності, підключення до електромереж, отримання дозволів на будівництво 

тощо.  

Отже, основними напрямами формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні сьогодні, на 

наш погляд, є:  

- закріплення макроекономічної стабілізації і перехід Національного Банку України до політики 

низьких процентних ставок; 

- проведення структурних реформ в економіці, включаючи, податкову реформу, надання податкових 

пільг на розвиток інноваційних галузей; 

- здійснення інституціональних реформ (зокрема, антикорупційної реформи, модернізація 

адміністративної та судової систем, реформи правоохоронних органів) та наближення інституційного 

середовища на внутрішньому ринку України до європейських вимог шляхом імплементації положень Угоди 

про асоціацію між Україною і Європейським Союзом; 

- забезпечення (посилення) захисту прав інвесторів; 

- модернізація інфраструктури (за оцінками європейських фінансових експертів, для модернізації 

інфраструктури, адміністративної та судової систем, галузі освіти та промисловості Україна потребує допомоги 

у розмірі понад 100 мільярдів євро); 

- створення вільних економічних зон в депресивних регіонах на термін 10-20 років. 

У цьому контексті слід провести низку першочергових заходів, а саме[]: 

1. Розробити та прийняти підзаконні акти для приведення нормативно-правової бази державно-

приватного партнерства до міжнародних стандартів з метою зміцнення існуючих гарантій, що надаються 

приватним інвесторам. 

2. Розробити загальну схему кредитних гарантій, в першу чергу, для малих і середніх підприємств на 

основі досвіду країн з перехідною економікою. 

3. Продовжити процес спрощення ведення бізнесу, зокрема скорочення дозвільних процедур.  

4. Розробити детальну стратегію Уряду для заохочення інвестицій. Також корисним було б створення 

порталу для інвесторів для їх інформаційної підтримки, зокрема щодо законодавчих змін тощо.   

5. Перевести державні підприємства на функціонування за тими правилами, що і приватний сектор. 

Зокрема, державні компанії повинні мати ради директорів, керівництво має бути прозорим, а фінансова 

звітність  відкритою.  

6. Поліпшити умови інвестування для приватних інвесторів в галузях, що мають надзвичайно важливе 

значення для розвитку національної економіки та забезпечення національної безпеки країни, зокрема: 

- поліпшити доступ малих і середніх підприємств аграрного сектору до кредитування. Це може 

допомогти в поліпшенні якості продукції і підвищенні загальної продуктивності сільського господарства; 

- у секторі відновлюваних джерел енергії мають бути створені привабливі умови для приватного 

сектора, здійснена оптимізація ліцензування та забезпечений доступ до електричних мереж. 

7. У найкоротші терміни розробити і розпочати реалізацію масштабної національної програми з 

ремонту, модернізації і будівництва нових автомобільних доріг як державного так і місцевого значення. 

Висновки. Отже, з вищевикладеного можна зробити такі висновки: 

1. На сьогодні інвестиційний клімат в Україні лишається несприятливим. Це, в першу чергу, є 

наслідком хронічного затягування проведення давно назрілих реформ. 

2. Основними чинниками, що заважають покращенню інвестиційного клімату в нашій країні є: 

рудименти адміністративної системи управління економікою; надвисокі державні витрати, складність і 

нестабільність податкової системи, неефективний механізм адміністрування податків, зборів та обов’язкових 

платежів, недостатній розвиток фінансового ринку, монополізм; недостатній розвиток інфраструктури; високий 

рівень корупції, олігархічна система прийняття рішень, непрозорість роботи правоохоронних органів, 

відсутність правосудного судочинства; низький рівень ефективності законодавства з питань корпоративного 

управління; збройна агресія РФ проти України. 

3. З метою покращення  інвестиційного середовища Уряд протягом 2014-2015 років здійснив ряд 

заходів, внаслідок яких відбувся певний прогрес у дерегуляції і спрощенні ведення бізнесу. Однак проведені 

заходи спрямовані переважно на стабілізацію економіки і не можуть замінити проведення системних 

структурних реформ. Проблемні фактори для ведення бізнесу в Україні в цілому залишаються непорушними. 
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4. Основними шляхами формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні сьогодні є: 

закріплення макроекономічної стабілізації; проведення структурних реформ в економіці, включаючи 

демонополізацію та здійснення податкової реформи; проведення реформи судової систем та реформи 

правоохоронних органів; подолання корупції; забезпечення (посилення) захисту прав інвесторів; модернізація 

інфраструктури; створення вільних економічних зон в депресивних регіонах. 
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Анотація. В статті визначаються підходи до формування торії інституціоналізму щодо 

міжнародних економічних відносин. Економічна категорія «інститут» використовується стосовно різних 

суб’єктів економічних систем. Зазначені різні теоретичні концепції неоіституціоналізму. Вводиться поняття 

економічна інституціональна система, яка складається з підсистем, суб’єктів та рівнів. Різними суб’єктами 

цієї системи є суб’єкти, що виокремлюються в залежності від їх економічної поведінки та різних рівнів 

економічного розвитку. Охарактеризовано вплив глобального ринку високих технологій на складові економічної 

інституціональної системи. 
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Аннотация. В статье определяются подходы к формированию теории институционализма 

относительно международных экономических отношений. Экономическая категория «институт» 

используется в отношении различных субъектов экономических систем. Указаны различные теоретические 

концепции неоинституционализма. Вводится понятие экономическая институциональная система, которая 

состоит из подсистем, субъектов и уровней. Разными субъектами этой системы являются субъекты, 

которые определяются в зависимости от их экономического поведения и разных уровней экономического 

развития. Охарактеризовано влияние глобального рынка высоких технологий на составляющие экономической 

институциональной системы. 
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Annotation. The article defines approaches to the formation of the theory of institutionalism on international 

economic relations. Economic category "institution" is used in relation to different subjects of economic systems. There 

are various theoretical concepts of neo-institutionalism. The notion of economic institutional system, which consists of 

subsystems, subjects and levels are introduced. Different actors of this system are the subjects, which are determined 

according to their economic behavior, and different levels of economic development. It is characterized by the impact of 

the global market for high-tech components in the economic institutional system. 
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Актуальність і постановка проблеми. Підходи до інституціональної економіки є важливим 

елементом визначення ефективності глобальної економіки та формування міжнародних економічної відносин. 

Визначаються глобальні ринки високих технологій та їх вплив на глобальний розвиток для окреслення 

формування глобальної економіки та її складових частин. Чинник високих технологій є особливим фактором 

утворення економічної іституціональної системи, що є важливим аспектом існування  глобальної економіки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням інституціоналізму присвятили свої праці такі 

автори, як М. Дженсен, Р. Коуз, У. Меклінг, Д. Норт, А.Б. Тарушкін, О. Уільямсон, А.С. Філіпенко. В їх працях 

визначаються фундаментальні аспекти інституціоналізму щодо визначення різних інститутів від людської 

поведінки до глобального інституціоналізму. Дані парці є базисом щодо розгляду глобального 

неоінституціоналізму. 

Мета дослідження.  Визначити, яким чином глобальні ринки високих технологій впливають на 

глобальні інститути (від глобальної економіки до нано-відносин). 
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Виклад основного матеріалу. Термін «інститут» (від лат. institum – встановлення, затвердження) 

запозичене вченими-економістами з юриспруденції. Суттєвими характеристиками даної категорії виступають 

як юридичні норми, так і порядок встановлення зв’язків між ними. Це дозволяє впорядкувати (регламентувати) 

відносини між суб’єктами права з метою надання їм стійкого характеру, для чого і створюються відповідні 

організаційні структури й органи контролю. 

Стійкими та визнаними в юридичній науці вважаються інститути власності, спадку (спадок прав), 

договірних відносин (контрактів) тощо. 

Термін «інституціональна економічна теорія» був вперше застосований В. Гамільтоном на зібранні 

Американської економічної асоціації в 1918 році. 

Інституціоналізм як економічна теорія займав домінуюче положення в США до початку 40-х років ХХ 

ст. Перераховуючи надбання цього напряму, Гамільтон стверджував, що «інституціалізм – це єдина теорія, яка 

може об’єднати економічну науку, оскільки вона показує, як окремі частини економічної системи 

співвідносяться з цілим». 

А.Б. Тарушкін називає такі характерні риси інституціоналізму [5, c.8-9]: 

1) порти те, що інституціоналісти намагаються надати теорії практичну спрямованість, сама 

інституціональна наука не повинна зводитися до припущень щодо проведення економічної політики; 

2) інституціоналізм активно використовує ідеї та дані інших наук, таких як психологія, соціологія та 

антропологія, для того щоб сприяти більш глибокому аналізу інститутів та поведінки людини; 

3) інститути – ключові елементи будь-якої економічної системи, і тому головна задача економіста полягає 

в дослідженні інститутів і процесів їх збереження, оновлення та зміни; 

4) економіка – відкрита й еволюціонуючи система, що діє в умовах природного середовища та зазнає 

впливу від технологічних змін і залучається в більш широкі соціальні, культурні, політичні та інші відносини; 

5) представлення індивідуального агента як людини, що максимізує корисність та, є нереальним та 

помилковим. Інституціоналісти не розглядають людину як щось задане. Необхідно враховувати 

інституціональне та культурне середовище, в якому знаходиться людина. Як наслідок, люди не просто 

створюють інститути. Інститути досить сильно впливають на людей. 

Незадоволеність традиційною економічною теорією, що приділяла надто мало уваги інституційній 

сфері, в якій діють економічні агенти, призвела до виникнення нової школи, що виступала під загальною 

назвою «нової інституціональної теорії». Зупинимося на загальній характеристиці сучасних напрямів 

інституціоналізму [5, c.27-40]: 

1. Методологічні особливості та структура нової інституціональної теорії. Неоінституціоналізм витікає з 

двох загальних установок. По-перше, що соціальні інститути мають значення і, по-друге, що вони піддаються 

аналізу за допомогою стандартних інструментів економічної теорії. Неоінституціоналізм проявився у тому, що 

відбулося взаємопроникнення з іншими науками. Його «вторгнення» в сферу правознавства, історії та 

організаційної теорії означало перенесення техніки мікроекономічного аналізу на різні соціальні інститути. 

Однак поза звичних меж стандартні неокласичні схеми самі почали відчувати зміни та набувати нового 

«обличчя». Як відомо, ядро неокласичної торії становить модель раціонального вибору в умовах заданого 

набору обмежень. Неоіституціоналізм приймає цю модель як базову, проте звільняє її від цілого ряду 

допоміжних передумов, якими вона зазвичай супроводжувалася, та збагачує її новим змістом. 

2. Теорема Рональда Коуза. Теорема Коуза, викладена в його статті «Проблема соціальних видатків» 

(1960), відноситься до числа найбільш загальних положень нової інституціональної теорії. Вона присвячена 

проблемі зовнішніх ефектів (екстерналій). Так називають побочні результати будь-якої діяльності, які 

торкаються не безпосередніх її учасників, а третіх осіб. З його точки зору, в умовах нульових трансакційних 

видатків (а саме з цих умов неявно виходила стандартна неокласична теорія) ринок сам зможе подолати 

зовнішні ефекти. Теорія Коуза наголошує: «Якщо права власності чітко визначені і трас акційні видатки 

дорівнюють нулю, то розміщення ресурсів (структура виробництва) буде залишатися незмінною та ефективною 

незалежно від змін в розподілі прав власності». Таким чином, висувається парадоксальне положення: за 

відсутності видатків при укладанні угод структура виробництва залишається тією самою, незалежно від того, 

яким ресурсом володіє. Вплив Коуза на розвиток економічної думки був глибоким та різноплановим. З його 

роботи зросли цілі нові розділи економічної науки (наприклад, економіка права). У більш широкому сенсі його 

ідеї заклали теоретичний фундамент для розвитку неоінституціонального напряму. 

3. Теорія економічних організацій. Якщо інститути – це «правила гри», то організації (фірми) можна 

порівняти зі спортивними командами. В неокласичній теорії поняття фірми фактично зливалося з поняттям 

виробничої функції. Внаслідок цього в ній навіть не виникало питань про  причини існування фірм, особливості 

їх внутрішньої будови. Можна сказати, що вона ставила знак рівності між фірмою та індивідуальним 

економічним агентом. Трансакційна теорія фірми являє собою спробу подолати такий спрощений підхід. Її 

розвиток відбувався під знаком деяких фундаментальних ідей, пов’язаних з іменами ряду провідних 

економістів. Р. Коузу вперше вдалося поставити та частково вирішити питання, яке традиційною теорією навіть 

не ставилося: чому існує фірма, чи є ринок? На думку Коуза, економіка трансакційних видатків є вирішальною 

при виборі організаційної форми та розмірів фірми. Коли такі видатки реальні, то будь-яка господарююча 

одиниця постає перед вибором: що для неї краще та дешевше – брати ці видатки на себе, купуючи необхідні 

товари та послуги на ринку, чи бути вільною від них, виготовляючи ті самі товари та послуги власними 

зусиллями? Наступний крок у розвитку транс акційного підходу бува зроблений у праці А.Алчіана та Г. 
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Демсеца «Виробництво, інформаційні видатки й економічна організація» (1972). Сутність фірми вони виводили 

з переваг кооперації, коли спільно використовуючи певний ресурс у складі цілої «команди», можна досягати 

кращих  результатів, ніж діючи поодинці. Це приклад дії синергії. Розвиваючи даний підхід, У. Меклінг і М. 

Дженсен визначили фірму як «мережу контрактів» (у своїй статті 1976р.). проблема фірми розуміється ними як 

проблема вибору оптимальної форми, що забезпечує максимальну економію на трансакційних видатках. 

Завдання зводиться до вироблення таких контрактів, які б були краще за все пристосовані до особливостей 

кожної конкретної угоди. Величезний внесок у трансакційну теорію був зроблений  О.  Уільямсоном. Його 

книгу «Економічні інститути капіталізму» (1985) можна вважати справжньою енциклопедією транс акційного 

підходу. С.  Гроссман та Г. Харт звернули увагу на той факт, що вплив фірми на ризик «здирництва» не 

настільки однозначно, як передбачав О. Уільямсон. Ту ж лінію аналізу продовжує теорія Д. Крепса (1990), яка 

будується навколо поняття «організаційна культура». Через запобігання повноти контрактів критичне значення 

для будь-якої фірми має питання про адаптацію до неочікуваних змін. Але необхідну свободу маневру їй 

вдасться одержати, лише якщо її працівники будуть твердо впевнені, що вона не застосує цю свободу на шкоду 

їм. 

4. Економіка права. Особливий розділ неоіституціональної теорії утворює економіка права, що 

виокремилася у самостійний напрям вже в середині 1960-х років. Ця дисципліна знаходиться на стику 

економічної теорії та права. Поряд з Р. Коузом, ключовими фігурами в її формуванні і розвитку були професори 

Р. Познер, Г. Калабреш. Велике значення також мали  роботи Г. Беккера щодо економічного аналізу поза 

ринкових форм поведінки, зокрема – злочинності. Економіка права не стала обмежуватися певними окремими 

галузями права, що мали справу з явними ринковими відносинами, а намагалися поширити економічні поняття 

та методи на весь корпус юридичного знання. За останні чотири десятиліття не залишилося, напевне, жодної 

правової норми чи доктрини, жодного процесуального чи організаційного аспекту правової системи, щодо яких 

вона не застосувала б аналіз. 

5. Нова економічна історія. Особливості інститутів та їх зміни знаходилися в центрі уваги традиційної 

економічної історії. Проте вона була чисто описовою дисципліною, без стійкого теоретичного фундаменту. 

Поворот відбувся на межі 1950-1960-х років з проникненням у історико-економічні дослідження понять 

неокласичної теорії та чітких кількісних методів (так звана «кіло метрична революція»). Еклектичні твори 

почали витісняться формальними моделями з точним формулюванням гіпотез та їх економетричною 

перевіркою. Але соціальні інститути при цьому випали з поля зору дослідників: використання передумови 

нульових трансакційних видатків залишало для них мало місця. Заново предметом активного вивчення 

інститути стали завдяки  «новій економічній історії». Лідером цієї історико-економічної дисципліни вважається 

американський вчений Д.Норт. З чисельних робіт самого Норта та його послідовників вимальовується широка 

концепція інститутів та інституціональної динаміки, що спирається на поняття прав власності, тарнсакційних 

видатків, контрактних відносин і групових інтересів я також, що претендує на пояснення найбільш загальних 

закономірностей розвитку людського суспільства. 

Слід зазначити, що відбувається розподіл інституційних норм і правил на «ринковий» та 

«організаційний» типи, що властиво багатьом представникам сучасної інституціональної теорії. Проте, 

найбільш послідовно концепція розподілу «ринкових» та «неринкових» інститутів та адекватних їм норм і 

«правил гри» представлена у течії, яка одержала назву «нового французького іституціоналізму». Засновники 

цієї течії запропонували особливий погляд на закони взаємодії між ринковими та іншими інститутами, що 

забезпечують координацію дій членів суспільства. Це погляд, побудований на виокремленні особливих 

інституціональних підсистем або «світів». Так, в ключових працях Л.Тевено, С. Лафайє, Л.Болтянскі 

виділяється сім інституціональних підсистем, кожній з яких відповідають свої об’єкти, свої вимоги до 

поведінки людей і свої процедури регулювання (координації) їх дій в тому чи іншому економічному 

середовищі. 

Перша підсистема – ринкова. Вона має за об’єкт товари та послуги, що продаються на комерційних 

умовах, а також такі вимоги до поведінки господарюючих суб’єктів, як раціональність та відповідальність. Ця 

підсистема включає особливі процедури координації ринкових відносин (правила здійснення трансакцій на 

ринку). 

Друга інституціональна підсистема – індустріальна – включає в себе відносини з приводу виробництва 

товарів та послуг. Вона побудована на уніфікації (стандартизації) функцій суб’єктів (окремих людей, 

підрозділів компаній)  всередині великої виробничої системи (корпорації). Ця підсистема будується на 

визначенні базових параметрів виготовленої продукції; вона також пред’являє особливі вимоги до таких норм 

поведінки господарюючих суб’єктів, як функціональність, узгодженість, лояльність до «свого» підприємства 

тощо. 

У числі інших розглядаються також такі інституціональні підсистеми: 

− традиційна (традиції та персоніфіковані зв’язки суб’єктів господарського обороту); 

− громадянська (побудована на принципі підпорядкування приватних інтересів загальним в силу 

громадянського менталітету чи громадянської свідомості); 

− підсистема інститутів суспільної думки, де взаємозв’язок господарюючих суб’єктів на ринку будується на 

основі публічності чи відкритості подій і можливості залучення до них уваги суспільства; 

− підсистема творчої діяльності (коли саме від творчого пошуку залежить чи людина або підприємство 

впроваджує новітні ноу-хау в галузі менеджменту та економічних зв’язків даного підприємства); 
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− економічна підсистема, побудована на всезагальній зацікавленості всіх економічних агентів у збереженні 

природної рівноваги та у нормальному відтворенні природного потенціалу соціально-економічного розвитку. 

Всі вище зазначені підходи до визначення інституціоналізму визначають формування єдиної системи – 

економічної інституціональної  системи. Будова такої системи може виглядати таким чином, як це зображено 

на рис.1.1. 

Підсистеми  Суб’єкти  Рівні  

Ринкова  1. Міжнародні економічні 

організації 

2. Міжнародні інтеграційні 

формування  

3. Держави 

4. Галузі, внутрішні регіони 

5. Підприємства 

6. Окремі індивіди  

1. Глобальний  

2. Міжнародний регіональний  

3. Міждержавний 

4. Міжнародної конкуренції, 

міжрегіональний 

5. Зовнішньоекономічної 

діяльності  

6. Нано-економіки 

Індустріальна  

Традиційна  

Громадянська  

Суспільної думки 

Творчої діяльності  

Економічна  

Рис.1.1. Структура економічної інституціональної системи 

 

Зазначимо, що підсистеми означеної системи  описані вище, у той же час, суб’єкти економічної 

інституціональної системи (далі - ЕІС) потребують окремої уваги. У вузькому розумінні суб’єкти ЕІС – це її 

інститути. У широкому розумінні це носії  агенти (актори), які впроваджують у життя різні види діяльності, 

означені як підсистеми ЕІС. 

Отже, міжнародні економічні організації це такі суб‘єкти ЕІС, які будують регулюючу функцію щодо 

діяльності інших суб’єктів ЕІС. Міжнародні економічні організації формують таку економічну поведінку від 

якої залежать ефективні дії інших суб’єктів, до цих дій відносять побудову ринкових відносин, індустріальних, 

економічних, громадянських, суспільних та творчих. Так, ринкові відносини регулюються на рівні таких 

міжнародних економічних організацій, як СОТ, МВФ, Світовий Банк, Всесвітня організація праці тощо. СОТ 

забезпечує розподіл ринків та формування тарифів, за якими будуть здійснюватися торговельні відносини 

інших суб‘єктів ЕІС. МВФ та Світовий Банк – структури, що визначають поведінку інших суб’єктів щодо 

валютних, розрахункових та кредитних відносин. Всесвітня організація праці – інститут, що впливає на 

міжнародні міграційні потоки та на формування уніфікованих ринків праці в цілому світі. За побудову цих 

суб‘єктів відповідає такий напрям економічної теорії, як глобальний інституціоналізм.  

Світ сьогодні вимагає нових інститутів для вирішення проблем, які різні суб‘єкти ЕІС не можуть 

розв’язати поодинці. На часі інституціональний аспект глобалізації. Наприклад, ставиться питання про 

Світовий центральний банк. Цей банк покликаний займатися глобальним макрорегулюванням валютно-

фінансових відносин, а також наглядом за національними банківськими системами. Йдеться також про 

сприяння переливу вільних інвестиційних ресурсів у відсталі країни. 

Сьогодні інституціоналізм, пройшовши певні етапи розвитку, отримав підтримку провідних вчених 

світу і перебуває на вістрі теоретичних досліджень. 

Транснаціоналізація капіталу стає характерною рисою інституціонального розвитку сучасної 

економіки.  

Інституціональна структура сучасного світового ринкового господарства, як і національної економіки, 

немислима без активного використання державного регулювання. Сьогодні це, насамперед, утворення 

вертикальних (функціональних) і горизонтальних (територіальних) міждержавних структур. До першої можна 

зарахувати ООН, МВФ, ЮНЕСКО, Паризький клуб, Римський клуб, Давоський форум. До того ж, якщо 

найбільш могутнім і розвинутим країнам вдасться створити міжнародний суд, міжнародне агентство боротьби з 

тероризмом, оборотом наркотичних засобів тощо, то це буде сила, якої не знала історія. Очевидним лідером у 

цій сфері стане ЄС, який має значний позитивний досвід горизонтальної (територіальної) глобалізації. 

Проте як у вертикальній, так і у горизонтальній міждержавних структурах на першому місці – 

утворення нових інституцій, які б сприяли умінню жити в глобалізуючому світі, залишаючись у той же час 

собою у кожній частині світу й у кожному середовищі. 

В умовах глобалізації всі інституції повинні сприяти плеканню не космополіта, а справжньої людини: 

відкритої світу, яка розмовляє всіма мовами, залишаючись собою і в той же час необхідною для інших. Тому 

інституціональні форми є найважливішим чинником, від якого залежить швидке та тривале зростання. 

Стихійні ж сили ринку в умовах швидкої лібералізації породжують системний вакуум і явище 

неформальної інституціоналізації. Як результат останньої – поширення корупції та організованої злочинності. 

Чим слабший уряд, тим сильнішими стають ці та інші негативні явища в суспільстві. Лише дієздатна й 

добре організована держава змусить індивідуальні та групові інтереси підпорядковуватися чинному 

законодавству. 

Світова інституційна система скоригує історично сформований спосіб поділу глобального продукту, 

скоординує економічну політику у світовому масштабі. 

Поки що головним оператором інвестування у людський капітал виступає держава з її інституціями. Це 

– центральна проблема розвитку країни, проблема розширеного відтворення людського науково-технічного 

потенціалу. Реалізувати все це можливо через залучення інститутів ефективного захисту прав особистості та 
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громадянина, через духовне оздоровлення суспільства. Глобалізацію ж національної економіки варто 

трактувати як поєднання зусиль держави та національних корпорацій. 

В умовах глобалізації державні інститути покликані зменшувати трансакційні витрати, мінімізувати 

невизначеність взаємодії. Інституціональна інфраструктура в цих умовах забезпечує й політичну стабільність. 

Йдеться  про формування міжнародних інститутів узгодження та гармонізації інтересів країн світу, які б 

зміщували акценти розвитку з рівні національної економіки на рівень міжнародних регіональних співтовариств. 

Лише за таких умов національна економіка стане відносно самостійним елементом загально цивілізаційної 

системи, яка змінить місце та роль міжнародних утворень як суб’єктів глобальної економіки. 

Міжнародні інтеграційні формування є також суб’єктами ЕІС, сформовані в різних регіонах світу. Вони 

є інститутами, які є моделлю глобальної економіки. Це орієнтир для розвитку всього світу. Інтеграційні 

угруповання розвиваються за різними схемами, проте закономірності їх розвитку залишаються єдиними та 

уніфікованими. Так, послідовність дій щодо утворення інтеграційних систем залишається сталою для систем 

різних типів: від створення зони вільної торгівлі до повної інтеграції. У межах ЕІС має сформуватися певна 

поведінка окремих інтеграційних формувань та в її рамках – поведінка індивіда, як неподільної ланки цих 

формувань. Людина має бути метою всіх звершень та об’єднавчих процесів у інтеграційних угрупованнях. 

Метою інтеграційних процесів має бути окрема людина  та її рівень щастя. Є показник щасливих націй, за яким 

щасливими націями визнаються такі країни, як Бутан (пробатько цього показника). Коли рівень розвитку 

економіки нічого не вартий без забезпечення щасливого життя окремої людини. Та крім того, щасливими 

можуть бути люди без забезпечення високих показників розвитку економіки. Звісно ціль одна – щастя людини, 

проте її досягнення може бути відмінною в різник кранах світу. Чи щасливі окремі особистості у межах 

інтеграційних формувань залежить від багатьох чинників, зокрема економічних. Проте мешканці Півночі 

Європи під час північної ночі відчувають себе не досить комфортно і рівень економічних статків може стати 

тією краплею, яка може подолати зимову депресію.  

Економічна поведінка цілого угруповання також залежить від раціональних дій лідерів країн-членів та 

всього угруповання. Окремі особистості мають такі лідерські якості, що призводять цілі регіони до формування 

моделі розвитку світу. В основі всього цього лежать процеси інтеграції та глобалізації. 

Наступний суб‘єкт ЕІС – це держави. Вони є найголовнішим інститутом у міжнародних економічних 

відносинах, оскільки від цього інституту залежить діяльність всіх інших суб’єктів ЕІС. Не було б волі держав-

переможниць у другій світовій війні, не було б створено ООН чи МВФ. А також від волі держави залежить 

функціонування всіх інших суб’єктів, що знаходяться на нижніх рівнях ЕІС. Так, внутрішні регіони та галузі, 

підприємства й індивіди залежать у своїх діях від економічної політики держави. Слід зауважити, що у 1990-х 

роках економіки групи східно-азіатських країн продемонстрували найшвидші темпи зростання, різкі спади та 

підйоми, подаючи ти самим вагомі аргументи на підтримку ідеології вільного ринку та водночас виносячи їй 

серйозні застереження. Оскільки інституціоналізм оперує потінням економічної поведінки, економічна 

поведінка держави розглядається через призму формування процесу розвитку в умовах ринкової економіки. 

Так, роль держави має забезпечити сталий розвиток і ринку і індивідууму.  

Звертаючись до 90-х років ХХ століття, наголосимо, що цей період став втіленням досвіду 

економічного зростання попередніх десятиліть. Таким чином, необхідно скористатися підходами, які пройшли 

випробування часом та попереджають про небезпеки при виборі економічної стратегії  держави у столітті ХХІ-

му. Економічна поведінка держави передбачає формування високогуманного громадянського суспільства не 

автономного, але підключеного до механізмів та процесів глобалізації. Глобалізація починається в умах 

окремих людей та продовжується формуванням високо розвинутих спільнот в межах державних кордонів 

певних країн. Формувати такі суспільства – означає акцентувати державну економічну політику на зростанні, 

розвитку та еволюції всіх форм відносин, а саме: науково-технічних, організаційно-виробничих та соціально-

економічних. Різні країни по-різному підходять до формування такого високо-гуманного суспільства. 

Озираючись на попередні десятиліття економічного розвитку. Багато дослідників у своїх працях, що з’явилися 

в різних куточках світу в 90-х роках, відзначають успіхи, досягнуті у Східній Азії, регрес у Африці на південь 

від Сахари та скромні здобутки в інших регіонах. 

У Доповіді про світовий розвиток 1991 року (Світовий банк, 1991) [6, с. 33], дотримуючись загальних 

ринкових підходів, наголошується на необхідності переоцінки ролі держави та ринку. У цьому та інших 

оглядах вказувалося на вирішальну роль держави та ринкових відносин у зменшенні бідності (Світовий банк, 

1990), захисту довкілля (Світовий банк, 1992), створенні необхідної інфраструктури (Світовий банк, 1994), 

унормуванні управлінської діяльності, становленні правової та фінансової систем (Світовий банк, 1997). 

Держава має впливати на економічну поведінку всіх інших суб‘єктів (інститутів) ЕІС, як провідний та 

найважливіший її суб’єкт. Як зазначають автори  [6, с. 33-34], факти 90-х років поглиблюють наш погляд на 

процеси розвитку, особливо в тому, що стосується необхідності впровадження інституціональних змін для 

досягнення успіху, дають багатий набір ідей для вироблення подальшої політики. По-перше, роблячи 

інвестування в людей, слід брати до уваги якість та розподіл цих інвестицій. По-друге, швидку зростання, що 

охоплює найширші сфери, хоча й підтримує соціальний розвиток, може завдати, за відсутності відповідних 

заходів, шкоди самовідтворенню та сталості довкілля. По-третє, користуючись перевагами, які дають 

відкритість ринків та конкуренція, слід усувати фінансові ризики, беручи до уваги специфіку кожної окремої 

країни. 
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Розвиток національної економіки, як прояв економічної поведінки держави, стосується людей та 

їхнього добробуту, зокрема їх спроможності визначати власну долю. Відповідно, у процесі розвитку повинні 

братися до уваги інтереси майбутніх поколінь та стан планети, яку вони успадковують. Він має йти за 

якнайширшого залучення людей, бо без цього ніяка стратегія у довгот тривалій перспективі не матиме успіху. 

Таке поняття розвитку як синоніму добробуту означає, що його мірою є не тільки темпи економічного 

зростання, а й масштаби охоплення, складові частини та сталість цього зростання. 

Дослідники  в галузі розвитку дуже часто використовують зростання валового внутрішнього продукту 

(ВВП)  на душу населення як показник економічного розвитку, почасти з огляду на те, що соціальний прогрес 

пов’язаний із зростанням ВВП, почасти заради більшої зручності. Однак покладатися на ВВП як єдину 

одиницю вимірювання економічного розвитку означало б суттєво звузити це поняття. Зростання ВВП може 

мати високу або низьку якість. Одні процеси та державна політика призводять до зростання ВВП, а паралельно 

із ним ідуть позитивні зміни в людському та природоохоронному вимірах, які безпосередньо впливають на 

добробут людини, безвідносно до її ролі у виробничому процесі. Інші ведуть до низької якості зростання, що не 

супроводжується поліпшенням у людському та природоохоронному вимірах. Для врахування якості 

економічного зростання в оцінках розвитку необхідно використовувати багатовимірні індекси добробуту. 

В економічній теорії відрізняють концепцію економічного зростання від більш широкого поняття 

економічного розвитку. Розмежування між цими поняттями в різний час проводилося по-різному. Стрімке 

економічне зростання 50-х та 60-х років ХХ ст. спонукало до зростання зацікавленості у досягненні ширшого 

спектра результатів економічного розвитку. Протягом  наступних десятиліть, в умовах стагнації, наголос 

змістився на досягнення економічного зростання. У 1990-х ширший погляд на ці речі знову набув актуальності, 

прикладом чого є Доповідь про людський розвиток ООН (ПРООН), та пропозиція щодо засад всеохоплюючого 

розвитку (Вульфенсон, 1999). 

В ідеальному варіанті оцінка результатів розвитку має передусім ґрунтуватися на здобутках у 

людському та природоохоронному вимірах, а вже потім брати до уваги такі проміжні індикатори, як ВВП. 

Автори [6, с. 35] праці «Якість економічного зростання» пропонують доповнювати аналіз індексами людського 

розвитку та сталості довкілля, не забуваючи при цьому про обмеженість даних щодо деяких змінних. Індекс 

розвитку людського потенціалу впроваджується і розраховується ООН та іншими організаціями. 

Людський розвиток та розвиток національної економіки є категоріями, що включають, насамперед, 

еволюцію економічної системи в цілому, зокрема всіх підсистем економічних виробничих відносин, як 

суспільної форми існування продуктивних сил [3, с. 7]. 

Наступний суб’єкт ЕІС – це галузі. Галузь є сукупністю виробників подібної продукції. Це інститут, 

який формує конкурентне середовище, в якому працюють окремі підприємці. Гнатюк А. зазначає [2, c. 23], що 

сучасні ринкові відносини формуються під впливом постіндустріальних та глобальних тенденцій розвитку 

світового простору. Емпіричні закономірності в галузі мікроелектроніки та телекомунікацій на технічному рівні 

заклали основи інформаційної, стали основою інтернаціоналізації господарського життя та надали 

міжнародним ринкам ознак глобального розвитку. Відповідно, можемо зазначити, що присутні різні рівні 

розвитку:  

− глобальний розвиток – це наслідок глобалізації як процесу підпорядкування всього національному 

міжнародним нормам і стандартам. Він базується на інтернаціоналізації, інтеграції та транснаціоналізації. 

Глобальний розвиток відтворюється в межах всіх нижче наведених типів розвитку (регіональному, 

національному, галузевому, підприємницькому та людському). Такий глобальний розвиток має стати причиною 

формування високогуманного глобального суспільства. Соціальні та природничі чинники мають стати основою 

еволюції глобальної економічної системи; 

− регіональний розвиток – це розвиток інтеграційний угруповань. Потягом відносно короткого 

історичного періоду міжнародна економічна інтеграція перетворилася в одну з найбільш значимих та суттєвих 

закономірностей розвитку сучасної глобальної економіки. Зміни, що нарощуються в Європі, Америці, Азійсько-

Тихоокеанському регіоні засвідчують не лише інтенсивність формування регіональних господарських 

комплексів, але й багатоваріантність механізмів та шляхів зрощування національних економік, одержання 

відчутних множинних («мультиплікативних») ефектів країнами-учасницями, регіонами та світовим 

співтовариством в цілому. Регіональний розвиток передбачає поступ країн до різноманітних уніфікацій – від 

уніфікацій ринків до уніфікації стилів життя та облаштування житла окремими представниками тих чи інших 

націй; 

− розвиток національної економіки – це її еволюція. Найважливішим фактором, що визначає економічну 

еволюцію, є науково-технічний прогрес, адже саме він впливає на зміну виробничих відносин національної 

економічної системи. Ефективним же визнається такий розвиток національної економіки, що зорієнтований на 

її сталу конкурентоспроможність [3, с. 7]. Конкурентоспроможність національної економіки є результатом її 

розвитку. Розвиток національної економіки може бути екзогенним та ендогенним, враховуючи це, наголосимо, 

що пізні країни орієнтуються на використання зовнішніх чинників із міжнародного середовища (технології чи 

капітал) під час зростання. Та формування внутрішніх чинників розвитку на основі залучених із-за кордону. 

Ендогенні чинники це певні імпульси, що підігрівають національну економіку з середини, на що мають 

орієнтуватися такі країни, як Україна; 

− розвиток галузі – це еволюція галузевого середовища з модифікацією бар’єрів входження до галузі для 

нових потенційних конкурентів. Для розвитку такого суб’єкту ЕІС, як галузь необхідно враховувати чинники 
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розвитку глобальної галузі, а саме: існуючих конкурентів, ймовірних конкурентів, споживачів, постачальників 

та товарів-замінників [4, с.21]. Розвиток галузі витікає з еволюції всіх цих чинників конкуренції. М, Портер 

зазначає, що «суттю формування стратегії конкуренції є взаємозв’язок підприємства  та його зовнішнього 

середовища. Релевантне зовнішнє середовище є дуже широким, оскільки в нього входять соціальні та 

економічні фактори, проте ключовий аспект зовнішнього оточення фірми – це галузь (або галузі), в якій вона 

веде конкурентну боротьбу» [4, с.20]. Ця конкурентна боротьба є галузевою поведінкою, яка притаманна саме 

даній галузі та конкурентному середовищу на певних ринках (і внутрішніх, і глобальних); 

− розвиток підприємства передбачає еволюцію господарюючих суб‘єктів, коли здебільшого корпорації 

(великі компанії ТНК) народжувалися як фізичні особи і поступово перетворювалися на ТОВ, і далі – на 

корпорації. Проте, є приклади, коли підприємець перетворює своє ФОП на сімейне підприємство 

диверсифікуючи діяльність. Так, італійські компанії з виробництва взуття відомі у всьому світі  і їх сімейні 

цінності лише допомагають видозмінювати бізнес і поширювати продукцію по всьому світі. Розвиток таких 

підприємств визначається трансформацією підходів до міжнародного бізнесу – від експорту до спільної 

підприємницької діяльності; 

− людський розвиток передбачає розвиток особистості як основного елементу роботи колективу. 

Людський розвиток складається з багатьох чинників: дитяча смертність, тривалість життя від народження, 

кількість звернень до медичних закладів, кількість неписьменних осіб, кількість студентів вищих навчальних 

закладів. Ці чинники враховуються при розрахунках індексів людського розвитку. Цей показник передбачає 

еволюціонування особистості в певному економічному середовищі, коли ця особистість стає більш креативною, 

ідейною, коли вона може реалізовувати свій потенціал як фахівця, як сім’янина, як члена суспільства. І в цьому 

людський розвиток залежить від виховання та формування особистості у певних суспільних умовах.  

Усвідомлення процесів, що відбуваються на мезорівні світової економіки, є важливим і для інших 

рівнів. Рівень галузі передбачає формування середовища міжнародної конкуренції, яка може існувати в певній 

країні, об’єднуючи підприємства окремої галузі та менеджерів, які на цих підприємствах працюють. 

Наступним суб’єктом ЕІС є підприємства. Вони є суб’єктами господарювання, які здійснюють різного 

роду операції в межах різних бізнес-процесів. Економічна поведінка підприємств формується в залежності від 

обраних стратегій та організаційної структури. Така економічна поведінка формується та видозмінюється за 

допомогою введення технологічних рішень. Ринки високих технологій залежать від діяльності різних інститутів 

від міжнародних економічних організації до окремого індивіда. 

Ринки високих технологій формуються під впливом попиту та пропозиції на дані технологічні рішення. 

Глобальні ринки високих технологій включають світові, міжнародні, національні та внутрішні. Вони впливають 

на забезпечення процесу розвитку від глобального рівня до людського рівня розвитку. Глобальні ринки високих 

технологій відрізняються також певною поведінкою суб’єктів господарювання та окремих особистостей. 

Поведінка, що спрямована на досягнення стратегій, може бути інноваційною, тобто поведінка пошуку 

найоптимальніших рішень у підприємницькій та зовнішньоекономічній діяльності. Інноваційна діяльність та 

інноваційна поведінка забезпечують перетворення звичайного підприємства на ефективно діюче, коли інновації 

призводять до одержання додаткових прибутків для окремого підприємства та для національного середовища в 

цілому. Діє ефект синергії коли підсилюються окремі інноваційні зусилля певних підприємств і одержується 

мультиплікативний ефект після дифузії даних технологічних рішень в межах даної економічної системи. 

Окремі індивіди є також суб‘єктом ЕІС, коли від окремої особи залежить якість розвитку та зростання 

всіх вище перелічених суб’єктів ЕІС. Поведінка індивіда є одночасно і причиною і наслідком співпраці в межах 

інших суб’єктів ЕІС. Нано-рівнень ЕІС визначається інноваційною поведінкою окремої людини також. 

Інновації народжуються в головах окремих інженерів-дослідників, які працюють в межах науково-дослідних 

установ чи підприємницьких структур. Або навіть працюють одноосібно намагаючись продати результати своїх 

досліджень корпораціям чи іншим зацікавленим інститутам. Та, крім того, інноваційна поведінка окремого 

індивіда націлена на досягнення таких результатів, які б використовувалися у більшій кількості випадків та 

формували б економічний розвиток різних суб’єктів ЕІС. 

Висновки. Таким чином, економічна інституціональна система визначається функціонуванням 

окремих суб’єктів, які характеризуються різними рівнями розвитку, а саме: від глобального розвитку до 

розвитку окремої людини. Суб’єкти ЕІС визначаються економічною поведінкою, яка формується як 

інноваційна поведінка, коли суб’єкти здійснюють дослідницькі дії для винайдення новітніх технологій та для 

одержання прибутків від їх впровадження, та для дифузії цих інновацій у національному  та глобальному 

рівнях. 
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Актуальність та постановка проблеми. Україна обрала курс євроінтеграції, що у перспективі 

передбачає приєднання до складу розвинених країн світу – до ЄС. Натомість, для реалізації таких амбітних 

цілей необхідно мати відповідну соціально-економічну базу, ресурси та потенціал стабільного економічного 

зростання.  У ХХІ ст. в системі міжнародного бізнесу вагому роль відіграє потенціал  транзитних та 

транспортних перевезень. Отже, транспортно-транзитні можливості держави – у т.ч. стабільний розвиток ринку 

авіаційних послуг – це потужне джерело економічного зростання, створення нових робочих місць та 

інноваційного розвитку, стабільних валютних надходжень до країни. Нині Україна входить до складу шести 

країн світу, що мають власний авіаційний комплекс – від виробництва до авіаційних перевезень. Збереження та 

розвиток цього сектору національної економіки, сприяння стабільному розвитку ринку авіаційних послуг – це 

запорука майбутнього високотехнологічного розвитку української економіки, одна з гарантій розповсюдження 

позитивного іміджу України на світовій арені.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематику дослідження ринку авіаційних послуг у 

масштабі світового та національного ринків розглядали як вітчизняні, так і зарубіжні науковці. Серед 
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вітчизняних науковців вагомий внесок у вивчення ринку авіаційних послуг в Україні здійснили: Артамонова О. 

В., Афанасьєв В. Г., Грязнов B. C., Ірха С. Ю., Капустинський О. А., Катрук К. С., Корчак Н. М., Лісовенко С. 

А., Новикова М. В. На міжнародному рівні вагоме значення мають періодичні наукові та статистичні видання 

Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) та Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA). 

Мета дослідження. Метою статті є дослідження розвитку ринку авіаційних послуг України на 

прикладі КП МА «Київ» (Жуляни). 

Виклад основного матеріалу дослідження. З усіх сучасних ринків послуг авіаційний є одними з 

найбільш динамічних. Це стало можливим завдяки швидкому розвитку інформаційних та комп'ютерних 

технологій.  

У 2014 році європейськими авіакомпаніями було перевезено близько 693 млн. пасажирів (цей показник 

порівняно з 2013 роком упав на 10,5 %). Частки основних напрямків авіаперевезень на рівні ЄС демонструє 

рис.1.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Частка основних напрямків пасажирських авіаперевезень на рівні ЄС в 2014 році, (%). 

Примітка. Побудовано автором за даними Мiжнародної органiзацiї цивiльної авiацiї (IКАО). 

 

Найбільшою є частка авіаперевезень, які здійснюються за допомогою регулярних рейсів між країнами 

ЄС (44 %), далі йдуть авіаперевезення між країнами ЄС та іншими країнами (34 %) й авіаперевезення в рамках 

території однієї країни ЄС (22 %), [7]. 

Розглядаючи основні напрямки по регіонах світу пасажирських авіаперевезень з країн ЄС необхідно 

зауважити, що домінують, займаючи близько 65% пасажиропотоку, європейські країни, що не входять в ЄС, 

Північна Америка і Північна Африка. Абсолютно зрозуміло те, що найбільш завантаженим напрямком 

авіаперевезень є «країни ЄС − інші європейські країни». Третину ринку в цьому напрямку займають Норвегія, 

Швейцарія та Туреччина. Другим за величиною завантаженості пасажиропотоку регіоном в 2014 році стала 

Північна Америка (США та Канада − 22,3%), третім − Північна Африка (в основному Марокко, Алжир, Туніс і 

Єгипет − 11,7%). Крім того, в таблиці 1 представлена інформація з приводу кількості перевезених пасажирів у 

різні регіони світу з ЄС [10]: 

Таблиця 1 

Кількість перевезених у 2014 році пасажирів у різні регіони світу з країн ЄС 

Регіон 
Кількість перевезених 

пасажирів, тис. чол 

Основний партнер  

з ЄС-28 

Країна Частка 

Країни Європи, які не входять в ЄС 85213 Німеччина 26,10% 

Північна Америка 60153 Великобританія 37,30% 

Центральна Америка та Кариби 11183 Великобританія 29,30% 

Південна Америка 9811 Іспанія 38,00% 

Азійські Республіки колишнього СРСР 1380 Німеччина 31,70% 

Ближній та Середній Схід 21418 Великобританія 32,10% 

Індійський субконтинент 7665 Великобританія 49,00% 

Примітка. Складено автором за даними Мiжнародної органiзацiї цивiльної авiацiї (IКАО). 

 

Найбільш активно міжнародні польоти здійснює Великобританія. Саме з її аеропортів у 2014 році було 

перевезено за межі ЄС близько чверті всіх пасажирів. Також, найбільш завантаженим європейським 

аеропортом був лондонський Хітроу (перевезено 57,8 млн. пасажирів). За ним слідують паризький аеропорт 

імені Шарля де Голля (54,5 млн. пасажирів) і франкфуртський Майн (51,8 млн. пасажирів). 
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Найбільш інтенсивні авіаперевезення в 2014 році в ЄС здійснювалися за наступними напрямками: 

Мадрид-Барселона (перевезено 4,6 млн. пасажирів; кількість рейсів − 45100), Рим-Мілан (2,5 млн. пасажирів; 

26600 рейсів), Париж-Тулуза (2,3 млн. пасажирів; 18700 рейсів). 

На даний момент, через складну економічну та суспільно-політичну ситуацію в нашій країні, 

розвиток   ринку авіаційних послуг зазнає істотних збитків.  У порівнянні з 2000 роком у 8 разів скоротився 

об’єм авіаційних перевезень. Водночас значно зросла кількість вітчизняних комерційних авіаційних компаній, 

що конкурують на ринку авіаційних послуг. При цьому з великої кількості авіаційних компаній лише декілька 

виконують близько 90% об’єму робіт і тільки одна третина компаній працює на постійній основі. Парк літаків 

цивільної авіації  надзвичайно застарів. Понад 80% пасажирських літаків експлуатуються більше 10 років, їх 

технічний і експлуатаційний рівень не відповідає сучасним стандартам, особливо в галузі  авіаційних двигунів. 

Водночас у більшості авіаційних компаній, що займають провідні позиції на ринку авіаційних послуг, відсутні 

необхідні фінансові кошти для відновлення парку повітряних суден. З цієї ж причини авіаційні компанії не в 

змозі повною мірою організувати чергування пошуково-рятувальних повітряних суден, що істотно знижує 

рівень пошуково-рятувального забезпечення польотів цивільної авіації [1]. 

Варто особливо акцентувати увагу на наступних проблемах цивільної авіації:  

- зниження об’ємів авіаційних перевезень;  

- зношеність та застарілість парку цивільних повітряних суден, невідповідність техніко-економічних 

характеристик експлуатованих повітряних суден попереднього покоління сучасним світовим вимогам; 

-  структурна роздробленість вітчизняних авіаційних підприємств (авіакомпаній, організацій 

забезпечення і т.д.), нездатних у низці випадків забезпечити необхідний рівень послуг при здійсненні 

авіаційних перевезень;   
- відставання розвитку матеріально-технічної бази об’єктів авіаційної інфраструктури від сучасних 

вимог;  

- відсутність в авіаційних компаній фінансових ресурсів для модернізації основних фондів;  

- незавершеність формування нормативно-правової бази в галузі системи обов’язкової сертифікації 

(атестації).  

Як наслідок, виникли  такі  недоліки діючої цивільної підсистеми організації повітряного руху: 

незавершеність формування єдиної господарської системи управління повітряним рухом як державного 

унітарного підприємства; недосконалість матеріально-технічного забезпечення; недосконалість організаційно-

мобілізаційного і технічного планування переведення центрів організації повітряного руху з мирного на, 

потенційно можливий, воєнний стан; необхідність організаційно-штатної перебудови цивільної підсистеми 

організації повітряного руху при переході з мирного на воєнний стан [2, С.195-197]. 

Серед усіх існуючих проблем та перешкод у розвитку цивільної авіації свої позиції на ринку достатньо 

впевнено тримає Комунальне підприємство Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни).  

Перший регулярний пасажирський рейс здійснив посадку в Міжнародному аеропорту «Київ» (Жуляни) 

25 травня 1924 року. Ця дата стала Днем народження підприємства. Аеропорт «Київ» (Жуляни) має славну 91-

річну історію. Спираючись на значний набутий досвід, Аеропорт впевнено рухається у напрямку успішної 

реалізації майбутніх проектів. На аеродромі наявні 63 місця стоянок, виділених у окремі перони, розміщення на 

яких здійснюється у залежності від цілі польоту та СЛОТу.  Місця стоянок ПС придатні для установки літаків 

ЯК-42, Боінг 737-400, а також літаків з меншим розмахом крила. Для польотів гелікоптерів підготовлена 

спеціальна схема організації обслуговування, яка включає в себе безпечні маршрути руху по повітрю, окремі 

спеціальні місця стоянок. Дана схема дозволяє ефективно об’єднати польоти літаків та гелікоптерів на одному 

аеродромі [8]. 

У 2008-2009 роках в Аеропорту «Київ» (Жуляни) була реконструйована і подовжена злітно-посадкова 

смуга, оновлено світлосигнальне обладнання. Доступна для виконання зльотів і посадок повітряних суден 

довжина смуги була збільшена з 1800 метрів до 2310 метрів. Це дозволило аеропорту вже в 2009 році приймати 

середньомагістральні повітряні судна типу Airbus A320 і Boeing 737. На стару смугу могли сідати лише літаки 

Як-40, Як-42, Ан-24 і невеликі літаки бізнес-авіації. 31 квітня 2009 року посадку на оновлену смугу виконав 

авіалайнер A320 лоу-кост авіакомпанії Wizz Air Україна. 27 березня 2011 року авіаперевізник переніс в 

аеропорт Київ свою базу [8]. 

У жовтні 2012 року розпочав роботу новий перон, розрахований на стоянку шести 

середньомагістральних літаків, що збільшило загальне число стоянок в аеропорту для повітряних суден типу 

A320 і Boeing 737 з чотирьох до десяти. У квітні 2011 року в Аеропорту «Київ» (Жуляни) почалося будівництво 

нового міжнародного терміналу А. Новий триповерховий аеровокзальний комплекс площею 14 000 кв. метрів і 

пропускною спроможністю 500 пасажирів на годину був зданий в експлуатацію 22 травня 2012 року. 

Восени 2012 року в лівому крилі терміналу А розпочато будівництво галереї для телескопічного трапа. 

Це дозволяє проводити посадку та висадку пасажирів безпосередньо з терміналу в літак без необхідності 

виходу на вулицю і використання перонних автобусів. 
Загалом на території Аеропорту функціонують три термінали: 

- Термінал А – міжнародний; 

- Термінал В – Бізнес-термінал; 

- Термінал D – внутрішніх рейсів. 
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Аеропортом вибрана концепція «Все під одним дахом». Це дозволяє пасажирам виконувати пересадку 

з міжнародного рейсу на внутрішній і навпаки, подолавши лише кілька десятків метрів, а також значно впливає 

на якість послуг, які надаються авіамандрівникам на внутрішніх рейсах [8]. 

У 2014 році було здійснено 11 901 рейс, що  на 41% менше, ніж у 2013 році. Таке стрімке падіння було 

спричинено внутрішніми політичними, економічними проблемами та різким коливанням курсів іноземних 

валют по відношенню до гривні, що спричинило різке подорожчання товарів та послуг вітчизняного та 

імпортного виробництва (рис. 2.). Крім того міжнародний імідж України було підірвано та в умовах 

внутрішнього регіонального конфлікту було втрачено аеропорт у Донецьку та Луганську, частину України було 

повністю закрито для авіаційних перевезень. 

 

 
Рис. 2. Кількість рейсів в період 2011-2015 (станом на 25.10) та прогноз до кінця 2015 року. 

Примітка. Побудовано автором за даними Міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни). 

 

Станом на 25 жовтня 2015 року в Аеропорту «Київ» (Жуляни) було здійснено 7 545 рейсів, що на 6% 

менше запланованого показника на такий самий період. До кінця 2015 року прогнозується здійснення 12 295 

рейсів.  

У 2014 році пасажиропотік склав 551 413 пас., що на 42% менше, ніж у 2013 році. Станом на 25 жовтня 

2015 року перевезено 411 730 пас., що на 10% менше прогнозованого показника на цей період. На кінець 2015 

року прогнозується, що пасажиропотік складе 674 851 пас., у порівняні з 2014 роком прогнозується збільшення 

пасажиропотоку на 18 % (рис. 3): 

 

 
Рис. 3. Кількість пасажирів в період 2011-2015 (станом на 25.10) та прогноз до кінця 2015 року. 

Примітка. Побудовано автором за даними Міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни). 

 

В даний час Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) співпрацює з наступними авіакомпаніями: 

- Georgian Airways; 

- Wizz Air; 

- Flydubai; 

- Aegean Airlines; 

- Yanair; 

- Flyvista; 
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- АО «МОТОР СІЧ»; 

- МААК «Урга»; 

- А/К «Дніпроавіа»; 

- Роза Вітрів; 

- VUELING AIRLINES S.A.; 

- A/K«Атласджет Україна»; 

- Дарт. 

У 2014 році дохід склав 17 469 218,03 дол. США, що на 27% менше, ніж у минулому році. Станом на 25 

жовтня 2015 року дохід складає 14 195 234,00 дол. США, що майже на 1% більше запланованого показника на 

цей період. На кінець 2015 року прогнозується дохід розміром 16 828 067,00 дол. США, але все ж таки доходи 

2015 року не зрівняються з показниками доходів 2014 року, що на 3,6% більше (рис. 4.): 

 

 
Рис. 4. Доходи в період 2011-2015 (станом на 25.10) та прогноз до кінця 2015 року, (дол. США). 

Примітка. Побудовано автором за даними Міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни). 

 

 У зв’язку з введенням в дію санкцій в авіаційній галузі було повність припинено сполучення з Росією. 

Аеропорт припинив свою співпрацю з А/К «ТРАСНАЕРО» та А/К «ЮТейр». У кінці жовтня 2015 року відбувся 

перший прямий регулярний рейс авіакомпанії Air Moldova Кишинів-Київ. Рейси виконує Airbus 320, 

максимальне завантаження судна 180 осіб. Перший рейс пройшов майже з 50% завантаженням. В цьому році 

заплановано відкриття рейсу Київ-Мінськ-Київ. На 2016 рік планується відкриття нових маршрутів та 

розширення співпраці з авіакомпаніями.  

Для подолання існуючих проблем та формування конкурентних переваг, що сприятимуть зміцненню 

позицій на світовому ринку,  збільшенню рентабельності, залученню інвестицій, розвитку технологічної бази 

для України пріоритетним є:  

- створення міжнародних консорціумів за участю провідних транснаціональних корпорацій;  

- організація спільних підприємств;  

- довгострокова кооперація;  

- транскордонні злиття і поглинання;  

- державна підтримка аерокосмічної промисловості.  

Перспективою розвитку авіаційної галузі України є консолідація авіаційних підприємств в рамках 

потужних структур, що є характерним для авіакомплексів розвинених країн. 

Крім того, ефективним кроком є приватизація частини підприємств державного авіаційного комплексу з 

метою підвищення прибутковості та інвестиційно-інноваційної активності підприємств. Приватизація дозволяє 

подолати такі недоліки державного управління, як монополізм та відсутність конкурентних умов бізнесу, 

відсутність стимулів щодо отримання прибутку, обмеженість фінансування, нецільове використання коштів. 

Ще одним пріоритетом розвитку має стати політика провідних українських авіакомпаній, спрямована на 

інтегрування внутрішніх та міжнародних авіарейсів. Вдале географічне розташування України і наявність 

міжнародних аеропортів дають можливість освоєння нової відкритої ніші ринку – ринку транзитних   

пасажирів, що літають між Західною та Східною півкулями, а також з Європи з пересадкою в столиці України. 

Практична реалізація вище викладених заходів дозволить забезпечити подальший прогресивний 

розвиток авіаційного комплексу України, налагодити тісні соціальні та економічні взаємозв’язки з іншими 

країнами, розширити потенційні ринки збуту української авіабудівної продукції, забезпечити участь 

вітчизняних підприємств у виконанні іноземних проектів та зайняти гідне місце у глобальному конкурентному 

середовищі авіатранспортних послуг.  

Висновки. На шляху до входження у європейський авіаційний простір, авіаційний комплекс України все 

частіше натикається на гору невирішених питань, що досить швидко назбиралися за роки української 

незалежності. До основних системних проблем розвитку авіаційного комплексу України відносяться: 
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зношеність основних фондів, дефіцит кваліфікованих кадрів, невідповідність технічних можливостей 

аеропортів сучасним міжнародним вимогам, відсутність державної підтримки створення нової техніки й 

впровадження сучасних технологій, відсутність реальної державної програми підтримки розвитку 

авіатранспортної та авіабудівної систем, жорстка податкова політика держави відносно авіаційної галузі та 

відповідно скорочення авіабудування, недостатній рівень правової бази сертифікації експлуатантів, 

невизначеність умов діяльності та підвищений економічний ризик управління авіакомпаній, недостатня 

модернізація парку повітряних суден, велика кількість формальностей при міжнародних авіаперевезеннях, 

завантаженість аеропортів та повітряного простору та інші. 

Для України, подолання структурних проблем авіаційного комплексу, це в першу чергу – пошук 

альтернативних джерел фінансування. На даний момент, авіаційна інфраструктура гостро потребує докорінного 

оновлення, що в свою чергу ставить питання про необхідність додаткових капіталовкладень. Одним з 

найвигідніших та найдієвіших, з урахуванням нинішнього незадовільного стану комплексу, способів виступає 

лізинг. Він є однією з найперспективніших форм кредитування авіаційної сфери. В Україні лізинг може бути 

використаний як інструмент, що забезпечує реалізацію багатьох задач авіаційної сфери, що можливо лише за 

рахунок активних заходів цілеcпрямованої державної підтримки національного авіаційного комплексу. 

Базовим пріоритетом розвитку має стати політика провідних українських авіакомпаній, спрямована на 

інтегрування внутрішніх та міжнародних авіарейсів. Внутрішній ринок авіаційних перевезень має великий 

потенціал – вдале географічне розташування України і наявність міжнародних аеропортів дають можливість 

освоєння нової відкритої ніші ринку – ринку транзитних пасажирів, що літають між Західною та Східною 

півкулями, а також з Європи з пересадкою в столиці України. Пожвавлення внутрішнього ринку одночасно 

розширить сферу туристичних послуг, створить необхідність модернізації регіональних аеропортів, збільшить 

кількість робочих місць та диверсифікує напрямки авіаперевезень українських авіаліній. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ФАКТОРИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 

 

Анотація. У даній статті висвітлено теоретичні засади факторингу, причини його виникнення та 

його сучасне використання як фінансового інструменту  на ринку банківських послуг як на вітчизняному, так і 

на міжнародному рівнях. Досліджено зарубіжний досвід використання факторингових послуг. Проаналізовано 

динаміку кількості та вартості укладених фінансовими компаніями договорів факторингу. Запропоновано в 

ході дослідження  шляхи розвитку факторингу в Україні за допомоги активної участі банківських установ у 

даному процесі, так як на даному етапі вони є лідерами вітчизняного ринку факторингових послуг, маючи 

значні конкурентні переваги поряд з небанківськими спеціалізованими компаніями.  
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УЛУДШЕНИЕ  МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ФАКТОРИНГОВЫХ УСЛУГ В УКРАИНЕ 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические основы факторинга, причины его 

возникновения и его современное использование как финансового инструмента на рынке банковских услуг как 

на отечественном, так и на международном уровнях. Исследован зарубежный опыт использования 

факторинговых услуг. Проанализирована динамика количества и стоимости заключенных финансовыми 

компаниями договоров факторинга. Предложено в ходе исследования пути развития факторинга в Украине с 

помощью активного участия банковских учреждений в данном процессе, так как на данном этапе они 

являются лидерами отечественного рынка факторинговых услуг, имея значительные конкурентные 

преимущества наряду с небанковскими специализированными компаниями. 
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MECHANISM OF THE REGULATION OF FACTORING SERVICES IN UKRAINE IS IMPROVING 

 

Abstract. This article is include: of the theoretical basis of factoring, its causes and its modern use as an 

financial instrument in the banking market both in domestic and international levels. Foreign experience used of the 

factoring services. The dynamics of the number and value of contracts concluded factoring finance companies. It is 

suggested in the study the development of factoring in Ukraine through the active participation of banking institutions 

in this process, because at this stage they are the leaders of the domestic factoring market, with a significant 

competitive advantage, along with non-specialized companies. 

Key words: factoring, factoring services market, international factoring. 

 

Мета і цілі статті. Головною метою написання даної статті є з’ясування особливостей становлення та 

розвитку факторингу в Україні і визначення напрямів діяльності вітчизняних банків на ринку факторингових 

послуг у сучасних умовах. Провести аналіз зарубіжних та вітчизняних ринків факторингових послуг, їх 

порівняння та тенденції розвитку. Запропонувати шляхи розвитку факторингу в Україні за допомоги активної 

участі банківських установ у даному процесі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Факторинг довго використовувався у фінансуванні 

внутрішньої торгівлі, але останнім часом він одержав розповсюдження як метод фінансування експорту. 
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Факторингові операції застосовуються тоді, коли більш традиційна схема роботи на умовах товарного кредиту 

стає занадто обтяжливою для постачальників, для яких  у міру збільшення їх оборотів, наявність відстрочки 

платежу може стати критичним тягнучи за собою серйозну нестачу оборотного капіталу. Завдяки факторингу у 

постачальника з’являється можливість створювати найкращі умови для зосередження зусиль на виробничій 

діяльності, прискорювати обіг капіталу і відповідно збільшувати прибутки. Факторинг є різновидом 

посередницької діяльності, при якій факторингова компанія за певну плату одержує від підприємства право 

стягувати і зараховувати на його рахунок належні йому від покупців суми грошей. Факторингові компанії 

купують рахунки із знижкою в експортерів. Вони забезпечують негайну оплату, що становить до 85 % від 

номінальної вартості рахунків експортерів. Залишок за відрахуванням комісії виплачується, коли імпортер 

здійснює оплату. Метою факторингового обслуговування є негайне (або на визначену в договорі дату) 

отримання постачальником коштів незалежно від платоспроможності покупця [1, с. 36].  

Вартість факторингу включає: 

 відсоток за користування кредитом (вище ринкової ставки по кредитам відповідного терміну на 2 – 3 

відсоткових пункти); 

 плата за обслуговування (бухгалтерія, інкасування боргу і інші послуги): вилучається як відсоток від 

суми рахунка-фактури, як правило, у межах 0,3 – 5% від суми переуступлених рахунків; 

 при безоборотному факторингу – спеціальна надбавка за ризик у розмірі 0,2 – 0,5% від суми 

кредитування. 

Механізм здійснення факторингових операцій передбачає такі дії: 

 придбання факторинговою компанією (фактор-фірмою) платіжних вимог до покупців у своїх клієнтів 

на умовах негайної оплати клієнту 80 – 90% вартості від поставок; 

 оплату у чітко визначений термін іншої частини вартості з відрахуванням комісійних та відсотків за 

кредит, незалежно від надходження виручки від покупців. Платіж, який надходить потім від покупця, 

повністю зараховується на рахунок фактор-компанії. 

У зв'язку з браком коштів або обмеженими можливостями клієнтів погасити заборгованість за отримані 

товари на сьогодні факторинг став реальною альтернативою банківському кредитуванню і перетворився в 

надійний інструмент фінансування збуту продукції та підтримки інвестиційної діяльності підприємств [1, с. 38]. 

З одного боку, основою для використання факторингу є комерційний кредит, тобто продаж товарів із 

відстрочкою платежу, а з іншого — умова негайної сплати розрахункових документів постачальника означає, 

що факторингова компанія кредитує свого клієнта до моменту отримання платежу від боржника. 

Однак між наданням факторингових послуг і банківським кредитуванням є суттєві відмінності (табл.1), 

головні з яких полягають у тому, що факторингове фінансування: 

 надається на строк фактичної відстрочки платежу, а кредит — на визначений термін; 

 виплачується в день поставки товару, а кредит — в обумовлений кредитним договором день; 

 як правило, не потребує забезпечення, тоді як кредит, зазвичай, надається під заставу; 

 погашається коштами, що виплачуються дебіторами клієнту, а кредит повертається банку 

позичальником; 

 може бути збільшене паралельно зі збільшенням обсягів продажу клієнта, тоді як кредит видається на 

заздалегідь обумовлену суму; 

 погашається в день фактичної оплати дебітором отриманого товару; 

 виплачується автоматично при пред'явленні накладної та рахунку-фактури, а для отримання кредиту 

потрібно оформити чимало документів. 

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика кредиту і факторингу 

Кредит Факторинг 

Видається: 

Під заставу Без додаткового забезпечення 

На визначений термін На термін фактичної відстрочки товару 

На обумовлену суму З можливим збільшенням у міру зростання 

обсягу продажу клієнта  

Без надання додаткових послуг З наданням комплексу послуг 

З оформленням значної кількості документів  При наданні накладної та рахунка-фактури 

                                            Погашається: 

З коштів позичальника  З коштів дебіторів клієнта 

В обумовлений день У день фактичної оплати дебітором товару 

Джерело: складено автором на підставі інформації про кредит та факторинг [7]. 

 

Результатом використання факторингу є можливість розширення обсягу торговельних угод, 

використання додаткового джерела фінансування та економія управлінських видатків. Особливо вигідним для 

експортера є використання факторингу при торгівлі за відкритим рахунком, що є одним з позитивних чинників 

його використання (рис.1) . 
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Рис. 1. Позитивні чинники використання факторингу. 
Джерело: Карп’як Я. С. Факторинг як інструмент вирішення фінансових проблем підприємства / Я.С. Карп’як, 

Л.І. Ріжко // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. Політехніка». Менедж. та підприємництво в Україні: етапи становлення 

і пробл. розв. – 2009. –  Н 647. – 70 c. 

 

Поряд з позитивними моментами використання факторингу можуть перешкоджати деякі негативні 

моменти, а саме: 

 експортери можуть надавати перевагу традиційним методам фінансування; 

 може існувати думка, що використання факторингу є свідченням нестабільного фінансового стану; 

 в експортерів виникає побоювання, що втручання факторингової фірми чи банку може погіршити 

взаємовідносини між партнерами. 

Основна цінність факторингу полягає в його комплексності. Це не просто фінансування певних витрат, 

а саме сукупність рівноцінних для підприємства фінансово-посередницьких послуг. З переваг, що отримує 

внаслідок використання факторингу клієнт банку, випливають і вигоди для його контрагентів (покупців) – вони 

дістають можливість співпрацювати з продавцем на умовах товарного кредиту, збільшуючи таким чином 

обсяги закупок без залучення додаткового капіталу [2, c. 70]. 

Започаткував операції факторингу створений у Великій Британії ще у XVII ст. Будинок факторів 

(House of Factors). Перед фактором, який знав товарний ринок, закони та торгові звичаї країни, висувалося 

завдання пошуку надійних покупців, зберігання та збуту товару, а також наступної інкасації торгової виручки. 

Разом з тим бурхливий розвиток факторингової діяльності розпочинається у Північній Америці лише у другій 

половині XIX ст. Сучасні види факторингу вперше надав в 1947 р. американський банк «The First National Bank 

of Boston». Однак, офіційно факторингові послуги в США було визнано в 1963 p., коли урядова організація — 

Контролер грошового обігу — прийняла рішення про законність надання банками такої послуги. У Великій 

Британії першу факторингову компанію було відкрито в 1960 p., у Німеччині — в 1963 р. У Франції процедуру 

факторингу, яка відповідає англо-американським методам і в елементом рефінансування комерційних 

зобов'язань на короткий термін (менше 180 днів), запроваджено в 1965 р. [2, c. 72] Наприкінці 1950-х — на 

початку 1960-х років було створено три міжнародні факторингові групи, без яких неможливе існування 

сучасного міжнародного факторингу: Heller International Group, International Factors Group S.C., Factors Chain 

International. Лише одна із них — International Factors Group S.C. — об'єднує 58 факторингових компаній у 35 

країнах світу, а її частка на світовому ринку факторингових послуг становить приблизно 28 %. 

На сьогодні, головне завдання факторингових компаній більшості країн Європи, які тісно пов'язані з 

великими банками, полягає у фінансуванні дебіторської заборгованості на основі використання «регресного» 

факторингу. 

В Україні факторингові послуги поки що ще не набули широкого використання, хоча з кожним роком 

ситуація змінюється на краще. Для розуміння не сприйняття інструменту  факторингу в нашій країні, слід 

звернутися до історичних сегментів вітчизняної економіки.  

В Україні першою банківською установою, яка почала надавати послуги факторингу, був банк «Інко». 

У 1992 року цей банк надавав факторингові послуги АТ «Атек», яке займалося виробництвом екскаваторів, та 

заводу штучних шкір «Вулкан». На той момент ринок факторингових послуг розвивався повільно, адже це було 

обумовлено труднощами переходу від адміністративно-командної до ринкової системи господарювання, 

відсутністю стабільної національної грошової одиниці, а також поширенням кризи неплатежів у країні. Слід 

зазначити, що велика заслуга у розвитку такого нетрадиційного виду послуг як факторинг, належить 

Національному банку України. Зокрема, у квітні 1992 року НБУ було прийнято «Методичні рекомендації № 2: 

Про надання комерційними банками факторингових послуг». Цей документ регламентував механізм 

кредитування НБУ банків другого рівня на строк до 3-х місяців та під 10% річних для проведення ними у 

подальшому факторингових операцій. 

У 1993 – 1994 рр. Міністерством зовнішніх зв’язків України разом із німецьким банком, що 

спеціалізується на міжнародному факторингу DG Diskontbank GmbH, було розроблено спільну програму 

розвитку факторингу в Україні. Однак в силу складної економічної ситуації в країні, розгортання гіперінфляції, 

Запобігання втратам за безнадійними 

боргами 

Усунення валютних ризиків 

 
Економія часу 

Зменшення витрат на утримання 

бухгалтерського апарату 

Розширення кола партнерів та 

отримання знижок 

Зменшення періоду кредитування 



№2, 2015  83 

нестабільності валютного курсу «купоно-карбованця», а також значного рівня недовіри у діловому середовищі, 

популярності така послуга не набула. 

Наступним етапом у становленні ринку факторингових послуг вважається період кінця 90-х рр., коли 

факторингові послуги почав активізувати АБ «Укрсоцбанк», представляючи їх як альтернативу звичайному 

банківському кредитуванню. Із кінця 2002 року активно освоювати ринок послуг факторингу почав і АКБ 

«ТАС-Комерцбанк». Однак на той час для вітчизняних банків, які пропонували факторингові послуги, 

поставали наступні проблеми: низький рівень обізнаності потенційних клієнтів із технологією факторингу, 

відсутність належної нормативно-правової бази, що регламентувала б ці відносини й чітко визначала права та 

обов’язки сторін угод факторингу, а також відсутність належної теоретичної та практичної підготовки у 

фахівців, які б займалися факторинговим обслуговуванням [9, c. 413]. Знаковою подією для становлення й 

розвитку вітчизняного ринку факторингових послуг стало заснування у 2004 році універсального комерційного 

банку «Українська фінансова група». З того моменту поступово на вітчизняному ринку почали з’являтися 

факторингові послуги і банки зокрема. У 2004 році лідером у наданні послуг факторингу вважався ПАТ 

«Укрсоцбанк», який набув членства у міжнародній асоціації факторингових компаній FCI (Factors Chain 

International). Вже через рік партнерами іншої міжнародної факторингової асоціації IFG (International Factors 

Group) стали ще 3 вітчизняних банка – ПАТ «Укрексімбанк», ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та АКБ «ТАС-

Комерцбанк». Такі бурхливі дії на ринку фінансових послуг почалися в наслідок того, що вітчизняні банки 

бажали розширити свої ділові контакти на міжнародному ринку факторингу, насамперед, вступ до 

міжнародних факторингових асоціацій повинен був зробити великий крок уперед для збільшення попиту на 

факторинг.  Окрім того, українські банки мали на меті перейняти досвід партнерів з інших країн, особливо тих, 

де такі послуги набули широкого використання, щоб застосовувати такі фінансові інструменти на вітчизняному 

ринку. 

Важливим кроком у напрямку становлення вітчизняного ринку факторингових послуг стало 

приєднання України у 2006 році до Конвенції УНІДРУА про міжнародний факторинг [9, c. 411]. Цю подію 

можна вважати початком запровадження в нашій країні міжнародних стандартів факторингового 

обслуговування. Починаючи з 2000-х років і до кризи 2008 року обсяги факторингових операцій в Україні 

постійно зростали. За підсумками на 2007 рік обсяг факторингових послуг становив 0,89 млн євро або 1,07% 

національного ВВП. У цей час серед вітчизняних банків активними учасниками ринку факторингових послуг 

були ПАТ «Укрсоцбанк», АБ «Укрексімбанк», ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», ТОВ КБ «УФГ» та ВАТ Банк 

«Біг Енергія» [11].  

Однак фінансова криза 2008–2009 років змінила порядок на ринку факторингових послуг на світовому 

рівні та в Україні зокрема. Зазначимо, що на початку 2008 року на українському ринку банківських послуг 

спостерігалося збільшення факторингових операцій, що характеризувалося зростанням обсягів факторингового 

фінансування та паралельним скороченням строків договорів факторингу. Таке зацікавлення факторинговими 

операціями було обумовлено різким скороченням обсягів банківського кредитування в Україні. Якщо порівняти 

показники обсягу факторингових послуг в Україні за 2008 рік з  показниками 2007 року, то вони зросли у 1,5 

рази (на 47,6%) і становили 1,314 млн євро від національного ВВП. 

У 2009 році на українському ринку фінансових послуг спостерігалося значне падіння обсягів 

факторингових операцій – у 2,5 рази (або на 60%), що фактично було обумовлено погіршенням платіжної 

спроможності в країні, і як наслідок призвело до накопичення вітчизняними факторами значної кількості 

боргів. 

Для покращення ситуації у галузі фінансування у 2010 році фінансовим установам, які здійснювали 

факторингове обслуговування, на законодавчому рівні було дозволено надавати послуги з пов'язаного з цим 

ведення обліку грошових вимог, надання поруки за виконання боржником свого зобов'язання за грошовими 

вимогами постачальників товарів (послуг) та пред'явлення до сплати грошових вимог від імені постачальників 

товарів (послуг) або від свого імені, а також інші послуги, спрямовані на одержання коштів від боржника. Це  

означало остаточне доведення у національному законодавстві визначення факторингової послуги до 

міжнародних стандартів. 

З огляду на це, сьогодні потенційними учасниками ринку факторингових послуг України можуть бути 

більше 180 банків, які мають банківську ліцензію. Згідно зі статтями 47 та 49 Закону України «Про банки та 

банківську діяльність» факторинг визначено як різновид кредитних операцій банків, які відносяться до третьої 

групи банківських послуг. Тому право на здійснення факторингу банківські установи набувають одразу після 

отримання ліцензії, яку кожен банк повинен в обов’язковому порядку оформити на протязі першого року своєї 

діяльності. На практиці ж факторингом в Україні можуть собі дозволити займатися в основному великі банки, і 

то не всі. Водночас слід зазначити, що ряд банків, які активно займалися факторингом до 2009 року, після кризи 

поступилися своїми позиціями на вітчизняному ринку факторингових послуг або збанкрутували.  

На ринку банківського факторингу на початку 2015 року працювали вісім банків з числа 25 лідерів 

ринку послуг для підприємців. Поряд із банківськими установами надавати факторингові послуги в Україні 

станом на 31 грудня 2014 року також мають право 264 фінкомпанії, які отримали на це спеціальний дозвіл 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [11]. Разом із тим, 

незважаючи на таку велику кількість фінансових установ, які можуть здійснювати факторингові операції, поки 

що український ринок факторингових послуг знаходиться на етапі становлення. 
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Так, у 2012 році питома вага факторингу у національному ВВП становила лише 0,92%, що менше, ніж 

до кризи 2008 року. За підсумками 2012 року це практично один із найнижчих показників серед країн 

Центральної та Східної Європи. Однак такі показники можуть характеризуватися тим, що у 2012 році банки – 

лідери на ринку факторингу посилили вимоги щодо позичальників, сфери їх діяльності та умов факторингового 

обслуговування, а значна частина банківських установ у зв'язку зі зниженням ліквідності й іншими 

об'єктивними причинами взагалі не надають послуги факторингу. Протягом 2013 року фінансові компанії 

уклали 70,8 тис. договорів з  факторингу на загальну суму майже 10,3 млрд гривень і виконали 60,5 тис. 

договорів на суму 9,16 млрд гривень. За підсумковими результатами 2013 року  порівняно з 2012 р відбулося 

зменшення на 14,2% (1,6 млрд грн.) Операцій факторингу у вартісному вираженні, у той час як кількість 

договорів зросла в 3,5 рази (на 50 295 од.). Однак обсяг стандартних джерел фінансування факторингу виріс за 

2014 рік у 1,5-3,5 рази. Всі традиційні й інші джерела фінансування факторингових послуг в 2014 році, на 

відміну від попереднього року, продемонстрували позитивну динаміку. Про це свідчать дані Національної 

комісії з регулювання ринків фінансових послуг. Зокрема, обсяг банківських кредитів як джерела фінансування 

факторингових послуг збільшився в 2014 році в 1,48 рази, або на 1,587 млрд, до 4,926 млрд гривень. Обсяг 

фінансування факторингових операцій за рахунок власних коштів склав на 31 грудня 2014 15,169 млрд гривень, 

що в 2,45 рази, або на 8,985 млрд гривень більше, ніж на аналогічну дату 2013 року. Такі показники 

демонструють позитивні зрушення у сфері факторингового фінансування, що свідчить про активізацію 

виробництва у країні навіть під час кризи.   

В 2014 році обсяг договорів факторингу укладених підприємствами сфери послуг у різних галузях,   

значно зростав. (рис.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Структура договорів факторингу у різних сферах та галузях в 2014 р., %. 

Джерело: побудовано автором за даними Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг. 

 

 Отже, їх обсяг зріс за минулий рік на 884,14%, або 1,349 мрлд, до 1,502 млрд гривень. Підприємства 

транспортної галузі збільшили обсяг договорів факторингу на 76,47%, або 1,3 млн, до 3 млн гривень; 

будівельної сфери - на 26,32%, або 14,5 млн , до 69,6 млн гривень; харчової промисловості - на 15,73%, або 18,1 

млн, до 133,2 млн гривень.  

 У той же час обсяг договорів факторингу в сільському господарстві скоротився на 92,57%, або 16,2 млн, 

до 1,3 млн гривень. Стовідсоткове скорочення до нульового показника зафіксовано в машинобудуванні та 

хімічній промисловості. В 2014 році не фінансувалися через факторинг підприємства металургійної сфери та 

легкої промисловості, а також практично не фінансувалася видобувна промисловість. 

У структурі джерел фінансування в 2014 році найбільшу частку склали власні кошти - у порівнянні з 

2013 роком їх частка зросла на 2,88 процентного пункту, до 64,48%. (рис.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 3. Джерела фінансування факторингових операцій за 2012-2014 рр., млн грн. 

Джерело: побудовано автором за даними Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг. 
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Частка банківських кредитів на 31 грудня 2014 склала 20,94% від загальної суми джерел фінансування, 

що на 12,32 п.п. менше, ніж на аналогічну дату попереднього року. 

Позикові кошти юридичних осіб (крім банківських кредитів) збільшили свою частку на 1,78 п.п., до 

5,44%; частка інших джерел фінансування зросла на 7,64 п.п., до 9,12%. 

Факторинг в силу своєї специфіки цікавий малому і середньому бізнесу, адже основною факторингової 

галузі залишається торгівля. Крім того, малі та середні підприємства, як правило, мають якісний портфель 

дебіторів, та прагнуть працювати з великими покупцями. Факторингові операції вигідні для юридичних осіб у 

зв'язку з появою можливості зменшити витрати на адміністрування проблемних боргових зобов'язань і 

наростити свої активи. 

Говорячи про зарубіжний досвід використання факторингових послуг, наприклад, у Великобританії 

факторинг не обслуговують виробничі компанії, компанії сфери послуг і оптово-роздрібної торгівлі. В Італії 

факторинг широко використовується у сфері комерційних, транспортних і телекомунікаційних послуг. У Данії 

найбільший попит на послуги факторингу спостерігається з боку текстильній промисловості, у Греції – 

харчової промисловості, а в Австрії – електроенергетичної, переробній і хімічній.  

І взагалі факторинг в світовому глобальному середовищі набирає все більше широких обертів, що 

ілюструє таблиця 2. 

 

Таблиця 2 

Розвиток світового ринку факторингових послуг в 2013 році, млн євро 

Країна Внутрішній факторинг Міжнародний 

факторинг 

Усього 

США 176, 487 15,068 191,555 

Канада 5,297 383 5,680 

Мексика 27,872 189 28,061 

Франція 161,844 38,615 200,459 

Німеччина 130,630 40,660 171,290 

Італія 136,777 41,225 178,002 

Норвегія 14,379 1,917 16,296 

Росія 41,072 888 41,960 

Україна 1,325 15 1,340 

Великобританія 287,649 20,447 308,096 

Польща 26,740 4,848 31,588 

Туреччина 26,538 5,498 32,036 

Китай 295,451 82,677 378,128 

Японія 76,425 830 77,255 

Тайвань 28,000 45,000 73,000 
Джерело: побудовано автором за даними FCI [3]. 

 

Таким чином, наприклад частка Америки за обсягом наданих факторингових послуг у світі становить 

8%. Незначні позиції займають Африка (1%) і Австралія (3%). Основними країнами в Європі, за наданими 

обсягах факторингових послуг є: Великобританія, Італія, Франція, Німеччина, Іспанія. Cеред країн Азії, що 

входять до трійки лідерів за факторинговими оборотам, можна виділити Китай, Японію і Тайвань. В Америці 

зростаючий факторинговий оборот припадає на США, Бразилію, Чилі та Мексику. 

Структура ринку факторингу в окремих країнах може докорінно відрізнятися.  Перш за все, це 

пов'язано з особливостями платіжної дисципліни і традиціями проведення комерційних угод в тих країнах. 

Наприклад, у Великобританії основне місце займає інвойс – дискаунтинг, а в структурі повного факторингу 

переважає факторинг з регресом. У Німеччині, Італії та Франції переважає інвойс – дискаунтинг і безрегресний 

факторинг, що пов'язано з особливостями ліцензування. Необхідно відзначити відмінності у розвитку 

факторингу в країнах, що розвиваються, і в тих, що вже економічно розвинені. У країнах, що розвиваються, 

найбільше використовують інвойс - дискаунт, тоді як розвинені країни пропонують принципово нові послуги 

факторингу – реверсивний факторинг, фінансування під товари, обладнання тощо [8, c. 474]. Факторингові 

компанії розвинених країн розширюють мережу закордонних філій і дочірніх компаній, що розвивають свою 

діяльність через мережу Інтернет. 

Для подальшого розвитку факторингу як дієвого інструменту українського  фінансового ринку слід 

звернути увагу на світові тенденції розвитку факторингу щодо їх адаптації до вітчизняного  ринку 

факторингових послуг. Серед головних тенденцій може  виділити: 

 чітко виражений регіональний характер розвитку (особливо в Європі); 

 призупинення темпів зростання в країнах з найстарішою традицією. Це пояснюється заповненням ринків та 

їх стабілізацією на існуючому рівні, хоча такі країни досі мають одні з кращих показників; 

 переважання в деяких країнах міжнародного факторингу над внутрішнім.  
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Отже, підсумовуючи вищезазначене, спостерігаємо динамічні темпи розвитку ринку факторингових 

послуг у світі. В Україні темпи розвитку ринку факторингових послуг хоча не є стрімкими, як в інших країнах, 

однак, цей ринок впевнено відновлює свої позиції після подолання світової фінансової кризи. 

Прогнози розвитку послуг факторингу на українському ринку на 2015-2016 рр. є досить помірними. 

Хоча через ряд подій у 2015 році банки знизили об’єм факторингового фінансування, удосконалення таких 

операцій повинно призвести до зростанні рентабельності діяльності банків, стабілізування фінансового стану 

клієнта, покриваючи ліквідні та інфляційні ризики [7]. Банки будуть активно пропонувати факторингові 

послуги своїм клієнтам. Зараз серед основних трендів 2015 року виділяють: 

 жорсткість оцінки ризиків та кредитної якості клієнтів і дебіторів; 

 зростання процентних ставок з урахуванням зростання облікової ставки НБУ і вартості ресурсів на 

ринку; 

 обмеження і скорочення обсягів кредитування в міру погіршення економічної ситуації в країні. 

Всі ці фактори впливають на обсяги договорів та джерела фінансування, як в цілому, так і кожен 

окремо, тому без поліпшення економічної ситуації тенденція щодо скорочення обсягів факторингових операцій 

буде продовжуватися. 

Що стосується факторингу, який має надаватися  банками, то це призведе до ряду покращення 

діяльності  суб’єктів ЗЕД :  по – перше, банки надають факторинговий сервіс, ґрунтуючись на оцінці 

платоспроможності учасників факторингу (постачальника і покупця), прозорості, своєчасності та повноти 

розрахунків, управлінні портфелем фінансування (на користь постачальників) і портфелем як прав вимог, так і 

самих дебіторів [7]. По-друге, такий факторинг спрямований не тільки на фіксування постачальників на період 

відстрочки, наданої покупцеві, але і ще ряд додаткових сервісів по управлінню торговими лімітами і ризиками 

постачальника. 

На 2015 рік найголовніші банки з надання факторингових послуг України висунули свої умови 

факторингового фінансування. Цікаво, що тільки ПУМБ в умовах не висуває до клієнта суворих вимог, як інші 

банки. Можна сказати, що політика банка є лояльною. Для інших банків обов’язковим є співпраця дебітора з 

компанією не менш, ніж 6 місяців (таб.3). 

 

Таблиця 3 

Умови факторингових операцій в  українських банках в 2015 році. 

Банк, 

виступаючий у 

ролі фактора 

Умови видачі факторингу 

Макс. об’єм  

фінансування, % 

від суми накладної 

Мін. кіл-

ть 

дебіторів 

Макс. період 

транша 

(відсрочки 

платіжа) 

 ОТП Банк 

Тільки для регулярних поставок. Тільки 

для компаній, працюючих більше 2-х 

років і дебіторів, співпрацюючих з 

компанією більше 6 місяців. 

90% 1 4 місяця 

 Укрексімбанк 

Тільки для накладних більше 1,5 млн. 

грн. Тільки для компаній, працюючих 

більше 1 року і дебіторів, 

співпрацюючих з компанією більше 6 

місяців. 

90% мінус плата за 

факторинг 
3 3 місяці 

Райффайзен Банк 

Аваль 

Тільки для дебіторів, співпрацюючих з 

компанією більше 3 місяців, за які 

зроблено 3 поставки. 

80% мінус плата за 

факторинг 
5 3 місяці 

 UniCredit Bank 

Тільки для прибуткових за останні 

місяці компаній. Тільки за умови 

переводу у банк всіх оборотів по 

контрактах, за якими виконується 

факторингове обслуговування. 

Індивідуально 3 3 місяці 

Перший 

Українский 

Міжнародний 

Банк 

Немає обмежень; мінімальний пакет 

документів. Є онлайн-замовлення 

факторингу. 

90% 1 2 місяці 

Джерело: побудовано за даними компанії «Простобанк Консалтинг». 

 

Висновки. Отже, слід зазначити, що становлення та розвиток ринку факторингових послуг в Україні 

відбувався завдяки активній участі банківських установ у даному процесі. І сьогодні, не зважаючи на значну 

кількість зареєстрованих в Україні небанківських факторингових установ, саме банки є безперечними лідерами 

вітчизняного ринку факторингу. Факторинг - особливо вигідний для суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності, а також підприємств  малого та середнього бізнесу, який дозволяє керівництву і працівникам 

сконцентруватися на виробничих проблемах і максимізації прибутку. Він прискорює отримання більшої 
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частини платежів, гарантує повне погашення заборгованості і знижує витрати з ведення рахунків. Факторинг 

дає гарантію платежу і позбавляє постачальників від необхідності брати додаткові і дорогі кредити в банку. Все 

це сприятливо впливає на фінансове становище підприємств, максимізуючи їхній прибуток. 
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Постановка проблеми. З посиленням глобалізації розвиток світового господарства у ХХІ ст. істотно 

відрізняється від розвитку світових економічних процесів ХХ ст. Основними рисами сучасних змін є те, що у 

центрі процесу глобалізації знаходяться і є його визначальною рушійною силою транснаціональні корпорації 

(ТНК) і транснаціональні банки (ТНБ), міждержавні інтеграційні об’єднання на регіональному, 

субрегіональному та міжрегіональному рівнях. Домінуюче положення транснаціональних корпорацій у системі 

сучасного світового господарства є невипадковим і під дією глобалізації утверджувалося поступово. Дедалі 

частіше окремі ТНК набувають більшого впливу у світі, ніж деякі держави. Протягом останніх років у списку 

наймогутніших транснаціональних корпорацій світу з’являється все більше компаній з країн, що розвиваються, 

і навпаки, кількість великих корпорацій з високорозвинених країн зменшується.   

Однак незважаючи на постійний дослідницький інтерес протягом останніх десятиліть до цих проблем, 

так і не сформувалося консенсусне розуміння сутності сучасних транснаціональних структур, багато в чому 

суперечливими є оцінки значення ТНК для країн із різним рівнем економічного розвитку, зокрема в контексті 

їхньої національної безпеки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Проблемам 

дослідження феномена транснаціональних компаній, економічного механізму їх функціонування, пріоритетів і 

проблем розвитку в умовах глобалізації та впливу на національні економічні системи присвячено низку праць 

зарубіжних і вітчизняних науковців, таких як: Ч. Гіл, Р. Гріфін, Дж. Даннінг, О. Плотніков, О. Рогач, В. Рокоча, 

Л. Руденко, С. Якубовський.  

Проблематика формування, розвитку корпорацій та корпоративних об’єднань, їх трансформації в ТНК 

широко висвітлені в працях таких відомих вітчизняних вчених: С.В. Богачьов, І.П. Булєєв, В.А. Євтушевський, 

В.В. Македон, Ю.В. Макогон, Г.В. Назарова, В.І. Небава, І.Л. Сазонець, О.М. Ястремська, а також зарубіжних 

вчених – Дж. Вахович, Дж. Маркус, А.К. Субботін.  

Мета статті є дослідження  тенденцій та наслідків процесів транснаціоналізаці. 

Виклад основного матеріалу. ТНК належить вирішальна роль у глобалізації світової економіки. 

Кількість ТНК та їх філій у світі щороку зростає. Процес транснаціоналізації, що характеризується посиленням 

взаємозв'язку і взаємозалежності суб'єктів світової економічної системи в результаті глобальних операцій ТНК, 

сьогодні досяг планетарних масштабів. ТНК перетворились на головну силу ринкового виробництва й 

міжнародного поділу праці, на домінуючий чинник світової економіки й міжнародних економічних відносин. 

Їхня здатність гнучко пристосовувати механізм інвестиційної діяльності, організаційні методи й засоби до змін, 
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що відбуваються в національній і світовій економіці, перетворили їх на глобальні господарчі структури, що 

розглядають світове господарство як сферу застосування свого капіталу. Вони створили потужні системи 

маркетингу та засоби сучасної реклами, що дає їм змогу маніпулювати смаками та вподобаннями споживачів в 

усьому світі. На тлі вищезазначених процесів відбувається поступове зростання об'ємів міжнародного 

виробництва [2]. 

Транснаціональні корпорації складають основу економік найрозвиненіших країн світу, вони є 

наймогутнішими суб’єктами світового господарства, на них припадає основна частина прямих іноземних 

інвестицій. ТНК створили економічну базу для глобалізації світової економіки, окрім того, вони також 

відіграють вирішальну роль у науково-технічному прогресі. 

На початку XXI ст. транснаціоналізація виробництва і капіталу стала не тільки безпосередньою умовою 

функціонування і розвитку великих корпорацій, а й фактором, що визначає значною мірою темпи і пропорції 

розвитку всієї світової системи господарства. Масштаби діяльності ТНК значно збільшилися завдяки відкриттю 

східноєвропейського і пострадянського економічних просторів; зростанню Китаю як світової фабрики і 

найбільшого ринку збуту; зменшенню торговельних бар'єрів завдяки діяльності СОТ. 

Виявлено, що вплив процесів транснаціоналізації суттєво відображається на динаміці росту економіки 

розвинутих країн за рахунок розвитку пріоритетних напрямів їх економічної діяльності, активізації соціально-

економічної політики та стимулювання процесу створення нових робочих місць; передачі та використанні 

передових технологій, методів менеджменту, висококваліфікованих кадрів; забезпечення інвестиційної 

діяльності.  

           ТНК є невід’ємною складовою зовнішньоекономічної діяльності будь-якої розвиненої країни. Кількість 

ТНК та їх філій щороку зростає. За даними Конференції ООН з торгівлі та розвитку, в усьому світі налічується 

близько 82 тис. ТНК, що включають 810 тис. зарубіжних філій (Рис. 1): 

 
Рис. 1. Динаміка кількості ТНК та їхніх закордонних підрозділів в світі у 1990-2011 рр., (в тисячах). 

Джерело:  Л. Шабаліна, М. Корнейченко Аналіз впливу транснаціональних корпорацій на економіку України  // 
Схід. — 2012. — № 3 (117). — С. 59-64. 

 

На територіях промислово розвинутих держав розміщено понад 80 % материнських компаній і близько 

33 % філій іноземних доменів, у країнах, які розвиваються, відповідно 19,5 % і майже 50 %, у 

постсоціалістичних – близько 0,5 % і 17 %. Доменами найбільших ТНК в основному є держави із сильними, 

стабільними економіками, такі як: США, Великобританія, Німеччина, Китай, Франція та ін (рис 2).  

 
Рис. 2.  Розподіл ТОП-100 ТНК по країнах базування. 

Джерело: побудовано автором за даними Global Top-100 companies 2015. 
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Згідно з оцінками аналітиків, експорт зарубіжних філій ТНК складає приблизно 1/3 від загального 

експорту товарів і послуг, ринкова капіталізація окремих ТНК перевищує 500 млрд. дол. США. Найбільш 

потужні ТНК розташовані у США, Європейському Союзі та Японії. Проте все більшого розвитку набувають 

ТНК таких нових індустріальних країн, як Південна Корея, Бразилія, Мексика, Гонконг і Китай, що зумовлено 

впровадженням цими державами стратегії застосування конкурентних переваг. Boston Consulting Group (BCG) 

провела дослідження, на основі якого склала рейтинг ста найбільш активно зростаючих компаній (2014 BCG 

Global Challengers) із 17-ти країн, що розвиваються, і нових індустріальних країн. Серед цих 100 топ-компаній: 

29 розташовані в Китаї, 19 – в Індії, 13 – у Бразилії, 6 – у Мексиці, 4 – у Росії, 4 – у ПАР, 4 – у Таїланді і 4 – у 

Туреччині (Рис. 3): 

 

 
Рис. 3. Рейтинг 100 найбільш активно зростаючих компаній серед країн, розвиваються, і нових 

індустріальних країн, (кількість компаній в країні). 

Примітка. Побудовано автором за даними рейтингу Boston Consulting Group (BCG) [2014 BCG Global 

Challengers]. 

 

            Сьогодні ТНК контролюють понад 57% світового промислового виробництва, 69% міжнародної торгівлі, 

більш як 81% патентів і ліцензій на нову техніку, технології та ноу-хау, майже 90% прямих зарубіжних 

інвестицій [2]. 

У щорічному рейтингу 500 найбільших корпорацій світу Fortune Global 500 за 2015 р, в якому компанії 

ранжуються за обсягом виручки за по- передній фінансовий рік, очолила список мережа торгових центрів 

Walmart (США), річна виручка якого склала 485,7 млрд дол. На другому місці – Sinopec (Китай). Компанія за 

рік заробила понад 446,2 млрд дол.. Третє місце посіла Royal Dutch Shell (Нідерланди) з річною виручкою 431,1 

млрд. дол. [5] (табл. 1). 

Таблиця 1  

ТОП-10 найбільших ТНК зі списку Fortune Global 500 за 2015 рік 

Назва  Країна  Галузь  Річна виручка 

Walmart  США  Роздрібна торгівля  485,7  

Sinopec  Китай  Паливна  446,8  

Royal Dutch Shell  Нідерланди  Паливна  431,3  

China National Petroleum 

Corporation  

Китай  Паливна  428,6  

ExxonMobil  США  Паливна  382,6  

BP  Велика Британія  Паливна  358,7  

State Grid Corporation of China  Китай  Енергетика  339,4  

Volkswagen  Німеччина  Автомобілебудування  268,6  

Toyota Японія  Автомобілебудування  247,7  

Glencore  Швейцарія  Харчова  221  

Джерело: cкладено автором за даними рейтингу Fortune Global 500. 
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Глобальні ТНК формують фінансовий центр економіки, який глобально впливає на функціонування і 

розвиток світового виробництва продуктів, послуг, знань, інформації, інтелектуального капіталу, глобального 

ринку робочої сили. 

         Нову економіку кінця ХХ і початку ХХI століття приводить в рух конкурентна боротьба між глобальними 

ТНК і все нові методи боротьби за створення нових конкурентних переваг. Особливості діяльності глобальних 

корпорацій в XXI столітті характеризується такими рисами [5, c. 54]: 

1. Випереджальне зростання прямих зарубіжних інвестицій в порівнянні з рівнем міжнародної торгівлі. Основні 

інвестори (ТНК) міцно зайняли центральне місце в процесі інтернаціоналізації світової економіки, стали 

основним механізмом зміцнення господарської взаємозалежності між окремими державами. Середні темпи 

зростання ПІІ за період з 1999 по 2009 рік становлять близько 18%. ТНК здійснюють 90% світового 

інвестування.  

2. Основна частина - майже 4/5 сумарного обсягу отриманих ПІІ - припадає на упралінські послуги. У рамках 

цього сектору зростає частка галузей, пов'язаних з інфраструктурою. Другим за величиною залучених ПІІ є 

сектор обробної промисловості. Частка добувної промисловості в загальносвітовому обсязі ПІІ зростала через 

підвищений в останні роки світовий попит на енергоносії та мінеральну сировину.  

3. Обсяг виробництва товарів і послуг іноземних філій ТНК сягає 7,88 трлн дол., експорт - 7,8 трлн дол., або 

третину загальносвітового. Сукупний обсяг продажів ТНК перевищив 36,3 трлн дол. Зарубіжні активи ТНК 

перевищили 102,04  трлн дол. США. За результатами проведеного дослідження була встановлена  зростаюча 

експансія ТНК та масштабні показники їх діяльності (Табл. 1.2):  

Таблиця 1.2 

Показники ТНК у світовій економіці за період 1990-2014 pp. 

Показники 

Вартість у поточних цінах  

(млрд. дол. США) 

1990 

2005-2007 

(середнє зна-

чення) 

 

2012 2013 2014 

Сумарний обсяг ПІІ, що ввозяться 2198 13894 22073 26035 26039 

Сумарний обсяг ПІІ, що вивозяться 2254 14883 22527 25975 25875 

Обсяги міжнародного злиття і 

поглинання  
98 729 

                         

      328 
313 399 

Сукупний обсяг продажів 4723 21469 31687 33775 36356 

Обсяг виробництва товарів і послуг 

зарубіжних філій 
881 4878 

7105 
7562 7882 

 Активи зарубіжних філій 3893 42171 88536 95230 102040 

Експорт зарубіжних філій 1444 4976 7469 7688 7803 

Чисельність працівників зарубіжних 

філій (тис. осіб) 20625 53306 
               

69359 71297 75075 

Примітка. Складено автором за даними UNCTAD, World Investment Report 2015. 

 

4. В останнє десятиліття посилилася тенденція до укрупнення ТНК, пов'язана насамперед зі збільшенням числа 

злиттів і поглинань (ЗіП). Це призвело до якісних зрушень у розвитку ТНК. Мотиви для ЗіП у ТНК вельми 

різноманітні. По-перше, це отримання синергетичного ефекту за рахунок економії, обумовленої масштабами 

діяльності; комбінування взаємодоповнюючими ресурсами; фінансової економії (за рахунок зниження 

транзакційних витрат); зростання ринкової мощі через зниження конкуренції (мотив монополії); 

взаємодоповнюваності в області НДДКР. По-друге, це можливість відносно швидко увійти на незнайомий для 

компанії ринок і диверсифікувати ризики. По-третє, мотивом для ЗіП іноді є бажання знизити податкове 

навантаження, задовольнити амбіції менеджменту щодо підвищення ринкової капіталізації компанії тощо.  

            У 2007 році найбільшим ЗіП вартістю в 98 млрд доларів стало придбання компанії «ABN AMRO» 

(Нідерланди) компанією «RFS Holdings BV» (Великобританія). Крім цього, однією з істотних особливостей 

функціонування ТНК в період з середини 1990-х років і до 2008 року також є розвиток стратегічних альянсів. 

Результатом численних ЗіП, а також стратегічних альянсів стає утворення нових ТНК олігополістичного типу.   

          Відбувся стрибок у транскордонних злиттях і поглинаннях на початку 2015 року. Збільшення припливу 

ПІІ та зростання розвинених країн в якості донорів ПІІ відображаються у вартості транскордонних злиттів і 

поглинань на початку 2015 року. У період з січня по квітень 2015 року, (нетто) транскордонні ЗіП  збільшилися 

майже в чотири рази в порівнянні з тими самим періодом у 2014 році, і майже досягли найвищого рівня з 2007 

року (Рис. 4): 
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Рис. 4. Міжнародні злиття та поглинання, за cічень-квітень 2005-2015 років, (млрд. дол. США). 

Примітка. Побудовано автором за даними UNCTAD, World Investment Report 2015. 

           

5. Слід відзначити і те, що ТНК країн, що розвиваються і з новою ринковою економікою раніше купувати 

активи в розвинених країнах, посилюючи свої позиції серед інвесторів у транскордонних злиттях і 

поглинаннях. 

6. Відбуваються також зміни в регіональному розподілі прямих зарубіжних інвестицій. Аналіз регіонального 

розподілу ПІІ, їх масштабів, динаміки зростання виявляє таку закономірність: якщо в середині 1990-х років 

переважна роль належала в цьому процесі найбільш розвиненим країнам, причому в якості не тільки донорів, 

але і реципієнтів, то в останні роки країни, що розвиваються займають все більшу частку в розподілі ПІІ (Рис. 

5):  

 

 

Рис. 5. Приплив прямих іноземних інвестицій ТНК за регіонами світу, 2012–2014, (млрд. дол. США). 

Примітка. Побудовано автором за даними [UNCTAD, World Investment Report 2015]. 
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7. Зростання потоків ПІІ в країни, що розвиваються був головним чином пов'язаний з фінансуванням нових 

проектів, особливо в Азії. Приблизно одна третина всіх проектів по створенню нових та розширенню вже 

діючих підприємств у країнах, що розвиваються були зареєстровані в Китаї та Індії. Бурхливе зростання потоку 

ПІІ за останні 10 років пояснюється багатьма факторами. Загострення конкуренції в багатьох галузях змушує 

компанії шукати нові шляхи щодо підвищення конкурентоспроможності. Деякі з можливостей полягають у 

розширенні діяльності в швидкозростаючих країнах з ринками, що формуються (в інтересах нарощування 

обсягу продажів), а також в раціоналізації виробництва (використання ефекту масштабу і зниження витрат 

виробництва). Високі ціни на багато сировинних товарів служать додатковим стимулом для розміщення ПІІ в 

тих країнах, які багаті такими природними ресурсами, як нафта і корисні копалини.  

          Очікується збільшення припливу ПІІ в Африку з причини привабливості сировинних активів цього 

регіону. В даний час китайські нафтогазові компанії у зв'язку із зростанням внутрішнього попиту все активніше 

проводять стратегію глобалізації та активно проникають на африканські ринки з метою отримання доступу до 

джерел сировини. У 2009 році китайський уряд видало практично безвідсотковий кредит Анголі у розмірі 1 

млрд. дол. США. З усіх китайських інвестицій в Африці більше 80% вкладено в нігерійську економіку, 

насамперед у нафтову галузь. Китайські державні нафтові компанії тільки в 2008-2009 отримали ліцензії на 

розробку трьох нафтових полів, і, крім того, здійснювали покупку нігерійських нафтопромислів у західних 

компаній. Так, китайська нафтохімічна корпорація «Sinopec» в середині 2009 року придбала за 7,6 млрд. 

доларів нафтовидобувну корпорацію «Addax» зі штаб-квартирою у Швейцарії (більше 50% газових і нафтових 

родовищ «Addax зосереджені на території Нігерії, решта - в Габоні та Іраку. Бразильські компанії також не 

відстають от Китаю. Нігерія, Алжир і Ангола є найбільшими постачальниками нафти в Бразилію. Ключові 

країни для бразильських інвестицій - це португаломовні Ангола і Мозамбік. 

          Згідно бізнес-дослідження ЮНКТАД, найбільш привабливими країнами для інвестицій ТНК на 

2015−2017 є Китай та США (див. Рис. 6). Рейтинг складався із врахуванням поглядів керівників у різних 

галузях промисловості. Наприклад, підприємства, пов'язані з інформаційними технологіями, швидше за все, 

мають інвестиційні плани,  спямовані на Сполучені Штати чи Індію. Точно так само, Сполучені Штати 

підтримують своє лідерство в рейтингу на основі їх сили у високотехнологічних і телекомунікаційних галузях 

промисловості. (Попередній рейтинг опитування, представлений в дужках. Відсутність значення в дужках 

означає, що економіка не була в топ-20) 

 

 
Рис. 6. Найбільш привабливі країни для інвестицій ТНК на 2015−2017, (%). 
Примітка. Побудовано автором бізнес-дослідження ЮНКТАД, World Investment Report 2015. 

           Найбільшими інвесторами на ряду з розвиненими країнами виступають і країни, що розвиваються.  

Країни Азії, що розвиваються стала найбільшим у світі регіональним інвестором (див. Рис. 7). У 2014 році  

азійські ТНК із країн поодинці інвестували $ 465 млрд. дол. США за кордон, що склало дев’яти відсоткове 

збільшення в порівнянні з попереднім роком. Серед економік, що розвиваються, ТНК з Азії збільшили свої 

інвестиції за кордоном, у той час як відтік з Латинської Америки і Карибського басейну, Африки і впав. 

Вперше, ТНК із країн Азії стали найбільшими у світі інвесторами, на які припадає майже третина від 

загального інвестування. Дев'ять з 20 найбільших країн інвесторів в світі стали країнами, що розвиваються та 

країни з перехідною економікою, а саме Гонконг (Китай), Китай, Росія, Сінгапур, Республіка Корея, Малайзія, 

Кувейт, Чилі і Тайвань. 
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Рис. 7 Відплив прямих іноземних інвестицій ТНК за регіонами світу, 2012–2014, (млрд. дол. США). 

Примітка. Побудовано автором за даними [UNCTAD, World Investment Report 2015]. 

 

Суттєвим аспектом діяльності ТНК є інтеграція, що призводить до виникнення величезних 

транснаціональних фінансових конгломератів і ще більше посилює позиції ТНК в світогосподарської системі. У 

кризу багато банків, що знаходяться на межі банкрутства, були куплені їх конкурентами. Наприклад, "JP 

Morgan" купив "Bear Sterns", а "Mitsubishi UFG Financial Group"  придбав "Morgan Stanley" за 7,8 млрд. дол. 

США. 

8. Крім зазначених тенденцій в діяльності ТНК, слід звернути увагу на підвищення (на даному етапі розвитку) 

значення технологій в їх конкурентній боротьбі між собою і в боротьбі за збільшення частки нематеріальних 

активів, що виразилося в зростанні витрат на покупку технологій, навчання персоналу, а також оплату роялті і 

ліцензій. Конкурентні переваги ТНК все більше засновані  не на володінні обладнанням, а на володінні ноу-хау 

і патентами, тобто нематеріальними активами.  

Таблица 3 

Найбільші ТНК у сфері технологій 

 

Назва  Країна Позиція у 2015р. Позиція у 2009 р. 

Apple Inc США 1 33 

Google Inc США 2 22 

Mickrosoft Corp США 5 6 

Facebook Inc США 17 - 

Oracle Corp США 30 37 

Tencent Holdings Ltd Китай 32 - 

IBM Corp США 40 14 

Intel Corp США 44 40 

Clsco Systems США 49 30 

TSMC Тайвань 56 - 

 

Таким чином науково-технічний прогрес та збільшення темпів інтеграції, глобалізації, призвели до 

зростання сектору послуг, і, як наслідок, покращення інвестиційного клімату цього сектору економіки світу, 

шляхом зменшення ризиків та збільшення швидкості обігу капіталу (табл. 4).  

Таблиця 4 

Концентрація ТНК за галузями 

Галузь Кількість компаній Зміна загальної РК 

Фінанси 19 13% 

Технології 12 5% 

Охорона здоров я 18 11% 

Виробництво споживчих товарів 18 4% 

Нафтогазова 9 -6% 

Послуги 10 16% 

Промисловість 7 1% 

Телекомунікації 4 9% 

Видобування 3 -16% 
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Отже, діяльність ТНК має ряд позитивних і негативних сторін як для приймаючої країни, так і для 

країни базування. Серед плюсів це: входження підприємств міжнародних компаній на ринок приймаючої 

країни, що супроводжується збільшенням інвестиційних надходжень, покращенням економічного клімату 

країни, збільшенням відкритості економіки, прискоренням науково-технічного прогресу, забезпеченням 

робочими місцями, надходженням до державного бюджету. Іншою стороною такої взаємодії виступають такі 

негативні наслідки, як виснаження ресурсної бази, збільшення монополізації ринку, лобіювання інтересів 

окремих підприємців, підвищення залежності національної економіки по відношенню до більш могутніх 

держав, використання країни як ресурсного придатка лише на певний період часу. 

Такі двоякі сторони стосуються не лише держав, в яких відкриваються філії та дочірні виробничі 

потужності, але й країн базування. 

До позитивних ефектів відносять: збільшення надходжень до бюджету; розвиток національного 

виробництва та конкуренції; закріплення держави на міжнародній арені; прискорений розвиток НТП; 

покращення якості та зменшення ціни продукції; збагачення національних виробників; підвищення 

незалежності країни тощо. 

Але поряд виступають і негативні ефекти, такі як лобіювання власних інтересів, збільшення впливу 

приватних осіб на державний контроль, а іноді мова йдеться про повну монополізацію галузей. Маючи значний 

вплив на державний апарат, власники ТНК створюють власні умови ведення бізнесу і можуть виступати на 

світовому ринку як окремі незалежні суб’єкти. 

Які ж основні тенденції діяльності ТНК в Україні в XXI ст.   

На сьогодні ТНК є одним з основних українських інвесторів, а прямі іноземні інвестиції ТНК – 

основною формою зарубіжної експансії ТНК. Структура й динаміка українських інвестицій свідчить про 

орієнтацію більшості іноземних інвесторів на отримання швидкого прибутку та можливість зловживання 

фінансовими коштами. На українському ринку присутні більше світові ТНК, які здійснюють свою діяльність за 

допомогою своїх дочірніх підприємств та філій. На сьогодні в Україні зафіксовано близько 7 тис. філій 

іноземних ТНК, тоді як у світі їх загалом приблизно 810 000. Тобто частка України складає лише 0,8 % від 

загальної кількості філій ТНК [4]. 

Найбільш привабливими для ТНК галузями української економіки є харчова промисловість, галузі 

машинобудування і металообробки, фінансова, страхова та торговельна сфери. Однією з умов привабливості 

діяльності ТНК є наявність в Україні важливих факторів зростання виробництва. Серед них виділяють такі: 

значні запаси багатьох видів сировинних ресурсів (вугілля, залізна та марганцева руди, сірка, ртуть, титан, 

уран, граніт, мінеральні солі тощо) і відповідну добувну і транспортну інфраструктури. Наявність достатньо 

розвинутої регіональної транспортної інфраструктури – трубопроводів, транзитних терміналів, залізниць і 

автомобільних доріг, мереж електропередач, морських портів – визначає певні переваги України. Згідно з 

оцінками, Україна належить до перших 16 % країн світу за довжиною асфальтованих доріг, перших 37 % - за 

використанням електроенергії та перших 43 % - за рівнем телефонізації. Відносно дешева кваліфікована робоча 

сила також визначає переваги діяльності ТНК.  

На початок 2014 р. в Україні діють понад 30 світових транснаціональних корпорацій. Серед яких можна 

виділити Alcatel, British Petroleum, Coca-

Cola, Danone,Hewlett Packard, Huawei, McDonalds Corporation, Metro Casg&Carry, Nestlé, Nokia, PepsiCo, Procter

&Gamble, Samsung, Shell, Siemens, SUNInbev, Toyota, Unilever. Індекс транснаціоналізації економіки України 

характеризується позитивною динамікою з 2004 по 2012 роки. Його значення зросло майже у 3 рази, що 

обумовлено збільшенням обсягів іноземних ТНК, які розміщують свої дочірні підприємства і філії в Україні ( 

рис.8). 

 
 

Рис. 8  Динаміка транснаціоналізації економіки України. 

 

В Україні найбільшими ТНК, які вклали значні фінансові ресурси, є PepsiCo з обсягом інвестиційних 

коштів у 250 млн дол. США, "Київстар GSM" – 240 млн дол. США, Coca-Cola – 230 млн дол. США та ін. 

Лідируючі позиції у 2012 р. займають такі корпорації, як McDonald Corporation, Nestlé S.A., British American 

Tobacco та ін. 

Сьогодні в Україні найбільша кількість ТНК представлена у переробній промисловості. За версією 

Forbes, за підсумками першого півріччя 2014 р. більшість з них була прибутковими (табл. 5). 
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Таблиця  5 

 

Фінансові результати ТНК в Україні за перше півріччя 2014 р. 

 

№ 

з/п 

Компанія Галузь Виручка за I 

півріччя 2014 

р., млн. грн. 

Прибуток, 

млн. грн. 

Виручка за 

2013 рік, млн. 

грн. 

1 JT International Тютюнова 3776,7 463,9 7103,7 

2 Philip Morris Тютюнова 2907,3 513,8 5675,1 

3 Imperial 

Tobacco 

Тютюнова 2233,8 5,7 4299,4 

4 Bunge Агропромислова 2088,4 196,3 5623,9 

5 ViOil Харчова 2259,9 1,6 3359,8 

6 Nestle Харчова 2443,4 –479,5 5305,5 

7 Shell Нафтогазова 1720,6 –34,9 4155,8 

8 Toyota Машинобудування 1861,9 281,6 4377,6 

9 Procter&Gamble Хімічна 2691 164,5 5733,1 

10 PepsiCo Харчова 3273,5 –462,2 6068,5 

Джерело: складено автором за даними журналу Forbes. 

 

До найбільших транснаціональних компаній в Україні відносять «УкрАВТО»,  «ROSHEN», «Систем 

Кепітал Менеджмент» (СКМ), «Граніт», «Шаркон», «Кераміст» та інші. 

Одна з найбільших – це автомобільна транснаціональна компанія «УкрАВТО». Найбільший виробник, 

дистриб’ютор та сервісний постачальник в Україні. До складу компанії відносять: два заводи в Україні з 

виробництва автомобілів та два в Польщі, 10 заводів з виробництва комплектуючих в Україні, та 12 в сусідній 

Польщі, 414 сервісних центрів, 476 автосалонів і пунктів продажу [8]. В 2012 році об’єм ринку виріс на 10% в 

порівняні з минулим роком і склав 218,7 тис. легкових автомобілів, при цьому випуск транспортних засобів 

компанією скоротився на 3,3%. Але не зважаючи на це, чистий прибуток компанії в минулому році сягнув 

182,066 млн. грн., тобто ріст відбувся на 42% [9]. 

Компанія «Рошен» має виробничі потужності у 3 країнах, а продукція представлена більше ніж в 11 

країнах світу. Це одна з найбільших корпорацій по виробництву солодощів у світі (за версією Candy Industry 

Top 100 – 18 місце в світі [12]), щорічне виробництво 450 тис. тонн продукції. [13]. За підсумками 2012 року 

чистий прибуток компанії скоротився, хоча вартість активів збільшилась на 69,2% і становила близько 2,2 

млрд. грн. [14].  

«Систем Кепітал Менеджмент» - українська багатогалузева група, що включає більше 100 підприємств 

в сфері металургії, енергетики, фінансів, телекомунікації, медіа та інших секторів економіки. Географічний 

діапазон компанії включає Україну, Росію, США, Італію, Великобританію, Швейцарію та Болгарію. В 

корпорації працює близько 300 тис. осіб, а активи компанії на 2012 рік склали близько 28,5 млрд. дол. [16]. 

Список ТНК ще нараховує десятки великих та середніх компаній, що працюють на міжнародному 

ринку і базуються в Україні. Вищезазначені компанії є найбільшими з них. Кожна з корпорацій має свої 

особливості функціонування, що зумовлені специфікою діяльності, ринком попиту та географічними векторами 

направленості. Але однією з спільних рис, що можна простежити в українських транснаціональних компаніях – 

це монополізація окремих галузей та сфер діяльності. Тобто, найбільші компанії, що мають статус ТНК, є 

єдиними гігантами кожен в своїх секторах. Саме цей фактор виступає основним негативним чинником 

тенденції розвитку ТНК в Україні. 

За підрахунками Федерації роботодавців України з 1 січня до 1 червня 2015 року кількість іноземних 

підприємств скоротилася – з 1988 до 680 і лише за минулий рік Україна втратила більше мільйона робочих 

місць. Найбільші "втрати" для України відбулися в нафтогазовому секторі. У березні цього року голландська 

компанія "Shell" повідомила, що після завершення пошуково-розвідувальних робіт, вирішила розірвати договір 

про спільну діяльність з "Укргазвидобуванням". Вирішила залишити свій сланцевий проект в Україні і 

американська компанія Chevron. У липні 2015 р. українське представництво корпорації оголосило про 

припинення своєї діяльності в Україні. Третьою нафтогазовою компанією, яка згортає свою діяльність в 

Україні, стала американська ExxonMobil.  

Ще влітку минулого року рішення покинути український ринок нафтопродуктів прийняла російська 

компанія "Лукойл-Україна", яка на той момент володіла мережею з 240 заправок і 6 нафтобазами і займала 

близько 6% ринку роздрібних продажів в країні. Покупцем 100% акцій "Лукойл-Україна" виступила 

маловідома австрійська компанія AMIC Energy Management GmbH. Ще однією вагомою "втратою" для України 

став відхід угорсько-польської бюджетної авіакомпанії "Візз Ейр Україна".  

За даними Держстату, обсяг капітальних інвестицій в економіку України за січень-березні 2015 року 

порівняно з відповідним періодом 2014 р. зменшився на 14,8% і склав 44 млрд 741,7 млн грн. 

  Проте,  ще одним негативним моментом є перетворення країни, яка має величезний інтелектуальний і 

науково-технічний потенціал, здатний забезпечити власний технологічний прорив, на полігон для виконання 
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механічних операцій, які, проте, можуть бути розцінені як «розміщення на території регіону підприємств з 

інноваційними технологіями». Якщо розглядати роль ТНК в економіці України, то небезпекою є перехід 

контролю до іноземних партнерів у стратегічних сферах, наприклад, у нафто-переробній галузі. Одеський 

нафтопереробний завод контролювався «Лукой-лом» (Росія), Лисичанський – компанією «ТНК-ВР» (Росія), 

Херсонський – «Альянсом» (Росія), частина Кременчуцького нафтопереробного заводу «Тат-нафтою» і урядом 

Татарстану (Росія). Ще до початку 2006 р. практично під повний контроль іноземців перейшли цементна і 

склоробна галузі. Український цемент, починаючи з 2000 р., виробляли європейські ТНК. У 2005 р. до них 

приєднався російський холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», якому група «Приват» продала найбільший у Європі 

завод «Балцем» та Краматорський комбінат «Пушка».  

Входження західних ТНК у вітчизняну економіку супроводжується вливанням нових технологій, 

підвищенням якості менеджменту, зростанням продуктивності праці, якими характеризуються західно-

європейські компанії. Разом з тим, такі інвестори зацікавлені лише у високоприбуткових секторах та галузях 

економіки, що може негативно вплинути на інші сфери економіки країни.  

          Одним із основних недоліків функціонування ТНК в Україні для вітчизняних виробників є 

неспроможність утримувати конкурентні позиції порівняно з великими міжнародними корпораціями. Виходячи 

з цього, політика уряду України має бути спрямована, з однієї сторони, на оптимальне використання 

можливостей транснаціоналізації, з іншої на нейтралізацію її негативних наслідків; вона має бути комплексною 

та ґрунтуватися на чітко визначених національних пріоритетах розвитку. У програмі діяльності уряду та у 

відповідних законодавчих актах мають бути розроблені та закріплені регулятивні механізми, які мають містити 

одночасно систему стимулів щодо залучення іноземних ТНК та систему амортизаторів можливих негативних 

впливів транснаціоналізації [3, c.35]. 

            Для захисту вітчизняної економіки національна законодавча база повинна чітко регулювати та 

контролювати: процедуру виходу ТНК на місцевий ринок, яка б ураховувала правила переваги місцевого 

інвестора; форми присутності ТНК у країні; забезпечення зайнятості місцевих трудових ресурсів; правила 

передавання та адаптації до місцевих умов технологій і НДДКР; експертизу та моніторинг ПІІ - проекту на 

відповідність екологічним і санітарним вимогам; доходи фермерів; використання закупівель місцевих ресурсів, 

розвиток інфраструктури; розподіл продукції; умови збуту; захист конкуренції тощо [4]. 

Проведений аналіз показує, що не можна оцінювати ТНК тільки негативно або позитивно. У зв'язку з 

цим феномен ТНК має потребу в подальшому дослідженні. Глибокого вивчення також вимагають проблеми, 

пов'язані з взаємозв'язком діяльності ТНК з національним інтересом, національною стратегією і волею, і 

проблема міжнародного права,  проблемами глобальної картини світу, в якій діяльність ТНК розгортається на 

тлі розподілу глобальних ресурсів. 
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Актальність і постановка проблеми. В умовах глобальних перетворень, у наступні десятиліття світ 

чекає небувале зростання населення і, як наслідок, - дефіцит продовольства. Відповідно, зацікавленість до 

аграрної галуі України збільшується з кожним роком. Ставши вже сьогодні одним з найбільших експортерів 

зерна і кукурудзи, а також володіючи значними площами сільськогосподарських земель, Україна зможе 

забезпечувати істотну частку світового попиту на продовольство.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання світового ринку продовольства привертає значну 

увагу багатьох дослідників. Проте найбільше вона відображена в працях таких науковців, як: Бондар В.С., 

Власов В.І., Гайдуцький А.Б., Звягінцев О.Б., Зеленська О.О., Кирилов Ю.Є., Крупін В.Є., Лукінов І.І., Мазур 

Г.Ф., Олійник Я.Б., Панасюк Б.Я., Пасхавер Б.Й, Саблук П.Т., Страшинська Л.В. та інші вчені-економісти.  

Віддаючи належне науковим працям вітчизняних і зарубіжних учених, доцільно зауважити, що 

дослідження питань щодо місця України на світовому ринку продовольства не можна назвати вичерпними.  

Мета дослідження. Метoю статті є дoслiдження місця України на світовому ринку продовольства в 

умовах глобальних перетворень. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. До сучасних світових тенденцій належить динамічне 

зростання населення землі, що спричиняє постійне збільшення споживання продовольства. За прогнозами 

ООН, до 2050 року народонаселення Землі збільшиться до 9,6 млрд. чоловік. Це, безперечно, призведе до 

значного зростання попиту на продукти харчування, в тому числі й на рослинну сільгосппродукцію. При цьому 

землі, придатної для сільського господарства, більше не стане (зараз - 1,6 млрд. га), а її кількість на душу 

населення скоротиться в два рази - до 0,18 га (у 2000 році - 0,3 га). Підвищення врожайності земель також 

малоймовірне: сьогодні як в Європі, так і в США врожайність земель вже дуже висока і може підвищитися 

тільки за рахунок генно-модифікованої продукції [10].  

Відповідно, в наступні роки на світовому ринку продовольства спостерігатиметься дефіцит 

продовольства, який, в свою чергу, буде причиною зростання цін на світовому ринку. Дефіцит сигналізує про 

небезпеку, оскільки продовольча безпека - основна для всіх країн. Крім перерахованого вище, існує погодний 

фактор. Все це відкриває для українського сільського господарства багато можливостей. Тому для України 

ключове завдання - максимізація виробництва, так як цінова кон'юнктура обіцяє тільки покращуватися [10]. 

При стабільному фінансуванні та використанні технологій виробництво буде тільки рости. Зовнішній 

ринок споживає все більше і більше сільгосппродукції. Цей ріст не дуже масштабний, не більше 2-3% на рік, 

але зате стабільний і довгостроковий. За оцінками, з цих 2-3% Україна може в перспективі «взяти» 25-30%. 

На сьогодні Україна входить в першу десятку країн за площею придатною для сільського господарства 

землі (41 млн. га), а також в першу десятку країн-експортерів зернових (за даними 2014/2015 МР – 34,3 млн. 

тонн). При цьому країна є однією з небагатьох у світі, які мають можливість збільшити виробництво сільгосп 

культур, звідси - величезний потенціал розвитку експорту. 

Показники щорічного зростання світового споживання основних с/г культур і продукції тваринництва 

складають приблизно 3,3% для зернових культур, 8,8% для олійних та 2,43% для м'яса. При цьому обсяги 

світового виробництва зернових (в т.ч. пшениці) знижуються, що призводить до споживання стратегічних 

світових запасів продукції. Дані показники свідчать про актуальність збільшення виробництва с/г продукції, 

включаючи рослинництво і тваринництво, у великих обсягах з метою задоволення зростаючого попиту. 

Також, потрібно відмітити, що уряд заявляє, що протягом трьох років Україна може стати однією з 

країн, які впливають на світовий ринок продовольства. Вже підготовлена програма розвитку продовольчого 

сектора, який отримає кредитну підтримку від західних партнерів. Завдання, яке стоїть перед Україною, – 

захопити лідерство на ринку продовольства. Світ може прожити без багатьох речей. Теоретично можна 

прожити без нафти і газу – на сонячній енергії і біопаливі. Теоретично можна прожити без нових автомобілів. 

Але точно не можна прожити без їжі. 

В України високий потенціал агропромислового комплексу і тому вона повинна нагодувати своїх 

громадян дешевими і якісними продуктами харчування, а також захопити зовнішні ринки. В десятилітній 

перспективі Україна може потроїти обсяг виробництва сільськогосподарської продукції і продовольства.  

У світлі означених проблем слід сказати, що саме Україна має можливості для значного збільшення 

виробництва у аграрному секторі. Цьому сприяють вигідні кліматичні умови і наявність родючих ґрунтів. 

Загальновідомим фактом є те, що біля 9% світових запасів чорноземів розташовані на Україні, при цьому, їх 

частка складає близько 60% від усіх с/г земель і 44,0% всієї території країни. В той час як загальносвітовий 

показник значно скромніший, і в середньому складає лише 6% території кожної країни. 

Площа сільськогосподарських угідь України становить близько 22% від загальної площі угідь 28 країн-

членів Європейського Союзу. З розрахунку на 1 жителя України припадає 0,8 га сільськогосподарських угідь, у 

т.ч. 0,65 га рілля. У країнах ЄС ці показники становлять відповідно 0,37 і 0,21 га [14].  

У структурі земельних ресурсів України сільськогосподарські землі становлять – 71%, ліси – 18%, 

водні ресурси – 4%, забудівлі – 4% та інші – 3% [11], (рис. 1.): 

 

 
Рис. 1. Структура земельних ресурсів України, (%). 

Примітка. Побудовано автором за даними Міністерства аграрної політики та продовольства України. 
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У структурі сільськогосподарські земель України рілля складає 78%, пасовища – 13%, сіножаті – 6%, 

багаторічні насадження  – 2% та перелоги – 1%% [11]. 

Частка сільськогосподарських земель від всієї території України є найбільшою (71%) з-поміж усіх 

взятих для порівняння країн, й фактично залишається незмінною. Лише в Угорщині (65%), Румунії (63%), Чехії 

(55%). Туреччині (54%) та Польщі (52%) цей показник близький до українського. В цілому по ЄС аналогічний 

показник складає 47%, а у високорозвинених Франції та Німеччині є сенс обробляти лише третину земель [12], 

(рис. 2.): 

 

 
Рис. 2. Частка сільськогосподарських земель від загальної площі, (%). 

Примітка. Побудовано автором за даними Організації з питань продовольства і сільського господарства ООН 

(ФAO). 

 

Ще однією вагомою перевагою України як виробника є значно нижчі витрати на виробництво 

сільськогосподарської продукції. Так витрати на вирощування озимої пшениці в Австралії - 205 дол. США/т,  

Великобританії та Канаді близько 180, Бразилії –155, Росії – 120, а в Україні лише 80 дол. США/т [12], (рис. 3.): 

 

 
Рис. 3. Витрати на вирощування пшениці (озимої), (дол. США/т). 

Примітка. Побудовано автором за даними Організації з питань продовольства і сільського господарства ООН 

(ФAO). 

Витрати на оренду землі та витрати на оплату праці відрізняються в різних країнах світу: в Іспанії, 

наприклад,  найбільша вартість щодо оренди земельної ділянки, яка складає 260 дол. США/га та відповідно 

найвища оплата праці робітників в обсязі 25 дол. США/годину. Також висока вартість оренди землі та оплата 

часу роботи у Великобританії – 255 дол. США/га та 22 дол. США/годину відповідно [6, с.35]. 
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В Україні ж серед представлених країн вартість оренди земельної ділянки для вирощування 

сільськогосподарської продукції є найменшою, як і оплата праці людей, що працюють на полях і складає 40 

дол. США/га та 2 дол. США/годину відповідно. Тобто оренда землі в Україні майже в 9 разів менша, ніж у 

Іспанії та Великобританії і навіть у 3,5 рази менша, ніж в Угорщині, а оплата праці аж в 12 разів менша, ніж в у 

Іспанії та Великобританії  [12]. 

Україна впевнено входить в десятку найбільших виробників основних видів продукції 

агропромислового сектору, як за валовим обсягом виробництва, так і за обсягом задіяних посівних площ. 

Загальне відношення продукції українського виробництва до світових обсягів наведено у табл. 1: 

Таблиця 1 

Експортний потенціал аграрного сектору України в 2014 році 

Показник Місце у світі 

Експорт: 

соняшникова олія 1 місце 

ячмінь 1 місце 

зернові  культури 2 місце 

ріпак 2 місце 

кукурудза 3 місце 

пшениця 3 місце 

курятина 9 місце 

соя 8 місце 

Примітка. Складено автором за даними Міністерства аграрної політики та продовольства України. 

 

Наведені дані свідчать, що Україна відіграє стратегічну роль на світовому ринку сільськогосподарської 

продукції. Тому не дивно, що агропромисловість є однією з провідних галузей держави за часткою ВВП та 

зайнятістю населення. Частка зайнятих у сільському господарстві в Україні найвища (офіційно - 4,8% у 2014 

році). Вищий відсоток у Європі лише у Польщі (10%). У всіх інших країнах та у середньому по ЄС цей 

показник суттєво нижчий (2-3%) і спостерігається загальна тенденція до його суттєвого зниження [11]. 

Україна переживає серйозну економічну кризу. 2014 року падіння валового внутрішнього продукту 

склало 6,8%. Цього року НБУ прогнозує падіння ВВП до 7,5% при інфляції 30%. Через війну на Донбасі 

обвалився експорт продукції машинобудування, металургії. У січні-лютому 2015 року порівняно з аналогічним 

періодом 2014 року валютна виручка від експорту чорних металів скоротилася майже на 40%. У лютому 2014 

гору виплавка сталі на металургійних підприємствах України зменшилася на 33,2% порівняно з показниками 

минулого року. 

А ось сільське господарство - чи не єдина галузь української економіки, яка в умовах війни показала 

невелике зростання - на 2,8% у 2014 році. Експорт продукції агропромислового комплексу в 2014 році склав 

16,67 млрд. дол. США - це майже третина від загального обсягу експорту товарів 53,91 млрд. дол. США. У 

нинішніх умовах АПК може стати локомотивом, який витягне країну з кризи, забезпечивши надходження 

валюти від експорту продукції. Крім того, саме сільське господарство може "збити" градус соціальної напруги в 

суспільстві, надавши роботу тисячам українців.  

Аграрна галузь – ключова для України. У 2014-му кожний третій долар валютної виручки заробили 

аграрії. Торік позитивне сальдо зовнішньої торгівлі склало 10,6 млрд дол. США. З початку 2015 року позитивне 

сальдо збільшилося на 19%, а частка експорту агропродукції сягнула  35-37% від загального експорту [11]. 

Ризики для галузі – нестабільна економіка, бойові дії та окупація частини територій. З огляду на 

бюджетний дефіцит та зміни в оподаткуванні фіскальне навантаження на галузь 2015 року збільшилось на 20 

млрд. грн. А з урахуванням імпортного збору – майже на 30 млрд. грн. Але попри кризові явища галузь не 

відстає від минулорічних темпів виробництва. Україна – лідер світового ринку за експортом олії  (№1), зерна 

(№2), курятини (№7). 

Структура врожаю зернових у 2014 році виглядає наступним чином: найбільшу частку (49,4%) займає 

кукурудза, частка пшениці дорівнює 35,6%, ячмінь займає частку у 12,1%. Разом ці три культури складають 

97,1% від загального виробництва зернових культур [11], (див. Рис. 4.). 

Згідно з оцінками USDA (Міністерства сільського господарства США), світове виробництво зернових 

культур становить 1,98 млрд т, з яких 63,8 млн т, або 3,1% — українське зерно. На перший погляд, частка не 

суттєва, і здавалося б не може особливо вплинути на розвиток світового ринку, але тут необхідно враховувати, 

що з України поставляють на експорт зерна більше, аніж переробляється в середині держави. Це характерно для 

дуже обмеженої кількості країн. Так, наприклад, згідно з оцінками АПК-Інформ, з 63,8 млн т врожаю зернових 

у 2014-2015 МР на експорт може бути поставлено 34,3 млн т, або 54% від загального виробництва і 10,1% від 

загальносвітового обсягу експорту [13].  
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Рис. 4. Структура врожаю зернових України в 2014 році, (%). 

Примітка. Побудовано автором за даними Міністерства аграрної політики та продовольства України. 

 

Таким чином, український зерновий ринок глибоко інтегрований у світовий торговельний простір у 

цьому сегменті та з часткою більше 10% уже спроможний як впливати на кон’юктуру, так і знаходитись під її 

впливом. Ключові позиції України на світовій арені закріплюються за рахунок нереалізованого виробничого 

потенціалу нашої країни, що визначено в показниках урожайності основних культур, які в Україні практично 

вдвічі нижче, ніж у лідируючих країнах. При цьому ключовий виробничий ресурс - земля, яка в Україні 

характеризується одними з кращих показників у світі [9, с.33]. За прогнози ФАО, до 2023 року виробництво 

пшениці в світі збільшиться до 778,1 млн. При цьому, виробництво пшениці в Україні, за цей же період зросте 

на 26,29%, а виробництво грубих зернових - на 24,1% [12]. 

В Україні (за оцінками USDA) у 2014/15 МР буде зібрано 10,0 млн. тонн насіння соняшнику проти 11,6 

млн.тонн у 2013/14 МР (скорочення на 13,8%). Незважаючи на це, у 2014/15 МР, за прогнозами USDA, Україна 

залишиться найбільшим у світі виробником олії соняшникової – 4,175 млн.тонн (27% від обсягів її світового 

виробництва), а також найбільшим її  експортером – 3,7 млн. тонн або 53,6% від обсягів її світового експорту 

(6,9 млн.тонн). Друге місце посідає Росія з часткою 21%. На третьому – Аргентина (10%), [13], (рис. 5.): 

 

 
Рис. 5. Основні виробники соняшнику в світі 2014/2015 МР, (%). 

Примітка. Побудовано автором за даними Міністерства сільського господарства США. 
 

Українські аналітики прогнозують у 2014/15МР скорочення виробництва в Україні основних видів 

олійних на 4,8%. Зокрема, соняшнику – на 9,5%, ріпаку – на 6,5%. Одночасно очікується зростання 

виробництва сої в Україні на 15,3% [14],(див. Табл. 2). 
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Таблиця 2 

Валовий збір основних видів олійних в Україні в 2013-2015 МР 

Найменування Валовий збір, тис.тонн 

 2014/15 МР (очік.) 2013/14 МР (Держстат) 2014/15 МР до 2013/14 МР (%) 

Насіння соняшнику 10000 11050,48 90,5 

Насіння ріпаку 2200 2351,73 93,5 

Соя 3200 2774,3 115,3 

Разом 15400 16176,51 95,2 

Примітка. Складено автором за даними Міністерства аграрної політики та продовольства України. 

 

Слідом за лідируючими позиціями з виробництва соняшникової олії і зернових Україна посіла восьме 

місце в світі з вирощування сої. Соя в 2014 році входила до трьох основних маслячних експортних культур. 

В останні роки Україна отримує все більший урожай цієї культури. У 1990 році країна зібрала 99 тис тонн сої, а 

в 2014 році - вже 3,9 млн тонн. За 25 років Україна стала виробляти сої в 40 разів більше. Посівні площі 

культури за останні 12 років зросли майже в десять разів - з 190 тис га в 2009 році до 1 836 га в 2015 році. 

Врожайність підвищилася з 16 ц / га в 2010 році до 21,6 ц / га в 2014 році. Все це дозволило отримати в 2014 

році 3,9 млн тонн сої [12], (рис. 6.): 

 
Рис. 6.Країни-лідери по вирощуванню сої у світі в 2014 році, (тонн). 

Примітка. Побудовано автором за даними Організації з питань продовольства і сільського господарства ООН 

(ФAO). 

Фактор зростання популярності сої - збільшення потреби в неї як кормі для тварин. Це глобальний 

тренд: на ці цілі йде 75% врожаю сої у світі. 

Поряд зі звичними для України експортними культурами - кукурудзою, пшеницею та ріпаком - соя є 

відносно новим експортним товаром. Соя стала п'ятою культурою за обсягами експортних доходів після 

кукурудзи, пшениці, ячменю та ріпаку. Обсяги експорту в 2014 році склали 1,6 млн тонн, а отримані доходи - 

705 200 000 дол. США. У 2013 році Україна була сьомим експортером сої у світі. 

Основними покупцями української сої в 2014 році стали Туреччина - 479 тис тонн, Єгипет - 236 тис 

тонн, Італія - 178 тис тонн. Компанія "АПК-інформ" прогнозує, що в 2015 році Україна експортує 2 млн тонн 

соєвих бобів. Мінагрополітики працює над тим, щоб розвивати переробку сої. Основний напрямок - неглибока 

переробка. Вона дозволяє виробляти соєвий шрот, який використовується на корм тваринам. Перспективним 

напрямком є вирощування органічної сої [14]. 

Оскільки найбільшим імпортером сої у світі є Китай, розвиток цього експортного напрямку також є 

пріоритетом для України. Соя - культура, яку десять років тому в Україні вирощували тільки окремі компанії. 

Зараз вона стає перспективним експортним товаром і вже входить до п'ятірки найбільш дохідних продуктів 

рослинництва. Зростання популярності цієї культури серед українських виробників і отриманий в останні роки 

досвід дозволили підвищити врожайність і увійти в десятку найбільших виробників сої у світі. 

Висновки. Продовольство зараз є дуже затребуваним ресурсом у світі, так само як вода та 

енергоресурси. Україна може бути конкурентоздатною на світовому ринку продовольства, тому що небагато 

країн світу можуть збільшити виробництво аграрної продукції. Це Україна, Сполучені Штати, Бразилія та 

Аргентина. У нас є природні конкурентні переваги для того, щоб виходити на зовнішні ринки. Наш аграрний 

сектор має величезний експортний потенціал. Наприклад, виробництво зернових зараз становить понад 60 млн. 

тонн на рік, а його можна збільшити до 120-150 млн. тонн на рік. 

Виділяють дві групи імпортерів нашої продукції. Перша - це країни, де зростає кількість населення і, 

відповідно, збільшуються обсяги споживання продуктів харчування. Друга - країни, які динамічно 
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розвиваються, де з покращенням добробуту людей змінюється структура споживання їжі. Наприклад, в Китаї 

зараз не спостерігається суттєвого зростання кількості населення, проте активно відбувається урбанізація, є 

невелике зменшення виробництва сільськогосподарської продукції. Перспективними для співпраці є країни 

Близького Сходу, які не мають природних умов для вирощування аграрної продукції. Потенціал має також 

аграрний експорт в країни Африки.  

Україна має працювати з усіма країнами, не треба концентруватися на одному чи двох напрямках. 

Перспективним для нас, у першу чергу, є ринок Китаю, потім йдуть Європа та США. Єврейські країни 

зацікавлені в тому, щоб мати на своїх східних кордонах стабільного партнера, а не країну, яку "розривають" 

економічна криза та війна з Росією. Якщо говорити більш глобально, то на державному рівні Європа, США та 

Китай розуміють свою відповідальність за продовольчу безпеку у світі. Навіть якщо країни ЄС та США 

повністю забезпечені аграрної продукцією, вони усвідомлюють, що продовольча безпека країн Близького 

Сходу, Африки, Китаю є важливою для світової спільноти. Якщо Україні вдасться закріпитися як ключовий 

експортер аграрної продукції на зовнішніх ринках, вона стане країною, яка забезпечує продовольчу стабільність 

в багатьох регіонах світу. Китаю, Індії, Саудівській Аравії та іншим країнам стануть не вигідні будь-які 

конфлікти в Україні, тому вони робитимуть на міжнародному рівні все можливе для того, щоб в нашій країні 

була збережена стабільність. Аграрна галузь може стати гарантом безпеки України. 

Отже, в умовах світової продовольчої кризи Україна має можливості для значного збільшення 

виробництва у аграрному секторі. Цьому сприяють вигідні кліматичні умови і наявність родючих ґрунтів. 9% 

світових запасів чорноземів розташовані на Україні, при цьому, їх частка складає близько 60% від усіх с/г 

земель і 44,0% всієї території країни. Ще однією вагомою перевагою України як виробника є значно нижчі 

витрати на виробництво сільськогосподарської продукції. Також Україна впевнено входить в десятку 

найбільших виробників основних видів продукції агропромислового сектору, як за валовим обсягом 

виробництва, так і за обсягом задіяних посівних площ. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТА НАСЛІДКИ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ УКРАЇНОЮ ТА МВФ 

 

Анотація. У статті проаналізовано необхідність економіки України в міжнародному кредитуванні в 

рамках програм співробітництва з Міжнародним валютним фондом. Досліджено етапи проведення 

співробітництва України з МВФ в рамках програм системної трансформаційної позики, програм розширеного 

фінансування та програм «Стенд-бай», критично проаналізовано кожний із етапів. Визначено 

фундаментальні моменти програм економічного розвитку на 2015 рік, які пропонує МВФ, надано пропозиції 

подальшого їх розвитку в умовах глобалізації і можливі наслідки від цього. Окреслено основні переваги та 

недоліки співпраці України з МВФ. Виділено основні проблеми, з якими стикається економіка України на 

своєму шляху до європейської інтеграції та яку роль при цьому відіграє МВФ. 

Ключові слова: Міжнародний валютний фонд (МВФ), міжнародне кредитування, зовнішній борг, 

платоспроможний попит, транш. 
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ОСОБЕННОСТИ И ПОСЛЕДСТВИЯ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И МВФ 

 

Анотация. В статье проанализирована необходимость экономики Украины в международном 

кредитовании в рамках программ сотрудничества с Международным валютным фондом. Исследовано этапы 

проведения сотрудничества Украины с МВФ в рамках программ системного трансформационного кредита, 

программ расширенного финансирования и программ «Стенд-бай», критически проанализирован каждый из 

этапов. Определены фундаментальные моменты программ экономического развития на 2015 год, которую 

предлагает МВФ, предоставлены предложения их дальнейшего развития в условиях глобализации и возможные 

последствия от этого. Очерчены основные преимущества и недостатки сотрудничества Украины с МВФ. 

Выделены основные проблемы, с которыми столкнулась экономика Украины на своём пути к европейской 

интеграции та какую роль при этом отыгрывает МВФ. 

Ключевые слова: Международный валютный фонд (МВФ), международное кредитование, внешний 

долг, платёжеспособный спрос, транш. 
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FEATURES AND CONSEQUENCES OF RELATIONS BETWEEN UKRAINE AND IMF 

 

Annotation. The article analyzes the necessity for economy in international lending programs in cooperation 

with International Monetary Fund. In the article is investigated stage of cooperation between Ukraine and IMF within 

programs of Systemic transformation loan, Extended Fund Facility program and «Stand-by» programs, critically 

analyzed each of the stages. Defined the fundamental aspects of economic development programs in 2015 offered by 

IMF, The proposals are given to further their development under conditions of globalization. The basic advantages and 

disadvantages of cooperation between Ukraine and IMF are submitted. Defined the main problems that are faced by 

Ukraine on its way to European integration, defined the role of IMF in this process. 
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Актуальність і постановка проблеми. Міжнародні економічні та валютні відносини сьогодення є 

дуже непередбачуваними та нестабільними; ситуації, що виникають на валютних ринках відрізняються 

великим ризиком і невизначеністю для учасників валютних операцій. Усе це примушує багато країн брати 

участь в координації економічної політики в цій області. Цю координацію на практиці здійснюють такі 

організації, як Міжнародний валютний фонд, Міжнародний банк реконструкції і розвитку та інші міжнародні 

фінансові організації.  
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Однак, вплив міжнародного кредитування на економіку країни не завжди є однозначним, особливо в 

контексті отримання Україною чергової допомоги від МВФ. Необхідність визначення можливих переваг та 

ризиків для економіки України внаслідок зовнішніх запозичень фінансових ресурсів й обумовлює актуальність 

теми дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Україна, яка відносно нещодавно чітко окреслила свої 

геополітичні та геоекономічні орієнтири на конвергенцію та подальшу інтеграцію до Європейського Союзу, є 

безумовно однією з найбільш важливих партнерів для таких міжнародних фінансових організацій, як 

Міжнародний валютний фонд. Саме тому тема взаємовідносин України з даною міжнародною фінансовою 

інституцією є однією з найбільш актуальних і досліджуваних. Так, дослідженням даної проблеми займалися 

такі науковці як: І. Антоненко, М.С. Бех, Т.Р. Вахненко, В.К. Гальчинський, В.Г. Кабанов, О.М. Іваницька, О.О. 

Сльозко, І.В. Фурман та багато інших. 

Мета роботи. Метою даної наукової статті виступає проведення аналізу особливостей взаємовідносин 

між Україною та Міжнародним валютним фондом, визначення їхнього подальшого стану та визначення 

можливих наслідків від даних взаємовідносин. 

Викладення основного матеріалу. Найважливішу роль у сприянні міжнародного валютно-

фінансового співробітництва, підтриманні рівноваги платіжних балансів країн-членів регулюванні курсів 

валют, наданні кредитів країнам-членам та гарантування приватних позик за кордоном відіграє Міжнародний 

валютний фонд [5, c. 25]. 

Міжнародний валютний фонд є провідним фінансовим інститутом, який має статус спеціалізованої 

установи ООН. Він був заснований на міжнародній конференції у Бреттон-Вудсі (США) в 1944 році, а почав 

функціонувати з 1947 року. Україна стала членом МВФ у 1992 році відповідно до Закону України «Про вступ 

України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної 

фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях 

інвестицій», який було прийнято 3 червня 1992 року [1]. 

Основними цілями діяльності МВФ є сприяння розвитку міжнародної торгівлі й співробітництва в 

сфері валютного регулювання та надання кредитів у іноземній валюті для вирівнювання платіжних балансів 

країн-членів фонду [8]. 

Для кожної держави-члена МВФ установлюється квота, у спеціальних правах запозичення (СПЗ) та 

визначається сума квоти – це внесок України як члена МВФ. Величина квоти залежить від рівня економічного 

розвитку країни й визначається Радою директорів МВФ. Квота визначає для країни-члена кількість голосів у 

МВФ, ліміти доступу до фінансових ресурсів МВФ та частку в розподілі СПЗ – одиниці виміру обліку МВФ [6]. 

 
Рис. 1 Країни з найбільшими квотами у статутному фонді МВФ 

Джерело: Складено автором за даними [8] 

Із даних рисунку 1 бачимо, що наразі Україна володіє доволі несуттєвою квотою в структурі статутного 

фонду МВФ, що прямо впливає на її роль і впливовість у даній організації. Так, станом на 1 листопада 2015 

року Україні належала частка лише в 0,58%, натомість, найбільшою часткою володіють Сполучені Штати 

Америки - 17,68%. Проте, незважаючи на такий суттєвий розрив між квотами України та найбільших 

акціонерів МВФ, Україна представляє собою доволі активного члена даної організації. У якості підтвердження 

даних слів виступає доволі тривала історія взаємовідносин між Україною та Міжнародним валютним фондом 

(Див. табл. 1). 

Таблиця 1 
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Основні етапи співробітництва України з МВФ 

Етап Період проведення 

співробітництва 

Програма фінансування Фінансове забезпечення програми 

І 1994-1995 рр. Системна трансформаційна позика 

(STF) 

498,7 млн. СПЗ (763,1 млн. дол. 

США) 

ІІ 1995-1998 рр. Трирічні програми Stand-by 1318,2 млн. СПЗ (1935 млн. дол. 

США) 

ІІІ 1998-2002 рр. Програма розширеного 

фінансування EFF 

1193 млн. СПЗ (1591 млн. дол. 

США) 

IV 2002-2008 рр. Попереджувальний Stand-by 411,6 млн. СПЗ (600 млн. дол. 

США) 

V 2008-2010 рр. Програма Stand-by, затверджена 

05.11.2008 р. 

11 млрд. СПЗ (16,43 млрд. дол. 

США), однак освоєно 10,6 млрд. 

дол. США 

2010-2014 рр. Програма Stand-by, затверджена 

28.07.2010 р. 

10 млрд. СПЗ (15,1 млрд. дол. 

США) 

VI 2015-2018 рр. Програма розширеного 

фінансування EFF, затверджена 

11.03.2015 р. 

17,5 млрд. дол. США 

Примітка. Складено автором за даними [5;9;10] 

 

Протягом першого періоду (1994-1995 рр.) обсяг отриманої із боку МВФ фінансової допомоги склав 

763,1 мільйони доларів США у вигляді системної трансформаційної позики, яка передбачала підтримку 

платіжного балансу України. 

На другому етапі (1995-1998 рр.) Україна від МВФ отримала кредитних ресурсів на суму 1935 

мільйонів доларів США за трьома річними програмами Stand-by. Основною метою залучення цих кредитів була 

підтримка курсу національної валюти та фінансування дефіциту платіжного балансу нашої держави. 

Третій етап (1998-2002 рр.) був пов’язаний із отриманням фінансової допомоги від МВФ у рамках 

програми «Розширеного фінансування EFF», яка передбачала надання Україні кредитних ресурсів на суму 2,6 

мільярди доларів США, із яких – 1,59 мільярди доларів США освоєно та витрачено на поповнення 

золотовалютних резервів держави. 

Впродовж четвертого етапу (2002-2008 рр.), Кабінет Міністрів України серед прийнятних форм 

подальшого співробітництва з МВФ обрав програму «Попереджувальний Stand-by», яка була затверджена 29 

березня 2004 року Радою Директорів МВФ та передбачала залучення кредитних коштів на випадок погіршення 

ситуації з платіжним балансом або валютними резервами країни. Угода була укладена строком на 12 місяців та 

давала можливість отримати від МВФ кредит у сумі еквівалентній 411,6 млн. СПЗ, що відповідало 600 млн. 

дол. США. (30% квоти України). Однак, враховуючи деякі ризики впровадження програми, в березні 2005 р. 

програму було завершено [3]. 

П’ятий етап співробітництва України з МВФ характеризувався загостренням світової фінансової кризи. 

У зв’язку із несприятливою ситуацією на світових фінансових ринках, втратою взаємної довіри фінансових 

інститутів по всьому світу, виникненням стурбованості стосовно ризиків розповсюдження недовіри з країн-

партнерів, а також невизначеністю перспектив світової економіки, Україна потребувала підтримки з боку 

міжнародних фінансових організацій, зокрема, Міжнародного валютного фонду. Враховуючи зазначене, 5 

листопада 2008 р. було досягнуто домовленості щодо сум та умов залучення коштів. Графік надання траншів 

був розрахований на два роки із загальним обсягом фінансування в 802% від квоти України в МВФ, або 11 

млрд. СПЗ (приблизно 16,4 млрд. дол. США). Після погодження параметрів програми 3 млрд. СПЗ були в 

терміновому порядку зараховані до золотовалютних резервів Національного банку України [3]. 

Протягом 2008-2009 рр., за результатом двох переглядів програми, Україна отримала кошти на 

загальну суму 7 млрд. СПЗ (10,6 млрд. дол. США), з яких  3,875 млрд. СПЗ було зараховано до золотовалютних 

резервів України, решта коштів - до Державного бюджету України [3]. 

У липні 2010 р. Україна ухвалила нову програму співробітництва з МВФ, яка передбачала виділення 

Україні кредиту на загальну суму 10 млрд. СПЗ (15,1 млрд. дол. США), строком на 2,5 роки. 2 серпня 2010 р. 

Україна отримала перший транш згідно нової програми у розмірі 1250 млрд. СПЗ (1,89 млрд. дол. США), з них 

до бюджету направлено 675 млн. СПЗ (1,022 млрд. дол. США) [4, c. 5]. 

За умовами програм, Україна повинна була поетапно скоротити дефіцит Державного бюджету України 

до 3,5% ВВП в 2011 р. та до 2,5% у 2012 р. і взяла на себе зобов’язання скоротити Державний борг нижче 35% 

ВВП до 2015 р. [2]. Нажаль, таких оптимістичних показників не було досягнуто в жодному із періодів.  

Загалом, в рамках співробітництва з МВФ протягом 2008-2013 рр. Україна отримала 9250 млн. СПЗ 

(еквівалент 14430 млн. дол. США) [4, c. 5]. 

На теперішньому, тобто VI етапі співробітництва України з МВФ, який розпочався з 11 березня 2015 

року, Рада Директорів МВФ ухвалила рішення щодо чотирьохрічної програми співробітництва з Україною в 
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рамках механізму розширення кредитування (EFF) обсягом 17,5 млрд. дол. США, що відповідає 900% квоти. У 

рамках зазначеної програми Україна отримала терміново 5 млрд. дол. США, з них 2,7 млрд. дол. США (1,915 

млрд. СПЗ) направлено до Державного бюджету України. Економічна програма, розроблена разом з МВФ, 

передбачає: 

1. Забезпечення фінансової стабільності шляхом формування ефективної грошово-кредитної політики 

для забезпечення стабільності цін; гнучкість валютних курсів та комплексну стратегію для зміцнення 

фінансового стану банків за рахунок рекапіталізації банків, скорочення кредитування та врегулювання 

проблемних активів, що має значний вплив на відновлення довіри населення до банківських структур. 

2. Зміцнення державних фінансів. Перегляд видатків та їх скорочення забезпечить бюджетну 

консолідацію у наступному періоді. Разом з проведенням реформ у паливно-енергетичному комплексі 

зменшення бюджетних дисбалансів з високою ймовірністю призведе до стабільної ситуації з державним 

боргом. Програми соціального захисту будуть реорганізовані для захисту бідних верств населення. 

3. Продовження структурних реформ. Включають реформи управління, в тому числі боротьба з 

корупцією і судові заходи, реформи податкової адміністрації, реформи державних підприємств для того щоб 

підвищити якість управління та зменшити бюджетні ризики [9]. 

За розрахунками експертів МВФ очікується зменшення реального ВВП на 5,5% через зниження курсу 

національної валюти, підвищення тарифів на газ і опалення [8]. Динаміку змін зовнішнього боргу України 

можна проглянути на рисунку 2. 

 

 
 

Рис. 2. Динаміка державного боргу України (млрд. грн.) 

Джерело: Складено автором за даними [7;9;10] 

 

Із даних рисунку 2 бачимо, що станом на 31 серпня 2015 року валовий державний борг України склав 

1233 мільярди гривень, що на 30% більше за аналогічний показник 2014 року. Суттєвий вплив на зростання 

боргу мала девальвація гривні. Дана тенденція є вкрай негативною для економіки нашої держави й несе загрозу 

для неї у подальшій перспективі. У 2015 році під дією курсового чинника зовнішній державний борг зріс 

більше ніж у півтора рази – до 741 мільярди гривень. Внутрішня складова державного боргу також зросла на 

6% - до 492 мільярдів гривень.  

Варто підкреслити, що Україна, отримавши кошти від МВФ, вирішує проблему зростаючого дефіциту 

державного бюджету і державного боргу, нарощуючи ті самі борги. Стрімке нарощування боргу, його 

обслуговування та погашення вимагає нових запозичень. Зростання кількості державного боргу стає особливо 

помітним на фоні порівняння з темпами зростання ВВП України (Див. рис. 3). 
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Рис. 3. Динаміка зовнішнього боргу та ВВП України 

Джерело: Складено автором за даними [9;10] 

 

Справа полягає в тому, що для погашення заборгованості перед МВФ, Україна вимушена брати нові 

кредити у досить великих розмірах, у зв’язку з чим фінансовий борг країни стане нагадувати фінансову 

піраміду. Україна через надмірні зовнішні запозичення перетворюється на державу, яка сидить на «кредитній 

голці». Держава не може сподіватись на одночасне вирівнювання платіжного балансу через фінансову позику, 

стійкого економічного зростання можна досягли лише з позитивним зовнішньоторговельним сальдо та міцним 

вітчизняним виробництвом. Для більш чіткого розуміння ситуації проглянемо динаміку заборгованості України 

перед Міжнародним валютним фондом (Див. рис. 4). 

 
Рис. 4. Динаміка заборгованості України перед МВФ 

Джерело: Складено автором за даними [8] 
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Станом на 31 серпня 2015 року Уряд України заборгував Міжнародному валютному фонду 119,5 

мільярдів гривень, що в перерахунку на дійсний тоді обмінний курс гривні по відношенню до американського 

долара, було рівно 5,6 мільярдам доларів США. Тобто, шляхом звичайних підрахувань, можна прийти до 

висновку, що 25% усього зовнішнього боргу нашої держави припадає саме на Міжнародний валютний фонд, 

що ставить Україну в доволі високий ступінь залежності нашої держави від акціонерів даної міжнародної 

фінансової інституції. Проте, варто наголосити, що Міжнародний валютний фонд зовсім не є благодійною 

організацією, а діє з урахуванням власних економічних інтересів. Однією з умов надання кредитних ресурсів зі 

сторони МВФ є створення сприятливих умов для повернення цих самих ресурсів у подальшому. Одним із 

методів реалізації повернення наданих раніше кредитних ресурсів МВФ є контроль над положенням щодо 

соціальних гарантій і тарифів на житлово-комунальні послуги для підприємств національної економіки та 

домогосподарств. 

Одним із найбільш суттєвих питань для українських домашніх господарств є питання ціни на газ. У 

зв’язку з умовами, що диктуються Міжнародним валютним фондом для повернення наданих раніше кредитних 

ресурсів, було переглянуто вартість природнього газу для задоволення потреб домогосподарств (Див. рис. 5). 

 
Рис. 5. Динаміка тарифів на газ для домогосподарств 

Джерело: Складено автором за даними [7] 

 

Із даних рисунку 5 бачимо, що тарифи на газопостачання для домогосподарств, починаючи з 1 квітня 

2015 року зросли більше, ніж у 6 разів. Цей факт неодмінно призводить до скорочення платоспроможного 

попиту зі сторони населення нашої держави, що вкрай негативно позначається на загальному стані української 

економіки. Наприклад, проглянемо зміни в споживчих витратах домашніх господарств на житлово-комунальні 

послуги (Див. рис. 6). 

 
Рис. 6. Динаміка споживчих витрат домашніх господарств на житлово-комунальні послуги, у %  від 

кінцевих споживчих витрат 

Джерело: Складено автором за даними [7] 
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Із даних рисунку 6 бачимо, що на кінець другого кварталу 2015 року домашні господарства України 

витрачали в середньому 17,7% від усіх своїх витрат, проти 12,6% у 2014 році. Це є вкрай негативним явищем у 

зв’язку з тим, що даний факт говорить про падіння платоспроможного попиту, що, в свою чергу, негативно 

позначається на загальному стані української економіки та добробуті населення нашої держави. 

Беручи до уваги все вище зазначене, наведемо вірогідні наслідки від посилення подальшої співпраці 

України з Міжнародним валютним фондом: 

1) стабілізація гривні завдяки позитивізації сальдо платіжного балансу України за рахунок зовнішніх 

запозичень від МВФ; 

2) зміцнення грошово-кредитної політики, поступове відновлення золотовалютних резервів НБУ; 

3) реформування НБУ та посилення його фінансової самостійності; 

4) підтримка та подальше відновлення банківської системи; 

5) реформування державних компаній; 

6) підвищення цін на житлово-комунальні послуги для населення, що негативним чином впливає на 

скороченні платоспроможного попиту; 

7) формування «споживацького» типу економіки України; 

8) збільшення розміру державного боргу та посилення залежності економіки України від зовнішніх 

джерел фінансування. 

Висновки. Варто зазначити, що співробітництво України з міжнародними валютно-фінансовими 

організаціями має ряд позитивних, так і негативних наслідків. Серед позитивних наслідків слід виділити такі: 

створення достатніх валютних резервів для повернення кредитів із відсотками, підвищення рівня 

конкурентоспроможності національної економіки, підвищення кредитного рейтингу країни на світовому 

фінансову ринку, сприяння удосконаленню банківської та грошово-кредитної системи держави.  

До негативних же сторін  можна віднести: формування фінансової залежності країни від зовнішніх 

ресурсів, нарощення зовнішнього боргу держави, формування «споживацького» типу економіки, перетворення 

проблеми обслуговування боргу в проблему запозичення, зубожіння населення в довгостроковій перспективі 

через підвищення тарифів на газ та опалення, замороження соціальних виплат тощо. 

 

Джерела та література 

1. Закон України «Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку 

реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та 

Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій» від 24.06.1992, № 2402-XII; 

2.  Іваницька О.М. Вплив траншів МВФ на економіку України / О.М. Іваницька, Г.Ю. Невгад, І.М. 

Балкова // Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: Економіка, право, політологія, 

туризм. – 2014. – №4. – С.14-17. 

3. Інформаційна довідка щодо історії співпраці з Міжнародним валютним фондом [Електронний 

ресурс] / Офіційний сайт Міністерства фінансів України. – Режим доступу: http: // www.minfin.gov.ua /control/ 

publish /article/main?art_id=388292&cat_id=353172. - 12.11.2013 р. 

4. Лобас М.Г. Міжнародні фінансові організації та їх значення для економічного розвитку країн 

[Електронний ресурс] / М.Г. Лобас // Агроінком: аграрний інформаційний науково-виробничий журнал. – 2010. 

– №4-6. – С.1-8. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua /portal /Chem_Biol / Agroin/2010_4-

6/LOBAS.pdf 

5. Михайлик О.М. Особливості міжнародного кредитування: МВФ та МБРР/ О.М. Михайлик // 

Ефективна економіка. – 2015. – №4. 

6. Фурман І.В. Міжнародний валютний фонд в контексті співпраці з Україною: сучасний стан, ризики, 

перспективи / І.В. Фурман, А.О. Підгірняк, Я.С. Паламар // Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні 

науки. – 2013. – №4(81). – С.275-285. 

7.  Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http: //www.ukrstat.gov.ua. 

8. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.imf.org.  

9. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.bank.gov.ua/control/uk/index 

10. Офіційний сайт Національного рейтингового агентства «Рюрік» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.rurik.com.ua/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 Стратегія розвитку України 

УДК 339.9 

 

РИЧКА М.А., 

к.е.н.,  доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу  

Навчально-наукового інституту Міжнародних відносин  

Національного авіаційного університету 

ПОПОВА Ю.В., 

студентка магістратури  

Навчально-наукового інституту Міжнародних відносин  

Національного авіаційного університету  

 

АНАЛІЗ  ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ В ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

Анотація. У статті проаналізовано структура та  обсяги Інтернет-торгівлі у світі. Досліджено 

динаміку світової Інтернет-торгівлі. Також виділені основні тенденції та прогноз темпів зростання 

Інтернет-торгівлі в глобальному середовищі.  

Ключові слова: ринок Інтернет-торгівлі, онлайн-продаж, Інтернет-користувач, онлайн-покупець. 

 

Ричка М.А., к.э.н, доцент, доцент кафедры международных экономических отношений и бизнеса Учебно-

научного института Международных отношений Национального авиационного университета,  

Попова Ю.В., студентка магистратуры Учебно-научного института Международных отношений 

Национального авиационного университета. 

 

АНАЛИЗ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ В ГЛОБАЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

Аннотация. В статье проанализированы структура и объемы Интернет-торговли в мире. 

Исследована динамика мировой Интернет-торговли. Также выделены основные тенденции и прогноз темпов 
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 Annotation.  This article analyzes structure and volume of e-commerce in the world. Also  was emphasized 

the main trends and forecast growth of e-commerce in a global environment. 
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Актуальність та постановка проблеми. Під впливом бурхливого розвитку науково-технічного 

прогресу, створенням інноваційних технологій значу роль відіграє електронна комерція. На сучасному етапі 

функціонування роздрібна торгівля у світі характеризується динамічними кардинальними структурними 

змінами,  обумовленими розвитком та поширенням мережі Інтернет. Наслідком такого прояву стає розвиток 

Інтернет-торгівлі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Широке коло питань, пов’язаних з 

дослідженнями сутності та особливостями розвитку Інтернет-торгівлі займалися такі вчені: 
Г. Дункан, В. Звасс, Д. Козьє, Л. Стюарт, В.В. Апопій, А.О. Кантарович, Р.М. Лавренюк, М.В. Макарова, І.П. 

Міщук, Н.С. Меджибовська, В.Л. Плескач, А. Саммер, В.О. Соболєв, Н.М. Тягунова, В.В. Царев, О.М. Юдін та 

ін. 

Мета статті. Головна мета даної статті полягає у дослідженні структурних характеристик та тенденцій 

розвитку Інтернет-торгівлі в глобальному середовищі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Інтернет-торгівля стала невід'ємною частиною економіки 

будь-якої держави. Якщо ще кілька років тому люди з побоюванням ставилися до купівлі товарів через 

Інтернет, то зараз важко знайти людину, яка хоч раз би не скористалася послугами Інтернет-

магазинів. Показники кількості операцій в даній сфері ростуть неймовірно швидко, і вона робить все більший і 

більший вплив на світову економіку. 

Вчений-економіст Саммер А. визначив поняття «електронна комерція» як будь-яку форму бізнес-

процесу, в якому взаємодія між суб’єктами господарської діяльності відбувається електронним шляхом з 

використанням Internet-технологій [1, С.14].  
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Р. Царьов під електронною комерцією пропонував розуміти ділову активність з купівлі – продажу 

товарів та послуг, що передбачає взаємодію сторін на основі інформаційних мереж [2, С.26] 

За оцінками зарубіжних експертів агентства eMarketer's в 2014 році зовнішня Інтернет-торгівля досягла 

позначки в 1,51 трильйон доларів США, збільшившись порівняно з попереднім роком на 20,2%, що трохи 

нижче темпів зростання в 2013 році. У 2015 році також прогнозується зростання, але вже менш істотне − 

оборот Інтернет-покупок складе 1,77 трильйонів доларів США [7].   
Цікавим є той факт, що Інтернет-торгівля відповідно до очікувань експертів продовжить набирати 

обертів і далі − на рисунку 1 представлений прогноз її розвитку по 2017 рік. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Обсяги продажів Інтернет-магазинів світу, (трлн. дол. США). 

Примітка. Побудовано автором за даними агентства eMarketer's. 

 

Темпи розвитку Інтернет-торгівлі на даний момент істотно вище темпів розвитку світової торгівлі в 

цілому, що фіксується, в першу чергу, Світовою організацією торгівлі. Так, загальний обсяг світової торгівлі 

товарами в 2014 році збільшився лише на 4,7%. 

Глобальна Інтернет-аудиторія продовжує швидко рости в 2015 році зі світовою базою користувачів 

широкосмугового Інтернету (у тому числі фіксованого та мобільного) . Така велика база високошвидкісних 

інтернет-користувачів закликає бізнес до інновацій, щоб запропонувати постійно більш різноманітні онлайн-

послуги та товари. Сектори, які розвиваються швидкими темпами в Інтернеті включають в себе продаж 

розважальних продуктів, квитки на заходи, подорожі, одяг і побутова електроніка [3].  

 Серед основних тенденцій по країнах можна виділити наступні: 

1. У Великобританії та інших розвинених ринках, де покупці воліють забирати товари в спеціальних 

центрах видачі, найважливішим компонентом стратегії Інтернет-торгівлі є модель «click and collect». 

2. Німеччина знаходиться на другому місці по обороту ринку Інтернет-

торгівлі в Європі. Зростання обсягів Інтернет-торгівлі обумовлюється зро- станням попиту на великі об'єкти 

нерухомості (під розподільні центри) з боку вузькоспеціалізованих торговців. 

3. В Австралії стрімко зростає рівень автоматизації онлайн-торгівлі. У майбутньому тут будуть 

поширеними спеціалізовані логістичні об'єкти. Тут стає все популярнішою модель видачі товарів через 

осередки. А також компанії, які пропонують послуги видачі-повернення товарів. 

4. В Америці, за оцінками експертів, онлайн-торгівля становить близько 30% попиту на оптові 

складські формати. Прямо біля основних місць онлайн-продажів торговельні мережі відкривають великі 

розподільні центри, а поруч з невеликими містами − середні склади. Це дозволяє забезпечити клієнтам всієї 

країни доставку товарів уже в день оформлення замовлення. 

5. У КНР перші складські приміщення (для торгівлі через інтернет) були зосереджені, в основному, в 

Пекіні, Шанхаї і Гуанчжоу. Однак з 2011 року основні учасники китайського ринку Інтернет-торгівлі почали 

створювати розподільні центри в інших регіонах, що активно розвиваються. 
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6. У Бразилії бум Інтернет-торгівлі спровокував попит на відкриття складів. Найбільшим логістичним 

центром країни є м. Сан-Пауло. А нові логістичні розв'язки з'являються в безпосередній близькості до основних 

транспортних артерій − міст Баруері, Кажамар, Гуарульус. 

7. В Індії частка Інтернет-торгівлі становить менше 1% обсягу всього ринку рітейлу. Тут складські 

комплекси орієнтуються на обслуговування тільки великих міст. А складна податкова структура країни 

зумовила децентралізацію складських мереж. Більшість з них складається з малих об'єктів, розкиданих і різні 

райони країни. А податок на товари і послуги, поява яких очікується в недалекому майбутньому, стане 

хорошим стимулом і призведе до зростання попиту на великі розподільні центри. 

 Серед основних факторів, які вплинули на світову економіку в 2014 році, варто відзначити, в першу 

чергу, загальносвітові тенденції: економіка країн після кризи 2008 року розвивається повільно, що позначається 

і на обсягах світової торгівлі. 

Незважаючи на це, темпи зростання Інтернет-торгівлі лише трохи сповільнилися; більше того, багато 

аналітиків схильні навіть говорити про те, що криза в економіці 2009 року стала каталізатором розвитку 

Інтернет-торгівлі. І з цим можна погодитися − з одного боку споживачі шукають для себе більш вигідні угоди, а 

з іншого − вона, переважно, дозволяє компаніям нести менші витрати. Витрати на обслуговування Інтернет-

магазину значно нижче, ніж на утримання звичайного [7]. Мова йде про економію на покупці або оренді 

приміщення та витратах на оплату праці. Переваги Інтернету як каналу продажів стали очевидні підприємцям 

всього світу (рис. 2): 

 

 
Рис. 2.Регіональна структура світової Інтернет-торгівлі в 2014 році, (%). 

Примітка. Побудовано автором за даними агентства eMarketer's. 

 

Як видно з рис. 2 найбільшу частку становлять покупці з Північної Америки, а на другому місці − 

Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Тим не менш, експерти eMarketer прогнозують, що після 2015 року 

ситуація зміниться, і Азія вийде на перше місце в світі, майже в два рази обігнав Північну Америку за 

електронним товарообігом. Багато в чому це пов'язано з очікуваним інтенсивним економічним зростанням 

Азіатських країн, що розвиваються.  

Як наголошується в доповіді Global Wealth 2014, «З урахуванням прогнозованого сукупного темпу 

річного зростання на рівні 10,5% приватний капітал у всьому регіоні (АТР без урахування Японії) зросте до 

оціночних 61 трлн. дол.США  до кінця 2018 року. З цими темпами регіон в 2015 році змістить Західну Європу з 

другого місця в рейтингу, а в 2018 році позбавить Північну Америку статусу найбагатшого (регіону)». 

При цьому, для країн Азії характерна одна особливість: в даному регіоні частка Інтернет-покупців 

становить 46% від їх загального числа в світі, в той час як число зареєстрованих користувачів всього 16,9% 

населення регіону. Очікувана інформатизація регіону надалі також сприятиме зростанню темпів розвитку 

світової торгівлі. 

Що стосується структури по країнам, то за обсягами торгівлі зараз лідирують США і Китай. За 

прогнозами експертів після 2016 року вперед також вийдуть Аргентина, Мексика, Бразилія, Росія, Італія. При 

цьому, темпи зростання Інтернет-торгівлі Китаю, як і раніше, залишаться найвищими (див.Табл. 1), [6]. 
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Таблиця 1 

Прогноз темпів зростання Інтернет-торгівлі 

за окремими країнами світу, (%) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Китай 93,7% 78,5% 63,8% 43,3% 34,4% 29,4% 

Індонезія 85,0% 71,3% 45,1% 37,2% 26,0% 22,0% 

Індія 35,9% 34,9% 31,5% 30,3% 24,5% 20,0% 

Аргентина 31,1% 6,3% 24,0% 18,0% 12,0% 10,0% 

Мексика 55,8% 41,9% 20,0% 14,5% 10,0% 5,0% 

Бразилія 21,8% 16,5% 19,1% 8,5% 6,9% 6,0% 

Росія 34,4% 19,4% 17,1% 10,8% 6,9% 5,2% 

Італія 17,0% 16,8% 15,3% 13,5% 12,0% 10,6% 

Великобританія 14,5% 16,3% 14,2% 12,2% 9,2% 8,2% 

Канада 15,0% 14,2% 14,0% 13,5% 12,5% 11,5% 

Іспанія 10,0% 10,0% 13,8% 11,9% 10,0% 8,0% 

Швеція 18,4% 16,2% 13,3% 10,3% 9,0% 8,4% 

США 14,2% 13,4% 11,8% 11,4% 10,9% 10,4% 

Норвегія 14,9% 12,7% 11,0% 10,8% 8,1% 7,2% 

Данія 14,3% 12,4% 10,6% 8,9% 6,5% 5,9% 

Франція 32,3% 10,3% 10,0% 9,8% 7,6% 7,1% 

Нідерланди 12,7% 11,4% 9,4% 8,4% 6,3% 5,3% 

Північна Корея 12,7% 9,6% 7,4% 4,8% 4,3% 3,6% 

Німеччина 25,6% 5,7% 7,4% 6,9% 6,5% 6,1% 

Японія 12,3% 10,2% 7,1% 6,7% 5,6% 5,0% 

Австралія 10,5% 6,0% 5,7% 5,1% 5,0% 4,2% 

Фінляндія 4,3% 4,4% 3,7% 3,2% 2,7% 2,5% 

Увесь світ 22,3% 18,3% 20,2% 17,7% 15,9% 14,8% 

Примітка. Складено автором за даними Morgan Stanley Research. 

 

У світі існують мільйони сайтів, що займаються Інтернет-торгівлею.  Найбільші з них: 

1. Amazon.  

Даний інтернет-портал вважається найстарішим порталом, призначеним для онлайн покупок. Його 

робота розпочалася в 1995 році. Його назву часто пов'язують з назвою самої повноводної річки у світі − 

Амазонки. Amazon має справу з усіма видами нових та уживаних товарів, включаючи техніку, книги, одяг і 

навіть транспортні засоби. Amazon базується у Вашингтоні, але його робота ведеться по всьому світу. Вартість 

компанії оцінюється приблизно в 35 млрд. доларів США. 

2. eBay.  

eBay наступний за значимістю після Amazon Інтернет-магазин. Або, можливо, вони на рівних. eBay − 

це не тільки найбільший Веб-сайт, але і аукціон. Тут можна купити нові та вживані товари, а також продати 

Ваші старі речі на аукціоні. eBay, за оцінками, коштує приблизно 10 мільярдів дол. США. Це також одна з 

найстаріших онлайн-компаній, яка почала свою роботу в 1995році.  

3. Walmart.  

Walmart − дуже стара компанія. Її історія налічує більше 60 років. Вона зародилася в 1962 році як 

ланцюг роздрібних магазинів, де люди могли купити бакалію та інший товар за зниженою ціною. Walmart − 

інтернет-магазин, який володіє при цьому мережею роздрібних магазинів в найбільших країнах по всьому 

світу. Його передбачувана вартість становить близько  425 мільярдів дол. США, яка робить його однією з 

найбільших і найбагатших компаній у світі. 

4. BestBuy.  

Один з кращих рітейлерів електроніки в світі. Товарний асортимент коливається від гаджетів, 

ноутбуків, DVD, рідкокристалічних екранів, планшетів і т.д. Його приблизна вартість становить 50,3 мільярдів 

дол. США, роблячи його одним з найбагатших інтернет-магазинів в світі. 

5. Target.  

 Це  друга за величиною компанія з продажу в роздріб після Walmart. Це також один з 

найпопулярніших веб-сайтів покупок в межах США. Вартість компанії  67,4 млрд. дол. США. 

6. Alibaba.  

Alibaba − китайська компанія електронної комерції, яка відносно недавно почала свою роботу (2007 

рік). Вона має мільйонні доходи і знаходиться серед кращих 100 веб-сайтів у світі. 

7. NewEgg. 

Заснований в 2001 році, NewEgg зробив свою репутацію за допомогою торгівлі такими товарами як 

комп'ютерні приналежності, програмне забезпечення, DVD, ігри, аксесуари та інші пристрої. Компанія 

оцінюється приблизно в 2,3 мільярда дол. США. 

8. Macy's. 
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Мейсі − інша дуже стара мережа універсальних магазинів. Вона виникла в 1858 році. За ці роки 

вартість компанії збільшилася до 25 мільярдів дол. США. Тепер вона спеціалізується на одязі, взутті, 

аксесуарах, косметиці, коштовностях і т.д. 

9. Overstock. 

Дана компанія оцінюється всього в 1,1 млрд. дол. США.  Це найменш цінна компанія в даному списку, 

але це не применшує її значення. Раніше відома як Discounts Direct, компанія була перейменована. З тих пір їх 

асортимент виріс і в продажу є все − від продуктів до спортивних товарів і електроніки. 

10. Barnes and Noble. 

Це роздрібний книжковий магазин, який також має справу з товарами, необхідними користувачам 

електронних книг і планшетів. І для такої невеликої компанії стан за 5,12 мільярдів дол. США − великий успіх. 

Серед пристроїв, що використовуються для замовлень в рамках інтернет-торгівлі, найбільший відсоток 

поки припадає на персональні комп'ютери (82%), тим не менш, стрімко збільшуються і частки замовлень, 

зроблених за допомогою смартфонів і планшетних ПК (рис. 3.): 

 

 
 Рис. 3. Структура використовуваної техніки при замовленні товарів через Інтернет. 

Примітка. Побудовано автором за даними агентства eMarketer's. 

 

На сучасному етапі розвитку ринку Інтернет-торгівлі зростає роль мобільних телефонів (смартфонів) у 

здійсненні покупок. 

Дослідження показало, що дев’ять з десяти власників мобільних телефонів у Бразилії та більше 50% у 

Великобританії використовують мобільні пристрої для вивчення пропозицій роздрібних торговців [3]. 

Протягом останніх років спостерігається поступове перетворення сайтів роздрібних торговців на 

товарні енциклопедії з детальним описом товарних позицій, відгуками (оглядами). Наприклад, веб-сайт онлайн 

роздрібного торговця одягом Net-a-Porter є інтерактивним, він демонструє чисельні моделі, специфіку підбору 

потрібного розміру з урахуванням дизайну. Редактори враховують усі особливо важливі думки відвідувачів 

сайту, відслідковують модні тренди і пропонують різні варіанти поєднання одягу. Споживачі також можуть 

отримати консультацію у радників зі сфери моди та пораду щодо формування гардеробу [4]. 

Для контакту зі споживачами роздрібні торговці використовують соціальні мережі, але у різних 

напрямках. Наприклад, багато китайських роздрібних торговців заохочують споживачів писати відгуки після 

придбання товарів, розуміючи, що це впливає на онлайн-продаж, а позитивні відгуки можуть забезпечити 

збільшення обсягу реалізації товарів та послуг. Результати щорічного опитування більше ніж 11 000 покупців в 

11 країнах світу на чотирьох континентах, проведеного у 2014 р. компанією PwC, показали певні відмінності у 

поведінці онлайн-покупців. Зокрема, якщо у Китаї 70% респондентів робили покупки онлайн принаймні один 

раз на тиждень, то у США та Великобританії цей показник становив 40%, Нідерлан- 

дах, Франції та Швейцарії – близько 20% [5].  

За даними соціологічних опитувань, найбільша частка інтернет-покупок  у світі припадає на покупку 

DVD/CD дисків – вище 23%, а також на онлайн-читання книг − 22,6% див. Рис. 4.). 

Як відомо, одяг та взуття належать до специфічних товарних категорій, придбання яких в Інтернет-

магазинах має високий ступінь ризику у підборі необхідного розміру. На розвинених ринках, таких як Японія 

та Німеччина, онлайн-роздрібні торговці намагаються нівелювати цей недолік і пропонують приміряти одяг на 

віртуальних моделях, роздивлятися їх з усіх кутів, а також забезпечують своєчасну доставку та повернення або 

за невелику плату, або безкоштовно. 

За допомогою Індексу глобальної роздрібної Інтернет-торгівлі (GRECI) відповідні ринки 30 країн світу 

поділено на три групи [4]: 

– ринки, які сформовані і продовжують зростати (Канада, США, Швеція, Бельгія, Великобританія, 

Швейцарія, Фінляндія, Норвегія, Франція, Німеччина, Австралія, Нідерланди, Франція, Данія); 

–  так звані «цифрові» ринки (Японія, Південна Корея, Гонконг, Нова Зеландія, Сінгапур); 

–  ринки наступного покоління (Китай, Туреччина, Бразилія, Аргентина, Венесуела, Італія, Росія, 

Ірландія, Чилі, Малайзія, Об’єднані Арабські Емірати, Словаччина). 
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 Рис. 4. Товарна структура інтернет-покупок у світі, (%). 
Примітка. Побудовано автором за даними Centre for Retail Research. 

 

Характеристики першої групи ринків закладені в її назві. Це країни, ринки Інтернет-торгівлі в яких у 

своєму розвитку перебувають на проміжній стадії між етапами зростання та зрілості. Рівень покриття мережею 

Інтернет становить 80% і більше, частка користувачів мережею Інтернет, які здійснюють покупки онлайн, 

перевищує 60% [4]. 

Серед особливостей даної групи слід відзначити різницю у перспективах подальшого зростання ринку 

Інтернет-торгівлі між країнами. 

Такі країни, як Австралія, Канада, США, де частка онлайн-покупців становить 60-70% від інтернет-

користувачів, мають більше перспектив зростання, на відміну від країн Північної та Західної Європи, де даний 

показник є вищим (70-80%). Успіх на таких ринках буде залежати від впровадження інновацій роздрібними 

торговцями, покращення розуміння ними мотивів поведінки покупців в інтернет-середовищі, забезпечення 

швидкої та своєчасної доставки замовлених позицій, а також отримання задоволення споживачами після 

придбання і використання товарів. 

Споживачі Великобританії мають певний досвід придбання товарів онлайн, і з часом їх потреби 

змінилися. Якщо у минулому онлайн-покупці досліджували товари у мережі Інтернет, знаходили кращі цінові 

пропозиції і купували товари, які було важко знайти у стаціонарній роздрібній торговельній мережі, то сьогодні 

більш нагальною є потреба в отриманні детальної інформації про товари, оглядах, безкоштовній доставці та 

безпроблемному поверненні замовлених товарів. 

Середньостатистичний     споживач     у     Німеччині проводить півтори години на день у мережі 

Інтернет та робить онлайн-покупки через нижчі ціни та широкий асортимент. Популярними є портали цінового 

порівняння, такі як Idealo та Preisvergleich для пошуку останніх пропозицій. Споживачі у Німеччині також 

цінують думку своїх друзів – 43% читають коментарі та відгуки про придбані товари у соціальних мережах. 

Ринки Інтернет-торгівлі країн другої групи відповідно до класифікації за GRECI є 

високотехнологічними та конкурентними, у своєму розвитку наближаються до етапу зрілості, а тому 

характеризуються інтенсифікацією зусиль суб’єктів торговельного підприємництва в утриманні своїх позицій. 

Третю групу відповідно до Індексу глобальної роздрібної Інтернет-торгівлі складають ринки 

наступного покоління. Вони представлені переважно у країнах, що розвиваються, мають високий потенціал 

подальшого зростання за рахунок великої чисельності населення та поступового збільшення користувачів 

мережею Інтернет, а також підвищення рівня технологічного розвитку. Ці країни, як правило, є великими за 

розміром, але мають найнижчий рівень проникнення мережі Інтернет. Не менше 40% споживачів роблять 

онлайн-покупки. Ці ринки також мають активних користувачів мобільними телефонами.  

Китай займає провідні позиції серед країн світу за чисельністю населення, кількістю Інтернет-

користувачів, покупців товарів та послуг у мережі Інтернет. 

Нижчі ціни, широкий асортимент, активна реклама сприяють тому, що споживачі надають перевагу 

онлайн-покупкам. Значний вплив на поведінку покупців здійснюють соціальні мережі. Так, більше 80% 

споживачів Китаю використовують соціальні мережі для ознайомлення з товаром перед тим, як його придбати, 

та 66% пишуть відгуки про товар після його придбання. 

Ринком наступного покоління є також ринок Інтернет-торгівлі другої за чисельністю країни світу – 

Індії. Зростання проникнення мережі Інтернет залишається ключовим фактором збільшення потенціалу ринку 

онлайн- роздрібної торгівлі Індії. Тільки 1 з 10 індіанців є користувачем мережі Інтернет. Використання 

мобільних телефонів може збільшити це зростання, оскільки більш 900 млн. осіб мають мобільні телефони, але 

тільки 10% з них – це смартфони. 

Подивимося також на те, як у світі зростає частка Інтернет-торгівлі в загальному роздробі. Як видно з 

рис.5, частка Інтернет-торгівлі стабільно зростає. Виходячи з прогнозу від DigitalGuru, такий тренд буде 

тривати і далі. 
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Незважаючи на загальну спільну рису – достатньо інтенсивний розвиток протягом останніх років, 

ринки Інтернет-торгівлі країн світу є неоднорідними за своїми характеристиками щодо обсягу та структури, а 

також особливостей прояву поведінки споживачів, їх смаків та переваг. 

Дослідження показало, що споживачі як у розвинених країнах, так і тих, що розвиваються, проводять 

ретельну роботу перш ніж придбати товар онлайн, зокрема вивчають особливості товарів, порівнюють ціни на 

аналоги, з’ясовують, які умови придбання пропонує роздрібний торговець та який характер має його політика 

щодо повернення товарів. 

  

1,77

9,3%

8,6%

7,9%

7,2%

6,5%

5,7%

5,0%

4,4%

4,0%

0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

р
о

к
и

 Рис. 5. Доля Інтернет-торгівлі у роздрібній торгівлі світу, (%). 
Примітка. Побудовано автором за даними DigitalGuru. 

 

 Інтернет-економіка України представлена галузями комп’ютерної техніки і комунікаціями, рекламою і 

медіа-індустрією, інтернет-послугами, електронною комерцією. За останні два роки зростання українського 

сегмента Інтернет (UAnet) спостерігається у всіх напрямках. 

Основним бар’єром, який заважає інтернет-аудиторії більш активно купувати товари та послуги 

онлайн, є недосвідченість у користуванні Мережею і, як наслідок, недовіра. Найбільш активними покупцями є 

люди, «стаж» спілкування з Мережею яких становить не менше 3-5 років. Щоб інтернет-шопінг став масовим 

явищем, необхідний час, протягом якого аудиторія звикне до можливостей Інтернету. 

Висновки. Інтернет, як один з найважливіших факторів глобалізації, визначає характерні риси 

розвитку останньої. Якщо раніше в розвинених клієнтоорієнтованих економіках в умовах жорсткої конкуренції 

перемагав той, хто краще і повніше задовольняв потреби споживачів, то сьогодні до цих двох ключових 

параметрах додалася швидкість в усьому різноманітті її визначень. Це і здатність показати свою рекламу 

швидше і на більш помітному місці, ніж конкуренти, швидше відповісти на запит клієнта, швидше прийняти і 

обробити замовлення, швидше доставити. Якщо користувач йде в Інтернет щось шукати, він витрачає на пошук 

час і деколи дуже істотне. На сьогоднішній день Інтернет-торгівля вже невід’ємним процесом світової торгівлі 

загалом. Зараз Інтренет-торгівля демонструє високі темпи зростання, визначаючи при цьому перспективи та 

динаміку структури світової торгівлі.  

Сьогодні багато компаній в т.ч. мають реальні виробничі потужності, а не просто посередники роблять 

основну ставку в розвитку бізнесу на продажі через Інтернет з наступних причин: Порівняно недорога реклама і 

невисока вартість залучення потенційного покупця. Швидкий вихід на цільову аудиторію; Відсутність 

географічних обмежень, можливість здійснювати діяльність не тільки в «домашньому» регіоні, а й за рамками 

нього, в т.ч. в інших державах; Можливість представити весь асортимент продукції з детальним описом та 

ілюстраціями. Як наслідок підвищення конверсії; У більшості випадків порівняно невеликі витрати, пов'язані з 

входом на ринок і виходом з нього. 
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МЕТОДИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ І ВНУТРІШНІХ ФАКТОРІВ НА КОРПОРАТИВНУ 
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Анотація. Визначено сутність та трактування понять «безпека» та «загроза», розглянуто фактори 

зовнішнього та внутрішнього середовища, що впливають на рівень безпеки, розглянуто принципи класифікації 

загроз та мету проведення такої класифікації. Розглянуто принципи класифікації загроз залежно від об’єкта 

посягань, та визначено завдання такої класифікації. Встановлено методи та сфери управління загрозами.  

Розглянуто способи діагностики загроз для вибору стратегії поведінки та реакції на загрози. Визначено рівні 

економічної безпеки залежно від кількісного та якісного складу загроз та від ефективності захисту. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ НА 

КОРПОРАТИВНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Аннотация. Определена сущность и трактовка понятий «безопасность» и «угроза», рассмотрены 

факторы внешней и и внутренней среды, влияющие на уровень безопасности, рассмотрены принципы 

классификации угроз и цель проведения такой классификации. Рассмотрены принципы классификации угроз в 

зависимости от объекта посягательств, и определены задачи такой классификации. Установлено методы и 

сферы управления угрозами. Рассмотрены способы диагностики угроз для выбора стратегии поведения и 

реакции на угрозы. Определены уровни экономической безопасности в зависимости от количественного и 

качественного состава угроз и от эффективности защиты. 

Ключевые слова: безопасность, угроза, система экономической безопасности, факторы безопасности, 

методы оценки. 
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METHODS FOR ASSESSING THE IMPACT OF EXTERNAL AND INTERNAL FACTORS ON 

CORPORATE SECURITY 

   

Abstract. The essence and the interpretation of the concepts of "security" and "threat" are considered factors 

external and internal environment affecting the level of security, consider the principles of classification of threats and 

purpose of such a classification. The principles of the classification of threats, depending on the object of attacks, and 

defined the tasks of such a classification. Established methods and scope of threat management. The methods of 

diagnosis of the threats to the choice of strategy of behavior and reaction to the threat. The levels of economic security, 

depending on the quantitative and qualitative composition of the threats and the effectiveness of protection. 

Keywords: security, the threat, the system of economic security, safety factors, evaluation methods. 

 

Актуальність і постановка проблеми. Сучасній економіці притаманна наявність великої кількості 

загроз, які носять характер дестабілізуючої дії для функціонування та розвитку підприємства.  На практиці в 

своїй діяльності підприємство зустрічається з різними видами загроз, викликів та небезпек, що виникають як у 

середині підприємства, так і поза ним. Тому, характеризуючи економічну безпеку підприємства, важливим 

питанням є аналіз загроз, як однієї з найважливіших категорій безпеки.    

Аналіз останніх досліджень та публікацій.  Дослідженню питань оцінки загроз та безпечного стану 

приділяли увагу вчені  Козаченко Г.В.,В. Ліпкан, В. Гапоненко,  М. Камлик, В. Ярочкін, Я. Бузанова, Л. 

Гончаренко, Є. Куценко, І. Конопльова, І. Богданов. 

Не вирішені раніше частини загальної проблеми. Важливість питаннякласифікації загроз за їх  

характером визначається необхідністю ефективної та оптимальної реакції на загрози, для визначення 

пріоритетності та черговості реагування. Крім того, важливо провести систематизацію та аналіз методів та 

моделей оцінки загроз та стану безпеки підприємства. 

Мета дослідження.  Зважаючи наважливість питання забезпечення безпеки діяльності підприємства, 

перед керівництвом компанії постає питання оцінки поточного стану безпечного функціонування, а також 

побудови ефективної системи захисту для протидії загрозам, що несуть небезпеку для підприємства. 

Застосування найбільш ефективних методів та моделей оцінки загроз.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Характер діяльності корпорації, як відкритої системи, що  

функціонує в ринкових умовах, визначається динамічністю, непередбачуваністю, невизначеністю. За таких 

умов підприємству досить важко зберігати стабільність та реалізувати поставлені завдання, оскільки загрози, 
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які виникають, як в зовнішньому так і внутрішньому середовищі, мають дестабілізуючий характер та несуть 

небезпеку для діяльності підприємства, в окремих випадках загроза має критичний характер та може бути 

причиною банкрутства підприємства. В такому випадку перед керівництвом компанії постає питання оцінки 

поточного стану безпечного функціонування, а також побудови ефективної системи захисту для протидії 

загрозам, що несуть небезпеку для підприємства.  Ефективним є стиль забезпечення економічної безпеки 

підприємства, який базується на принципі випередження, тобто діяльність керівництва та відділу безпеки 

носить завчасний характер для виявлення потенційних загроз, аналізу та реагування.  

На сьогодні існує велика кількість думок щодо  змісту поняття, характеристики та класифікації 

факторів економічної безпеки підприємства, їх складу та рівня впливу на економічну безпеку. Факторами 

внутрішнього середовища,  які впливають на формування економічної безпеки підприємства, є: функціональні 

фактори(виробнича сфера, фінансовасфера,маркетинговасфера, інноваційнасфера); фактори, що забезпечують 

функціональну діяльність(наприклад, матеріальні та нематеріальніактиви, технічнийетапвиробництва, 

продукція, персонал та ін.); соціально-економічніфактори (система організаційно-економічних 

відносин,система внутрішніх нормативних актів, система матеріального й морального стимулювання, соціальні 

гарантії на рівні підприємства). До факторів зовнішньогосередовища відносять: оточення, що формує 

середовищепрямихпостійнихзв’язків (постачальники матеріальних ресурсів, споживачі продукції та послуг, 

державні органи управління, інші суб’єкти інфраструктури ринку); середовищетимчасовихзв’язків: участь в 

одноразових заходах, виставках, торгах, тендерах, аукціонах. 

Розглядаючи фактори, що визначають безпеку, розглянемо також  сутність поняття «безпека», 

«загроза». Економічна безпека - це стан захищеності ресурсів і можливостей підприємства, який створює умови 

для забезпечення його стабільного функціонування та захищає від внутрішніх і зовнішніх загроз розвитку, тому 

підприємству слід турбуватися про безпеку в тому випадку, коли виникають загрози. [2]. Загрози можуть бути 

двох видів: для підприємства (загроза рейдерства та загроза банкрутства) та для його діяльності (загрози 

господарсько- виробничій сфері, його маркетинговій, фінансовій, операційній, інноваційній, інвестиційній 

діяльності.) Причини виникнення загроз можуть бути пов’язаними та залежними одна від одної, а також діяти 

окремо (автономно). З іншого боку, загрози можуть мати різні характеристики та відрізнятися своїми 

особливостями. Наприклад, загрози безпеки підприємництва розділяють на реальні і потенційні загрози, а ті, у 

свою чергу, — на зовнішні і внутрішні.[10]. Деякі зміни стану зовнішнього чи внутрішнього середовища не 

завжди носять загрозливий характер: за такої умови вчасна та адекватна реакція служби безпеки та керівництва, 

вдалі заходи з нівелювання наслідків від змін швидко стабілізують стан підприємства для забезпечення 

економічної безпеки. [9, с. 176-183]. Відомо, що підприємство реалізує мету за допомогою системи заходів: 

звідси загроза – це різні інтереси та цілі зовнішнього та внутрішнього середовища або різні погляди на шляхи 

реалізації поставленої мети. Тобто загрози це стан системи, викликаний змінами зовнішнього та внутрішнього 

середовища, який характеризується дисбалансом та коливаннями, що є небезпечним для подальшого розвитку 

підприємства. Вивченням питання впливу загроз на діяльність підприємства та діяльність підприємства в стані 

небезпеки займалися вчені В. Ліпкан, В. Гапоненко,  М. Камлик, В. Ярочкін, Я. Бузанова, Л. Гончаренко, Є. 

Куценко, І. Конопльова, І. Богданов та ін.. Тому трактування поняття загрози досить широке і різноманітне. 

Хоча загальною рисою для кожної думки з приводу загрози є її шкідливий характердля діяльності 

підприємства, що порушує його діяльність, спрямовані на одержання певної вигоди. [8, с. 90, 3, 6, с. 41-42]. 

Причинами виникнення загроз є існування постійних, непередбачуваних, не прогнозованих, довільних змін, а 

також відсутність інформації про поведінку та політику кожної із складових, що робить складним процес 

планування та аналізу поведінки компанії та її оточення. Загрози передбачають діяльність поза межами чинного 

законодавства, томуносятьпротиправний характер. Визначаючи сутність поняття «небезпека» відзначимо, що в 

науковців також існують різні погляди.На думку В. Ярочкіна, Я. Бузанової, небезпека - це «можливі чи реальні 

явища, події і процеси, здатні завдати моральну чи матеріальну шкоду підприємству і підприємницькій 

діяльності» [11, с. 8]. На думку В. Ліпкана фактори небезпеки здатні заподіяти шкоду благополуччю людини, 

соціальної групи, народу, суспільства, держави, планети або навіть знищити їх, зруйнувати матеріальні, духовні 

або природні цінності, викликати деградацію, закрити шляхи до розвитку [8, с. 89]. Тобто небезпека 

порівнюється з потенційними чи наявними умовами, змінами чи процесами, які можуть бути причиною 

заподіяння шкоди, що стане завадою для подальшого розвитку підприємства. Отже, загрози мають негативний 

характер для діяльності підприємства та можуть бути загрозою для подальшого стабільного економічного 

розвитку підприємства. Небезпека, в свою чергу - це негативні зміни, що є результатом впливу загроз. 

Відповідно підприємство змушене вживати заходів по реагуванню на такі дії, тобто забезпечувати економічну 

безпеку своєї діяльності. Тому рівень економічної безпеки залежить від кількісного та якісного складу загроз та 

від ефективності захисту від загроз. Ефективність захисту визначається якістю проведеної роботи з виявлення 

та аналізу загроз, а також визначення способу впливу загроз на економічну безпеку.  [4, с. 4]. Тобто для 

підприємства важливо отримати вичерпну інформацію про вірогідність виникнення загрози, її наслідки для 

економічної діяльності, місце виникнення та об’єкт, в якого виникає загроза. З цією метою проводять 

класифікацію та визначають склад загроз.  

Класифікацію економічних загроз для підприємства проводять відповідно до особливостей діяльності 

підприємства, залежно від його розміру, специфіки. Класифікація економічних загроз наведена в таблиці 1.  

Проведення класифікації спрощує завдання по забезпеченню безпеки підприємства, а також дозволяє 

обрати найбільш ефективні заходи реагування. 
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Таблиця 1 

Класифікація економічних загроз 

Ознака класифікації загроз Розподіл загроз 

Середовище виникнення  

 

Зовнішні (відносно підприємства в цілому, 

відносно його структурних підрозділів);  

Внутрішні 

Причина виникнення  Суб'єктивні; 

об'єктивні 

Природа виникнення Природні; 

Штучні 

Період дії загрози Короткострокові; 

Середньострокові; 

Довгострокові 

Рівень виникнення Мікрорівень (структурний підрозділ 

підприємства) 

Групові (об’єднує декілька структурних 

підрозділів); 

Регіональні; 

Державні; 

Глобальні (світові) 

Ознака системності Системні; 

Несистемні (унікальні) 

Місце виникнення Політичні; 

Нормативно-правові; 

Виробничі; 

Комерційні; 

Фінансові; 

Природно-екологічні; 

Демографічні; 

Геополітичні 

Ознака прогнозованості Прогнозовані; 

Частково прогнозовані; 

Непрогнозовані 

Розмір наслідків Катастрофічні; 

Значні; 

Незначні 

Ознака керованості Можна управляти 

Неможливо управляти 

За об’єктом посягань 

 

Персонал; 

Інформація, 

Матеріальні засоби; 

Фінанси 

За направленістю впливу 

 

Цілеспрямовані; 

Випадкові; 

Довільні 

За величиною очікуваного збитку локальні; 

глобальні 

За рівнем наслідків Допустимі 

Критичні 

Катастрофічні 

За ймовірністю виникнення 

 

Потенційні; 

Реальні 

За періодичністю виникнення 

 

Постійні; 

Тимчасові 

За видом впливу  Явні; 

Приховані 

За можливістю попередження Попереджувані; 

Частково попереджувані; 

Непоперджувані 

За масштабами прояву: 

 

Національні; 

Регіональні; 

Корпоративні 
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Важливим критерієм поділу загроз є поділ залежно від об’єктів посягань, тому, використовуючи дану 

класифікацію, підприємство має можливість вживати заходів для ефективного захисту безпеки кожної з груп. 

Виділяють наступні загрози направлені на персонал, фінанси, матеріальні цінності та інформацію [1; 6; 7].  

 Виділення загроз за таким принципом ґрунтується на важливості кожної із складових для діяльності 

підприємства. За умови ефективного використання кожної із складових підприємство створює передумови для 

стабільної господарської діяльності та подальшого зростання.  

Загрози, які ми визначили вище, можуть впливати на діяльність підприємства постійно, періодично чи 

можуть виникати під впливом надзвичайних ситуацій.   Тому робота відділу безпеки будується за принципом 

безперервності та циклічності, а головне завдання діяльності для забезпечення економічної безпеки – це 

усунення загрози та її наслідків, вибір методів та комплексу заходів з реакції на загрози. Тому ефективність 

роботи відділу безпеки визначається здатністю працювати на випередження та передбачення виникнення 

загроз.  

Як свідчить практика, ефективність реагування на загрози залежить від якості побудови взаємозв’язків 

структурних підрозділів, які впливають на загрози. Оскільки відділи наділені відповідними функціями, кожний 

відділ виконує завдання відповідно до своїх функцій.  

Результатом впливу загроз на економічну безпеку підприємства є зміни фінансово- господарського 

стану підприємства. Характеристиками таких змін є показники діяльності, відповідно на результатах від 

порівняння реальних та прогнозних показників з відповідними індикаторами базується методика реагування на 

загрози. Таким чином на основі такого підходу фінансового інструменту підприємство обирає стратегію  

забезпечення економічної безпеки,  обирає комплекс заходів для реагування на загрози, що виникли.  

Визначаючи рівень економічної захищеності підприємства, використовують розрахункову формулу:  

infinfkEkEkEkEE ttttststff , 
 

де fE  – оцінка фінансової захищеності підприємства; 

stE  – оцінка кадрово-інтелектуальної захищеності підприємства; 

ttE  – оцінка техніко-технологічної захищеності підприємства; 

infE  – оцінка інформаційної захищеності підприємства; 

inf,,, kkkk ttstf  – відповідні вагові коефіцієнти складових економічної захищеності підприємства. 

Відповідно до цього методу, виділяють сім режимів функціонування підприємства: нестійкий, 

критичний, прийнятний, стабільний, стабільно-перспективний, відносно стійкий, стійкий. 

В основу методу діагностики загроз покладено визначення максимальної суми відведеного збитку від 

настання загроз, використовуючи функціональні складові економічної захищеності підприємства: 
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Де a – питома вага впливу загроз за і-ю функціональною складовою на рівень економічної захищеності 

підприємства; 

if  – коефіцієнт, що враховує схильність до оцінки значущості загроз і-ї складової економічного 

захисту; 

ikn – частота настання k -ї загрози і-ї складової економічної захищеності підприємства; 

ikd – ступінь збитку від настання k -ї загрози і-го рівня економічної захищеності підприємства; 

ikb – рівень відведення k -ї загрози і-го рівня економічної захищеності підприємства; 

)( ikbC – витрати на реалізацію відведення k -ї загрози і-го рівня економічної захищеності 

підприємства; 

exC – допустимий обсяг витрат на забезпечення економічної захищеності підприємства. 

Використання методу діагностики загроз для забезпечення оптимальних розмірів витрат  полягає в аналізі 

та обґрунтуванні кількісних і якісних вимог до організації системи економічної захищеності підприємства. 

В процесі аналізу за даною моделлю користуються двома методами: традиційні статистичні методи й 

методи експертних оцінок. Недоліками та складністю даної моделі є недостатність повної інформації про 

механізми формування загроз, характер їх розвитку, присутність різних складових та чинників у 

вибіркахвхіднихданихістотноускладнюютьрішеннязавданняцими методами. Разом із тим, динамічний характер 

розвитку підприємства, зміна його характеристик, умов функціонування є причиною необхідності корегування 
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моделі та відповідно зміни управління. Ці недоліки розв’язання реальних завдань традиційними методами 

призвели до появи та розвитку методів інтелектуального управління, основою яких є штучні нейронні мережі та 

фаззі-логіка. Особливістю штучних нейронних мереж  є їх здатність до навчання та властивість узагальнення, 

тому моделі, що побудовані відповідно до цих методів, мають здатність адаптуватися  до зовнішніх змін та їх 

впливів, тому даний метод має перевагу. Характеризуючи особливості діяльності корпорації  як відкритої 

системи, в ринкових умовах відмітимо дестабілізуючий характер зовнішнього та внутрішнього середовища, 

вимагають від  керівництва значних зусиль по забезпеченню економічно безпеки підприємства.   

Висновки. В своїй діяльності підприємство зустрічається з такими поняттями як «небезпека», 

«загроза». Загрози мають негативний характер для діяльності підприємства та можуть бути загрозою для 

подальшого стабільного економічного розвитку підприємства. Небезпека, в свою чергу, це негативні зміни, що 

є результатом впливу загроз. Відповідно підприємство змушене вживати заходів по реагуванню на такі дії, тобто 

забезпечувати економічну безпеку своєї діяльності.   Рівень економічної безпеки залежить від кількісного та якісного 

складу загроз та від ефективності захисту від загроз.  Ефективність захисту визначається якістю проведеної роботи 

по виявленню та аналізу загроз, а також визначення способу впливу загроз на економічну безпеку.  Для 

забезпечення ефективного захисту економічної безпеки, та вибору найбільш ефективних заходів реагування на 

загрози доцільно провести класифікацію економічних загроз для підприємства. Її проводять відповідно до 

особливостей діяльності підприємства, залежно від його розміру, специфіки за наступними ознаками: за 

можливістю виникнення,  за можливістю управляти загрозами, за розвитком: ступенем та напрямом, за умовою 

виникнення, за природою виникнення, тощо. В результаті класифікації, можемо зробити висновок, що ознака 

загрози -  потенційні чи реальні збитки. Наслідки загрози можуть мати як попереджувальний характер, так і 

викликати збитки. Важливість класифікації загроз відповідно до сфер управління пояснюється можливістю 

керівництва оперативно вживати заходів для усунення шкідливих наслідків. З іншого боку, використовуючи 

математичні методи аналізу та розрахунку наслідків загроз, підприємство  обирає стратегію  забезпечення 

економічної безпеки,  обирає комплекс заходів для реагування на загрози, що виникли.   
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Постановка проблеми. Функціонування світового господарства здійснюється під впливом зовнішніх та 

внутрішніх чинників комплексного характеру, які визначають його структуру, специфіку та тенденції розвитку. 

Серед них важливе значення мають, передусім, ступінь замученості його суб’єктів до інтеграційної співпраці та 

торговельної взаємодії, рівень розвитку їх виробничих потужностей, забезпеченість ресурсами різного 

характеру, вектори глобалізаційної взаємодоповнюваності, георегіональні стратегії розвитку міждержавного 

співробітництва. Разом з цим, беручи до уваги наявність багатьох площин перетину зовнішньоекономічних 

інтересів суб’єктів господарювання, слід зважати на існування ряду проблем, притаманних їх розвитку як 

системних елементів світогосподарського комплексу. Йдеться, насамперед, про глобальні проблеми 

функціонування світового господарства, які мають політичне, економічне, ресурсне, соціальне, культурне, 

екологічне спрямування. На нашу думку, саме екологічні проблеми, що мають тісний зв’язок з раціональним 

функціонуванням світової спільноти набувають особливої актуальності на сучасному етапі розвитку 

глобального господарства. Причини цього слід вбачати в необхідності збереження та підтримання безпечного 

розвитку навколишнього середовища, в першу чергу, як системи забезпечення життєдіяльності людства, з 

урахуванням економіко-виробничих пріоритетів його функціонування. Це, в свою чергу, вимагає дослідження 

наукових основ екологізації та визначення її взаємозв’язку з процесами організації та розміщення світового 

виробництва. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання екологізації виробництва та міжнародних 

виробничих відносин є предметом досліджень зарубіжних та вітчизняних науковців. Особливої уваги в цьому 

зв’язку заслуговують наукові праці К. Андерсона, О. Веклич, Л. Гринів, Г. Дейлі, П Ерліха, Д. Есті, Л. Купінець, 

Л. Мельника, Т. Туниці, Дж. Фарлея та ін. Наукові підходи до екологізації висвітлені в працях В.Вернадського, 

Е.Геккеля, Ч.Дарвіна, Ж.Б.Ламарка, К Мебіуса, М. Реймерса, М.Холодного та ін. Проте численні аспекти даної 

проблеми потребують подальшої розробки. 

Мета статті – дослідження наукових основ екологізації світового виробництва та обгрунтування 

пріоритетів розвитку екологічної складової виробничо-господарських відносин країн світу. 

Виклад основного матеріалу. Інтенсифікація міждержавної взаємодії як одна з визначальних 

характеристик сучасного етапу розвитку світового господарства має свій прояв, зокрема, в розширенні 

світового виробництва. Це зумовлено передусім, широким спектром переваг, які надає суб’єктам 

господарювання міжнародне розміщення виробництва, оптимізація торгово-політичної складової цього 
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процесу. Поряд з цим, саме розвиток виробничих потужностей здійснює значний негативний вплив на 

оточуюче середовище, загострюючи екологічну проблему і вимагає пошуку можливих напрямів його 

екологізації. В даному аспекті під екологізацією слід розуміти комплекс заходів, спрямованих на пристосування 

світового виробничого процесу до умов збережності рівноваги навколишнього середовища без зниження при 

цьому економічної доцільності його розміщення та розвитку. Наукові основи екологізації світового 

виробництва спираються, насамперед, на визначення сутності поняття “екологія” з точки зору різних підходів.  

В цілому етапність розвитку уявлень про екологію та становлення її як науки представлено на рис. 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Етапи розвитку уявлень про екологію та становлення її як науки 

 

Особливості взаємодії рослин, тварин і навколишнього середовища, вплив зовнішніх умов на розвиток 

живих організмів, взаємозв’язок між діяльністю людини та природними елементами досліджували ще 

Аристотель, Теофраст, а значно пізніше Ж. Бюффон, Ж.Б.Ламарк, Ч.Дарвін, Е.Геккель, К Мебіус та інші. Серед 

українських вчених питання взаємовідносин людини та природи досліджували В.І.Вернадський, М.Г.Холодний, 

М.І Гавриленко, Д.О.Белінг, В.Я.Гурський, В І Бруховський та ін. 

На думку Е.Геккеля, екологія  - це пізнання економіки природи, одночасне дослідження всіх 

взаємовідносин живого з органічними і неорганічними компонентами середовища. Основною перевагою цього 

визначення слід вважати розуміння системності цього поняття та його тісного зв’язку з повсякденною 

діяльністю. Системний характер дослідження екології притаманний також М. Реймерсу, який вважає, що 

термін екологія містить не лише біологічні компоненти, але й включає геологічні, культурні, соціальні, 

геологічні, фізичні, економічні аспекти розвитку суспільства [2, с.213].  

За визначенням В.Крисаченко, екологія являє собою один із найважливіших напрямів теоретичного 

освоєння дійсності і внаслідок цього виконує певну гносеологічну функцію в суспільстві. В такому випадку 

ефективність впливу екології на розвиток сучасного світу буде визначатися можливістю розкриття нею 

Розвиток уявлень про екологічні аспекти розвитку людства 

Первісна людина 

Аристотель, Теофраст, Пліній Старший  

(1-3 ст. до н.е.) 

А.Цезальпіні, Д.Рей, Ж.Бюффон,  А.Ремюр, 

Л.Трамбле  

(16-поч.19 ст.) 

необхідність збереження і охорони найбільш 

цінних для її існування об’єктів 

особливості характеристик рослинного та 

тваринного світу в залежності від навколишнього 

середовища 

Систематика рослин, їх залежність від середовища, 

вивчення окремих груп організмів, вплив зовнішніх 

обставин на тварин 

Екологія як наука 

Ч.Дарвін, Е.Геккель, К.Мебіус, К Рульє 

 (поч. 19-поч 20 ст.) 

В Вернадський, М.Холодний, В Келлед, 

Л.Раменський, Ф Клементс, І Браун-Бланк, 

Ч.Ельтон  

(поч. 20 – сер. 21 ст.) 

Г.Дейлі, К.Андерсон, Р.Блекхерст, І Уолтер, 

М.Моісєєв, Е.Вайцзеккер, В Данилов-

Данильян  

(сер. 20 – поч. 21 ст.) 

Дослідження впливу хімічних та фізичних 

чинників довкілля на життєдіяльність окремих 

видів, введення термінів “екологія”,  “біоценоз” 

Визнання екології як науки, виникнення 

екологічних шкіл, поділ науки на галузі, вчення 

про ноосферу 

Визнання необхідності сталого розвитку для 

забезпечення збереження навколишнього 

середовища, створення міжнародних організацій 

з метою вирішення та регулювання екологічних 

проблем, обґрунтування зв’язку між екологічною 

та економічною складовими розвитку світового 

господарства 
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комплексу функцій, зокрема, економічної, інформативної, освітньої, що буде залежати в кінцевому підсумку 

від конкретних умов розвитку системного середовища. 

В свою чергу К. Ситнік наголошує на глобальному характері проблем, які досліджує екологія [3, с.98]. А 

її зв’язок з економічними аспектами розвитку світової спільноти є предметом досліджень Т. Акимової, 

В.Хаскіна, О.Яблокова, В.Некоса. Слід відмітити, що в багатьох дослідженнях західних вчених термін екологія 

ототожнюється, переважно, з суто біологічним поняттям, натомість з точки зору його взаємозв’язку з 

розвитком сучасного людства використовуються поняття “наука про довкілля”, “інвайронментологія”, 

“діяльність у напрямі стійкого розвитку” тощо [7, с. 76]. 

Важливе значення для розвитку екології мало також вчення про ноосферу, вивчення якої започаткував 

відомий український вчений В. І. Вернадський. Він вперше визначив людину з її господарською діяльністю як 

геологічну силу планетарного розміру, тобто показав, що антропогенний вплив на оточуюче середовище не 

менш сильний, ніж глобальні природні процеси. Цей етап також набув природоохоронного спрямування, 

оскільки  актуалізував питання необхідності вирішення окремих регіональних і локальних проблем 

забруднення, зведення лісів, руйнування сільськогосподарських угідь тощо.  

Першою спробою пов’язати поняття екологія та економіка слід вважати, на нашу думку, введення 

терміну “природокористування” як системи регулювання всіх типів використання природних ресурсів для 

господарства. Це стало основою для розуміння необхідності врахування екологічних аспектів розвитку людства 

з його господарською, економічною, виробничою діяльністю. У 1972 році на Всесвітній конференції з 

навколишнього середовища було вперше сформульовано термін “екологічний розвиток”, а в 1987 році 

наголошено на тому, що економічне зростання повинне враховувати екологічні можливості навколишнього 

середовища. 

Зважаючи на багатогранність та різноспрямованість підходів до розуміння екології та її впливу на 

розвиток продуктивних сил та виробничих відносин, слід зазначити, що екологізація може мати різні прояви в 

залежності від сфери її застосування. Зважаючи на те, що до видів діяльності, які становлять підвищену  

екологічну небезпеку відносять, зокрема, атомну енергетику, фармацевтичне виробництво, хімічну 

промисловість, металургію, видобуток нафти та її переробку, машинобудування, деревообробну промисловість, 

тобто саме ті види виробничої діяльності, які є найбільш прибутковими складовими розвитку світового ринку, 

проблема врахування екологічної складової розвитку світового виробництва вимагає поглибленої уваги [5, с. 

326].  

В цьому зв’язку варто виділити основні складові екологізації світового виробництва, які мають стати 

основою безпечного розвитку виробничих потужностей країн світу. По-перше, використання 

енергозберігаючих технологій у виробництві. Низький рівень впровадження ресурсозбережних та екологічно 

чистих технологій призводить до того, що із загального обсягу природної речовини, яка застосовується у 

виробництві, форми кінцевого продукту набуває лише 1,5%. Застосування недосконалих технологій, зокрема 

спалювання нафти, вугілля і природного газу, призводить до того, що вміст вуглекислого газу в повітрі щорічно 

зростає на 0,5%, а за останні 150 років зріс на 25%, причому на 12% – за останні 30 років. Найбільшої шкоди 

завдають теплові електростанції, які працюють на вугіллі. У пило-газових викидах міститься понад 1400 

шкідливих для людини речовин. Тому важливого значення набуває застосування альтернативних джерел 

енергії у виробничому процесі. Таке виробництво або зовсім не передбачає викидів у атмосферу шкідливих 

речовин (вітроенергетика, гідроенергетика, використання геотермальних джерел та енергії Сонця) або 

принаймні не збільшує їх обсягу [6, с.85]. Незворотне виснаження світових вуглеводневих запасів, зростаюча 

ціна на енергоносії, проблеми екологічного забруднення навколишнього середовища змушують більшість 

розвинених країн формувати свої енергетичні стратегії, спрямовані на розвиток альтернативної енергетики. За 

даними Міжнародного енергетичного агентства, до 2030 р. частка електроенергії, видобутої за допомогою 

альтернативних джерел, збільшиться вдвічі порівняно із сьогоднішніми показниками, що складають близько 

16 % від усього виробництва. У більшості розвинених країн, зокрема у США, Німеччині, Іспанії, Швеції, Данії, 

Японії, заплановано довести частку відновлюваних джерел енергії в загальному енергобалансі до 20-50 %. 

Європейська комісія вважає, що у 2020 р. в Європі п’ята частина енергії вироблятиметься з екологічно 

безпечних джерел [8]. 

По-друге, забезпечення пропорційності соціально-економічної та екологічної політики на різних рівнях 

розвитку виробничо-господарського простору. Йдеться, насамперед, про обмеження щодо перенесення 

забороненого на внутрішніх ринках розвинутих країн виробництва на території держав з низьким рівнем 

економічного розвитку; заборону встановлення екологічних стандартів, що спричиняють зниження рівня 

конкурентоспроможності суб’єктів господарської діяльності в країнах з високим рівнем витрат на 

природоохоронні заходи; необхідність сприяння реалізації положень міждержавних екологічних угод [1]. 

По-третє, ефективний розвиток корпоративної соціальної відповідальності найбільших виробничих 

підприємств країн світової спільноти. В цьому зв’язку суб’єкти світового виробництва повинні, в першу чергу, 

зважати на відповідність виробничих перспектив діяльності на зовнішніх ринках національним нормам та 

вимогам щодо їх екологічності; необхідність використання екологічно чистої сировини у виробничих процесах; 

доцільність застосування таких складових та методів управління та організації виробництва, які враховують 

безпечність його впливу на навколишнє середовище [4]. По-четверте, розробка комплексної міжнародної 

системи оподаткування підприємств, виробнича діяльність яких здійснює надмірний негативний вплив на 

екологічну ситуацію. Базисом такої системи повинні стати найбільш раціональні інструменти екологічного 
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спрямування, що застосовуються державами світу з метою підтримки екологічності їх розвитку. Прикладом 

можуть слугувати адміністративні платежі, гарантії екологічної позики, ввізне екологічне мито, екологічні 

податки, екологічна сертифікація, екологічний аудит, екологічні субсидії, екологічні фонди, екологічне 

страхування, податкові пільги, природоохоронні інвестиції, квоти на забруднення та ін. 

Висновки. Процес екологізації світового виробництва повинен ґрунтуватися на врахуванні наукових 

підходів до визначення сутності екологічних проблем та їх взаємозв’язку з виробничо-господарською 

діяльністю країн світу. В контексті врахування розглянутих наукових підходів, вагомого значення набувають 

наступні напрями екологізації світового виробництва: використання енергозберігаючих технологій у 

виробництві, забезпечення пропорційності соціально-економічної та екологічної політики на різних рівнях 

розвитку виробничо-господарського простору, ефективний розвиток корпоративної соціальної відповідальності 

найбільших виробничих підприємств країн світової спільноти, розробка комплексної міжнародної системи 

оподаткування підприємств, виробнича діяльність яких здійснює надмірний негативний вплив на екологічну 

ситуацію. Врахування вище зазначених орієнтирів у розвитку світових виробничих потужностей сприятиме 

значною мірою вирішенню принаймні окремих складових глобальної екологічної проблеми. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА УКРАИНЫ СО 

СТРАНАМИ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА: ПРОГНОЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Анотація.  В статті  автор  описує модель української економіки, що включає сукупність вроблених в 

країні та імпортованих товарів, яка представлена одним показником – реальним ВВП. Запропонована модель, 

що дозволяє робити прогноз розвитку економіки України за її макроекономічними  показниками, дуже  цінна 

для прийняття рішень.  

Ключові слова: економічна модель, реальний ВВП, співробітництво  України з Близьким Сходом, 

прогнозування торгово-економічного співробітництва.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  

УКРАИНЫ СО СТРАНАМИ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА: ПРОГНОЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Аннотация.  В статье автор описывает модель украинской экономики, включающую совокупность 

производимых в стране и импортируемых товаров, которая представлена одним показателем – реальным 

ВВП. Предложенная модель, позволяющая делать прогноз развития экономики Украины по ее 

макроэкономическим показателям, весьма ценна для принятия решений.  

Ключевые слова: экономическая модель, реальный ВВП, сотрудничество Украины с Ближним 

Востоком, прогнозирование торгово-экономического сотрудничества.  
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AN ECONOMIC MODEL OF TRADE AND ECONOMIC COOPERATION OF UKRAINE WITH 

MIDDLE EAST COUNTRIES: A FORECAST AND PROSPECTS 

 

        Annotation. The article describes a model of Ukraine’s economy including the mix of goods produced in the 

country and imported from other countries, which is represented by a single indicator – real GDP. The proposed model 

enables forecasting of the development of Ukraine’s economy based on its macroeconomic indicators and can be useful 

for a decision-making process.  

Key words: economic model, real GDP, cooperation between Ukraine and the Middle East, forecasting of 

trade and economic cooperation. 

 

Вступительная  часть. Моделированием состояния и возможного развития экономики Украины 

начали заниматься сравнительно недавно, несмотря на необходимость иметь макроэкономические ориентиры, 

отличные от официальных. Вследствие этого, развитие данного направления в нашей стране, по сравнению с 

другими государствами, значительно отстает. Это необходимо исправить, т.к. данная тема очень важна. Таким 

образом, мы считаем необходимостью предоставить возможную экономическую модель Украины. 

Предлагаемая  автором модель украинской экономики описывает совокупность производимых в стране 

и импортируемых товаров, которая представлена одним показателем – реальным ВВП. В модели производство 

продуктов, производство услуг и торговля объединяются в один сектор, а финансовый сектор рассматривается 

отдельно. Производство продуктов в данной модели подразумевает оборот финансовых инструментов: 

наличных денег, остатков расчетных счетов, остатков корреспондентских счетов в ЦБ, банковских 

ссуд, банковских депозитов, иностранной валюты.       

Изложение основного материала. Продукт, труд, перечисленные финансовые инструменты и валюта 

образуют набор аддитивных величин, для которых в модели выписывается полная система балансов, причем 

потоки финансовых инструментов разделяются на легальные и теневые. 

Развитие экономики, выраженное движением макроэкономических показателей, описывается в модели 

как результат деятельности экономических организаций. Государство Украина должно следить за исполнением 

бюджета и определяет параметры экономической политики (ставки налогов, нормы резервов и др.). 

Суть модели составляет описание работы экономических организаций. Организации в предлагаемой 

модели выступают как единое лицо, действующее в своих интересах и рационально принимающее решение 

относительно контролируемых им потоков продуктов, ресурсов и денег. Решение организаций принимается 

только на основании реальных и надежных показателей [3]. 
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Предложенная модель, позволяющая делать прогноз развития экономики Украины по ее 

макроэкономическим показателям, весьма ценна для принятия решений. Однако основная проблема, связанная 

с данной моделью, заключается в достоверности входящих в модель статистических данных, на основании 

которых модель дает те или иные результаты. Поэтому экономике Украины стоит больше опирается на 

качественные факторы, чем на количественные оценки. 

Немалое значение имеет экономическая модель в сотрудничестве с другими странами, такими как 

страны Ближневосточного региона. 

Предлагаемая автором модель сотрудничества Украины с Ближним Востоком заключается в создании 

организации, которая будет объеденять государственные и негосударственные компании, и они, в свою 

очередь, будут изучать концепции, специфику, факторы, результаты внешнеэкономических отношений с целью 

их совершенствования. Особое место в украинской модели торгово-экономического сотрудничества с 

Ближневосточным регионом, занимал бы принятый Закон правительством Украины об экономическом росте и 

торговых возможностях на Ближнем Востоке, который дал бы  положительный результат в развитии 

двусторонней торговли и росту иностранных частных инвестиций в Украине [2]. 

Принятие данного Закона может констатировать приток капиталов из некоторых Арабских стран таких 

как Египет, ОАЭ, Сирия, Ливия, Ирак и ИРИ на Украину, способных создать благоприятный деловой климат и 

устранить барьеры на пути торгово-экономического обмена. Кроме того, этот закон мог бы служить 

действенным инструментом по обеспечению предпочтительного доступа украинских компаний на рынки 

ближневосточных стран. Помимо стимулирования устойчивого роста товарооборота, этот закон поможет 

украинскому бизнесу страховать имущество от инвестиционных рисков. 

В целях стимулирования двусторонней торговли и комплексного изучения потенциальных рынков в 

рамках механизмов реализации нашего закона, мы предлагаем украинской администрации открыть в 

экономически выгодных и перспективных для нее странах, таких как Египет, ОАЭ, Сирия, Ливия, Ирак и ИРИ 

региональные организации, которые бы содействовали повышению эффективности развития торговли между 

странами, расширению объема и диверсификации торговли между Украиной и БВ., упрощали бы 

растамаживание товаров и отмену ввозных пошлин в Украину, оказание технической помощи Украиной. 

Следовательно, выше предложенная модель экономических отношений Украины с БВ и уровень ее 

эффективности — это рубеж, имеющий высокое мотивационное значение для Украины, ценный эксперимент 

для ее развития. За более чем 23- летний период украинско-арабские отношения прошли сложный 

эволюционный путь. Он начался с ознакомления с политическим и экономическим потенциалом двух сторон.  

Торгово-экономическое сотрудничество Украины со странами БВ не является исключительно 

двусторонним взаимодействием и находится под влиянием интеграционных процессов в экономической сфере, 

как с участием Украины, так и самих государств региона. Формально внешнеэкономическая политика Украины 

определяется двумя главными интеграционными приоритетами, которые в большой степени являются 

комплиментарными: это вступление в ВТО и европейское направление экономической интеграции. 

В исследовании автором была разработана и предложена экономическая модель Украины в 

международных отношениях с Ближневосточным регионом, а также результаты прогнозирования торгово-

экономического сотрудничества.  

Прогнозирование – это предсказание будущего на основании накопленного опыта и текущих 

предположений относительно него. В настоящее время существует множество разнообразных методов 

прогнозирования, среди которых наибольшее распространение получили экстраполяция, экспертные оценки и 

экономико-математическое моделирование, и др. 

Применения метода алгоритм эвристической самоорганизации математических моделей при помощи 

ЭВМ не ограничивается прогнозирующими моделями. Метод представляет собой универсальный подход к 

решению: 1) задачи интерполяции и краткосрочного прогноза;  

2) задачи долгосрочного прогнозирования; 3) задачи распознавания образов. 

Постановка задачи идентификации. Дана система, где и – входной вектор, а у – выходная величина. В 

результате наблюдений располагаем выборкой с ограниченным объемом реализаций входных величин  иt  и 

выходной величины yt, tÇN. Ищется математическое описание типа «вход-выход», которое для общего случая 

получается в виде следующего функционального преобразования:  

 

y(t) = F(u(t), t0 ≤ t < t 1. 

 

В качестве мери совпадения выхода модели уУ и наблюдаемого выхода уt  служит критерий качества 

Q(yt, yf). 

Пользуясь рядом Вольтера для динамической системы, получаем его дискретный аналог в виде 

полинома Колмогорова–Габора: 

 

                                                             n1              n2    n3 

Y1 = a0 +  Σ a1xu  + Σ  Σ xuAuxu + ..., 

                                                             t=0            t=0   t=0 

 

где,  xu = u(t – i) 
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По наблюдениям (ut,  yt) можно определить векторы коэффициентов и матрицы управления (2.1), 

которые соответствуют оптимальному значению коэффициента качества. Описание для статического режима 

системы получают как частный случай уравнения (2.1) 

при            n1 = n2 = n3 = 0. 

Постановка задач кратко- и долгосрочного прогноза. Даны величины v, которые влияют на величину w 

или коррелированы с ней. В результате наблюдений получаем выборку с ограниченым объемом реализации wt, 

vt |t   Ç  N. Исследуется поведение величины   wt+i     на интервале прогнозирования t Ç Р. Для этой цели нужно 

осуществить прогноз вида  

wt+τ = f (wt,  wt-1, …, wt-k,  vt, vt-1 …, vt-f). 

В качестве меры совпадения выхода модели  wf+x  и наблюдаемого выхода  шг+т  служит критерий 

качества  Q(wt+T, Wj+T). Обозначая yt  - wt+x, xit – приходим к задаче определения по наблюдениям wt, Vj 

вектора и матрицы коэффициентов управления (2.1), обеспечивающих оптимальное значение критерия 

качества. При Р^3. 10 прогноз называется краткосрочным, а при Р >10 – долгосрочным (см. раздел 1.1.5). 

Постановка задачи распознания образов. Распознавание образов также можно рассматривать как задачу 

интерполяции. Задается класс объектов 

0 = {0j/j Є J , J = JA U JBЄ} 

c признаками   xt (I – 1…………m), образующими вектор. Признаки объектов должны так отличатся 

между собой, чтобы выборки А и В были различимы (гипотеза компактности). На этапе обучения 

предъявляется ряд изображений с реализациями признаков  Xu,, k = 1 (1) K, причем учитель при помощи 

выбора значения  yk указывает на принадлежность к классу А или В, т.е. 

                       1  k ЄJA: 

Уk =   – 1  k ЄJB. 

Ищется разделяющая дискриминантная функция у – f (x), c помощью которой можно 

классифицировать новые изображения, не учитываемые при обучении. Если yf>0, то классифицируемое 

изображение принадлежит к классу А, в противном случае – к классу В. Для этой цели f (x) при заданном 

критерии качества Q (yit  yf) можно приближено аппроксимировать полиномом или другими подходящими 

функциями. При этом возникает задача определения по наблюдениям yt, Xj векторов и матриц коэффициентов, 

соответствующих оптимальному значению критерия качества распознавания изображений.  

Задачи идентификации, прогноза и распознавания образов могут быть решены как 

детерминированными или вероятностными методами, так и при помощи самоорганизации, т.е. постепенного 

усложнения модели с оценкой ее по внешним критериям, минимум которых определяет модель оптимальной 

сложности [1]. 
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Вступна  частина. Економіка, політика і мораль у їхній складній системі взаємовідносин є 

найважливішими складниками життя будь-якого людського суспільства. Економіка є фундаментальним 

фактором виробництва та відтворення суспільного життя. Прослідковується пряма взаємозалежність між 

характером економічної системи, що існує в суспільстві, та основними рисами політичних, адміністративних та  

державних структур. 

Проте, якщо розглянути сферу ідеології та культури, така взаємозалежність є дуже слабкою. Адже цим 

сферам життєдіяльності суспільства властиві різні форми відносної автономії духовності. Складність вивчення цього 

питання полягає ще й у тому, що в сучасній системі геополітичних координат ми говоримо не лише про однорідне за 

певними ознаками суспільство, а й про великі інтеграційні об’єднання, на кшталт Європейського Союзу.  

Метою даної публікації є наукове обґрунтування думки, що духовність та ціннісні пріоритети 

соціально-економічної формації країн Західної Європи не можуть ігнорувати її економічний базис, що диктує 

матеріальні та політичні умови розвитку філософської, правової, релігійної, моральної й естетичної свідомості. 

Завдання дослідження, передусім, полягає у виявленні двостороннього принципу здійснення цього  

взаємозв’язку та пошук точок дотику і розходження ціннісних пріоритетів та економічного базису інтегрованої 

суспільної формації. 

Чимало науковців, економістів та соціологів, займалися вивченням ціннісних пріоритетів. Серед них 

соціологи Н. Нойман, Г. Клагесу. Їхні дослідження фокусувалися на вивчення зміни ціннісної парадигми 
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сучасного суспільства. Серед економістів варто відмітити дослідження в даній царині Дж. Коулмана,  С. 

Білошицького, М. Вебера. 

Виклад основного матеріалу. Напрямок розвитку, і постійна потреба в ньому, являється ідеєю, яка формує 

наше уявлення про реальність. Той, хто сьогодні не розвивається, той стає непомітним для зовнішнього світу.  

Яскравим прикладом цього є найбідніші країни світу, які розташовані на південь від пустелі Сахара 

(міжнародні організації позначають цей регіон Sub-Saharan Africa). Сотні мільйонів людей цього регіону є 

виключеними із світового економічного життя. Але й в інших країнах у всьому світі існують сотні мільйонів 

людей, які не впливають ані на ситуацію на ринку праці, ані на споживчий ринок і ціноутворення. [1, с.163] 

 Таким чином, якщо ми говоримо про суспільство в цілому, розвиток в сучасному світі зводиться до 

економічного росту, що вимірюється ВВП, і відбувається в умовах жорсткої конкуренції. Виходячи з цих 

міркувань, можна зробити висновок, що напрямок розвитку, якого прагнуть сучасні цивілізовані суспільства, 

розташований в площині соціально-економічного добробуту та його покращення. Таке розуміння, проте, є 

доволі однобоким: економічне зростання – добробут населення – задоволення життям. Навіть системи нових 

показників, які розробляються в останні роки і мають подолати обмеження традиційного індикатора ВВП, в 

цілому залишаються в межах цієї схеми. 

В епоху глобалізації, коли тема змін у всіх суспільних царинах стає стрижневою, зміна соціально-

економічних пріоритетів  і цінностей теж стає провідною темою наукового вивчення. 

 Постає наступне питання: якщо в країнах світу відбуваються суспільні перетворення, то чи 

змінюються разом історично напрацьовані цінності та смисли людського життя? Відповідь на це запитання 

видається не такою важкою. Відповідь в свій час дав П. Сорокін, який висловив думку, що всі явища 

соціокультурного світу «змінюються в процесі свого емпіричного існування». [2, с. 144] 

Отже, соціально-економічні цінності та смисли людського життя підлягають історичній зміні. А відтак 

і ціннісний вибір людей змінюється в процесі еволюції. 

Як ми вже зазначали, очевидним є той факт, що економічний розвиток країн перебуває у прямій 

взаємозалежності з традиційними основами їх культурно-цивілізаційних особливостей. Прослідкувати цю 

взаємозалежність та виявити загальні тенденції ми спробуємо, проаналізувавши ціннісні пріоритети соціально-

економічного розвитку країн Західної Європи. Особливо цікавими в цьому плані є країни, де в релігійному розрізі у 

суспільстві переважає протестантизм, а особливо кальвініський його напрямок.  

Протестантські релігійні вчення відкидають потребу суспільства у надлишкових матеріальних благах, 

спонукають людей до праці та простоти у речах. До прикладу, ознаками обраності до спасіння, згідно 

кальвінізму, є спроможність людини влаштовувати свої життєві справи, проявляти енергію та докладати зусиль 

задля здійснення мети; реалізувати себе в професійній діяльності, підприємництві; зосереджуватися на 

повсякденних справах, роботі та досягненні успіху. Життя в цілому розуміється як виконання обов'язку щодо 

родини, суспільства, людства. 

 Сутність цього напрямку в протестантизмі багато в чому пояснюють вислови: «Бог допомагає тому, 

хто допомагає собі сам», а також «Працювати — значить молитися». Ми зосередили аналіз ціннісних 

пріоритетів соціально-економічного розвитку країн Західної Європи в рамках досліджень Євробарометру за 

2013 та 2014 роки. [3] Для кращого розуміння загальної ситуації та настроїв, які зараз панують у 

Європейському суспільстві, для початку вважаємо доцільним проаналізувати загальне ставлення мешканців ЄС 

до певних проблем, які зараз найбільше хвилюють суспільство в межах абсолютно різних держав та суспільних 

настроїв. Аналіз дає підстави зрозуміти, до яких проблем та процесів тяжіє увага європейського суспільства в 

більшій чи меншій мірі. (Рис.1) 

 
Рис.1 Оцінка поточної ситуації мешканцями ЄС: загальні та особисті аспекти 

Джерело: Eurobarometer Qualitative Study - COPING WITH THE CRISIS - Aggregate Report, July 2014. 

45 

36 

26 

16 

12 

6 

8 

6 

4 

7 

4 

4 

1 

0 

39 

34 

25 

21 

10 

8 

7 

6 

6 

5 

5 

3 

2 

1 

Економічна ситуація 
Безробіття 

Фінансовий стан країн-… 
Іміграція 

Зростання цін/інфляція 
Вплив ЄС у світі 

Злосинність 
Тероризм 

Енергетичні запаси 
Податки 

Навколишнє середовище 
Пенсійне забезпечення 

Інше 
Нічого 

Найбільші проблеми перед лицем ЄС на думку його мешканців 

2013 2014 



№2, 2015  133 

Як видно з рисунку, економічний розвиток являється саме тим чинником загального курсу 

цивілізаційного розвитку, який найбільше хвилює мешканців Європейського Союзу сьогодні. 

Позитивні зрушення в порівнянні з 2013 роком помітні  у тому, як мешканці ЄС оцінюють економічну 

ситуацію у країні походження («добре» + позначки), та на рівні всього ЄС. Такі оптимістичні думки панують і 

на нижчому рівні: близько третини європейців вважають, що економічна ситуація як в країні походження так  і 

загалом по ЄС є «достатньо хорошою». 

Оцінка людьми власного становища також дещо прогресували у 2014 році у порівнянні з 2013 роком: 

дві третини вважають, що фінансова ситуація їхнього домашнього господарства  є хорошою (66%, +3 на 

противагу 31% відповідей «погано», - 4 позначки), та 56% мають таку ж думку щодо ситуації з їхнім 

працевлаштуванням (+2, проти 26%, -3 позначки). (Рис.2). 

 

 
Рис.2 Особиста оцінка фінансової, економічної та ситуації на ринку праці як в країні походження 

так  і загалом в ЄС 

Джерело: Eurobarometer Qualitative Study - COPING WITH THE CRISIS - Aggregate Report, July 2014. 

 

Результат, який ми бачимо на цьому рисунку, отриманий внаслідок опрацювання абсолютно різних 

думок по всьому Європейському Союзу  у різних країнах-членах.  

З одного боку більше, ніж три чверті людей вважають, що поточна економічна ситуація є «доброю» в 

Німеччині (83%), Данії (82%), Люксембурзі (81%) і на Мальті (76%). Загалом позитивні відгуки перевищують 

кількісно негативні оцінки у 8-ми країнах-членах ( у 2013 році їх було 6). Та з іншого боку, ситуація досі 

видається критичною в 9-ти країнах-членах, де менше, ніж 1 з 10 опитаних переконані, що економічна ситуація 

є «доброю», а саме: в Іспанії, Греції, Португалії, Болгарії та Хорватії (всього 5%); Словаччині та Кіпрі (обидві 

по 7%) та Франції (8%). 

Зауважимо, що домінуючими релігіями в Німеччині та Данії є протестантизм. 

З часу досліджень Євробарометру 2013 року думки щодо економічної ситуації покращилися  у 19 

країнах-членах, залишилися на тій самій позначці у 4 і погіршилися у 5.  

Найбільший стрибок у пропорції респондентів, хто думає, що економічна ситуація є хорошою відбувся 

в Нідерландах (60%, +20 позначок), у  Чехії (26%, +11 позначок) та Литві (37%, +10 позначок).  

У порівнянні  з дослідженнями 2013 року розрив між загальними оцінюваннями «добре» та «погано» 

зменшився до 79% (середнє значення між 83% «добре» у Німеччині та 4% в Іспанії, Греції та Португалії. У 2013 

році цей показник складав 83%. 

Однак, повернемося до особливостей протестантизму, зокрема у формі кальвінізму. Сьогодні вже є 

очевидним, що це справді ціла специфічна етика ефективної праці, етика економічної діяльності, етика 

договірних відносин, акуратності, ощадливості й педантизму. 

 Ця етика,  набувши особливого сенсу сьогодні, коли показними економічного розвитку є 

визначальними для нації, є у свідомості, підсвідомості та звичках мільйонів людей, проникла з роками в 

найглибші процеси повсякденного життя багатьох країн Західної Європи. 

Перелічені вище соціокультурні чинники виступають дуже своєрідною й могутньою кореневою 

системою сучасного економічного й побутового благополуччя розвинутих країн Європи, котрі вирізняються 

високою якістю життя, працездатністю, організованістю, політичною культурою.  

Таким чином, ринок є не просто однією з багатьох можливих форм організації економіки, а й 

особливий тип культури, який не просто робить ринок можливим, а й забезпечує йому оптимальні варіанти 

розвитку. 
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Як підтвердження цьому,  ми проаналізували особисту оцінку мешканців ЄС поточної економічної 

ситуації у країні походження (Рис. 3), зосередивши свою увагу на деяких країнах ЄС, де домінуючою релігією є 

протестантизм (Данія, Швеція, Фінляндія). Та на противагу їм проілюстрували результати інших держав, 

мешканці яких в переважні більшості проповідують католицизм (Італія,  Франція, Португалія). 

 

ї  

Рис.3 Особиста оцінка мешканців окремих країн ЄС поточної економічної  ситуації 

Джерело: Eurobarometer Qualitative Study - COPING WITH THE CRISIS - Aggregate Report, July 2014. 

 

Як видно з рисунку,  мешканці Данії та Швеції у своїй переважній більшості вважають поточну 

економічну ситуацію доброю. Трохи менший схвальний показник у Фінляндії, що склав 36%. Однак, якщо ми 

поглянемо на результати в таких країнах, як Італія, Португалія та Франція – вони вражають негативними 

оцінками. Лише 5% громадян в Італії, 4% в Португалії та 6% у Франції вважають економічну ситуацію доброю. 

Тобто має місце загальне незадоволення населення.  

Причини такої різниці в оцінках людей з різних країн полягають в складних економіко-соціальних  та 

політичних особливостях, що складалися історично в цих регіонах.  

Однак, спробуємо в певній мірі пояснити таку розбіжність в результатах з точки зору досліджень М. 

Вебера в його праці «Протестантська етика і дух капіталізму». [4, с. 261] 

У своїй праці вчений досліджував, чому саме протестанти виявили особливу схильність до 

господарського раціоналізму. Для початку М. Вебер вважав за необхідне з’ясувати, в чому полягає зв'язок між 

раціональними основами повсякденної практичної життєдіяльності та протестантською етикою. В основі цих 

запитань лежала відповідь на ще одне, першочергове запитання: у чому ж полягає сутність раціонального 

елементу протестантської етики, що відрізняє її від віровчення капіталізму?  

Якщо звернутися до основ католицького віровчення Середньовіччя, то привертає увагу відсутність у 

ньому насамперед професійної та господарської етики. Прикладом може бути людина, що цілий день 

проводить не в праці, а в молитві.   

Щодо прагнення цього ідеалу в мирському житті, у повсякденній праці, католицька церква, на відміну 

від протестантської, займає позицію нейтралітету.  

На зовсім інших засадах побудована етика протестантизму. Їй властиві два елементи, відсутні в 

католицизмі: а) методичність життєвого укладу; б) професійна етика або професійний обов'язок.  

Обидва вони відіграли величезну роль у розвитку західного раціоналізму. Професійний обов'язок і 

систематичність життєвого укладу є фундаментальними для нової соціальної етики, що виражає дух 

капіталізму. [5, c. 206] 

Католицька церква особливо підкреслює присутність у людини свободи волі. Людина сама вільна 

вибирати свій шлях, творити їй добро чи зло. Християнин без Божого волевиявлення не може досягти після 

закінчення земного життя вічного блаженства, але своїм доброчесним життям він може спасти свою душу.  

Догмат протестантизму кальвіністського зразка відкидає таку можливість. Відповідно до кальвінізму, 

поведінка людини в її земному житті не впливає на те, що станеться з людською душею в потойбічному світі. 

Відмітною рисою кальвінізму є догма про милості обраності, або вчення про зумовленість. Відповідно до цього 

вчення, Господь споконвічно й остаточно визначає шлях земного і неземного життя людини, і людина 

неспроможна своїми вчинками змінити волю Всевишнього. 

З цієї причини кожний протестант від самого початку його життєвого шляху одержимий бажанням 

потрапити в коло обраних. Кальвінізм дає можливість втілитися в життя цьому бажанню, вказуючи що 

беззастережна відданість справі, професійній праці дозволить розкрити Божественну таємницю про обраність 

людини. Тільки праця, її успіхи допоможуть людині розвіяти власні сумніви щодо її майбутньої долі. 

Ці особливості слугують колосальним мотиваційним поштовхом для протестантів до раціонального 

способу життя, праці, заощаджень, надбання і споживання. 
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В свою чергу, кальвіністський напрям у протестантизмі, виходячи з ідеї приреченості людської долі, 

перетворював господарську діяльність на засіб перевірки Божественного присуду. Індивід дізнавався, що на 

нього чекає на «тому світі» в залежності від того, як ішли його справи на світі «цьому». Підприємницька 

діяльність у цьому розумінні набувала значення дії священичої, служіння Богові, котре мало підкорятися 

системі правил священного бізнесу, де першість була не за прибутком як таким, не за наживою, а за самим 

процесом нагромадження капіталу, його зростанням. Ці правила розглядалися з позицій надсуб'єктивного 

обов'язку. 

Як бачимо, багато з цих вимог мають радше етичний, а не комерційний характер. Вони спрямовані на 

певне надзавдання, створення соціально й морально збалансованого суспільства з жорстким правовим 

фундаментом. Перелічені вище вимоги також свідчать про те, що «протестантський» економічний суб’єкт 

покликаний служити надсуб'єктивним цілям, абстрагуючись від власних приватних потреб.  

Однак спробуємо практично накласти ці принципи на сучасну поведінку людей, що проповідують 

протестантизм. Раціональний спосіб життя, наполеглива віддана праця призводить рано чи пізно до 

нагромадження певного капіталу. Будь-яке багатство, як відомо, є стимулом до отримання ще більших благ, ще 

більшого збагачення. 

 Однак протестантизм, а особливо кальвініський напрям, дає чітке роз’яснення: багатство – це лише 

ознака можливої належності протестанта до кола обраних. Тож варто відмітити ще одну властивість, без якої 

сучасний західний капіталізм не зміг би досягти висот свого розвитку. Це схильність до заощадження, що 

відкриває можливість до широкомасштабного нагромадження капіталу. Як наслідок, з’являється новий тип 

невибагливого скромного підприємця, у якого немає інших помислів, крім примноження свого багатства не 

заради власного задоволення, а заради вищої цілі, зверх завдання.  

Сьогодні ці усталені норми життя є прикладними навіть для тих європейців, які не переслідують 

пристрасно певної релігійної течії. Вони стали соціокультурними засадами поведінки людей, нормами, 

дороговказами в особистому, політичному, економічному житті. 

Досить промовистими у цьому сенсі є результати опитування Євробатометру в 2014 році щодо рівня 

задоволення стандартами життя. (Рис.4) 

 

 
Рис.1 Рівень задоволення мешканців ЄС рівнем життя  

Джерело: Eurobarometer Qualitative Study - COPING WITH THE CRISIS - Aggregate Report, July 2014. 

 

З рисунку видно, що у всіх країнах членах ЄС більшість опитаних вважають, що їхній рівень життя є 

задовільним. Ці країни умовно можна розділити на три групи: у першій близько 90% і більше задоволеними 

стандартами життя. В цій групі такі країни, як Швеція (97%), Данія (96%), Нідерланди (94%), Люксембург 

(93%), Австрія (90%), Фінляндія (90%), Сполучене Королівство Великої Британії (90%), Мальта (89%), Бельгія 

(87%), Німеччина (87%) та Ірландія (87%). 
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Проте, в цих країнах більше третини населення вважають їхній рівень життя не задовільним.  
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З січня-лютого 2009р. задоволення рівнем життя зросло у 13-ти країнах, та досягло піку в Австрії (90%, 

+11 позначок), Латвії (60%,+11 позначок), Литві (56%,+7) та Болгарії (35%, +7).  

Нинішня ринкова економіка Заходу з усіма її як непривабливими, так і привабливими сторонами 

визрівала разом з розвитком європейської культури. Це супроводжувалося формуванням відповідного їй типу 

людської особистості, типу моралі, психології, правосвідомості, поведінки і т. д.  

Тому ринкова економіка не є в культурному сенсі нейтральна економічна форма, котру можна легко 

переносити з одного культурного середовища в інше, уникаючи при цьому великих соціальних, моральних і 

психологічних катаклізмів. 

 Передусім це стосується суспільств із принципово іншими традиційними орієнтаціями, цінностями 

егалітаризму, що увійшли в плоть і кров мас, пріоритетом колективного начала над індивідуальним, державно-

ідеологічного над економічним. У таких суспільствах існує стійкий моральний негативізм стосовно комерції, 

приватної ініціативи (навіть у формі кооперації), майнового розшарування (навіть справедливого). 

Звісно, йдеться не про фатальну неможливість асимілювання нової для даного середовища економічної 

системи, а про необхідність усвідомлення надзвичайної складності втілення подібних запозичень, які не можуть 

просто вписатися в уже існуючу соціально-економічну й національно-культурну систему, а вимагають 

докорінних структурних змін існуючого стану суспільства. Ці зміни вимагають і реконструкції моральної 

свідомості,  моральних відносин і моральної діяльності, створення нової етики праці та формулювання якісно 

нового ціннісного вибору, про який мова йшла вище. 

Для того, щоб скласти уявлення про моральні аспекти функціонування економічної системи нашого 

оновлюваного суспільства, слід усвідомити той факт, що, будучи раз створеною, ця система сформувала свою 

власну структуру масової свідомості (менталітет), поведінки, спілкування, створила певний тип особистості. 

Виниклі за час її існування форми буття та духовності виступили могутнім закріплюючим моментом діючої 

економічної системи. [6] 

В цьому контексті вважаємо доцільним звернути увагу на соціальний капітал як категорію економічної 

науки. Поняття соціального капіталу відштовхується від розуміння рушійних сил економічного розвитку не 

лише з точки зору учасника господарського життя, але і з точки зору суб'єкта життя суспільного. В основі цього 

підходу до тлумачення основ економічного розвитку лежить такий показник, як довіра. 

Згідно з Дж. Коулманом, довіра є не лише одним із найважливіших різновидів капіталу, але й 

довготривалий ресурс економічного зростання [7, C. 159-181]. У країнах Європейського Союзу рівень довіри до 

національних політичних інституцій та до самого Європейського Союзу є доволі високим. (Рис.5). 

Довіра до національних парламентів (28%. +3 позначки) зросла вперше з часу опитувань у 2012 році. 

Така позитивна динаміка, проте, не відобразилася на рівні довіри до Європейського Союзу як до інтеграційного 

об’єднання, який так і залишився незмінним на позначці 31% протягом трьох останніх опитувань.  

Частка європейців, які воліють не довіряти національним урядам (68%, -4) і національних парламентів 

(65%, -4) зменшилися, так само як і частка мешканців ЄС, які не довіряють Європейському Союзу, хоч і менше, 

ніж на 4 позначки (56%, -2). 

 
Рис 5. Рівень довіри мешканців ЄС до інституцій влади 

Джерело: Eurobarometer Qualitative Study - COPING WITH THE CRISIS - Aggregate Report, July 2014. 

 

Ці обрахунки є важливими з точки зору передумови успішного функціонування політичної системи 

будь-якого суспільства. Цією передумовою якраз виступає політична довіра громадян до обраних ними органів 

публічної влади – один із вкрай важливих для існування демократії факторів. Довіра пов'язує пересічних 
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громадян із політичними інститутами, підвищуючи як легітимність цих інститутів, так і їх ефективність, 

оскільки, за твердженням С. Білошицького, успішне функціонування демократичного режиму неможливе без 

високого рівня довіри громадян до інститутів політичної влади. [8, С. 56-66]. 

Висновки.Здійснений нами аналіз дає підстави припускати, що у сфері ідеології та культури не можна 

ігнорувати економічний базис, що диктує матеріальні та політичні умови розвитку соціальної, правової, 

релігійної, моральної й естетичної свідомості. 

Матеріальне виробництво не лише диктує основні тенденції духовного виробництва, а визначається 

останнім. На прикладі країн Західної Європи, в яких домінує протестантизм, а особливо кальвініський його 

напрямок,  ми підтвердили даний тезис. Людям, які проживають в цих державах, властиві потужні й 

надзвичайно важливі позаекономічні  важелі функціонування економічної системи — культурно-національні, 

психологічні, моральні, які сприяють розвиткові тих чи інших елементів виробничих відносин. Узагальнивши, 

їх можна назвати цінностями, які в даних суспільствах покладені в основу як матеріального, так і соціального 

розвитку.  

З цього можемо зробити висновок, що тип впроваджуваної економічної системи у суспільстві повинен 

співпадати з національною культурою  та тим ціннісним вибором, який робить індивідуум в межах цього 

суспільства. В даному сенсі ціннісний та соціокультурний аспект постає як процес розвитку  людини в усій 

багатоманітності її конкретно-історичних визначень. 
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МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ ПОЗИК МІКРОФІНАНСОВИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ 

 

Анотація. У статті розглянутий іноземний досвід фінансового забезпечення мікрокредитування та 

визначені можливості його використання у вітчизняній економіці. Визначені напрямки удосконалення 

фінансового забезпечення малого і середнього бізнесу у контексті сучасних систем управління портфелем 

позик  мікрофінансових організацій (МФО). У статті також аналізуються ризики мікрокредитування МФО у 

процесі розвитку ринку фінансових послуг, ринок фікрофінансових послуг України на сучасному етапі і 

тенденції його подальшого розвитку.  

Ключові слова: мікрофінансування, мікрофінансова організація (МФО), мікрокредит, малий і середній 

бізнес, портфель позик, мікропідприємство, мікропідприємець, мікропозичальник. 
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ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Аннотация. В статье рассмотрен зарубежный опыт финансового обеспечения микрокредитования и 

определены возможности его использования в отечественной экономике. Определены направления 

усовершенствования финансового обеспечения микрокредитования малого и среднего бизнеса в контексте 

современных систем управления портфелем займов микрофинансовых организаций (МФО). В статье также 

анализируются риски микрокредитования МФО в процессе развития рынка финансовых услуг, рынок 

микрофинансовых услуг Украины на современном этапе и тенденции его дальнейшего развития. 

Ключевые слова: микрофинансирование, микрофинансовая организация (МФО), микрокредит, малый и 

средний бизнес, портфель займов, микропредприятие, микропредприниматель, микрозаемщик.  
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INTERNATIONAL PRACTICE OF MFI’S PORTFELIO LOANS MANAGEMENT 

 

Abstract. In article foreign experience financial provision of microcredit is considered and possibilities of his 

use are certain in domestic economy. Analysis the directions of improvement of the financial providing of microcredit 

for SME’s making in context of modern systems MFI’s loan portfolio management. This article also analyzes the MFI’s 

microcredit risks in development of the financial services market, microfinance services in Ukraine at the present time 

and its future development trends. 

Keywords: microfinance, microfinance institution (MFI), microcredit, small and medium-sized business, portfolio 

loans, micro-enterprises, micro-entrepreneur, microborrower. 

 

Актуальність проблеми. Основною характеристикою активів сучасних мікрофінансових організацій 

(МФО) є портфель позик та управління ризиками цього портфеля (відповідно до культури і норм, прийнятих у 

організації) на основі кредитної політики, яка забезпечує сталість і позитивну ставку доходу від портфеля позик 

залежно від стану економічної ситуації. Оскільки дохід від портфеля позик для МФО є найважливішим 

показником після самооплатності, то кредитні ризики мінімізуються у процесі надання позики і моніторингу її 

використання, поетапної діяльності менеджера по позиках. Сьогодні інформаційна асиметрія у практиці 

мікрокредитування представників малого і середнього бізнесу (МСБ) з боку МФО означає, що одна зі сторін 

(позичальник), що бере участь в угоді, має у своєму розпорядженні більшу кількість інформації, ніж інша 

(кредитор), причому недолік цієї симетрії створює проблему помилкового вибору, обтяжуючи для менеджера 

по позиках завдання відбору позичальників з меншим ступенем ризику. Зростаюча інформаційна асиметрія і 

ризики мікрофінансування постійно вимагають від МФО модифікації систем впровадження сучасних методик 

спостереження за позичальниками, що призводить до підвищення жорсткості умов надання позик (системи 

обмежень, підвищення процентних ставок та ін.), хоча для групових мікропозик проблеми асиметрії і ризиків 

менш характерні. На жаль, інституціональне забезпечення функціонування механізмів мікрофінансування в 

Україні є недосконалим, ринок мікрокредитування в Україні розвивається дуже повільно. Так, за останніми 

існуючими даними 2012 року, всіма небанківськими кредитно-фінансовими установами в цілому (включаючи 

міжнародні організації), було видано кредитів на суму 15 091,4 млн. грн., що в середньому становить близько 

1 000 доларів США на одного господарюючого суб’єкта підприємницької діяльності, і це не можна вважати 

достатнім для розвитку підприємництва [1, c. 14-16]. Аналіз структури вітчизняного підприємництва, як по 
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Україні в цілому, так і по її регіонам, свідчить, що протягом останніх років вона залишається незмінною і 

левову частку складають малі підприємства (94,3 %), основним джерелом інвестування для суб’єктів 

господарювання залишаються власні кошти (59,2 %), а бюджетні та кредитні механізми підтримки 

підприємництва не є дієвими. За останні роки зменшилась кількість суб’єктів МСП і лише незначним чином 

зросла кількість фізичних осіб-підприємців, які здійснювали свою діяльність у сфері середнього 

підприємництва [2]. Потреба у мікрофінансуванні у позичальників-підприємців виникає з низки причин: 

тривалий період оплати за реалізований товар, збільшення запасів, придбання елементів основного капіталу, 

недостатній виторг і дохід від операцій, зменшення продажів, наближення строку сплати боргу, особливості 

сезонних робіт, зростання інфляції. При цьому МФО повинна впевнитися, що на платоспроможність 

позичальника не вплинуть прийняті ним рішення, які можуть завдати шкоди інтересам кредиторів через 

збільшення ризику або зменшення ліквідності. Сьогодні міжнародна практика управління портфелем позик 

МФО свідчить про значний позитивний досвід накопичений у цій сфері іноземними МФО, який може бути 

використаний українськими небанківськими фінансово-кредитними інституціями на ринку мікрокредитування.  

Аналіз досліджень і публікацій. Разом з різнобічними аспектами становлення і розвитку небанківських 

фінансових інститутів, питання мікрокредитування МФО нещодавно почали більш детально висвітлюватися у 

наукових працях таких вітчизняних вчених, як: Д. Антонюка [3], З. Варналія [4], Р. Данилейчука [5], В. 

Левченко [6], С. Науменкової [7], М. Пивоварова [8], В. Хомутенко [9]. Віддаючи належне цим науковим 

напрацюванням у дослідженні ролі МФО у підвищенні доступності споживачів до мікрофінансових послуг, 

потрібно відзначити, що до цього часу деякі питання не знайшли свого вирішення або залишаються 

дискусійними, а окремі аспекти системного розвитку кредитної політики МФО не з’ясовано. Так, недостатньо 

досліджено конкурентний потенціал небанківських фінансових інституцій та перспективи їх розвитку у 

контексті зростання ринку фінансових послуг, особливості сучасних методів фінансового механізму 

мікрокредитування, чинники фінансової стабільності кредитної політики МФО, системи фінансового 

забезпечення, управління та контролю кредитного портфеля.   

Метою статті є аналіз сучасної міжнародної практики управління портфелем позик МФО та 

можливостей її застосування українськими небанківськими фінансово-кредитними інституціями. 

Виклад основного матеріалу. Сьогодні складовими кредитної політики МФО є захист портфеля позик, 

мінімізація втрат по позиках, одержання прибутку від продуктивних активів, реалізація політики і принципів 

схвалення надання позик і збору заборгованості,  надання позик в інтересах самої МФО, її клієнтів і акціонерів, 

забезпечення довгострокової фінансової стабільності організації. До чинників, що впливають на якість 

портфеля і збільшують ризики МФО, належать, по-перше, значна кількість дрібних позик (МФО видає велику 

кількість позик з невеликою прибутковістю, що призводить до необхідності аналізувати значну кількість 

дрібних платежів) і висока собівартість обробки однієї позики і її моніторингу (зростання адміністративних 

витрат, пов'язаних з обслуговуванням позик, при цьому спроби їх зменшення з боку МФО призводить до 

погіршення системи контролю). По-друге, децентралізація операцій по кредитуванню (географічна 

розпорошеність філій/відділень МФО і труднощі при створенні інформаційних систем ефективного управління 

портфелем позик) і швидке зростання портфеля позик (зростання кількості клієнтів прихводить до збільшення 

персоналу МФО і кошторису додаткових витрат, що збільшує як управлінський, так і фінансовий ризик) [10, p. 

314-316].  

У зв'язку із цим у МФО вимір кредитного ризику відбувається у формі рейтингової оцінки ризику згідно 

кожній позиції або позичальнику окремо (визначаються межі прийнятності кредитного ризику МФО, причому 

їх диференціація здійснюється залежно від капіталізації організації, здатності компенсувати збитки і очікувань 

її членів, власників і акціонерів). При цьому МФО створює резерви і розробляє принципи списання для 

підтвердження якості рішень про надання позик, а також для того, щоб забезпечити очікуваний рівень 

співвідношення ризик-прибуток. Згідно існуючої світової практики, кредитна політика МФО включає наступні 

стандарти по показниках: а) обмеження розміру портфеля позик відповідно до залучених заощаджень 

(коефіцієнт «позики-заощадження»); б) обмеження розміру портфеля позик відповідно до активів; в) 

обмеження розміру портфеля позик відповідно до одного позичальника. 

У сучасних умовах управління ризиком концентрації перетворилося у провідний елемент загального 

управління ризиками, оскільки  концентрація створює реальну загрозу для фінансової системи як окремих 

МФО, так і їх мереж. Як свідчить міжнародний досвід діяльності МФО, ризик концентрації збільшується, якщо, 

по-перше, існує надлишковий обсяг позик, що надані групі пов'язаних між собою позичальників у окремому 

промисловому секторі або у окремому регіоні; по-друге, МФО надає занадто багато однотипних позик або 

ухвалює гарантії, засновані на стандартному виді майна. Тому зменшення ризику концентрації здійснюється за 

допомогою диверсифікації портфеля, стабілізуючи тим самим його продуктивність. Варто відзначити, що 

причиною банкрутства МФО у багатьох випадках є ситуація, коли значна частина портфеля раптово переходить 

у власність групи пов'язаних позичальників. У зв'язку з цим МФО встановлюють параметри «сигналів 

тривоги», щоб вчасно припинити кредитування сектору або категорії позичальників, що перевищили ліміт 

неплатежів (аж до накладення мораторію), а також використовують диверсифікацію, пов'язану із продажем або 

обміном частини портфеля іншим організаціям з метою нівелювання переваги певної групи позичальників [11]. 

Аналіз фінансового становища підприємця надає можливість МФО прийняти рішення щодо початкового 

капіталу, який він може інвестувати у власний бізнес і які додаткові капіталовкладення зможе здійснювати у 

перспективі (якщо у бізнес-проекті беруть участь кілька підприємців то їх фінансове становище визначається 
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для кожного індивідуально). При цьому базовими документами аналізу є особистий балансовий звіт 

індивідуального підприємця, звіт про доходи і видатки (щоб мати уяву про можливість маневрів і побічно – про 

здатність підприємця керувати власною справою), а також балансовий звіт підприємства про прибутки та 

збитки за останні три роки у тому числі шляхом узагальненням вхідних і вихідних потоків коштів виходячи з 

операцій за останній звітний рік (іноді  менеджер по позиках МФО допомагає йому скласти такий звіт). Крім 

дослідження середовища діяльності позичальника-підприємця (ринок, клієнтура, постачальники та ін., 

виокремлення його особистої і ділової діяльності, а також сімейних витрат) менеджер визначає «вузькі» місця 

фінансів підприємства, досліджує найбільше близькі за часом операції за місяць і потім екстрапалює результат 

на рік (середні показники і найбільш характерні тенденції, хоча екстрапаляція минулих даних для прогнозу має 

свої обмеження), що допомагає скласти уявлення про чесність записів рахунків, відсутність маніпуляцій з 

фінансовими звітами у контексті інформаційної асиметрії.   

У практиці іноземних МФО для аналізу здатності позичальника-підприємця виконувати зобов'язання 

менеджери по позиках використовують коефіцієнти: 1) робочого капіталу (або поточний коефіцієнт); 2) 

фінансової заможності (або коефіцієнт власного капіталу); 3) платоспроможності підприємця (або коефіцієнт 

потоку коштів). Перший розраховується шляхом співвідношення поточних активів та поточних пасивів (він 

повинен бути більше 1, а у ідеалі – наближатися до 2 або й більше, що свідчить про можливість покриття 

поточної заборгованості підприємства поточними активами). Другий –  власного капіталу і сукупних активів та 

множиться на 100 (норма у цьому випадку зазвичай повинна складати 35% – тобто кредитори фінансують 65% 

сукупних активів, а підприємець володіє 35%). Третій коефіцієнт потоку грошових коштів оцінює здатність 

позичальника повернути позику, виходячи з того, у скільки разів наявні кошти перекривають фінансові 

зобов'язання і розраховується шляхом співвідношення між одержаними підприємством коштами (валовий 

прибуток + інші доходи) і його фінансовими зобов'язаннями (повинен бути більше 1; коли він менше 1, то це 

означає, що підприємство нездатне оплачувати поточні пасиви) [12, p. 114-118].  

Процентна ставка і забезпечення будуть різними, залежно від ступеня ризику, який визначається лише 

після здійснення повного і досконалого аналізу фінансового становища позичальника шляхом перевірки 

інформації, її підтверження та формулювання «діагнозу» сильних і слабких сторін підприємства (у вигляді 

структурованої таблиці відомостей про фінансову, управлінську, комерційну і виробничу діяльності 

підприємця). При цьому оскільки заявка на одержання позики залежить від ситуації у майбутньому (у 

короткостроковій, середньостроковій або довгостроковій перспективі), а не від минулих показників 

підприємства, менеджери по позиках МФО уважно прогнозують стан підприємства на період повної виплати 

позики. Сьогодні мережі МФО часто поширюють для внутрішнього користування кредитні історії підприємств 

та підприємців, списки проблемних позичальників, тому якщо виникає найменший сумнів у чесності 

позичальника, заявка відхиляється. 

У якості забезпечення повернення позики і відсотків за користування позикою для МФО виступають: 

застава майна, що належить позичальникові; застава майна інших осіб, підприємств і організацій; гарантії 

юридичних осіб, що мають у своєму розпорядженні кошти (або надійними джерелами цих коштів), достатні для 

виконання зобов'язань по кредиту; цінні папери, депозити позичальника, розміщені в банку; страхування 

відповідальності позичальника за непогашення кредитів; переуступка на користь МФО права вимоги по 

зобов'язаннях, платниками по яких є підприємства і організації з надійною, на думку МФО, фінансовою 

репутацією; зобов'язання в інших формах, погоджених із МФО. При цьому форми забезпечення позики 

визначаються у кожному конкретному випадку з урахуванням особливостей та специфіки діяльності 

підприємства, якому надається позика. У тих випадках, коли предметом застави є цінні папери у вигляді 

векселів, МФО перевіряє їх на предмет відповідності реальним угодам, що мають товарне покриття, 

економічної і юридичної надійності, правильності заповнення всіх реквізитів, повноти оплати гербового збору, 

повноважень осіб, чиї підписи є на векселі.  

Загалом, розрахунки кредитоспроможності позичальника деякою мірою носять теоретичний характер і 

можуть не збігатитися зі швидко мінливою практикою, тому забезпечення виступає як одне з найважливіших 

умов повернення позики. У той же час, хоча при наданні позики на умовах гарантії платоспроможність гаранта 

підтверджується необхідними документами (включаючи копію балансу), рішення про позику базується на 

перспективі її ефективного використання, а не на привабливості забезпечення. Тобто, якщо позика необхідна 

для здійснення комерційної операції, пов'язаної з підвищеним ризиком, то видача мікрокредиту підприємцю 

навіть під гарне забезпечення, як джерело погашення позички, може виявитися помилкою (власне питання про 

забезпечення вирішується вже після того, як надання позики визнане з боку МФО прийнятним щодо ризику і 

повернення коштів).  

Форми забезпечення позики повинні відповідати певним критеріям: забезпечення завжди достатнє для 

розумного покриття суми позики (вартісний аспект); відповідає позиці (довгострокова позика не повинна бути 

забезпечена короткостроковими активами), не використовується у якості компенсації «невпевненої» 

платоспроможності позичальника-підприємця. Загалом, МФО вдаються до забезпечення у разі нестабільності 

відносин між новими клієнтами та МФО і за умови, коли фінансова структура підприємства не відповідає 

нормам МФО (наприклад, наявність високого коефіцієнта заборгованості або коли  активи позичальників 

здебільшого представлені у вигляді гарантій по інших фінансових зобов'язаннях). 

Оскільки при переході права власності на майно до третьої особи застава такого майна зберігається, як і 

юридична чистота прав власника на майно за наявності встановлених законом або договором обмежень, 
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пов'язаних з можливістю передачі майна у заставу, МФО оцінює майно за допомогою двох способів: паритетної 

техніки (визначення ринкової вартості майна шляхом порівняння схожих об'єктів у одному секторі, які недавно 

були продані; використовується, як правило, для оцінки житлової нерухомості) і техніки доходу (визначення 

ринкової вартості майна на основі стандартизованого дисконтованого чистого доходу за рік, тобто, розрахунок 

ціни, яку заплатив би інвестор у залежності від очікуваного доходу і рентабельності вкладень; 

використовується для для визначення платоспроможності й доступної суми позики) [13].  

МФО при виборі майна як предмета застави оцінює також можливості заставоутримувача по контролю 

поточного статусу майна. Так, наприклад, у якості предмета застави виступають частки участі (акції) у 

компаніях: акції акціонерних товариств, частки у статутних капіталах товариств із обмеженою 

відповідальністю, угоди-поручительства, на підставі яких поручитель бере зобов'язання перед кредитором 

оплатити при необхідності заборгованість позичальника; крім цього, вся існуюча і майбутня рухома власність 

підприємства (верстати, устаткування, інструменти, автотранспорт, товари для продажу, патенти та торговельні 

марки, і т.п.) також використовується для реалізації заставних зобов'язань на реальне майно. В окремих 

випадках гарантами можуть виступати й самі фірми-позичальники. Наприклад, у США фірми-позичальники 

перед одержанням позики формують у банку депозит за принципом «10 + 10»: позичальник ще до одержання 

позики повинен мати у банку депозит у розмірі 10% суми кредиту, а інші 10% він вносить на депозитний 

рахунок після надання кредиту – власний депозит клієнта-позичальника в розмірі 20% отриманого кредиту – це 

гарантія своєчасного його погашення [12, p. 142].  

Наразі у якості забезпечення МФО використовують зобов'язання або товари, якщо надходження у вигляді 

позики сприяє збільшенню обігового капіталу, причому у звичайну практику перетворився запит поручництва з 

боку власників, акціонерів або партнерів підприємства-позичальника. Що стосується страхування 

неповернення позики/кредиту (не враховуючи при цьому його причин), то страхові компанії, як правило, 

встановлюють тариф на страхування у розмірі 5% від суми позики/кредиту. При цьому, з одного боку, 

користуючись послугами страховика і підвищуючи відсоткові ставки, МФО втрачають свої конкурентні позиції 

на ринку – зменшується кількість клієнтів, зацікавлених у одержанні таких дорогих позик. З іншого – 

страхування кредитора безумовно працює у випадку, наприклад, загибелі позичальника або втрати 

непрацездатності, оскільки, у обох цих випадках збитки МФО гарантовані, а відшкодувують їх лише страхові 

компанії. 

МФО встановлює норму покриття позики у розмірі 75% ринкової вартості або собівартості нерухомого 

майна, а норма покриття позики для зобов'язань до одержання (застава прав вимоги) і запасів розраховується на 

основі відсоткової частки вартості цих активів (наприклад, для зобов'язань до виплати строком менше ніж 90 

днів вона становить не більш 75% від вартості, для запасів готової продукції і сировини – 50%).  Зобов'язання 

строком понад 90 днів, неліквідні запаси і незавершене виробництво не розглядаються МФО у якості 

забезпечення. Необхідно також зауважити, що різні МФО висувають диференційовані вимоги до відсоткової 

норми покриття – ставки різняться у залежності від конкретної галузі економіки та різних видів майна, однак 

вони є «захисною маржею» МФО, що збільшується за рахунок вилучення із списку забезпечення окремих видів 

власності і привілейованих зобов'язань (наприклад, заборгованості позичальника перед державою).  

Існує суттєва різниця якості активів і ступеня їх ліквідності у різних галузях економіки, у одній і тій 

самій галузі та навіть на одному підприємстві із плином часу (наприклад, втрата вартості будинку при 

прискореній ліквідації залежить від його місця розташування і варіантів його використання, а ступінь втрат при 

ліквідації запасів сировини залежить від економічної ситуації та його унікальності). Тобто, запаси кави у зернах 

з Колумбії, ймовірно, будуть реалізовоні значно швидше, ніж комплект спеціально виготовлених промислових 

запасних частин для будь-якого окремого підрядника. Тому МФО вимагає від позичальника на регулярній 

основі надання певної інформації (щомісячні і щоквартальні звіти, а також звітність на кінець року), здійснює 

моніторинг виконанням умов кредитування (особлива умова договору про позику), що дозволяє оперативно 

виявляти аномалії підприємства (несвоєчасні платежі, спад продажів, і т.д.), пов’язані з рівнями прибутковості і 

ліквідності. 

Для аналізу фінансового стану позичальника та оцінки кредитних ризиків використовується коефіцієнт 

надійності ( Кн), який обчислюється на початковому етапі аналізу платоспроможності позичальника за 

формулою: 
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де Кі – кредитна історія позичальника, Кі   {0;1},            

     іПо  – прибуток від конкретного і-го виду діяльності;         

     іПк  – сумарний капіталізований прибуток від діяльності позичальника в інших сферах та проектах;                         

     іЗк – зобов’язання клієнта, іЗк  > 1.    

      При Кн> 2 min Rp, Кн< 1 max Rp (Rp – кредитний ризик). 

Вже на першому етапі прийняття рішення щодо надання та забезпечення кредиту розрахунок коефіцієнта 

надійності Кн  дозволяє виявити і оцінити надійних та ненадійних позичальників за наступною таблицею:  
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Коефіцієнти визначення надійності позичальника 

Значення 

коефіцієнта 

кредитної  історії 

Значення коефіцієнта 

відношення сумарного 

прибутку 

до всіх витрат 

Значення 

коефіцієнта 

надійності 

позичальника 

Надійність 

позичальника 

Висновок про 

надання кредиту 

 

Кі = 0 

КПЗ ≤ 1 Кн≤ 1 
дуже ненадійний кредит                             

не надається 

1 < КПЗ ≤ 2 1 < Кн≤ 2 

 

ненадійний 

кредит може  

надаватись                 

на суворіших  

умовах 

КПЗ > 2 Кн> 2 надійний кредит надається 

Кі = 1 

КПЗ ≤ 1 1 < Кн≤ 2 

 

ненадійний 

кредит надається 

на суворіших  

умовах 

КПЗ > 1 Кн> 2 

 

надійний 

кредит може  

надаватись                  

на пом’якшених 

умовах 

 

Своїм кращим клієнтам, ризик яких є практично нульовим і моніторинг виплат вимагає мінімальних 

адміністративних витрат, МФО звичайно пропонує привілейовану ставку і невелику премію, інші клієнти 

сплачують за більш високою ставкою з врахуванням ризиків. Загалом МФО встановлюють відсоткові ставки на 

основі рейтингу кожної позики, а також змінних, що вимірюють кожний аспект ризику (алгоритм: «рейтингове 

значення надається кожній змінній залежно від її значення – розрахунок рейтингових значень у підсумку – 

одержання загального результативного рейтингу позики»), а між рейтингом і відсотковою ставкою існує 

прямий кореляційний зв'язок, причому забезпечення і спосіб оплати визначаються МФО після ухвалення 

рішення про надання позики. 

Світова практика діяльності МФО свідчить, що програми мікрокредитування можуть ефективно 

обслуговувати  МСБ, домагатися низьких рівнів неплатежів і втрат по позиках навіть при мікрокредитуванні 

починаючих підприємців. Наприклад, досвід програм «Грамін Банк» у Бангладеш, у Латинській Америці й 

багатьох інших свідчать, що високий рівень неплатежів найчастіше є результатом помилок у визначенні 

завдань, методології та у практиці здійснення операцій МФО, ніж у виборі цільових груп мікропозичальників та 

економічних умов. З одного боку, стихійні лиха (чинники непереборної сили – форс-мажор) і зміни державної 

політики (заходи держави, спрямовані проти МСБ або збільшення податкового тиску) можуть суттєво вплинути 

на якість портфеля МФО, що зобов'язує їх розробляти відповідні стратегії на цей випадок. Наприклад, після 

повені 1988 р. у Бангладеш, коли вона вкрила майже 80% території країни, «Грамін Банк» встановив період 

відстрочки платежів за поточними позиками, щоб позичальники (особливо починаючі підприємці) могли 

відновити свій бізнес, а отже і платежі та мінімізувати випадки неповернення. У зв'язку із цим деякі МФО 

створюють «фонди непередбачених випадків» або спеціальні фонди страхування, щоб захистити себе і своїх 

позичальників від непередбачених випадків неповернення. Наприклад, МФО Колумбії підтримують додатковий 

страховий фонд, до якого позичальники вносять 1% від суми позики щомісяця, а у надзвичайному випадку 

позичальник може позичити суму, що втроє перевищує його нагромадження у цьому фонді (тобто, у такий 

спосіб позичальник одержує додаткову можливість для рішення влясних проблем, при цьому продовжуючи 

платити по заздалегідь отриманій позиці вчасно); МФО використовують також процедури пільгового або навіть 

безпроцентного кредитування своїх членів, які потрапили у скрутне становище, зі спеціально сформованих для 

цих цілей підрозділів страхового фонду [14, р. 46; 15]. 

Розроблені МФО, у загальному контексті кредитної політики, програми підтримки МСБ не можуть 

передбачити настання і контроль випадків форс-мажору, проте у своїх методиках і процедурах збору 

заборгованості МФО закладає достатній потенціал на компенсацію втрат (в Україні, наприклад, де рівень 

підприємницької культури досить низький, МФО постійно позиціонує себе клієнтам як «формальну фінансову 

організацію», а не як програму розвитку «де гроші безкоштовні» з метою заохочення дисциплінованості у 

поведінці позичальників). Управління кризою неплатежів вимагає значних витрат часу, грошей, матеріальних і 

людських ресурсів, тому набагато легше і дешевше уникнути її. Сьогодні існує три ключові сфери, у яких 

сприяння своєчасним платежам з боку позичальників є критично важливим: філософія та імідж МФО, 

методологія кредитування і інформаційні системи, незадовільна робота у яких сприяє неплатежам і 

неповерненню позик. 

По-перше, фінансові взаємини «організація-позичальник» (а не благодійні відносини «організація-

одержувач») відрізняє філософію та імідж МФО від «роздаткових» програм підтримки МСБ, тобто, позики у 

дійсності – це власне заощадження вкладників їх співтовариства. При завищених очікуваннях з боку 

потенційних позичальників програми підтримки МСБ з боку МФО грунтуються не на активах або гарантіях, 
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наданих позичальником, а на його надійності, репутації та інших характеристиках, які відіграють важливу роль 

при поверненні позики.  

По-друге, основою методології оцінки клієнтів МФО є вибір за особистими чинниками і моральними 

гарантіями (використовуючи механізм групової солідарної відповідальності), а не за діловими чинниками і 

фізичними гарантіями (на відміну від банків, у яких першочергову роль відіграють кредитна історія клієнта, 

наявні та фінансові гарантії пропонованого клієнтом бізнес-плану). Якщо групова моральна гарантія відсутня, 

більшість МФО вимагають наявності поручителя або фізичних гарантій у документальному вигляді (договор 

застави), причому у значній кількості випадків саме правові і фізичні гарантії допомагають у боротьбі з 

позичальниками, які  можуть, але не прагнуть платити. Хоча солідарні групові позики зазвичай менші за 

обсягом і в основному використовуються у комерційній діяльності, вони свідчать про стійку тенденцію до 

більш низьких рівнів неплатежів, ніж індивідуальні позичальники. Так звані «просунуті» і розумні» 

позичальники (на відміну від «добропорядних») ухвалюють для себе логічне або інтуїтивне рішення, засноване 

на наступному: «А до якої категорії відносяться мої своєчасні платежі – це мої витрати або це доходи МФО?». 

Однак, основною мотивацією своєчасної оплати залишається можливість у майбутньому одержати нову позику 

на більшу суму, результатом використання якої у перспективі є одержання прибутку, навіть за умови 

збільшення зборів і транзакційних витрат на оплату позики, скорочення строків її використання і т.п. (у групах 

із солідарною відповідальністю майбутні позики кожного із клієнтів залежать від «послужного списку» всієї 

групи). МФО також визначають додатковий відсоток із платежів, сплачених пізніше строку (штрафні санкції, 

спеціальні збори на ймовірність судового переслідування неплатників і т.п.). 

По-третє, МФО з налагодженими інформаційними системами і програмним забезпеченням надають 

послуги більш високої якості та сприяють поліпшенню портфеля, проте дивним залишається факт, що значна 

кількість МФО не в змозі скласти точну картину якості власного портфеля. Так, МФО з високим рівнем 

неповернення позик мають три загальні ознаки, що базуються на невідповідностях у системі управління 

інформацією: а) відсутність інфраструктури бухгалтерського обліку (раннього інформування про неплатежі, 

своєчасних звітів про настання строків погашення і т.п.); б) відсутність стандартних вимог до персоналу на 

«периферії» при участі МФО у різних регіональних програмах; в) низький внутрішній контроль у МФО, що 

формує у частини персоналу і позичальників думку про те, що виплата позик не є строго обумовленою і, 

зрештою, не так важлива. Так, наприклад, сьогодні широко використовується «AMIO Teller» як додаток до 

програмного забезпечення SAF2000, яке встановлюється у смартфоні та дає можливість доступу до «особистих 

справ» позичальників у будь-якій місці перебування менеджера з позик МФО. 

Оскільки навіть при наявності сучасних інформаційних систем «масовий» моніторинг позик вимагає часу 

і фінансових витрат, остільки сьогодні окремі МФО впроваджують експерементальні програми з механізмами 

передачі зростаючих обсягів відповідальності на самих позичальників, намагаючись зменшити витрати і 

обслужити більшу кількість клієнтів. Так, у Гватемалі програма підтримки підприємців сприяла створенню 

Асоціації МФО, яка узяла на себе низку обов'язків по моніторингу і фінансовому аналізу, тим самим надавши 

можливість працівникам МФО приділяти більше часу діловому консультуванню клієнтів і безпосередній роботі 

з позичальниками.  

Одним із найважливіших інструментів управління портфелем є поділ прострочених позик на групи у 

хронологічному порядку залежно від характеристик різних програм кредитування МФО. Наприклад, у Болівії 

спеціальна програма підтримки підприємництва, працюючи із групами солідарної відповідальності МФО, 

визначає прострочені платежі протягом декількох годин і використовує щоденні звіти для вживання необхідних 

заходів; аналогічна програма у Ліберії, що надає довгострокові позики індивідуальним сільгоспвиробникам,  

поділяє прострочені позики на групи 0-3 місяці, 4-12 місяців, 13-24 місяці та більш ніж 24 місяці. Іншим 

інструментом управління портфелем є аналіз тенденцій, за допомогою якого МФО мають можливість 

аналізувати і порівнювати у часі суми, кількість і відсоток прострочених платежів, а також розмір 

«забрудненого» портфеля, використовуючи наступні змінні: а) термін заборгованості; б) географічне місце 

розташування підприємця і сфера його діяльності; в) вид і розмір позики; г) процедури відбору позичальників. 

Рефінансування позик і перегляд графіків погашення є третім суттєвим інструментом, який допомагає 

скоротити неплатежі, що також робить його привабливим для МФО, що мають проблеми з поверненням позик. 

Хоча в основу Закону України «Про кредитні спілки» покладено американську модель кредитних спілок 

(КС), але він, по-перше, містить серйозні обмеження для організацій інших форм, які могли б розширити мікро-

фінансовий сектор в Україні, наприклад, для ощадних та кредитних кооперативів європейського типу. По-

друге, Законом передбачено створення кооперативів тільки фізичних осіб на основі рівних прав усіх членів, що 

виключає формально зареєстровані підприємства з кола одержувачів фінансових послуг (а лише формальна 

реєстрація дозволяє вступати у контрактні відносини з постачальниками і переробними підприємствами, а 

також надає можливість формалізації власності). По-третє, визначені у Законі обмеження створюють 

перешкоди також для інтеграції інституціонального інвестора у пайовий капітал КС – в умовах, коли нерідко 

виникають проблеми з урядом, і коли додаткові кошти мають критично важливе значення для зміцнення 

можливостей КС щодо надання послуг своїм членам, це є ключовою перешкодою. По-четверте, українські КС 

мають дуже слабку базу капіталізації – основою їх діяльності (окрім вступних внесків) є членські внески, котрі 

вносяться як депозити і можуть бути вилучені в будь-який момент, і з цього приводу не можуть служити 

забезпеченням кредитної лінії рефінансування. По-п’яте, Законом дозволяється КС лише інвестування у 

облігації державних позик, передбачено, що КС повинні постійно підтримувати рефінансування на рівні не 
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більше 50% від суми всіх зобов’язань, проте ця вимога суттєво обмежує розвиток діяльності КС шляхом 

мобілізації додаткових ресурсів від рефінансуючих установ та від донорів; Закон не дозволяє виходити на 

міжбанківський ринок чи отримувати рефінансування від центрального банку (НБУ), проводити діяльність в 

іноземній валюті, ні депозитну, ні кредитну, що в країні, де грошові заощадження все ще значною мірою 

зберігаються в доларах, надає суттєву порівняльну перевагу комерційним банкам (це є вирішальною причиною 

того, що члени КС неохоче долучаються до середньо- та довготермінового вкладання коштів у депозитні 

рахунки, оскільки вони навіть позбавлені можливості залучення твердої валюти від емігрантів, котрі відіграють 

дедалі більшу роль в місцевій економіці). 

Висновки. Отже, МФО для поліпшення якості свого портфеля позик, по-перше, аналізують 

оптимальність розмірів позик та їх умов для позичальників; по-друге, з'ясовують рівень заохочень для вчасної 

сплати позичальників; по-третє, здійснюють аналіз тенденцій різних змінних (вид діяльності, географічна зона, 

розмір позики і т.п.), що допомагає МФО виявити причини неплатежів. Більшість ситуацій несвоєчасної 

виплати позик, як свідчить досвід діяльності провідних іноземних МФО, пов’язані не з «недобросовісними» 

позичальниками, а з саме МФО, які не використовують ефективну методологію відбору позичальників і 

визначення вимог до гарантій, перегляду строків і розмірів позик, заохочення за своєчасні виплати і погашення 

позик, а також використання ефективних інформаційних систем. Для підтримки стабільної діяльності у сфері 

мікрокредитування предствників МСБ та починаючих власну справу підприємців МФО повинні 

використовувати ефективні методи контроля і нагляду, що допомагають дотримуватися встановленої кредитної 

політики організації, розробляти чіткі заходи щодо обмеження надлишкової концентрації позик, надання їх 

афілійованим особам, усуненню заборгованості по позиках і внесках та інших ризиків. Скорочення зусиль і 

адміністративних витрат по збору простроченої заборгованості здійснюється, насамперед, шляхом надання 

позик відповідно до кредитної політики МФО, регулярного моніторингу цієї політики у залежності від різних 

категорій позичальників. Однак, як свідчать факти, навіть незважаючи на послідовне застосування МФО 

ефективної кредитної політики і правил кредитування компетентними менеджерами по позиках, у будь-якому 

портфелі позик завжди присутній певний рівень сумнівних боргів. Тому сьогодні повний контроль кредитного 

ризику здобуває особливу важливість, оскільки позики становлять найбільшу частину активів і прибутку МФО. 

Якість портфеля є критичним чинником при оцінці ефективності і якості програми мікрокредитування МФО, 

але цей чинник не єдиний – неплатежі є лише однією з багатьох статей витрат, які повинні бути мінімізовані, а 

оптимальний портфель є головною метою по-справжньому успішної МФО. Враховуючи високий коефіцієнт 

мінливості кон'юнктури, посилення чинників невизначеності сучасних світових ринків товарів і послуг, 

необхідно мати на увазі, що у кожному конкретному випадку при використанні складових кредитної політики 

ніякі загальні критерії (якими б вичерпними і численними вони не були) не можуть замінити здоровий глузд, 

розважливість, доцільність і аналітику. 
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БИЗНЕС: ОПЫТ ЮЖНОЙ КОРЕИ 

 

Аннотаця. Экономическая деятельность ТНК прямо  влияет на развитие экономики страны (как 

страны базирования материнской компании, так и стран где расположены филиалы). Исследованы 

современные особенности формирования глобальных цепочек стоимости в контексте государственной 

поддержки отдельных секторов национальной экономики. Проанализированы особенности поддержки малого 

и среднего бизнеса в Южной Корее как составляющие процесов углубления транснационализации. Определены 

приоритеты модернизации экономической системы Украины в условиях транснационализации и углубления 

кооперации глобальных ТНК с национальными украинскими компаниями. 
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BUSINESS: THE EXPERIENCE OF SOUTH KOREA 

 

           Summary. Direct impact of the South Korean TNCs on the development of national economy (as a country-

based parent company, and the countries where branches are located). The modern features of global value chains 

formation in the context of the state support to specific sectors of the national economy. The peculiarities of support for 

small and medium businesses in South Korea are analyzed as a part of the process of transnationalization. Priorities of 

modernization of the economic system of Ukraine in terms of transnationalization  and global TNCs cooperation with 

national ukrainian companies are determined. 
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Актуальність дослідження. Зростання світової торгівлі по відношенню до сукупного обсягу світового 

виробництва в останні два десятиліття все більше інтенсифікується, що значною мірою відображає те, скільки 

разів проміжна продукція перетинає кордони. Зростання валового експорту по відношенню до обсягу 

виробництва в якійсь мірі пояснюється більш інтенсивним використанням глобальних ланцюжків вартості: 

зростає число проміжних стадій виробництва та диференціація джерел ресурсів, що перевозяться з однієї країни 

в іншу в рамках виробничого процесу. Найважливіше питання полягає в тому, чи створює зростання 

глобальних ланцюжків вартості добробут в країнах, що входять в ланцюжок. Дані емпіричних досліджень, що 

здійснюються авторитетними міжнародними організаціями засвідчують, що таке зростання відбувається, але 

різними темпами і в різних економіках. Більшість країн і всі регіони збільшили свій внесок у світове 

виробництво у вигляді експорту. Але в деяких з них це зростання йшло більш високими темпами, ніж в інших. 

Тому є актуальним дослідження можливостей залучення українського бізнесу до глобальних виробничих мереж 

та визначення напрямків включення вітчизняних підприємств в процеси транснаціоналізації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми транснаціоналізації економіки України досліджували 

такі вітчизняні науковці, як Геєць В., Лук’яненко Д., Рогач О., Рокоча В., Руденко-Сударєва Л., Філіпенко А., 

Якубовський С. та інші. Водночас, незважаючи на велику кількість досліджень створюваних переважно 

транснаціональними компаніями ланцюжків глобальної вартості та їх впливу на розвиток національних галузей у 
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працях зарубіжних вчених, для українських науковців дана тема є предметом дослідження лише з боку окремих 

проблемних питань. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття. В 

сучасних умовах процес виробництва товарів включає в себе наступні стадії: проектування, виробництво, 

маркетинг, дистрибуцію і після продажне обслуговування споживача. Ці стадії можуть існувати як у рамках 

однієї компанії, так і можуть бути розподіленими між багатьма фірмами, що знаходяться в різних країнах. 

Практично недослідженими сьогодні є питання оцінки ступеня залучення українських компаній в глобальне 

виробництво і в зв’язку з цим немає чіткого уявлення про шляхи модернізації моделі взаємодії національного 

українського бізнесу з транснаціональними компаніями. Тому новизна дослідження полягає в  обгрунтуванні 

пріоритетів розвитку експорто орієнтованих галузей економіки України за умов транснаціоналізації та 

залучення вітчизняних підприємств до глобальних ланцюжків вартості. 

Викладення основного матеріалу. За оцінками ЮНКТАД, близько 80% світової торгівлі припадає на 

ланцюжки поставок продукції, які напряму пов'язані з діяльністю транснаціональних корпорацій. Сюди входить 

торгівля між підрозділами корпорації, різні ліцензії, франшизи тощо. Тобто, зростання не зводиться до 

промислового виробництва: дохід у глобальних ланцюжках вартості (ГЛВ) все частіше створюється експортом 

послуг, багато з яких схильні до ризику переводу в офшорні зони або передбачають їх надання за субпідрядом. 

Збільшення експорту доданої вартості пояснюється рядом факторів, але найбільш вагомим серед них, на думку 

багатьох дослідників, є участь у глобальних ланцюжках вартості. Наприклад, країни, які спеціалізуються на 

стадії складання, імпортують відносно дорогі ресурси (компоненти, комплектуючі), додають відносно незначну 

вартість до цих ресурсів і експортують товари, додана вартість яких в основному іноземного походження. У 

цих країнах відношення експорту доданої вартості до валового експорту зазвичай нижче.  

Але, незважаючи на виконання ними складальних або переробних операцій з низькою доданою 

вартістю, їх експорт все ж створює значну частину доходу країни – тобто в цих країнах високе відношення 

експорту доданої вартості до ВВП. Це також країни, в яких спостерігалися відносно високі темпи економічного 

зростання з середини 1990-х років, що вказує на важливі ефекти навчання та інші види позитивних вторинних 

ефектів підключення країни до глобальних ланцюжках вартості для решти економіки.  Наприклад, вітчизняні 

фірми, що спеціалізуються на складальних операціях, можуть отримувати непрямі вигоди від долучення до 

нових технологій, що використовуються іноземними фірмами, або від поліпшення ділового клімату, 

пов'язаного з іноземними інвестиціями.  

Отже, нинішня структура міжнародної торгівлі багато в чому пов'язана з виробничими ланцюжками 

ТНК [1]. Для виробництва і реалізації продуктів корпораціям потрібні також сервісні послуги. Хоча частка 

сектора послуг у світовій торгівлі складає всього 20%, внесок сектора у виробництво проміжних компонентів 

становить 46%.  

Близько 67% прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в світі вкладено саме в сектор послуг – половина з цих 

коштів пов'язана з виробничими ланцюжками. Накопичені ПІІ в країні та її рівень участі у світових ланцюжках 

створення вартості сильно залежать один від одного. Це підтверджує роль корпорацій у світових ланцюжках 

створення вартості.  

Це видно на прикладі бідних країн, яким інвестиції корпорацій дозволяють інтегруватися у світове 

виробництво і торгівлю. Країни, в які корпорації інвестували кошти, виграють двічі, оскільки вони більше 

залучені і в світову торгівлю, і поділ виробництва, внесок товарів з високою доданою вартістю в їх ВВП вище.  

Для оцінки впливу залучення вітчизняного бізнесу до глобального виробництва використовується індекс участі 

країн в глобальних ланцюжках вартості, який розраховується як доля іноземних  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Індекс участі в глобальних ланцюжках доданої вартості країн-членів ОЄСР,  2013 р., % [2] 
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проміжних товарів плюс вироблені всередині країни  проміжні товари, що  використовуються в 

експорті третіх країн, у відсотках від валового експорту країни ( Рис. 1). 

Як видно з рисунку, Південна Корея має найвищий показник імпорту з метою подальшої переробки 

товарів та  експортування виробленої на їх основі продукції. Залучення національних компаній в глобальні 

ланцюжки вартості відбувається переважно на рівні малих та середніх підприємств, які є партнерами для 

транснаціонального бізнесу. Південна Корея – це одна з азійських розвинутих країн світу, де малий і середній 

бізнес розвиваються досить інтенсивно. Малі підприємства в цій країні складають 99,5% усіх зареєстрованих 

суб’єктів підприємництва і на їх частку припадає близько 50% обсягу виробленої продукції.  

Уряд країни приділяє велику увагу підтримці та розвитку малого та середнього підприємництва, про 

що свідчить розгалужена мережа інститутів підтримки. Так, у 1962 р. була утворена Корейська федерація 

малого і середнього бізнесу (КФМБ). Створений у рамках федерації Фонд взаємодопомоги здійснює спеціальну 

програму сприяння розвиткові оптової торгівлі. У 1996 р. створена Адміністрація малого і середнього бізнесу 

(АМСБ), яка є державним органом і виступає як секретаріат при Президентській Комісії з малого і середнього 

бізнесу і займається розробкою державної політики у цій сфері.  

Конкретні заходи для підтримки малого і середнього бізнесу здійснюються на підставі цілого ряду 

законодавчих актів. Відповідно до цих законодавчих документів, Уряд Кореї і його спеціалізовані органи 

здійснюють фінансову та правову підтримку малого і середнього підприємництва за будь-якими напрямками. 

До їх числа відносяться програми модернізації устаткування малих і середніх підприємств; програми 

координації зусиль малих і середніх підприємств зі створення конкурентоспроможної промислової продукції. 

Необхідно також відзначити, що в ряді випадків законодавство країни зобов'язує великі промислові 

підприємства передавати морально (але не фізично) застаріле обладнання для використання в сфері малого і 

середнього підприємництва. Урядом Кореї розроблена також програма пільгового оподаткування малих і 

середніх підприємств, яка передбачає не тільки зниження податків на їх продукцію та пільгову оренду 

виробничих приміщень, але і надання їм пільгових довгострокових банківських кредитів.  

У реалізації урядових програм важлива роль належить також Корпорації сприянню малому і 

середньому підприємництву (SMTPC),  основним завданням якої є розробка конкретних програм сприяння їх 

розвитку. У відповідності зі спеціальним Актом про заходи для організаційного зміцнення малих і середніх 

підприємств, Корпорація здійснює спеціалізовані програми по розробці технологій, комп'ютеризації й 

автоматизації виробництва на малих і середніх підприємствах. Фінансові ресурси Корпорації формуються, в 

основному, за рахунок надходжень з державного бюджету у вигляді довгострокових державних кредитів і 

спеціалізованих урядових відрахувань у Фонд сприяння розвитку малому і середньому підприємництву, що 

знаходиться під безпосереднім контролем і керуванням Корпорації [3]. 

Механізми транснаціоналізації національного бізнесу передбачають проведення ефективної 

промислової політики, спрямованої на розвиток певних галузей. Багато країн стикаються після кризи з 

бюджетними обмеженнями і перебувають у пошуку більш ефективних, більш селективних і менш витратних 

механізмів державного втручання в розвиток своєї економіки. Південна Корея, традиційний захисник активної 

промислової політики, нещодавно розробила специфічні галузеві стратегії для секторів, які вважає флагманами 

індустрії: автомобільної промисловості, суднобудування, напівпровідникової промисловості, металургії, 

загального машинобудування, текстильної промисловості та виробництва будівельних матеріалів. На додаток 

до цього Південна Корея визначила пріоритетні напрями майбутнього зростання, що дозволяють країні 

використовувати конкурентні переваги, серед яких зелені технології, наукомісткі конвергентні технології та 

послуги з високою доданою вартістю. Отже, промислова політика може бути спрямована на підтримку або 

реструктуризацію традиційних галузей, таких як металургія чи текстильна промисловість, або на створення 

нових галузей, таких як роботобудування або нанотехнології.  

Проблеми транснаціоналізації економіки є актуальними для України. Зараз частка у ВВП продукції, 

виробленої транснаціонально-національними корпораціями, постійно зростає. Вслід за корпораціями 

«глобального харчування та споживання» на український ринок вже прийшли провідні  транснаціональні 

виробники високотехнологічної продукції, такі як «Apple» і «Алкатель». Більшість великих ТНК фокусують 

свою діяльність у секторах фінансів, послуг, енергетики, сфері інформаційних технологій та обладнання, 

фармацевтики і біотехнології. В Україні чимало бюджетоутворюючих товарів йдуть на експорт, про це свідчить 

попит на дані групи товарів за кордоном та можливість вітчизняної економіки виробляти не лише для власного 

споживання, але й надлишково, що власне і може бути об’єктивними причинами для інтенсифікації залучення 

українських компаній до глобальних ланцюжків вартості. Особливе місце в цих процесах мають посісти малі та 

середні підприємства. 

Активна позиція нашої держави щодо регулювання взаємодії вітчизняних компаній та ТНК 

стимулюватиме позитивні зрушення в економіці України, а саме: концентрацію інвестиційних ресурсів на 

пріоритетних напрямах розвитку економіки в умовах обмежених інвестиційних можливостей державного 

бюджету; забезпечення фінансовими ресурсами сфери промислових НДДКР, прискорення науково-технічного 

прогресу; підвищення експортного потенціалу й конкурентоздатності продукції національних підприємств; 

сприяння демонополізації ринків продукції; здійснення прогресивних структурних змін у вітчизняному 

господарському комплексі; формування раціональних технологічних і коопераційних зв'язків в умовах 

транснаціоналізації. 
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Транснаціональні структури поєднують національні економіки не за географічним принципом, а на 

основі глибоких відтворювальних зв’язків у тій чи іншій сфері господарства. Традиційно ТНК займалися 

НДДКР в основному в країнах базування, але практика показує, що все частіше великі вони поглинають дрібні 

інноваційні компанії в різних країнах та регіонах. Що стосується України, то, на нашу думку, відносно 

транснаціональних форм модернізації економіки та перспективних сфер залучення вітчизняних підприємств до 

глобальних ланцюжків вартості є взаємодія національних компаній з глобальними лідерами ринку 

інформаційних технологій. На сьогодні інформаційні технології (ІТ) вважаються головним фактором світового 

розвитку та основою конкурентоспроможності більшості розвинутих країн.  

Міжнародний ІТ-ринок динамічно зростає, надаючи можливість країнам, що розвиваються зайняти 

свою нішу та включитися до світового господарства. Одним з найперспективніших і динамічних сегментів 

ринку інформаційних технологій є ринок ІТ-послуг, головною формою прояву якого є ІТ- аутсорсінг.  Так, в 

Україні за 2014 рік доля IT-галузі у ВВП  склала 1,42%. Експерти оцінюють потенціал зростання доходів від 

експорту IT -послуг у США і ЄС, що може складати більш ніж $ 10 млрд [4]. Відповідно до рейтингу 

дослідницької компанії Clutch  щодо найкращих світових компаній, які спеціалізуються на тестуванні 

програмного забезпечення, серед 10 найкращих ІТ-компаній світу знаходяться чотири вітчизняні аутсорсери, 

один із яких посідає другу позицію у рейтингу [5]. З іншого боку, в цій галузі задіяні саме малі та середні 

підприємства, які є основними суб’єктами, що створюють додану вартість та робочі місця. Розвиток високих 

технологій допоможе провести структурні зміни в економіці, створити сотні тисяч робочих місць та поповнити 

бюджет країни.  

Висновки. Транснаціональні корпорації активно впливають на процеси глобалізації, оскільки вони є 

провідною формою сучасного виробництва. На відміну від інших форм виробництва, ТНК здійснюють чи 

контролюють здійснення інвестиційних потоків, беруть активну участь у найновітніших формах міжнародного 

співробітництва у сфері економіки. Зовнішньоекономічна та промислова політика держави тим успішніша, чим 

більше базується на національних конкурентних перевагах.  

Сьогодні вже незаперечною є необхідність орієнтуватися на експорт високотехнологічних товарів та 

товарів з високою доданою вартістю та високим ступенем обробки. Тому проблеми подальшої модернізації 

економіки України з використання переваг транснаціоналізації тісно пов'язані з розвитком 

високотехнологічних галузей та спроможністю держави підтримувати малий та середній бізнес в країні. Крім 

цього, саме від спроможності використовувати переваги інтеграції в глобальні ланцюжки вартості на рівні 

виробництв з високою доданою вартістю для України залежить її сприйняття в світі, що також є важливим 

аргументом для стимулювання і підтримки високотехнологічного сектору економіки. 
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 Актуальність і постановка проблеми. Україна почала співпрацю з Групою Світового банку у 1992 

році. Однак останнім часом з’явилися принципово нові можливості економічного співробітництва нашої 

держави з світовим співтовариством, зумовленого поширенням та поглибленням міжнародних зв’язків між 

сучасною Україною та міжнародними організаціями. Розвиток економіки нашої країни все більшою мірою 

визначається не тільки її внутрішніми можливостями, але й ступенем її участі у міжнародних економічних 

процесах. Тому на сучасному етапі економічного розвитку для України дуже важливою є активізація 

міжнародної економічної діяльності, яка неможлива без участі в міжнародних фінансових організаціях чи 

співпраці з ними. 

 Актуальність дослідження полягає в оцінці антикризових заходів, які пропонують міжнародні 

фінансові організації, а саме Світовий банк, задля стабілізації соціально-економічної ситуації в Україні, 

спрогнозувати майбутній стан взаємовідносин України з Групою Світового банку та їх наслідки для соціально-

економічної ситуації в нашій країні. Розгляд хронології та аналіз взаємовідносин співробітництва України із 

Світовим банком дозволить визначити основні недоліки та напрями вдосконалення такого співробітництва з 

метою подолання кризових явищ в економіці України, а також значно підвищити ефективність застосування 

допомоги, наданої СБ для економічного розвитку. 

 Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню взаємовідносин України та Групи Світового 

банку, аналізу та хронології наданої допомоги нашій країні, а також аналізу впливу цієї організації на 

економічний розвиток присвячені  праці зарубіжних та вітчизняних вчених, зокрема, Стігліца Дж., Мослі П., 

Козака Ю., Колодієва О., Лисенкова Ю., Рибальченка К., Філіпенка А. та ін. Проте, більшість із цих досліджень 

стосуються докризового періоду і не відображають реалії сьогодення, в яких опинилася наша країна. 
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 Мета дослідження. Дослідження має на меті огляд співробітництва України із Світовим банком, 

визначення основних його недоліків та окреслення основних напрямків його вдосконалення з метою 

підвищення ефективності реформування соціально-економічної сфери України. 

 Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі розвитку міжнародних економічних відносин 

міжнародні фінансові організації (МФО) відіграють ключову роль, оскільки вони надають не лише фінансову, 

аналітичну та технічну допомогу окремим країнам, але й виступають регуляторами світової економіки. 

Головною МФО, діяльність якої спрямована на забезпечення підтримки, розвитку та модернізації соціально-

економічного сектору країн, що розвиваються, є Група Світового банку.  

 Група Світового банку – це кредитна установа, яка складається із п’яти юридично відокремлених, але 

тісно пов'язаних між собою організацій, що входять до системи ООН: МБРР (надає позики безпосередньо 

країнам-учасницям або іншим позичальникам під гарантію держави-учасниці); МАР (покликана надавати 

кредити для розвитку найбіднішим країнам); МФК (сприяє розвитку і забезпеченню фінансування приватних 

підприємств у державах, що формують ринкову економіку на основі надання позик та випуску нових акцій); 

МЦУІС (арбітражний інститут, де слухаються справи іноземних інвесторів і країн-реципієнтів); БАГІ (страхує 

іноземних інвесторів від визначених категорій ризиків (рис.1). 

 

 

Рис. 1. Інституційна структура Групи Світового банку 

Примітка: складено автором. 

  

 Мета діяльності Світового банку полягає у сприянні економічному розвиткові на користь найбідніших 

верств населення в країнах, що розвиваються. Банк надає позики країнам з метою зниження рівня бідності і 

фінансування інвестицій, які сприятимуть економічному зростанню [3, с. 100]. 

 Ця міжнародна фінансова організація була заснована після закінчення Другої Світової війни в 1945 

році, а на теренах України її діяльність розпочалася в 1992 році. Так, за згодою МВФ та Групи Світового банку, 

Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, 

Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації 

розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій» від 03.06.1992 № 2402-XII [1], що і стало 

початком взаємовідносин між Україною та МФО.  

 Таким чином, 3 вересня 1992 року Україна приєдналась до МВФ та МБРР, які є найвпливовішими 

міжнародними валютно-фінансовими організаціями. Ці організації мають вагоме значення для економічного 

розвитку будь-якої молодої держави. На сьогодні до цієї організації долучилися практично всі країни світу, а 

саме – 187 країн-членів. 

 Щодо Світового банку, то у 1992 році Україна стала 167 членом цієї організації та розпочала співпрацю 

з нею задля забезпечення успішного впровадження реформ у державі. Наслідком партнерських взаємин між 

Україною та Банком після 1992 року стала реалізація низки спільних проектів, що сприяють удосконаленню 

державного і приватного секторів, підвищенню ефективності сільського господарства і енергетики, захисту 

довкілля та зміцненню соціального сектору. 

 Банк надає кредити тільки тим країнам та тільки під проекти, які спроможні забезпечити ефективність 

використання наданих ресурсів з метою соціально-економічного зростання. Політика Банку полягає в тому, що 

Банк не реструктуризує платежі стосовно позик, які надає, і не несе збитки щодо них. Це забезпечується тим, 

що всі позики цієї організації надаються під гарантії урядів країн-позичальників. 

 В свою чергу, ця фінансова інституція допомагає Урядові України у плануванні та впровадженні 

економічних реформ шляхом консультацій, участі у спільних економічних дослідженнях та надання позик для 

підтримки реформ.  

 За роки співробітництва сукупний розмір операцій Банку в країні сягнув більше 9 мільярдів доларів 

США за 45 проектами та програмами [10]. Нині Світовий банк працює в Україні, надаючи їй допомогу в 

реалізації програм, мета яких – поліпшення життя громадян завдяки модернізації інфраструктури, 

запровадженню систем допомоги бідним, підтримці у створенні системи ефективного управління державними 

ресурсами, модернізацією таких сфер як водопостачання, водовідведення, опалення, енергопостачання, 

транспорт, соціальний захист і охорона здоров’я населення, а також розвиток приватного сектору. 

 Банк надає активну підтримку Україні в проведенні  інституційних  реформ та зменшенні бідності. 

Проекти, що їх підтримує ця організація в Україні, сприяють створенню нових робочих місць, забезпеченню 
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постачання води та електроенергії, зміцненню фінансових систем, передачі фахових знань і навичок та нових 

технологій, а також сприяють ефективному використанню  природних ресурсів, не завдаючи при цьому шкоди 

навколишньому середовищу. 

 Проте оцінка ефективності даної співпраці є неоднозначною. На думку К. Рибальченко, співпраця 

України зі Світовим банком упродовж всього періоду виявилась недостатньо ефективною. Стратегії, які 

використовувалися Банком в Україні, не принесли належного позитивного результату, а більшість проектів, що 

реалізовувалися, не були досить успішними [4]. Це зумовлено певними невідповідностями із планування 

кредитних надходжень в економіку держави з реальними кредитними потоками зі сторони міжнародних 

фінансових організацій, зокрема МБРР. Це пояснюється занадто оптимістичними сподіваннями урядовців щодо 

залучення кредитних коштів на реалізацію проектів та значним бюрократичним зволіканням у розгляді 

проектів.  

 Серед основних проблем співробітництва з МБРР часто наголошують на непрозорості системи відбору 

кредитних проектів (на основі «міністерського лобіювання», а не відкритого тендеру чи обговорення) та 

відсутності реалізації проектів [9]. Ефективність використання кредитних коштів, отриманих від Банку у 2011 – 

2013 р., Рахункова палата України виявила зловживання по кожному із проектів, основними з яких стали: 

неякісна підготовка документації, недоліки в плануванні та звітуванні про стан реалізації проектів, проблеми 

організаційного характеру, що не мали своєчасного вирішення, а також недостатній рівень контролю за його 

виконанням на всіх стадіях реалізації [6].  

 Першим кроком до підвищення ефективності залучення та використання позичкових ресурсів Банку, 

особливо в умовах економічної кризи, має стати розробка та впровадження дієвої системи підготовки та 

управління запозиченнями. Основою такої стратегії повинні стати середньо- та довгострокові державні  

програми соціально-економічного розвитку України. У стратегії слід обґрунтовувати критерії залучення 

зовнішніх ресурсів на основі пріоритетів розвитку економіки, визначених у державних, галузевих та 

регіональних програмах. Стратегія повинна містити основні параметри залучення та використання позик, а 

саме: цілі, завдання, галузі, часові рамки, регіони, обсяг фінансування, види проектів та критерії оцінки їх 

ефективності. Така стратегія має бути затверджена урядом України і слугувати основою для розробки програм 

співпраці України із Світовим банком на наступні роки та визначення кредитного портфеля проектів Банку. 

Варто зазначити, що ця стратегія повинна бути гнучкою та час від часу переглядатися. 

 Подальший розвиток співробітництва зі Світовим банком має ґрунтуватися на посиленні ролі та 

відповідальності української сторони. Вона повинна брати активнішу участь в ініціюванні проектів, а не чекати 

на пропозиції, що надійдуть від Світового банку. Не фахівці Світового банку, а саме українські державні органи 

та національні незалежні експерти повинні визначати, чи є заходи, що заплановані та впроваджуються в рамках 

проектів,  ефективними та дієвими для досягнення поставлених цілей та чи відповідають вони інтересам 

національного розвитку. 

 Залучення позичкових коштів Банку має відбуватися лише в тих сферах, де таке співробітництво 

дозволить якнайповніше використати міжнародний досвід і забезпечити максимальний системний ефект не 

тільки від реалізації проектів, але й від аналітичної роботи. Для цього необхідно застосовувати чітку систему 

критеріїв відбору проектів, що має ґрунтуватися на комплексному аналізі порівняльних переваг та недоліків  

проектів Світового банку. 

 Однією з основних проблем підготовки та реалізації проектів залишається система управління ними. 

Для покращання її ефективності, необхідно підвищити й чітко закріпити відповідальність міністерств та інших 

державних органів, на які покладаються функції з підготовки та реалізації проекту. Якщо проект має 

секторальне значення (тобто передбачає суттєву реформу в окремому секторі), необхідно призначити 

державного службовця на рівні заступника голови державного органу та покласти на нього всі функції та 

відповідальність за впровадження проекту. Міністерства та інші державні органи повинні відповідати за повний 

обсяг діяльності, пов’язаної із підготовкою та реалізацією проектів, що включає підготовку та виконання всіх 

заходів проекту, здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, ведення фінансового обліку, координацію дій за 

певним проектом з заходами інших проектів міжнародних організацій у цій галузі, підготовку регулярних звітів 

тощо. Якщо міністерства та інші органи влади не мають у своїх структурах відповідних спеціалістів, то 

доцільно розробити механізм залучення зовнішніх експертів і консультантів до виконання чітко визначених 

завдань. Хоча запропонована структура управління проектами Банку не є зручною з погляду її організації, але 

саме їй потрібно надавати перевагу, оскільки, у такий спосіб, не тільки буде виконано заходи та досягнуто мету 

проекту, але й посилено відчуття відповідальності міністерства та іншого державного органу за реалізацію 

проекту. 

 Іншими завданнями у сфері підвищення ефективності співробітництва зі Світовим банком має стати 

оптимізація процедур проектного циклу та гармонізація їх з процедурами Світового банку. Гармонізація 

проектних циклів Уряду України та Світового банку потребує перегляду Порядку підготовки та впровадження  

проектів  в  Україні,  переліку  документів  та  вимог  до них, що надасть можливість синхронізувати етапи і 

процедури, ідентифікувати документи та забезпечити проекти організаційними,  фінансовими  та  кадровими  

ресурсами  протягом  всього проектного циклу. 

 Стратегічний підхід Світового банку до співпраці з Україною має бути більш вибірковим, тобто Банку 

варто обмежитися кількома тематичними сферами, проекти за якими мають узгоджуватися з довгостроковими 

перспективами національного розвитку [4]. Програма співпраці, що має вибірковий характер і визначені 
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пріоритети, допоможе зосередити ресурси Банку та країни на досягненні суттєвих результатів і уникнути 

розпорошення коштів. При цьому, з огляду на особливість умов України, Банку слід поєднувати операції у 

сферах, що мають значний потенціал виконання програм та проектів, з окресленням присутності у ключових 

стратегічних галузях, які, однак, відстають за темпами розвитку. 

 Для встановлення реалістичних цілей розвитку необхідна глибока та всеохоплююча діагностика, що 

базується на високоякісній аналітичній роботі щодо економічних питань у цілому та питань окремих секторів. 

Підбір інструментів для її виконання повинен відображати не тільки цілі конкретної операції, а також і 

попередні результати, що були досягнуті в країні в цілому або в окремому секторі. Послідовність та взаємне 

доповнення під  час  використання  окремих інструментів підвищуватиме якість результатів. Прості за 

структурою проекти або серія простих заходів принесуть більш якісні результати, ніж складні, багатоаспектні 

проекти. 

У центрі Стратегії партнерства Світового банку з Україною (СПУ) на 2012 – 2016 роки, яку схвалила 

Рада виконавчих директорів Світового банку в лютому 2012 року, є питання ефективного впровадження 

проектів, а також ставиться мета зміцнення діалогу між державою, громадянами і бізнесом [8]. 

Перший напрямок допомоги Світового банку сконцентровано на поліпшенні послуг, які надає держава, 

внаслідок посилення підзвітності державних органів; підвищенні стабільності та ефективності системи 

державних фінансів. 

Другий напрямок допомоги сфокусовано на поліпшенні  бізнес-клімату та сприянні в залученні 

вітчизняних та іноземних інвестицій, а також на підвищенні конкурентоспроможності та створенні робочих 

місць. 

Мета нової Стратегії полягає в одержанні конкретних результатів і наданні уряду України допомоги в 

розбудові довіри. Стратегія ґрунтується на ретельній діагностиці основних ризиків, як технічних, так і 

пов’язаних із урядуванням, та на аналізі досвіду минулих років. 

З 2014 року спостерігається значне пожвавлення співпраці між Світовим Банком та Україною. Серед 

міжнародних фінансових організацій Група Світового банку є другим, після МВФ, кредитором України; його 

частка становить 32,8% всіх позичок. Позики Банку для України вигідніші, ніж позики з інших джерел, 

оскільки умови надання кредиту більш сприятливі. За класифікацією Світового банку, Україна належить до III 

категорії країн (рівень доходів нижче середнього), тому термін погашення кредитів продовжується до 20 років з 

пільговим періодом 5 років. Відсотки за кредит сплачуються за плаваючою ставкою і становлять близько 6,5 

відсотка річних. 

 

Рис. 2. Кредитування України Світовим банком за обсягом (млн. дол. США) 
Примітка. Побудовано автором за даними Світового банку.  

 

В якості довгострокового партнера України в галузі розвитку, Світовий банк зараз реалізує поточні 

програми бюджетної підтримки та інвестиційні проекти на загальну суму близько 4,5 мільярда дол. США. Вони 

спрямовані на прискорення структурних реформ, покращення надання державних послуг у таких галузях як 

водопостачання та водовідведення, розвиток енергетики та будівництво доріг, захист найбідніших верств 

населення та на підтримку розвитку приватного сектору. 

Позики Світового банку є досить привабливим джерелом зовнішнього фінансування як дефіциту 

державного бюджету, так і реформування економіки України. Фінансові умови, на яких Світовий банк надає 

позики Україні, є вигіднішими, ніж більшість інших зовнішніх джерел запозичення, доступних для України 

сьогодні. 
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Рис. 3. Структура портфеля проектів СБ на стадії реалізації  станом на  2014 рік, % 

Примітка. Побудовано автором за даними Світового банку. 

  

Стратегією також передбачена можливість надання Україні програмних позик на фінансування 

бюджету (позики на політику розвитку), надання яких  залежить від оцінки Банком проведення структурних 

реформ в Україні. 

Лише протягом останніх 18 місяців Група Світового банку надала Україні більш ніж 4,1 мільярдів 

доларів США у формі бюджетної підтримки, інвестиційних операцій та фінансування приватного сектору, 

включно з позиками в загальному розмірі в 3,875 мільярдів доларів США від Міжнародного банку 

реконструкції та розвитку (МБРР), з яких 2,25 мільярдів доларів США було надано в режимі оперативної 

бюджетної підтримки, а також позики Міжнародної фінансової корпорації (члена Групи Світового банку, 

головною метою якої є фінансування приватного сектору) в розмірі 250 мільйонів доларів США [10]. 

Нестабільна політична ситуація, продовження конфлікту на Сході країни створюють несприятливі 

умови для економіки України, які породжують  проблеми та ризики. Найкращий спосіб їх вирішити – це 

продовжувати макроекономічне коригування та структурні реформи. Серед пріоритетів мають бути: 

відновлення макроекономічної стабільності, зміцнення банківського сектору, реформування енергетичного 

сектору, запровадження серйозних та невідкладних заходів щодо подолання корупції, деолігархізація, 

зміцнення підзвітності, поліпшення інвестиційного клімату, запровадження адресних програм соціального 

захисту для бідних та вразливих верст населення. 

Незважаючи на перші ознаки стабілізації, перспективи економіки України залежить від того, як 

розвиватиметься конфлікт на Сході, та від того, чи буде спроможна влада підтримувати та реалізовувати 

реформи у складних та непевних умовах. 

Для пом’якшення наслідків кризових явищ та нестабільної політичної ситуації, з якими стикнулася  

наша країна, ключову роль відіграє політична воля та готовність влади здійснювати макроекономічні та 

структурні реформи. 

Так, наразі серед розвинутих країн існує значне бажання підтримати реформи в Україні та повернути 

країну до економічного зростання. В зв’язку з цим, дуже вірогідними є політичні рішення розвинутих країн 

щодо збільшення обсягів допомоги, що надає Світовий банк Україні.  

У найближчі роки слід очікувати активної співпраці між Україною та Світовим банком, при якій він 

буде надавати значні обсяги кредитів за умови проведення структурних реформ. 

 В майбутньому співробітництво зі Світовим банком має ґрунтуватися на стратегічних пріоритетах 

соціально-економічного розвитку України. При цьому в основу взаємовідносин у короткостроковій перспективі 

має бути покладено сприяння подоланню негативних кризових явищ, а у середньостроковій перспективі – 

завершення ринкової трансформації та інтегрування України в Європейський Союз. З урахуванням 

першочергових завдань української економіки, основна  увага  Банку має  зосереджуватися  на пріоритетних 

напрямах допомоги, при цьому фінансові ресурси, консультативна і технічна допомога Світового банку повинні 

доповнювати внутрішні ресурси держави, сприяючи запровадженню інновацій та найкращих світових практик.   

 Але при визначенні перспектив розвитку співробітництва слід враховувати такі серйозні чинники 

ризику, як: 

- ескалація конфлікту на Сході України, що може поставити під загрозу довіру інвесторів і споживачів, 

та поставити під сумнів промисловий розвиток; 

- падіння товарних цін на світовому ринку, що несприятливо впливає на умови торгівлі України; 
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- уповільнена реалізація реформ, що може спричинити зростання нових структурних дисбалансів і 

затримати надання нового траншу допомоги від міжнародних фінансових організацій (МВФ і Світовий 

банку). 

 Перші два ризики пов’язані з зовнішніми причинами, а ослабити останній з цих ризиків може саме 

уряд. Нестабільне політичне становище, геополітичні виклики, вірогідність соціального опору реформам за 

відсутності потужної системи соціальної допомоги, протидія з боку олігархічного лобі – усі ці чинники можуть 

впливати на ефективність здійснення структурних реформ. Це, в свою чергу, може призвести до зменшення 

обсягів або затримки надання подальшої міжнародної фінансової допомоги, яка вкрай необхідна країні, що, в 

свою чергу, загострить ще більше бюджетні проблеми та проблеми з платіжним балансом. Наслідком цього 

може стати тривала рецесія, оскільки переорієнтація українського експорту на інші ринки потребуватиме 

значно більше часу та капіталовкладень.  

 Чи стануть економічні перспективи України привабливішими залежить від того, чи продовжить влада 

реалізацію давно назрілих макроекономічних і структурних реформ, навіть незважаючи на те, що періодичні 

спалахи конфлікту на Сході посилюють непевність прогнозу. При цьому, якщо впровадження реформ 

продовжиться, очікується поступове оздоровлення економіки зі зростанням на 1%, починаючи з 2016 року. 

Його основними рушійними силами стануть зростання експорту, капіталовкладення та приватизація. 

 Висновки. Беручи до уваги можливості Групи Світового банку щодо сприяння реалізації програм 

соціально-економічних трансформацій у нашій країні, поглиблення співпраці з цією міжнародною фінансовою 

організацією є вкрай актуальним для України, особливо в умовах економічної кризи. Але подолати кризу за 

допомогою кредитів та допомоги Світового банку можливо лише в тому випадку, якщо Уряд країни сумлінно 

виконуватиме його рекомендації, а також розробить та втілить в життя механізми контролю за ефективністю 

використання допомоги, що надається. Розробка Урядом України масштабного і комплексного пакету 

структурних реформ є вкрай необхідним для підвищення ефективності допомоги, яка надається Світовим 

Банком, з метою зменшення корупції, поліпшення ділового клімату і досягнення високого і стійкого соціально-

економічного зростання.   
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Постановка проблеми і її зв’язок з найважливішими практичними задачами. Загальновідомо, що у 

сучасних умовах сталий розвиток економіки головною мірою залежить не від обмежених ресурсних 

можливостей, а від інноваційної політики держави. Більшість вчених вже давно основною рушійною силою 

розвитку країни вважають науково-технічний прогрес, а інновації - каталізаторами економічного зростання. У 

монографії “Феномен інновацій: освіта, суспільство, культура” В.Кремінь дає наступне трактування: “Інновації 

окреслюють долі глобального світу, вони-сутність постіндустріального, інформаційного суспільства, постійні 

зміни якого проблематизують буття людини. У зв’язку з цим все більш актуальним стає вимога системного, 

якісного дослідження сутності інновацій, інноваційного процесу. Це вкрай необхідно для радикального і 

продуктивного удосконалення організації і функціонування основних етапів розвитку соціуму відповідно до 

принципово нових економічних, політичних, культурно-особистісних умов існування та вимог сучасної епохи” 

[1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика майбутнього розвитку України, який 

практично завжди пов’язується з інноваційним розвитком широко розглянута у вітчизняній літературі. 

Системними дослідженнями інноваційного розвитку займалися такі відомі вітчизняні вчені як А,Чухно, 

А.Гальчинський, В.Геєць, С.Сіденко, О.Ляшенко, В.Семиноженко, З. Варналій, О.Саліхова та ін. [2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

Невирішені питання в рамках проблеми. В той же час наше дослідження виявило, що недостатня 

увага приділяється цілісному вивченню стратегічного бачення майбутнього інноваційного розвитку. Таким 

чином наукова проблема залишається відкритою, а отже існують передумови для розробки системного 

концептуального аналізу її вивчення.  

Мета статті. Метою цього дослідження є цілісна оцінка стратегічного бачення майбутнього у 
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інноваційному розвитку економіки України 

Виклад основного матеріалу дослідження. Основним принципом економіки сьогодення є пряма 

залежність рівня життя в країні від товарів та послуг, які вона експортує на зовнішні ринки. Спеціалізуючись на 

сировинних товарах, країна застрягне на периферії світової економіки і буде залишатися заручником світових 

цін на сировину та жити під владою малочисельної вітчизняної та світової еліти. Якщо ж країна зможе 

налагодити виробництво промислової продукції та інших сучасних товарів, що користуються попитом, то перед 

нею відкриється можливість скоротити розрив з багатими країнами. В цьому випадку можливо ефективно 

протистояти коливанням на світових ринках та замість репресивних інституцій, що відстоюють інтереси так 

званої еліти, побудувати інституції, яких потребує середній клас.  

Розглядаючи перспективи інноваційного розвитку варто зазначити, що для виходу на траєкторію 

стрімкого розвитку країні необхідно виробити правильну державну інноваційну стратегію.  

Поняття «стратегія» досить часто спрощено розуміється як характеристика плану дій, який 

розрахований на довгостроковий період. Між тим воєнними теоретиками було доведено, що його слід розуміти 

ширше. Значний ступінь невизначеності в перебігу воєнних операцій, пов’язаний із непередбачуваністю дій 

противника, поставив питання щодо необхідності зміни плану дій відповідно до ситуації задля досягнення 

визначених цілей. Тому, на відміну від плану, що передбачає жорстку послідовність дій, стратегія держави має 

коректуватися відповідно до великої кількості чинників [8, с. 9]. Так, прусський генерал Гельмут Мольтке 

характеризував стратегію як «еволюцію первинної керівної ідеї відповідно до обставин, які постійно 

змінюються» [9, с. 36]. 

В колективній монографії “Сталий розвиток XXI століття: управління, технології, моделі” автори 

зауважують, що загалом, від часу появи термін Strategos відносився до військової сфери, але з часом слово 

набуло нового значення - “мистецтво військового командування” - тобто означало психологічні та поведінкові 

навики, необхідні для командування. В подальшому стратегію позначали як будь-які навики управління: 

адміністративний дар, ораторське мистецтво, силу. А в часи Олександра Македонського термін означав вміння 

організувати сили для перемоги над ворогом та створити єдину систему всеохоплюючого управління [10, с. 

285]. 

У вітчизняних нормативних документах відсутнє поняття інноваційної стратегії. Господарський кодекс 

України містить визначення економічної стратегії. Вона визначається наступним чином: «Економічна стратегія 

– обраний державою курс економічної політики, розрахований на тривалу перспективу і спрямований на 

вирішення крупномасштабних економічних та соціальних завдань, завдань культурного розвитку, забезпечення 

економічної безпеки держави, збереження і примноження її економічного потенціалу і національного багатства, 

підвищення народного добробуту. Економічна стратегія включає визначення пріоритетних цілей економіки, 

засобів та способів їх реалізації, виходячи зі змісту об'єктивних процесів і тенденцій, що мають місце в 

національному та світовому господарстві, та враховуючи законні інтереси суб'єктів господарювання» [11]. 

Інноваційна стратегія держави є частиною загальної економічної стратегії і може бути визначена як 

обраний державою курс інноваційної політики, розрахований на тривалу перспективу і спрямований на 

вирішення крупномасштабних економічних та соціальних завдань, завдань культурного розвитку, забезпечення 

економічної безпеки держави, збереження і примноження її економічного потенціалу і національного багатства, 

підвищення народного добробуту.  

Конкретизуємо стратегії інноваційного розвитку, що виокремлюються на основі досвіду країн, які 

успішно проводили інноваційну діяльність: запозичення, перенесення, нарощування [12]. 

Стратегія запозичення ґрунтується на використанні власного застарілого науково-технічного потенціалу 

та дешевої робочої сили з метою створення інноваційного для країни реципієнта, проте застарілого для 

розвинених країн  виробництва. Перспективами такої стратегії є розвиток в майбутньому власного науково-

технічного виробництва та відродження науково-технічного потенціалу. Подібної стратегії дотримувалися 

країни Південно — Східної Азії та Китай. 

Стратегія перенесення полягає у використанні наявного зарубіжного науково-технічного потенціалу та 

його перенесенні на власну економіку. Така стратегія дозволяє виробляти наукомістку продукцію, що 

користується попитом на зарубіжних ринках. Цю стратегію в післявоєнний період використовувала Японія. 

Стратегія нарощування полягає у посиленні власного науково-технічного потенціалу шляхом залучення 

найкращих учених, інтеграції навчальних закладів, наукових інститутів та виробництва. Тобто витрачання 

коштів на дослідження та розробки всередині країни. Такої стратегії дотримуються країни-технологічні лідери, 

такі як США, Великобританія, Франція. Стратегія нарощування спрямована на досягнення технологічного 

лідерства в певних галузях і повинна у перспективі приводити до підвищення конкурентоспроможності 

національної економіки. Проте реалізація цієї стратегії потребує залучення значної кількості державних 

ресурсів і не може одночасно реалізовуватися на багатьох напрямках, а отже для реалізації цієї стратегії варто 

орієнтуватися на пріоритетні напрями діяльності. 

На сьогодні в нашій країні основними є інноваційні стратегії перенесення та запозичення, в той час як в 

ряді галузей можна застосовувати стратегію нарощування, яка може забезпечити високий технологічний рівень 

розвитку країни на основі ефективного використання власних науково-технологічних ресурсів. Так, на нашу 

думку, стратегія нарощування може бути реалізована в Україні в окремих пріоритетних напрямах інноваційної 

діяльності для реалізації яких є науково-технічний і виробничий потенціал. До таких галузей відносяться 

аерокосмічна промисловість, деякі підгалузі хімічної та радіоелектронної промисловості, виробництво оптико 
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— електронної техніки.  

Насправді стратегії перенесення та запозичення є стратегіями імітації інновацій і необхідні для 

скорочення технологічного відриву України від розвинених країн. На нашу думку, галузі з використанням таких 

стратегій можуть фінансуватися за рахунок приватного сектору, а роль держави полягає в реалізації відповідної 

державної політики та створенні сприятливих умов для підвищення попиту на інновації.  

Розробка стратегії інноваційного розвитку повинна опиратися на ключові галузі економіки та стартову 

позицію в якій перебуває країна. У цьому ракурсі вкрай важливим є визначення організацій та підприємницьких 

структур, що мають найбільший інвестиційний потенціал. В нашій країні це перш за все наукові центри 

Національної академії наук України, такі як Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона, Інститут 

монокристалів, Інститут фізики та напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова, Інститут проблем матеріалознавства 

ім. І.М. Францевича, Інститут сцинтиляційних матеріалів, Київський та Харківських політехнічні інститути.  

По-друге, необхідно оцінити кадровий потенціал української економіки, де слід відзначити достатньо 

високу кваліфікацію робочої сили, зокрема спеціалістів технічних спеціальностей та програмістів. Так, у 

Докладі людського капіталу за 2015 р. Світового економічного форуму Україна посідає 31 місце за індексом 

людського капіталу (таблиця 1).  

Таблиця 1 

Показники розвитку людських ресурсів [13]. 

 

 

В той же час, вищезазначені дані свідчать про необхідність реформування освітньої галузі. Низькі 

показники якості бізнес шкіл не сприяють розвитку бізнесу в країні, а невисокі рівні спроможності залучити та 

втримати таланти приводять до відпливу робочої сили.  

По-третє, варто врахувати світові тенденції технологічного розвитку, що користуватимуться попитом у 

майбутньому.  

Так, за оцінкою експертів до 2020 року частка альтернативних видів енергії досягне близько 30% всіх 

енергоносіїв, а в найбільш розвинених країнах ще більше. Великою популярністю користуватимуться розробки 

пов’язані з нанотехнологіями, авіа-, роботобудування, виробництво програмного забезпечення, нових видів 

озброєнь, телекомунікацій, нових матеріалів,  нано-біо-телекомунікаційних технологій. 

Формування цілісної системи пріоритетних напрямів інноваційної діяльності визначається Законом 

України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні” [14], метою якого є забезпечення 

інноваційної моделі розвитку економіки шляхом концентрації ресурсів держави на пріоритетних напрямах 

науково-технічного оновлення виробництва.  

Згідно цього Закону стратегічними пріоритетними напрямами на період 2011-2021 роки визначено:  

1) освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, 

ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії;  

2) освоєння  нових  технологій  високотехнологічного розвитку транспортної системи, ракетно-

космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки;  

3) освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з'єднання, створення індустрії 

наноматеріалів та нанотехнологій;  

4) технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу;  

5) впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, лікування, 

фармацевтики;  

Показники від 1 до 7  Україна Фінляндія Польща Сінгапур 

Якість  навчання  точних наук, 

математики 

4,76 6,26 4,4 6,32 

Якість бізнес шкіл 3,89 5,58 4,0 5,83 

Спеціалізовані тренінгові сервіси  3,91 5,9 4,81 5,46 

Спроможність залучати таланти 2,28 3,67 2,45 6,01 

Спроможність втримати таланти 2,29 5,58 2,7 5,22 

Індекс людського капіталу 2015 

(загалом серед країн світу) 

31 1 28 24 
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6) широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного 

середовища;  

7) розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки.  

Розвиток найважливіших напрямів інноваційної діяльності має забезпечуватися завдяки реалізації 

відповідних державних програм. Наразі в Україні затверджено декілька державних програм: Загальнодержавна 

комплексна програма розвитку високих наукоємних технологій (термін виконання 2005-2013 рр.),  Програма 

розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні (термін виконання 2011-2015 рр.), Державна цільова 

науково-технічна програма розроблення новітніх технологій створення вітчизняних лікарських засобів для 

забезпечення охорони здоров’я людини та задоволення потреб ветеринарної медицини на 2011-2015 рр. 

У Програмі розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні базовими галузями економіки, в 

яких реалізуються інвестиційні та інноваційні проекти визначено паливно-енергетичний,  агропромисловий, 

житлово-комунальний  і  машинобудівний  комплекси  та  транспортну інфраструктуру [15].  

Пріоритетами розвитку  базових  галузей  економіки,  в   яких реалізуються інвестиційні та інноваційні 

проекти, згідно програми є:  

1. забезпечення розвитку енергетичної інфраструктури, зокрема газотранспортної системи, атомного та 

ракетно-космічного машинобудування, авіа- і суднобудування;  

• видобування нафти, газу та вугілля;  

• виробництво, перероблення та зберігання сільськогосподарської продукції;  

• будівництво і реконструкція автомобільних доріг загальнодержавного   значення (в межах міжнародних 

транспортних коридорів), міжнародних аеропортів та вокзалів, морських портів, інших об'єктів 

інфраструктури;  

• реконструкція систем тепло- і водопостачання та водовідведення;  

• будівництво житла;  

• виробництво альтернативних джерел енергії, сільськогосподарської техніки,  обладнання  та  

комплектувальних виробів для неї, вантажно-підіймальної та дорожньої техніки, 

нафтогазопромислового, гірничошахтного і гірничорудного обладнання та бурового інструменту [15]. 

Як бачимо, пріоритети розвитку, визначені в Законі корелюються зі світовими тенденціями 

технологічного розвитку, а в Програмі розвитку -   частково корелюються. Дискусійним на думку авторів є 

пріоритет видобування нафти, газу та вугілля, а також будівництво житла. На нашу думку, ці галузі можуть 

фінансуватися за рахунок приватного сектору, а роль держави полягає в реалізації відповідної державної 

політики та створенні сприятливих умов для підвищення попиту на інновації. Цільовою підтримкою повинні 

користуватися галузі, що можуть стати потенційними локомотивами економіки, здатні швидко створити робочі 

місця і нарощувати ВВП за рахунок експортозаміщення та створення конкурентних виробництв і зайняття 

сприятливих для нашої країни ніш у світовій економіці. При цьому, на наш погляд, основними критеріями 

мають бути максимальна додана вартість у виробленій продукції, мінімальна залежність від імпорту сировини 

та енергії з нестабільних джерел, як наприклад, Російська Федерація [ 16]. 

Насамкінець, слід зауважити, що всі вищезазначені програми, незважаючи на вказані нами недоліки 

могли привести до покращення ситуації в країні, але бажаного ефекту не було досягнуто. Адже, виконання 

завдань та заходів, окреслених у Програмах фактично не здійснювалось через відсутність на зазначені цілі 

коштів державного бюджету.  
Висновки. В Україні не сформовано цілісної національно-інноваційної системи, яка б забезпечувала 

стабільний інноваційний розвиток. Реалізації ключових напрямів інноваційного  потенціалу країни заважають 

відсутність державної стратегії, неузгодженість та фрагментарність державної політики, а також недостатність 

фінансування запланованих інвестиційних програм. 

Однією з найбільших переваг, яку має наша країна є достатньо висока кваліфікація робочої сили, 

зокрема спеціалістів технічних спеціальностей та програмістів. В той же час, ця перевага не лише не 

використовується, а й поступово втрачається Україною. Статистичні дані свідчать про необхідність 

реформування освітньої галузі. Низькі показники якості бізнес шкіл не сприяють розвитку бізнесу в країні, а 

невисокі рівні спроможності залучити та втримати таланти приводять до відпливу робочої сили. За різними 

даними станом на 1.12.2015 р. блізько 8 мильйонів населення не бачать перспектив розвитку і готові емігрувати. 

Це вражаюча цифра, що складає п’яту частину населення країни. 

В Україні формування цілісної системи пріоритетних напрямів інноваційної діяльності визначено 

Законом України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні”, метою якого є забезпечення 

інноваційної моделі розвитку економіки шляхом концентрації ресурсів держави на пріоритетних напрямах 

науково-технічного оновлення виробництва. Разом з тим, за відсутності фінансування, визначені цим законом 

пріоритетні напрями не релізовуються. 
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ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ  

 

Анотація. В статті розглянутий та проаналізований досвід таких країн ЄС як: Словаччина, Угорщина,  

Хорватія, Чехія, Польща, Румунія, Литва, Латвія, Естонія та Болгарія. Проведений порівняльний аналіз 

складових ІЛР (індекс людського розвитку), мінімальних зарплат і пенсій, соціально–економічних видатків 

вищезазначених країн ЄС та України з метою визначення основних факторів впливу на розвиток людського 

капіталу у країні. Визначені основні конкурентні переваги національної економіки у міжнародному середовищі. 
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ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В УКРАИНЕ  

 

Аннотация. В статье рассмотрен и проанализирован опыт таких стран ЕС как Словакия, Венгрия, 

Хорватия, Чехия, Польша, Румыния, Литва, Латвия, Эстонии и Болгария. Проведен сравнительный анализ 

составляющих ИЧР (индекс человеческого развития), минимальных зарплат и пенсий, социально-

экономических расходов вышеупомянутых стран ЕС и Украины с целью определения основных факторов 

влияния на развитие человеческого капитала в стране. Определены основные конкурентные преимущества 

национальной экономики в международной среде. 
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THE METHODS OF SUPPORT FOR HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT IN UKRAINE 

 

Annotation. In this article there were reviewed and analyzed the experiences of such EU countries as Slovakia, 

Hungary, Croatia, Czechia, Poland, Romania, Lithuania, Latvia, Estonia and Bulgaria.  There was carried out a 

comparative analysis of the HDI (Human Development Index) indicators, minimal wages and pensions, socioeconomic 

expenses in the aforecited EU countries and in Ukraine, in order to determine the main impact factors on the 

development of the human capital in a country.  There were determined the main competitive advantages of the national 

economy in the international environment. 

Key words: human capital, European Union, Human Development Index, socioeconomic expenses, competitive 

advantages. 

 

     Актуальність дослідження. Для обґрунтування механізмів та шляхів зростання розвитку людського 

капіталу в Україні, на основі чого можна буде нарощувати конкурентоспроможність національної економіки, 

дослідимо досвід таких країн, як Словаччина, Угорщина, Хорватія, Чехія, Польща, Румунія, Литва, Латвія, 

Естонія, Болгарія. Ці країни стали членами Європейського Союзу протягом 2004–2013 рр. і на початку шляху 

до цього співтовариства мали більш-менш однакові умови людського розвитку. Такі дослідження дадуть змогу 

зробити висновки про можливості досягнення відповідних показників людського розвитку Європейських країн 

в Україні, встановити орієнтири для забезпечення європейських соціальних стандартів. 

       Викладення основного матеріалу. Створення сприятливих умов для розвитку людського капіталу в 

Україні є складним процесом, який потребує системного підходу та комплексного вирішення існуючих 

проблем. Свого часу країни Центрально–Східної Європи виконали ряд важливих перетворень, пов’язаних з 

покращенням рівня життя населення, що позитивно вплинуло на розвиток людського капіталу. При цьому у 

країнах, які мали до вступу в ЄС схожі соціально–економічні умови, були проведені ефективні реформи, що 

забезпечили позитивні  зрушення в соціальній сфері.  

   В Україні такі перетворення поки що здійснюються досить слабо, оскільки соціальна сфера розвивається 

за залишковим принципом. Водночас актуальним є  запозичення досвіду країн Центрально–Східної Європи 

щодо розвитку людського капіталу, зокрема стосовно соціальних стандартів, що діють в Євросоюзі.  Для цього 

необхідно реалізувати основоположні документи, що прийняті Верховною Радою України стосовно 
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реформування пенсійної системи, освіти, охорони здоров’я, житлово-комунального господарства, соціального 

забезпечення.  

Окремі важливі завдання, які потребують вирішення для підвищення конкурентоспроможності національної 

економіки у контексті її адаптації до європейської соціально–економічної моделі, стосуються економічного 

блоку, зокрема, податкової системи, забезпечення соціальної справедливості шляхом корекції розподілу 

доходів і майна. На основі реалізації моделі соціально орієнтованої економіки створюватиметься підґрунтя до 

зростання людського капіталу в Україні. 

Існуючі проблеми, що заважають розвитку людського капіталу в Україні потребують негайного 

вирішення, оскільки вони стримують розвиток не лише трудового потенціалу суспільства, а й зростання 

економіки. Низькі показники  національного валового доходу на душу населення перебувають у пропорційній 

залежності із конкурентоспроможністю національної економіки. Це обумовлено  тим, що зростання валового 

доходу пов’язане з технологічним рівнем виробництва, рівнем продуктивності праці, розвитком ринку та ін.   

Модернізація економіки у напрямку інноваційних перетворень, науково-технічний прогрес 

розширюють потенційні можливості громадян за рахунок розвитку інтелектуальних складових їх 

функціонування, адже для цього потрібні висококваліфіковані, ініціативні та розвинуті кадри, що орієнтуються 

на самовдосконалення та самореалізацію. Це підвищує роль та значення відтворення і нагромадження 

людського капіталу у контексті зростання запасу здоров’я, рівня знань, умінь, навичок.  Необхідно на рівні 

держави та підприємств забезпечувати справедливі умови праці та відпочинку, оплати праці працівників, 

гарантування соціальних виплат, в тому числі побудови сучасної системи пенсійного забезпечення з 

використанням недержавних пенсійних фондів. 

При цьому зростає соціальна відповідальність бізнесу. На макрорівні відповідальність роботодавців 

перед працівниками проявляється через розвиток підприємницької діяльності, дотримання норм добросовісної 

конкуренції та функціонування у ринковому середовищі, участь в реалізації соціальних проектів, 

вдосконалення системи соціального забезпечення працівників. Соціальна відповідальність працівників на рівні 

країни полягає у відповідальності за розвиток своєї здатності до праці, місцем особистості на ринку праці, 

відповідності трудової поведінки нормам законодавства, готовністю до соціальної співпраці з роботодавцями 

[1]. 

На рівні суб’єктів господарювання соціально–орієнтована поведінка керівників та власників 

підприємств полягає у збереженні і розвитку робочих місць; контролі за дотриманням законодавства стосовно 

мінімальних розмірів оплати праці з можливістю приведення їх до середніх по галузі, в тому числі з 

врахуванням складності та якості виконуваних працівниками робіт; сприянні розвитку трудового потенціалу; 

забезпеченні членства працівників у відносинах соціального партнерства. 

Вдосконалення соціально–економічної системи, яка сприятиме розвитку  людського капіталу, повинне 

здійснюватись з врахуванням сучасних світових тенденцій функціонування працездатного населення на своїх 

робочих місцях [1]. Так, ефективність функціонування підприємств залежна від того, як працівники будуть 

виконувати поставлені перед ними завдання, тому керівництво підприємств повинно не лише забезпечувати 

стандартний набір соціальних гарантій для працівників, а й створювати умови для їх професійного розвитку, 

регулярно спрямовувати здібних працівників на різноманітні курси підвищення кваліфікації, тренінги, 

семінари, спеціальні навчальні програми.  

Для забезпечення розвитку людського капіталу підприємницьке середовище повинно вирішувати 

низку  завдань (рис. 1). Регулятивні впливи на умови праці для сприяння розвитку людського капіталу повинні 

стосуватись наступних принципових положень [2;3]: 

- надання переважного значення життєдіяльності та здоров’ю працівників порівняно з 

результативністю функціонування підприємств;  

- власники бізнесу повинні забезпечувати повну відповідальність за безпечність і нешкідливість 

створених умов праці;  

- на підприємствах повинне проводитись комплексне розв’язання завдань охорони праці, спираючись 

на міжнародний передовий досвід та з урахуванням основних положень розвитку соціально–економічної 

політики, досягнень науки і техніки; 

- суб’єкти господарювання повинні забезпечувати соціальний захист працівників. 

Дотримання зазначених принципів повинне здійснюватись в рамках партнерства держави, 

роботодавців та працівників. Консолідація зусиль учасників системи соціального партнерства створить 

передумови для забезпечення прогресивних соціально–економічних, виробничо–господарських і трудових 

відносин, а також дотримання гарантій щодо персоналу підприємств та їх власників, вирішити можливі 

соціально–економічні проблеми співпраці. 
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Рис. 1. Завдання підприємств для формування якісної соціально-економічної системи людського 

капіталу 

Джерело: презентація автора. 

 

З метою входження у світовий економічний простір і досягнення високої  конкурентоспроможності 

Україні потрібно реформувати соціальну сферу, що  позитивно вплине на розвиток людського капіталу. Для 

цього доцільно скористатися досвідом країн Європи, оскільки вони досягають високих показників людського 

розвитку. Найперше, для України буде корисним досвід країн Центрально–Східної Європи, які стали членами 

Європейського Союзу протягом 2004–2013 рр. Такі дослідження дадуть змогу зробити висновки про 

можливості досягнення відповідних показників людського розвитку Європейських країн в Україні.  

Найбільш узагальнюючим показником розвитку людського потенціалу є  індекс людського розвитку та 

його складові, що наведено в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 

Значення індексу людського розвитку та його складових елементів в Україні та деяких країнах ЄС у 2013 

році 

Країна Значення 

Індексу 

людського 

розвитку 

(ІЛР) 

Рейтинг за 

Індексом 

людського 

розвитку 

(ІЛР) 

Очікувана 

тривалість 

життя при 

народженні 

(років) 

Середня 

тривалість 

навчання 

(років) 

Очікувана 

тривалість 

навчання 

(років) 

ВНД на душу 

населення 

дол. США 

Україна 0,734 83 68,5 11,3 15,1 8215 

Словаччина 0,830 37 75,4 11,6 15,0 25336 

Угорщина 0,818 43 74,6 11,3 15,4 21239 

Хорватія 0,812 47 77,0 11,0 14,5 19025 
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планування і прогнозування розвитку персоналу, визначення обсягів і організація 

професійного навчання та підвищення кваліфікації 

вкладення інвестицій у персонал 

планування соціального розвитку і динаміки структури персоналу; 

створення сприятливих санітарно-гігієнічних умов, охорони праці і техніки безпеки 

оптимізація функціональних станів, підтримання високого рівня працездатності, 

дотримання науково (у тому числі і фізіологічно) обґрунтованих норм та режимів праці і 

відпочинку 

мотивація персоналу до ефективної праці і використання здібностей працівників шляхом 

застосування прогресивних систем винагороди, що враховують їхні індивідуальні 

інтереси та внески у кінцеві результати 

збагачення змісту праці, ліквідація важкої, непривабливої, монотонної праці, 

стимулювання творчої активності 

залучення працівників до управління виробництвом та розподілу новоствореної вартості 

запобігання конфліктам і створення сприятливого соціально-психологічного клімату в 

трудових колективах 
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Продовження таблиці 1 

Чехія 0,861 28 77,7 12,3 16,4 24535 

Польща 0,834 35 76,4 11,8 15,5 21487 

Румунія 0,785 54 73,8 10,7 14,1 17433 

Литва 0,834 35 72,1 12,4 16,7 23740 

Латвія 0,810 48 72,2 11,5 15,5 22186 

Естонія 0,846 33 74,4 12,0 16,5 23387 

Болгарія 0,777 58 73,5 10,6 14,3 15402 

Джерело: складено автором на основі даних [3; 4; 5; 11] 

 

З таблиці видно, що Україна за показником індексу людського розвитку знаходиться на останньому 

місці серед аналізованих країн. Зокрема, Україна відставала у 2013 році від останньої з досліджуваних країн 

ЄС– Болгарії  за рейтингом людського розвитку на 15 позицій, а від першої країни – Словаччини на 50 позицій. 

Це при тому, що найбільш розвинуті «старі члени ЄС» взагалі не бралися до уваги  в дослідженні, за таких умов 

розрив був би ще більшим.  

Якщо проаналізувати причини такого розриву, то можна побачити, що Україна має найменшу 

очікувану тривалість життя при народженні – 68,5 років та розмір ВВП на душу населення – 8215 дол. США, 

що у 2–3 рази менше від рівня досліджуваних країн, оскільки такі країни, як Словаччина, Чехія, Литва, Естонія, 

Польща, мають розмір ВВП на душу населення в межах від 21487 дол. США до 25336 дол. США. За 

показниками середньої тривалості навчання та очікуваної тривалості навчання Україна не відстає від 

досліджуваних Європейських країн, що впливає  на індекс людського розвитку. 

Дослідження показують, що для створення передумов до зростання індексу людського розвитку в 

Україні потрібно на 8–10 років піднімати очікувану тривалість життя при народженні та збільшувати у мінімум 

2-3 рази розмір ВВП на душу населення. Це завдання не можна вирішити швидко, оскільки проблеми 

накопичувались десятиліттями, а триваючий військовий конфлікт в Україні та відсутність системних реформ 

ситуацію з людським розвитком тільки погіршують. Варто врахувати і той факт, що економіки країн 

Європейського Союзу, хоча й дуже повільно, але зростають. Тому розрив у соціальних стандартах України та 

країн ЄС буде зберігатися.  

Важливою складовою добробуту громадян є рівень доходів. Порівняння  мінімальних розмірів 

заробітних плат та пенсій у досліджуваних країнах ЄС та в Україні дають змогу побачити, що станом на 2015 

рік найменші розміри заробітних плат та пенсій спостерігались в Україні (табл. 2). Так, мінімальна заробітна 

плата становила 43,87 дол., тоді як пенсія – 41 дол. Найбільший розмір мінімальної заробітної плати у 2015 році 

спостерігався в Естонії – 540,83 дол., що у майже 12 разів більше, ніж в Україні. Найбільша мінімальна пенсія в 

Хорватії – 235 дол., що на 194 дол. США більше ніж в Україні. Подібна ситуація спостерігалась із середніми 

розмірами заробітних плат і пенсій. Варто відзначити, що середній розмір заробітної плати згідно методології 

МОП, за виключенням Румунії та Болгарії, був більшим за 1000 дол. 

Таблиця 2 

Розмір місячної заробітної плати та пенсій у деяких країнах ЄС та Україні станом на 2015 рік 

Країна Мінімальний розмір 

заробітної плати, дол. 

США 

Середній розмір 

заробітної плати згідно 

методології МОП, дол. 

США 

Мінімальний розмір 

пенсій, дол. США 

Середній розмір 

пенсій, дол. США 

Украна 43,87 234 41 173 

Словаччина 467,5 1385 196 798 

Угорщина 453,75 1374 109 745 

Хорватія 529,42 1756 235 816 

Чехія 448,17 1786 95 996 

Польща 531,67 1536 189 751 

Румунія 292,83 954 89 442 

Литва 420,58 1109 167 743 

Латвія 500,58 1098 162 717 

Естонія 540,83 1267 141 920 

Болгарія 239,33 750 77 240 

Джерело: складено автором на основі даних [3; 4; 5; 11] 

 

За таких умов в Україні досить складно розвивати людський потенціал та забезпечувати зростання 

індексу людського розвитку. Невисока заробітна плата та пенсія має хоч і позитивний вплив на 

конкурентоспроможність національної економіки з точки зору дешевої робочої сили, але в цілому відображає 

неспроможність українських підприємств надати гідні умови праці та її оплати своїм працівникам, 

спрямовувати кошти у розвиток особистості.  
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Невисокі доходи споживачів стримують зростання національної економіки, що унеможливлює 

оновлення матеріально-виробничої бази, переобладнання виробничих потужностей, модернізацію систем 

забезпечення та розвиток збутових мереж, зростанні конкурентоспроможності на світових ринках.  

Не менш важливою сферою соціального розвитку є система пенсійного забезпечення. Досвід країн ЄС 

свідчить про ефективні системи забезпечення, хоча моделі функціонування цих систем можуть бути різними. 

Так, у Польщі перший рівень є обов’язковим і включає Фонд соціального страхування  для працівників (майже 

90% для виплати пенсій) та обов’язкове формування демографічного резерву (на випадок значних 

демографічних коливань). Фінансування даного рівня здійснюється за рахунок поточних доходів. Пенсійні 

відрахування становлять 19,52% від зарплати та здійснюються роботодавцем та працівником порівну. До 

першого рівня відраховуються переважно кошти роботодавця (9,76%), а до другого рівня – працівника. 

Демографічний резерв становить приблизно 1% внесків.  

Другий рівень включає фонд приватних пенсій та є обов’язковим для осіб, які були старше 50 років на 

час пенсійної реформи 1999 року. Фінансування здійснюється за рахунок накопичення у спеціальному фонді, 

7,3% від заробітної плати за рахунок частини коштів сплачених працівником. Управляється даний рівень 

приватними установами.  

Третій рівень становлять приватні пенсійні Фонди (фонди роботодавців, персональні пенсії). Існує 

також система пільг: на проїзд, ліки, безкоштовну медицину, а також подібні українським адресні дотації на 

оплату житла та комунальних послуг. 

Болгарська пенсійна модель складається також з кількох рівнів. 

І рівень – обов’язкове соціальне забезпечення – перерозподільча система, якою опікується 

Національний інститут соціального забезпечення. 

ІІ рівень – додаткове обов’язкове пенсійне забезпечення. Накопичувальна система з особовими 

рахунками, участь у якій передбачає обов’язкову участь народжених після 31.12.1959 р. в універсальних 

пенсійних фондах та для професій, які передбачають більш ранній вихід на пенсію – професійні пенсійні 

фонди. 

ІІІ рівень – додаткове добровільне пенсійне забезпечення – накопичувальна система з особовими 

рахунками, започаткування якої відбулося з 1994 р. 

У даний час в країні сплачується 5 видів внесків: 

- пенсійні – 29% (65% платить роботодавець, а 35% працівник); 

- медичні – 6% (65% платить роботодавець, а 35% працівник); 

- на випадок безробіття – 4% (65% платить роботодавець і 35% працівник; 

- на материнство – 3% (65% платить роботодавець і 35% працівник); 

- на випадок каліцтва чи професійного захворювання – 0,7% (платить лише роботодавець). 

Характерними особливостями накопичувальної частини пенсійного забезпечення другого рівня стали: 

обов’язковий порядок участі; установлений розмір внесків; дозвільний режим створення фондів; юридична 

самостійність фондів і управляючої компанії (акціонерне товариство); централізований збір внесків 

Національним інститутом соціального страхування. 

Узагальнюючи досвід країн ЄС у формуванні системи соціального забезпечення, можна виділити 

наступні її особливості. 

Перший рівень – це обов’язкове пенсійне страхування, який є обов’язковим для окремих систем, що 

функціонують на основі законодавчих норм. У більшості країн ЄС є чотири обов’язкові системи такого типу: 

- пенсійне страхування робітників та службовців, а також деяких категорій самозайнятого населення 

(діячі мистецтв і публіцисти; особи, які мають ремісничі спеціальності; особи, які працюють вдома, 

тощо); 

- пенсійне забезпечення чиновників, які є обов ‘язковою системою для держапарату; 

- допомога щодо забезпечення старості для фермерів і для членів їхніх родин; 

- пенсійне забезпечення за професійними групами (лікарі, аптекарі, ветеринари, архітектори, адвокати, 

нотаріуси тощо). 

Державна пенсія в країнах ЄС має розподільний характер і залежить від рівня зарплати і виробничого 

стажу. Працівник і роботодавець відраховують до державного пенсійного фонду однаковий відсоток, що 

становить 19,4% фонду оплати праці. 

Другий рівень – так звані «пенсії від підприємств». Багато підприємств виплачують пенсії своїм 

колишнім співробітникам додатково до пенсій, зароблених у системі встановленого законом пенсійного 

страхування. Ця форма захисту в старості є добровільною. Підприємство самостійно вирішує питання надання 

пенсії своїм співробітникам. 

Третій рівень – турбота про свою старість приватним способом. Для цього прийнятні всі форми 

створення приватного капіталу (купівля нерухомості, створення фонду цінних паперів, укладання договорів про 

довготермінові ощадні внески, про страхування життя з метою накопичення коштів, про пенсійне страхування). 

Оскільки така модель соціального забезпечення у країнах ЄС достатньо ефективно функціонує, то 

окремі її елементи можна застосовувати і в Україні. Але для цього потрібно відновити довіру до влади з боку 

платників податків, за рахунок відрахувань яких наповнюватиметься Пенсійний фонд, та відновлюватимуться 

можливості до повноцінного фінансування пенсійних виплат і подальшого їх зростання. Такі кроки 
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сприятимуть збільшенню можливостей для розвитку людського капіталу України та конкурентоспроможності 

національної економіки. 

Стратегія України вступити до ЄС передбачає в кінцевому підсумку досягнення європейського рівня 

життя, що тісно пов’язано з пріоритетами людського розвитку в Україні, включаючи цілі розвитку тисячоліття 

ООН, адаптовані до національних умов. Європейський рівень життя – висока очікувана тривалість життя, 

високі рівні освіти, високі рівні споживання, низький рівень бідності, помірна нерівність доходів, значне 

державне фінансування освіти й охорони здоров’я – повністю відповідає принципам людського розвитку.  

Показником людського розвитку, який надає найбільш усебічну інформацію про рівень життя, є 

середня очікувана тривалість життя. Тому тенденції змін очікуваної тривалості життя в країнах–членах ЄС у 

цілому і, зокрема, в Польщі та країнах Балтії, та в Україні найкраще доводять ефект для людського розвитку від 

практичної реалізації стратегії європейської інтеграції. Показники очікуваної тривалості життя в країнах–

членах ЄС значно перевищують відповідні показники країн СНД і України. Крім того, після падіння очікуваної 

тривалості життя на початку 1990-х років, у Польщі та країнах Балтії з’явилася загалом стабільна тенденція 

зростання цього показника; цей період співпадає з підготовкою до вступу й вступом до ЄС. Хоча очікувана 

тривалість життя залишається нижчою за середній рівень у ЄС, за останнє десятиріччя цей показник у 

зазначених країнах збільшився на 3–5 років. Цьому сприяло поступове поширення європейських стандартів і 

способу життя (хоча й не повністю) серед населення Польщі та держав Балтії. На відміну від цього, в Україні та 

інших країнах СНД очікувана тривалість життя в середньому зменшилася, особливо за останні 5 років.  

Є багато факторів, що впливають на очікувану тривалість життя, як глобального характеру – 

наприклад, зміна клімату, так і специфічних для України – наприклад, низький рівень життя, незадовільна 

система охорони здоров’я, а також поширені шкідливі звички, неправильне харчування, недостатнє  фізичне 

навантаження, незадовільні умови праці і безпеки на робочому місці. 

У цьому контексті важливо дослідити досвід країн ЄС з приводу фінансування соціальних програм 

(табл. 3). 

Таблиця 3 

Фінансування соціально-економічних видатків у деяких нових країнах ЄС та Україні станом на 2013 рік 

Країна Витрати на охорону 

здоров’я 

Витрати на освіту Витрати на пенсійне 

забезпечення 

Витрати на виплати 

соціальних допомог 

% від 

ВВП 

Дол. 

США/чол 

% від 

ВВП 

Дол.США/ч

ол 

% від 

ВВП 

Дол.США/ч

ол 

% від 

ВВП 

Дол.США/ч

ол. 

Україна 4,1 336,8 9,7 796,9 13,7 1125,5 5,6 460,0 

Словаччина 5,5 1393,5 6,9 1748,2 7,0 1773,5 2,8 709,4 

Угорщина 5,0 1062,0 6,0 1274,3 9,0 1911,5 1,9 403,5 

Хорватія 5,6 1065,4 8,6 1636,2 6,4 1217,6 1,2 228,3 

Чехія 6,5 1594,8 5,4 1324,9 7,1 1742,0 0,7 171,7 

Польща 4,7 1009,9 6,2 1332,2 9,8 2105,7 1,7 365,3 

Румунія 4,1 714,8 5,3 923,9 5,3 923,9 1,3 226,6 

Литва 4,7 1115,8 6,7 1590,6 5,6 1329,4 1,2 284,9 

Латвія 3,4 754,3 5,8 1286,8 4,8 1064,9 0,6 133,1 

Естонія 4,7 1099,2 7,4 1730,6 5,6 1309,7 2,9 678,2 

Болгарія 4,2 646,9 6,1 939,5 6,8 1047,3 1,4 215,6 

Джерело: складено автором на основі даних [ 4; 5; 6;7] 

 

З наведених даних видно, що фінансування охорони здоров’я і освіти в Україні знаходиться на 

найнижчому рівні із сукупності досліджуваних країн.  Станом на 2014 рік у середньому було витрачено на 

кожну особу близько 336,8 дол. США, тоді як у Румунії це значення склало 714,8 дол. США, Чехії – 1594,8 дол. 

США, Словаччині – 1393,5 дол. США. Хоча у Болгарії спостерігався найнижчий показник витрат на охорону 

здоров’я – 646,9 дол. США/особу. 

Витрати на освіту в Україні у 2013 році становили близько 796,9 дол. США, що у 1,5–2 рази менше від 

аналогічних значень менш розвинутих країн ЄС. Незважаючи на досить високу частку витрат на освіту у ВВП 

(9,7%), їх фактичне значення у вартісному виразі є найменшим серед досліджуваних країн. Для забезпечення 

розвитку людського капіталу на рівні країн ЄС такого значення недостатньо, тому потрібно прагнути 

збільшувати витрати на освіту в Україні, оскільки від чого прямо залежить конкурентоспроможність 

національної економіки. 

Окрему увагу слід звернути на рівень пенсійного забезпечення, частка витрат на яке серед 

досліджуваних країн є найбільшою. Хоча у вартісному виразі витрати на пенсійне забезпечення складають 

близько 1125,5 дол. США/особу, а виплати соціальних допомог складають 460 дол. США/особу. Можна 

побачити, що в Україні розмір пенсійного забезпечення є також меншим на 20–70% від країн–сусідів, які є 

членами ЄС. Але розмір різноманітних соціальних допомог є більшим від переважної кількості досліджуваних 

країн. Така ситуація вказує на нераціональне використання бюджетних видатків в Україні, що не відповідає 

потребам суспільства. 
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Слід відмітити, що розвинуті країни ЄС починали розвивати економіку саме з реформування освіти і 

науки з метою перетворення цих галузей із бюджетних на фактори економічного зростання. І це є зрозумілим 

саме з огляду на теорію Й. Шумпетера, бо без ефективного функціонування цих сфер неможливо забезпечити в 

країні масштабний інноваційний процес. 

Освітній Болонський процес в країнах ЄС за своєю сутністю є технологією, механізмом реалізації такої 

політики, однак перехід на цю модель нелегкий, бо Європа має достатньо успішну традицію державної 

підтримки відокремлених від бізнесу суто академічних університетів. Проте сьогодні найефективніші реформи 

вищої освіти пов'язані з переходом від сприйняття цієї сфери як загальнодержавного суспільного блага на 

усвідомлення, що ця сфера повинна функціонувати за ринковими законами як ринок науково–освітніх послуг. 

У цих умовах центральним критерієм успішності національного університету стає його міжнародна наукова 

конкурентоспроможність, яка живить ефективний інноваційний процес.  

Висновки. Розвиток людського капіталу в Україні потрібно розглядати як стратегічний пріоритет. 

Модернізація економіки у напрямку інноваційних перетворень вимагає високоосвічених і 

висококваліфікованих працівників, які мають соціальні гарантії – високий рівень доходів, ефективну систему 

охорони здоров’я і пенсійного забезпечення. Цих стандартів можна досягти завдяки економічному зростанню 

та реформуванню соціальної сфери відповідно до європейських стандартів.  
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Анотація. В статті викладено результати досліджень щодо проблем забезпечення інноваційного 

розвитку та питання інтелектуальної власності, доведено, що на сьогоднішньому етапі розвитку, 

пріритетним ресурсом є знання, котрі стають новою актуальною основою конкурентноспроможності 

діяльності економічних суб'єктів у сучасному глобальному господарстві. 
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РОЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ГЛОБАЛЬНЫХ И  ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССАХ 

 

Аннотация. В статье изложены результаты исследований относительно проблем обеспечения 

инновационного развития и вопросы интеллектуальной собственности, доказано, что на сегодняшнем этапе 

развития, приоритетным ресурсом являются знания, которые становятся новой актуальной основой 

конкурентоспособной деятельности экономических субьектов в современном глобальном хозяйстве.  
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Актуальність дослідження. Інтелектуальна власність (ІВ) є важливим елементом інноваційного 

розвитку країни, умовою модернізації її господарської діяльності. Роль інтелектуальної власності в 

економічному розвитку зростає в усьому світі, випереджаючи значущість засобів виробництва та природних 

ресурсів. Сьогодні матеріальні цінності створюються за рахунок запровадження нових технологій, тобто 

використання творчих знань у виробництві товарів та послуг. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню різних аспектів інтелектуальної власності 

присвячені роботи багатьох вітчизняних та зарубіжних фахівців: В. Базилевича, О. Бутнік-Сіверського, М. 

Паладія, О. Святоцького, П. Цибульова, В. Чеботарьова, П. Крайнєва,      В. Зінова, А. Козирєва, О. 

Новосельцева. 

Викладення основного матеріалу. На відміну від фізичної праці, результатом якої зазвичай є речі, 

інтелектуальна діяльність є розумовою творчою працею людини у галузі літератури, мистецтва, науки і техніки. 

Свідомо діють всі люди, що виконують ті чи інші трудові операції. Але в цивільно-правовому розумінні 

інтелектуальною є не виробничо-матеріальна, а духовна діяльність. Об’єктами інтелектуальної власності є 

результати інтелектуальної діяльності та прирівняні до них з точки зору способів захисту засоби 

індивідуалізації юридичної особи, продукції та послуг. Головним критерієм при віднесенні таких об’єктів до 

об’єктів інтелектуальної власності – наявність правової охорони, що означає признання виключних прав 

правовласника на такий об’єкт [1]. 

На думку Каміла Ідріса, інтелектуальна власність – це термін, що описує ідеї, винаходи, технології, 

твори мистецтва, які є нематеріальними при їхньому створенні, але потім стають цінностями в матеріальній 

формі як і кожен інший продукт. Інтелектуальна власність є комерційним застосуванням творчої думки для 

розв’язання технічного або художнього завдання. Вона не є продуктом сама по собі, а являє собою особливу 

ідею, що стоїть за цим продуктом, або спосіб, яким ця ідея виражена, або ж відмітний характер того, як цей 

продукт названий або описаний [2]. 
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Згідно класифікації Всесвітньої організації інтелектуальної власністі (ВОІВ), інтелектуальна власність 

означає творіння людського розуму: винахідництво, літературні і художні твори, символіка, назви, винаходи і 

взірці, що використовуються в торгівлі. Інтелектуальна власність поділяється на дві категорії: промислова 

власність, яка включає винаходи (патенти), товарні знаки, промислові взірці і географічні показники його 

виходу; і авторське право, яке включає літературні і художні твори, такі як романи, вірші і п’єси, фільми, 

музичні твори; і творча культура, така як рисунки, картини, фотографії і скульптури, а також архітектурні 

споруди. Сумісні права включають права артистів-виконавців на їх виконання, права виробників фонограм на їх 

записування і права інформаційних організацій на їх радіо і телевізійні програми.  

Інтелектуальна власність є одним із найбільш дорогих активів в комерційних операціях. Досить 

сказати, що вартість брендів всесвітньо відомої компанії оцінюється в мільярди доларів. Так, в 2011 р. найбільш 

високо оціненими були бренди: Google – 44,3 млрд. дол., Microsoft – 42,8 млрд. дол., Wal-Mart – 36,2 млрд. дол., 

IBM – 36,2 млрд. дол., Vodafone – 30,8 млрд. дол. 

Сьогодні особливу роль відіграє науково-технічна діяльність і розповсюдження її результатів по всьому 

світу. Об’єктивною основою цієї тенденції стала фрагментація виробничого процесу і створення глобальних 

зв’язків додаткової вартості при активній участі ТНК. Практично будь-який складний технологічний виріб, а 

часто і простий товар широкого вжитку, включає в себе матеріальні і нематеріальні елементи (науково-технічні 

розробки, дизайн, програмне забезпечення і др.), що створений в різних країнах. 

Ключовим технічним фактором швидкого розповсюдження науково-технічних досягнень і знань став 

Інтернет. За даними Міжнародного союзу електрозв’язку, в першому кварталі 2014 р. в світі було зареєстровано          

2,7 млрд користувачів Інтернету, що складає 39% населення земної кулі. При чому 31% із цього числа 

проживають в країнах, що розвиваються. Взагалі підключення до Інтеренету через мобільний зв'язок досягнув 

6,8 млрд. Таким чином, глибина проникнення мобільного Інтернету в світі досягнула практично 100%, при 

цьому, що в розвинутих країнах цей показник складає 128% і в країнах, що розвиваються  – 89%.  

Ефективна та поступова розбудова сучасної України неможлива без її динамічного економічного 

розвитку. Такий розвиток, як правило, все більше спирається на створення та впровадження в господарській та 

соціальній інфраструктурі різнопланових об’єктів інтелектуальної власності, охорону і захист прав вчених, 

інженерів, винахідників. Досвід країн із розвиненою економікою підтверджує, що інтелектуальна діяльність, 

новаторство та креативність технічних рішень здебільшого визначають стратегію і тактику стрімкого й 

комплексного розвитку держави, високий технічний рівень виробництва, інтеграцію наукової, технологічно 

складової продукції. 

Відомо, що життєві блага у суспільстві створюються у галузях матеріального та суспільного 

виробництва або за допомогою володіння вже створеними об’єктами [3]. У першому випадку присвоєння 

здійснюється у науково-технічній, виробничій сфері, де зароджуються матеріальні та нематеріальні результати 

людської праці. У другому – присвоєння виражається у можливості суб’єкта на власний розсуд 

використовувати життєві блага, які йому належать.  

Так, в економічній теорії розрізняють наступні види власності [3, 4]: 

  матеріальна (речова) власність; 

  інтелектуальна власність. 

Об’єктом речової власності є матеріальний субстрат, що має обмеженість у просторі і 

використовується визначеною кількістю осіб. Об’єктом інтелектуальної власності може виступати ідеальний 

субстрат, що існує в неуречевленій формі на матеріальному носії. Через нематеріальні властивості об’єкти 

інтелектуальної власності одночасно можуть бути використані необмеженою кількістю осіб, одночасно в 

декількох місцях. 

Охороноздатність є одним з головних критеріїв при віднесенні результатів інтелектуальної діяльності 

та засобів індивідуалізації до інтелектуальної власності, але необхідно виділити інші особливості даних 

об’єктів: 

1. всі об’єкти інтелектуальної власності – результати (або прояви) 

діяльності розуму – це прямі або опосередковані прояви людського таланту у галузі науки, техніки, літератури 

та мистецтва. Саме тому такого роду власність визначається як «інтелектуальна»;  

2. результати інтелектуальної власності мають вартісні оцінки, як і інші продукти людської праці. 

Вони можуть бути предметом трудових контактів, угод купівлі-продажу, передачі прав для використання 

іншими суб’єктами, тобто не авторами чи винахідниками;  

3. продукти інтелектуальної діяльності виступають носіями визначеної інформації. Це – нові 

вирішення технічних задач (винаходи, промислові зразки), ім’я нового товару, що пропонується ринку 

(торговельні марки), по-новому об’єднана відома інформація (бази даних), нові твори для духовного, 

естетичного розвитку людини (художні, літературні, музичні твори), тощо. Сама інформація має 

нематеріальний характер, і лише уречевлена в об’єктивну форму (текст, креслення, символ і т.д.), може бути 

включена до цивільно-правового обороту в якості інтелектуальної власності;  

4. на відміну від об’єктів речових прав, інтелектуальні продукти мають нематеріальний, безтілесний 

характер. Як і будь-які нематеріальні об’єкти, що не мають речової форми, результати інтелектуальної 

власності не схильні до фізичному зносу, вони можуть старіти лише морально; 

5. між об’єктами інтелектуальної власності існує системний зв'язок [1]. Наявність музичного твору, 

захищеного авторським правом спричиняє виникнення прав на виконання, обробку твору, тощо. Здійснення 
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наукового відкриття (теорії) дає поштовх для дослідно-конструкторських робіт, результатом яких є промислові 

зразки, винаходи, тощо.  

Вперше в міжнародній практиці об’єкти права інтелектуальної власності були визначені у ст. 2 

Конвенції, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності. 

В Україні до об'єктів права інтелектуальної власності, згідно зі ст. 420 Цивільного Кодексу України, 

належать: літературні та художні твори; комп'ютерні програми; компіляції даних (бази даних); виконання; 

фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення; наукові відкриття; винаходи, корисні 

моделі, промислові зразки; компонування (топографії) інтегральних мікросхем; раціоналізаторські пропозиції; 

сорти рослин, породи тварин; комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і 

послуг), географічні зазначення; комерційні таємниці [5]. 

В економічній та правовій літературі використовуються різні види класифікацій об’єктів права 

інтелектуальної власності. Найдавнішим є розподіл цих об’єктів на об’єкти авторського та суміжних прав та 

об’єкти права промислової власності. Найбільш сучасною та визнаною більшістю науковців є класифікація 

об’єктів права інтелектуальної власності за такими інститутами цього права: 

1. об’єкти авторського та суміжних прав; 

2. результати науково-технічної творчості; 

3. комерційні позначення (засоби індивідуалізації господарюючих суб’єктів). 

Для кожного об'єкта інтелектуальної власності існують свої критерії охороноздатності, що визначені у 

відповідних законах України. Цивільним кодексом України наукові відкриття віднесені до об’єктів права 

інтелектуальної власності. Згідно цього Кодексу науковим відкриттям є встановлення невідомих раніше, але 

об'єктивно існуючих закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, які вносять докорінні зміни у 

рівень наукового пізнання. 

Комерційні позначення також є суттєвою часткою вартості промислових підприємств. Особливе 

значення комерційні позначення мають для формування іміджу компанії на ринку, просуванні продукції 

підприємства, зміцненні довгострокових відносин з іншими суб’єктами ринку та забезпеченні сталих 

конкурентних переваг. До комерційних позначень відносять комерційні (фірмові) найменування, торговельні 

марки та географічні зазначення походження товарів. 

Слід відмітити, що сфера брендінгу аналізується в роботах багатьох західних маркетологів.  Так, 

Котлер Ф. у своїй роботі “Основи маркетингу” розглядає марку як назву, поняття, знак, символ, дизайн або 

комбінацію згаданих вище якостей, яка має за мету ідентифікацію товарів та послуг, що пропонуються 

продавцем (групою продавців), а також для відокремлення їх від товарів та послуг конкурентів. Тобто поняття 

“торгова марка” та “бренд” є тотожними і використовуються для виділення товарів та послуг серед інших 

товарів та послуг конкурентів на ринку.  

Котлер Ф. також виділяє чотири різні значення, які несе у собі марка, а саме: якості (марка викликає 

асоціацію з певними якостями товару), переваги (покупці, купуючи товар, намагаються отримати певні 

переваги, які надає цей товар), цінність (кожна марка несе інформацію про цінності її споживачів), 

індивідуальність (марка є виразом індивідуальності споживача). Торгова марка розглядається як складний 

символ, який є носієм певних переваг для споживачів [6].  

Але в іншій роботі “Маркетинг менеджмент: аналіз, планування, впровадження, контроль” Котлер Ф. 

виділяє до шести значень марки, тобто до вже існуючих він додає значення культури та споживача, адже марка 

може бути втіленням певної культури або передбачати певний тип споживача товару. Він також наголошує на 

трьох видах марок: марки виробників, марки дистриб’юторів, ліцензійні торгові марки [7]. 

Дойль П. у роботі “Менеджмент: стратегія і тактика” розглядає три поняття: товар, торгова марка та 

успішна торгова марка. Товар повинен задовольнити певні потреби споживача, тому торгова марка має на меті 

ідентифікацію товарів та послуг та виділення їх серед товарів та послуг конкурентів. Успішна торгова марка 

“не тільки відповідає функціональним очікуванням споживачів”, але й має так звану додаткову цінність, що 

ставить її на рівень, вищий за товари конкурентів. Він виділяє такі не види, а рівні створення марок: єдина 

торгова марка компаній “Philips”, “Mercedes Benz”; індивідуальні назви торгових марок, ці марки мають у 

своєму портфелі фірми “Unilever”, “Procter&Gamble”; поєднання фірмових та індивідуальних назв, наприклад, 

марки компанії “Kellogg’s”; групи торгових марок, це рівень створення марок компанії  “Matsushita” [8]. 

Ж.-Н. Капфферер у роботі “Стратегічний бренд-менеджмент” розглядає марку у вигляді трьох’ярусної 

піраміди, фундаментальним принципом якої є ядро марки. Середня частина піраміди – це стиль, за допомогою 

якого торгова марка вписана у культурний контекст, особливості характеру, реального або бажаного 

“автопортрету” аудиторії. Її основою є тематика торгової марки, тобто та інформація, яку марка несе через 

рекламу, публікації у засобах масової інформації тощо. За Ж.-Н. Капфферером, стиль та тематика торгової 

марки створюють призму індивідуальності. Створені концепції призми та піраміди торгової марки відіграють 

неабияке значення при побудові стратегії створення та розвитку марки, а також допомагають послідовно 

проводити звернення, що закладено у марці, через рекламу, дизайн, громадські акції тощо [9]. 

Як відомо, більша частина реклами та зв’язків з громадськістю має справу з торговими марками. І, за 

визначенням Брока П., “товарний знак – це міст, що пролягає між споживачем та торгівлею” [10]. 

К. Веркман вважає, що товарні знаки, з однієї сторони, асоціюються з товаром, символом якого вони 

служать, а з іншої – викликають та сприяють появі нових асоціацій, які надаються споживачам виробником 

товарів або послуг. За К. Веркманом, товарний знак повинен фіксувати відмінні особливості виробів, давати 
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ім’я виробам, дозволяти споживачам впізнавати товар, вказувати на країну походження товару, доносити до 

споживача інформацію про товар, стимулювати купити товар, символізувати гарантію якості товару [11]. 

У книзі Г. Боденхаузена читаємо: “Товарний знак зазвичай визначається як знак, що служить для того, 

щоб відокремити продукцію одного підприємства від продукції інших. Власник товарного знаку має виключне 

право використовувати даний знак або його варіанти для певних товарів, а також для схожої з ними продукції” 

[12]. 

Таким чином, у визначенні Г. Боденхаузена прослідковується наголос саме на функцію товарного 

знаку як ідентифікацію  товару серед товарів конкурентів. Але, аналізуючи інші джерела, ми можемо виділити 

й інші функції товарного знаку, а саме – рекламну та гарантійну.  

Отже, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які 

придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), 

що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема: слова, літери, 

цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів. 

Для того, щоб науково-технічні розробки, технології, торгові марки отримали високу оцінку зі сторони 

покупців, необхідний певний час. Крім того, значні інвестиції повинні бути спрямовані на створення продукту, 

який має специфічні характеристики, а також на інформування споживачів про специфічні риси товару за 

допомогою сигналів якості. Разом з тим значні витрати та тривалість процесу формування репутації дозволяє 

розглядати інноваційні процеси як потенційну перешкоду входу на ринок. У той же час технології, торгові 

марки, які зміцнені рекламою, збільшують обсяг інформації, що надходить споживачу, тим самим зменшуючи 

витрати пошуку та розширюючи набір існуючих альтернатив (що аналогічно збільшенню еластичності попиту, 

який має позитивний вплив на конкурентний процес). Використання рекламних кампаній спрямовано на 

сегментацію ринку та збільшення ринкової частки фірми. Головне призначення ІВ полягає у забезпеченні 

взаємодії, в основі якої знаходиться специфічний актив – бренд-капітал. ІВ – це така ж цінність, як і виробниче 

обладнання.    

Найкращі торгові марки здатні створювати чіткі уявлення про продукт або послугу, які вони 

представляють, та ті переваги, які вони надають покупцю. Такі марки стають “символами”, значення яких 

виходить за межі тільки товарної категорії. 

Географічні зазначення – це позначення, яке ідентифікує товари (послугу) як такий, що походить із 

території певного географічного місця (країни, регіону чи місцевості на території країни, або іншого 

географічного об’єкту) та має певну якість, репутацію чи характеристики, істотною мірою зумовлені цим 

географічним місцем, включаючи природні умови, чи людський фактор або поєднання природних умов і 

людського фактора. 

Для розкриття змісту власності використовуються наступні економічні категорії: «володіння», 

«користування» та «розпорядження». Володіння означає господарську владу власника над річчю. Користування 

означає виділення з речі корисних властивостей шляхом виробничого чи власного споживання. Розпорядження 

– це здійснення щодо блага актів, що визначають його долю. Розпорядження проявляється у різних формах 

відчуження майна від його власника у формі продажу, здачі в оренду, обміну, тощо [4]. 

Право інтелектуальної власності є сумою майнових прав та немайнових прав (право на авторство, 

право на недоторканість твору тощо) [13]. Майновими правами інтелектуальної власності є: 

• право на використання об'єкта права інтелектуальної власності; 

• виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності; 

• виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної 

власності, в тому числі забороняти таке використання; 

 інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. 

Право інтелектуальної власності складається з майнових та немайнових прав. До майнових відносять: 

право володіти, право користуватися та право розпоряджатися; до немайнових прав – право на авторство, право 

на недоторканність твору, тощо [14, 13].  

З володінням інтелектуальною власністю пов’язана низка майнових інтересів: 

1. втрата майна за рахунок втрати чи пошкодження інформації, недоліків в патентуванні, тощо; 

2. збитки та/або недоотримання прибутків. Це може відбуватись за рахунок нелегального 

виробництва, появи аналогічної продукції, виробництво якої базується на інших об’єктах права інтелектуальної 

власності; 

3. відповідальність перед третіми особами (професійна відповідальність патентних повірених). 

Наведені вище інтереси трансформуються у конкретні ризики, одним з інструментів управління якими 

є страхування, тобто економічний спосіб мінімізації ризиків за допомогою їх передачі спеціалізованій 

організації за відповідну винагороду [15]. 

На основі вище згаданого запропоновано способи використання об’єктів інтелектуальної власності в 

інтересах власників чи керівників господарюючого суб’єкта, які  можна класифікувати наступним чином: 

1. отримання додаткових доходів: 

• збільшення обсягів продажу товарів та послуг за рахунок використання об’єктів інтелектуальної 

власності; 

• отримання додаткових доходів за рахунок ліцензування права використовувати об’єкти 

інтелектуальної власності іншими господарюючими суб’єктами. 
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 отримання додаткових доходів за рахунок виявлення правопорушників у сфері інтелектуальної 

власності і можливих джерел доходу від продажу ліцензій; 

2. підвищення зацікавленості власників за рахунок: 

• підвищення вартості частки акціонерів у капіталі компанії; 

• підвищення доходів в розрахунку на акцію; 

• отримання додаткових переваг при злитті, купівлі підприємств. 

• підвищення ефективності діяльності компаній за рахунок: 

• підвищення віддачі від капіталовкладень у НДДКР та забезпечення безперервності інноваційного 

процесу; 

• використання керівниками підприємства портфеля об’єктів права інтелектуальної власності, 

використовуючи: 

– підрив виробничої стратегії конкурентів, застосовуючи блокуючи патентування; 

– патентний захист при входженні у прибуткові ринкові сегменти з інтенсивною конкуренцією; 

– отримання виключних прав на нові, комерційно перспективні технології. 

Проведений аналіз дозволив встановити найбільш значущі наслідки для економіки підприємства, що 

використовує об’єкти права інтелектуальної власності. Серед цих наслідків можна видокремити позитивні, що 

сприяють зростанню прибутків (як за рахунок підвищення конкурентоспроможності продукції компанії, так і за 

рахунок одержання додаткових доходів від ліцензування), стимулюють розвиток інновацій, забезпечують 

тимчасове монопольне становище підприємства на ринку. Але використання об’єктів права інтелектуальної 

власності призводить до збільшенням витрат, пов’язаних з процедурою патентування, реєстрацією торгового 

знаку. 

Наслідком розвитку глобальної економічної системи є формування глобального економічного 

простору, в якому зростає значення об’єктів і прав  інтелектуальної власності. Змінюються філософія і стратегії 

в напрямку  формування глобальної економіки на основі інтелектуальної  власності. 
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Анотація. Статтю присвячено дослідженню понять “конкуренція” та ”конкурентоспроможність 

підприємства”, їх походженню та тлумаченню. Проаналізовано підходи до визначення даних понять різними 

авторами та проведено групування за головною класифікаційною ознакою, запропоновано власне тлумачення 

поняття ”конкурентоспроможність підприємства”. 
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"КОНКУРЕНЦИЯ" И "КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ". 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию понятий "конкуренция" и "конкурентоспособность 

предприятия", их происхождению и толкованию. Проанализированы подходы к определению данных понятий 

разными авторами и проведена группировка по главному классификационному признаку, предложено 

собственное толкование понятия "конкурентоспособность предприятия". 
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE DEFINITION OF 

"COMPETITION" AND "COMPETITIVENESS OF AN ENTERPRISE" 

 

Annotation. The article studies the concepts of "competition" and "competitiveness of an enterprise", their 

origin and interpretation. The approaches to the definition of these concepts held by different authors were analyzed 

and grouping by main classification characteristic was made, own interpretation of the concept of "competitiveness of 

an enterprise" was proposed. 

Keywords: competition, competitive advantages, competitiveness of an enterprise. 

 

Актуальність дослідження. На сьогоднішній день існує багато підприємств, що виробляють схожі 

товари та надають подібні послуги, проте одні фірми досягають успіху та отримують великі прибутки, в той час 

як інші несуть збитки та згодом стають банкрутами. Так відбувається саме тому, що всі суб’єкти ринкових 

відносин функціонують в умовах конкурентного середовища,  але виживають лише ті з них, хто здатен 

витримувати жорстку конкуренцію. Це стає можливим лише при ефективному використанні та розвитку 

власних конкурентних переваг та швидким і результативним відповідям на вимоги зовнішнього середовища. 

Тому теоретичні дослідження природи конкурентоспроможності та конкурентних переваг підприємства 

посідають чільне місце у працях як вітчизняних, так і зарубіжних авторів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання конкуренції та конкурентоспроможності 

підприємства опрацьовані в роботах таких науковців, як А. Сміт,  А. Маршалл, В. Джевонс, П. Хейне, Ф. 

Еджуорт, А. Курно, Дж. Робінсон, Е. Чемберлін, К. МакКонел, С. Брю, Ф. Найт, Й. Шумпетер, Т. Гринько, Ю. 

Іванов, С. Оборська, М. Єрмолов, Л. Балабанова, А. Яновський, В. Шинкаренко тощо. 

Метою дослідження є аналітична оцінка основних підходів до тлумачення понять “конкуренція” та 

”конкурентоспроможність підприємства” і формулювання власного визначення цього поняття. 

Виклад основного матеріалу. В Україні дослідження проблематики конкуренції та її похідних понять 

внаслідок історичних особливостей розвитку економіки та країни загалом почалося лише після 90-х років ХХ 

ст. Це стає цілком зрозумілим, якщо згад 

ати радянську доктрину, в якій конкуренція визначалася як «антагоністична боротьба між приватними 

товаровиробниками за найбільш вигідні умови виробництва й збуту товарів» [8]. До того ж конкуренції 

приписували важкі соціальні наслідки, анархію, тобто загалом це поняття трактувалось деструктивно. А 

оскільки приватної власності на засоби виробництва реально не існувало і держава навіть встановлювала 

виробничі плани для підприємств, то і конкуренції не існувало. Лише керівникам підприємств, чия продукція 

експортувалась на зовнішні ринки, були відомі основи конкурентної боротьби. 

Термін “конкуренція” походить від латинського “concurrentia” та означає “зіткнення”, “змагання”. До 

сьогодні лишається невідомим хто і коли вперше його запровадив, проте його необхідність засвідчується 

багатьма працями наступних поколінь та актуальністю даного поняття і сьогодні. Перші згадки про 

конкурентну боротьбу з’явились у XVIII столітті і узагальнені Адамом Смітом у праці “Дослідження про 
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природу й причину багатства народів”. Саме він вперше сформулював поняття “конкуренції” як суперництва та 

обґрунтував принцип невидимої руки ринку; визначив основні умови ефективної конкуренції, що включають 

наявність великої кількості продавців і покупців, мобільність використовуваних ресурсів, неможливість 

кожного продавця впливати на зміну ринкової ціни товару [10]. 

В економічній літературі можна виокремити три основні підходи до трактування поняття 

“конкуренція”, а саме: поведінковий, структурний та функціональний (рис.1). 

 
 

Рис. 1. Підходи до визначення поняття “конкуренція” 

 

Поведінковий підхід визначає конкуренцію як суперництво фірм на ринку, ведення конкурентної 

боротьби. В його основі лежить змагання підприємств за кращі результати у будь-якій сфері. Ідеї данного 

погляду розвинули А. Сміт, А. Маршалл, В. Джевонс та П. Хейне. Вони розглядали конкуренцію як боротьбу за 

обмежену кількість економічних ресурсів і особливо – за гроші споживача, на які їх можна придбати. Так, А. 

Сміт під конкуренцією розумів чесне, без змови, суперництво, яке проводиться між продавцями (або 

покупцями) за найбільш вигідні умови продажу (купівлі) товару, а П. Хайне – прагнення якнайкраще 

задовольнити критерії доступу до рідких благ. 

Варто зазначити, що більшість визначень конкуренції, як у вітчизняній, так і в зарубіжній літературі, 

наголошують саме на суперництві або змаганні підприємств, що досить логічно, особливо з точки зори 

етимології поняття. 

Структурний підхід акцентує увагу на структурі ринку та умовах його функціонування. До 

прихильників цього підходу можна віднести: Ф. Еджуорта, А. Курно, Дж. Робінсона, Е. Чемберліна та інших 

вчених, що заклали фундамент сучасної західної теорії чотирьох основних типів ринків: досконалої 

конкуренції, монополістичної конкуренції, олігополії та монополії. Зокрема К.Р. Макконел і С.Л. Брю під 

конкуренцією розуміють наявність на ринку великого числа незалежних покупців та продавців, можливість для 

покупців та продавців вільно входити на ринок і залишати його. Схожим є погляд Ф. Найта, згідно якого 

конкуренція являє собою ситуацію, у якій конкурує велика кількість незалежно діючих виробників і покупців 

будь-якого конкретного товару, що дає волю кожному мати справу з тими чи іншими суб’єктами і вибирати 

кращі, на їх погляд, серед запропонованих умови для задоволення своїх економічних інтересів. 

Ще одним підходом є функціональний, що зосереджує увагу на ролі конкуренції в економіці. Його 

засновником вважають Й. Шумпетера, що тлумачив конкуренцію як суперництво застарілого з новим. На його 

думку, підприємства повинні працювати над вдосконаленням технологій виробництва, щоб виготовляти більш 

дешеву та якісну продукцію для залучення покупців, та впровадженням інновацій. Застосування нового, 

незвіданого завжди сприймається скептично, тому виробник повинен докласти максимум зусиль, щоб 

“новинка” стала популярною серед споживачів й витіснила з ринку продукти чи послуги, що вичерпали себе, 

для отримання прибутку. 

Законодавство України тлумачить конкуренцію як ,,змагання між суб’єктами господарювання з метою 

здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб’єктами господарювання, внаслідок чого 

споживачі, суб’єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а 

окремий суб’єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку” [16]. 

Як і конкуренцію, конкурентоспроможність також до теперішнього часу визначають по-різному, проте 

ці підходи також можна узагальнити та систематизувати. Перш за все, варто зазначити, що тлумачення 

конкурентоспроможності залежить від об’єкта, що розглядається. На даному етапі розвитку економічної науки 

основними об’єктами можуть виступати товар, підприємства, галузь, економіка тощо. 

Конкурентоспроможність підприємства найчастіше сприймається як така його властивість, що дає 

йому можливість ефективно протистояти конкурентам на ринку. Тому протягом різних історичних періодів 

розвитку ринкових відносин, під час яких часто змінювалась як поведінка споживачів, так і методи діяльності 

підприємств, конкурентоспроможність визначали по-різному. Проте всі трактування доцільніше 

систематизувати для кращого розуміння досліджуваного поняття.  

Підходи до тлумачення 
поняття "конкуренція" 

Поведінковий Структурний Функціональний 
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Так, на основі вивчення вітчизняної та зарубіжної літератури, вдалося виокремити чотири основні 

підходи до розуміння поняття “конкурентоспроможності підприємства”. Варто зазначити, що деякі з визначень 

можуть поєднувати в собі відразу декілька підходів, проте їх групування здійснювалось на основі ключового 

фактора. 

Згідно з першим виокремленим підходом, таким ключовим фактором можуть виступати конкурентні 

переваги. Саме вони в тих чи інших своїх похідних характеристиках сприяють конкурентоспроможності 

підприємства. Авторів – прибічників цього підходу та їх погляди на тлумачення поняття 

“конкурентоспроможність підприємства” наведено в таблиці 1. 

 Таблиця 1 

Прибічники тлумачення конкурентоспроможності підприємства  

на основі конкурентних переваг та їх визначення 

Автор Визначення поняття “конкурентоспроможність підприємства” 

Гринько Т.В. 

Синтез якості й можливості успішної реалізації продукції на конкурентному вітчизняному 

або міжнародному ринку у певний момент часу за рахунок досягнення конкурентних 

переваг. 

Дементьєва А.Г. 

Сукупність переваг і здатності суб’єкта в порівнянні з йому подібними в боротьбі за 

досягнення мети, характерної для них, в умовах дії законів певного навколишнього 

середовища (системи). 

Іванов Ю.Б. 

Система, що складається з безперервно взаємодіючих факторів і характеризує ступінь 

реалізації потенційних можливостей підприємства по надбанню та утриманню впродовж 

тривалого періоду часу конкурентної переваги. 

Карлофф Б. Здатність забезпечити кращу позицію в порівнянні з конкуруючим підприємством. 

Портер М. 

Порівняльна перевага по відношенню до інших фірм, здатність суб’єкта ринкових 

відносин бути на ринку на одному рівні з наявними там аналогічними конкуруючими 

суб’єктами. 

Шершньова З.Є., 

Оборська С.В. 

Рівень компетенції підприємства щодо інших підприємств-конкурентів у накопиченні і 

використанні виробничого потенціалу певної спрямованості, а також його окремих 

складових: технології, ресурсів, менеджменту, навичок і знань персоналу тощо, які 

знаходять відображення в таких результативних показниках, як якість продукції, 

прибутковість, продуктивність. 

Джерело: складено автором на основі власних досліджень 

 

Наступним підходом до трактування поняття “конкурентоспроможність підприємства” можна 

виокремити погляд з точки зору кращого задоволення потреб споживача продукцією підприємства. 

Представників даного підходу та їх розуміння даного поняття зображено в таблиці 2. 

Таблиця 2 

Прибічники тлумачення конкурентоспроможності підприємства  

на основі задоволення потреб та їх визначення 

Автор Визначення поняття “конкурентоспроможність підприємства” 

Балабанова Л. 

В. 

Можливість (спроможність) господарських одиниць до ефективного функціонування на 

ринку, заснованого на пропозиції товарів за якістю, кількістю і асортиментом у необхідні 

терміни і на більш вигідних, порівняно з конкурентами, умовах. 

Васильєва З.А. 
Здатність задовольняти потреби споживачів на основі виробництва товарів і послуг, що 

перевершують конкурентів за необхідним набором параметрів. 

Єрмолов М.О. 

Відносна характеристика, що відображає відмінності в процесі розвитку певного виробника 

від виробника конкурента як за ступенем задоволення своїми товарами, так і за 

ефективністю виробничої діяльності. 

Райзберг Б.А. 

Реальна і потенційна можливість фірм в існуючих для них умовах проектувати, виготовляти 

та збувати товари, які за ціновими і неціновими характеристиками є більш привабливими 

для споживачів, ніж товари їх конкурентів. 

Стівенсон В. 

Дж. 

Характеризує те, наскільки ефективно компанія задовольняє потреби клієнта в порівнянні з 

іншими компаніями, які пропонують подібний товар або послугу. 

Хруцький В. Є., 

Корнєєва І.В. 

Стабільна можливість задовольняти певні потреби покупців краще, ніж конкуренти, і 

завдяки цьому вдало продавати продукцію з прийнятними фінансовими результатами для 

виробника. 

Джерело: складено автором на основі власних досліджень 
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Поняття “конкурентоспроможності підприємства” також можна розглядати відносно критеріїв та 

способу поведінки кожного окремого підприємства на ринку. Основних науковців, що дотримуються такої 

точки зору, та їх підходи до тлумачення даного поняття представлено в таблиці 3. 

 

Таблиця 3 

Прибічники тлумачення конкурентоспроможності підприємства  

на основі критеріїв поведінки підприємства та їх визначення 

Автор Визначення поняття “конкурентоспроможність підприємства” 

Азоєв Г.Л.  
Здатність ефективно розпоряджатися власними і позиковими ресурсами в умовах 

конкурентного ринку. 

Бєлєнький П.Ю. 

Узагальнений показник, який відображає дієвість всього комплексу механізмів 

господарювання, і до дослідження проблем його забезпечення потрібно підходити 

комплексно з урахуванням усіх факторів і механізмів. 

Забєлін П.В., 

Моїсєєва М.К. 

Здатність приносити прибуток на вкладений капітал в короткостроковому періоді не нижче 

заданого, або як перевищення над середньостатистичним прибутком у відповідній сфері 

бізнесу. 

Канінський П.К. 
Здатність отримувати прибутки, достатні для відтворення простого або розширеного 

виробництва, мотивації праці та поліпшення властивостей продукції. 

Шинкаренко 

В.Г., 

Бондаренко А.С. 

Динамічна характеристика здібності підприємства адаптуватися до змін зовнішнього 

середовища і забезпечувати при цьому визначений рівень конкурентних переваг. 

Ярошенко С.П. 

Можливість більш тривалий період часу відстоювати власні переваги на ринку завдяки 

наявності ефективнішої стратегії або здатності функціонувати в довгостроковому періоді на 

ринку й отримувати при цьому прибуток, після перерозподілу якого залишиться можливість 

для вдосконалення виробництва, підтримання якості продукції та стимулювання робітників. 

Джерело: складено автором на основі власних досліджень 

 

Ще одна група поглядів на конкурентоспроможність підприємства належить науковцям, які основну 

увагу приділяють функціям, що притаманні даному явищу. Представників даного підходу зображено в таблиці 

4. 

Таблиця 4 

Прибічники тлумачення конкурентоспроможності підприємства на основі оцінки функцій 

підприємства та їх визначення 

Автор Визначення поняття “конкурентоспроможність підприємства” 

Калашникова 

Л.М. 

Комплексне поняття, що характеризується системою і якістю управління, якістю продукції, 

широтою та глибиною асортименту, затребуваного суспільством або окремими його 

членами, стабільним фінансовим станом, здатністю до інновацій, ефективним 

використанням ресурсів, цілеспрямованою роботою з персоналом, рівнем системи 

товароруху і сервісом фірми. 

Коно Т., Тацуно 

Ш.  

Сукупність характеристик, які включають: зайняту підприємством частку ринку; 

спроможність підприємства до виробництва, збуту і розвитку; спроможність вищої ланки 

керівництва підприємства до реалізації поставленої мети. 

Маренич А., 

Астахова І. 

Комплексна характеристика діяльності підприємств, яка базується на аналізі різних аспектів 

виробничо-господарської діяльності (виробничий потенціал, трудові ресурси, забезпеченість 

матеріалами, фінансові результати діяльності та ін.) і дозволяє визначити “сильні сторони” 

підприємств у конкурентній боротьбі, знайти способи досягнення переваг над конкурентами. 

Перцовський 

М.І., Спірідонов 

І.А., Барсукова 

С.В. 

Можливість проведення ефективної господарської діяльності та її практичної прибуткової 

реалізації в умовах конкурентного ринку. Це узагальнювальний показник життєвої стійкості 

підприємства, його вміння ефективно використовувати свій фінансовий, виробничий, 

науково-технічний і трудовий потенціали. 

Яновський А.М. 

Багаторівнева категорія, оскільки передбачає оцінку всіх функціональних сфер діяльності 

підприємства (виробництва, кадрового потенціалу, фінансів, наукових розробок, 

маркетингу). 

Джерело: складено автором на основі власних досліджень 

 

Таким чином, зважаючи на різноманітність поглядів на тлумачення поняття “конкурентоспроможність 

підприємства”, вважаємо за потрібне запропонувати власне визначення, що охоплювало б усі перелічені 

підходи та органічно доповнювало категорійний апарат економічної науки. Конкурентоспроможність 

підприємства – це його можливість краще задовольняти потреби споживачів у продукції завдяки ефективному 
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управлінню виробничим, інноваційним, організаційним та іншим потенціалом і, як наслідок, набутими 

конкурентними перевагами, що призводить до підвищення прибутковості підприємства. 

Висновки. Таким чином, на сьогоднішній день існує три основні підходи до трактування поняття 

“конкуренція”, а саме: поведінковий, структурний та функціональний. Поведінковий підхід визначає 

конкуренцію як суперництво фірм на ринку, ведення конкурентної боротьби. Структурний підхід акцентує 

увагу на структурі ринку та умовах його функціонування, функціональний зосереджує увагу на ролі 

конкуренції в економіці. 

Конкурентоспроможність підприємства може визначатись з точки зору основних чотирьох підходів в 

залежності від основної характеристики. Першою характеристикою можуть виступати конкурентні переваги, 

другою – задоволення потреб споживача, третьою – критерії поведінки підприємства і четвертою – оцінка 

функцій підприємства. На основі опрацьованої літератури було сформульоване власне визначення поняття 

“конкурентоспроможність підприємства”. 
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власності в сучасній інституційній системі. Дано кількісну та якісну характеристику глобальної 
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Abstract. The phenomenon of intellectualization of the global economic development is analyzed. The objective 

trends in the evolution of the human intellectual capital, confirmed with theoretical and empirical studies of foreign and 
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performed. The quantitative and qualitative characteristics of the global intellectualization is exposed, the modern 

dilemmas of science are discovered and their criteria evaluation is performed. The potential and limitations in 

implementation of the innovative and intellectual potential of Ukraine is outlined.  

Key words: innovative development, global intellectualization, intellectual capital, basic science, applied 

science, intellectual property, commercialization of intellectual rights and property. 

 

http://meim.kneu.edu.ua/en/depts6/mijnar_obliku_auditu/


178 Стратегія розвитку України 

Актуальність проблеми. Сучасний світогосподарський розвиток характеризується бурхливим розвитком 

багаторівневих інноваційних процесів. Міцні конкурентні позиції на глобальному ринку мають країни з 

ефективними інноваційними системами, коли постійно підтримуються умови для генерації нових знань й 

інтелектуальних продуктів власними та залученими науковими кадрами, збільшуються державні й корпоративні 

витрати на НДДКР, стимулюються інноваційна мотивація і поведінка. Національними інноваційними системами, 

що ефективно функціонують, можна вважати законодавчо, інституціонально й функціонально структуровані 

інтерактивні мережі, що забезпечують повний цикл генерації, акумуляції, адаптації і трансферу нових знань і 

технологій на ринку інновацій. 

Дедалі більшого значення в інституціональному середовищі національної інноваційної системи 

набуває інтелектуальна власність. Формуються передумови інтернаціоналізації і глобалізації інтелектуальних 

ресурсів у контексті становлення глобальних ринків інтелектуальної праці, прав і продуктів інтелектуальної 

власності. Одночасно актуалізується проблема їх регулювання. Відбувається трансформація людського 

капіталу в інтелектуальний, увиразнюються контури становлення інтелектуальної економіки та менеджменту 

інтелектуальної власності. Важливо враховувати, що сучасні відносини інтелектуальної власності формуються 

в глобальному ринковому середовищі, яке, з одного боку, стимулює інноваційні мотивації, а  з іншого – 

перешкоджає повній реалізації інтелектуального потенціалу особистостей, компаній і країн. 

Аналіз досліджень і публікацій стосовно даної проблеми показує, що проблематика інтелектуальної 

власності у контексті становлення економіки знань та інноваційного розвитку знаходиться в центрі уваги 

зарубіжних і вітчизняних дослідників, зокрема, Л.Антонюк, В.Базилевича, В.Геєць, П.Друкера, К.Ерроу, 

В.Ільїна, І.Литвинчука, Д.Лук'яненка, А.Мазаракі, І.Павленко, А.Поручника, К.Прахалада, Р.Солоу, 

Я.Столярчук, Я.Тинбергена, Р.Флоріди, Дж.Хікса, Й.Шумпетер, Ю.Яковця та інших. Орієнтованими на 

мобілізацію насамперед інтелектуального ресурсу стабільного, ефективного і безпечного розвитку стають 

періодичні звіти профільних установ ООН, експортно-аналітичні та професійні оцінки державного і 

корпоративного топ-менеджменту.  

Разом із тим, у контексті глобальної інтелектуалізації необхідні спеціальні наукові пошуки у царині: 

дослідження природи і рушійних сил глобалізації інтелектуальної власності; генерування нової регуляторної 

архітектоніки глобального інтелектуального обміну; поглиблений аналіз особистісного, корпоративного, 

країнового і регіонального інтелектуального лідерства; розв'язання проблем інноваційного інвестування і 

підприємництва; виявлення передумов, ідентифікація механізмів та обґрунтування заходів нейтралізації 

недобросовісної конкуренції, що здійснюється через практики патентних спекуляцій і рейдерства. При цьому 

необхідно брати до уваги, з одного боку, імперативи й особливості формування глобального ринку прав на 

об'єкти інтелектуальної власності, а з іншого – тенденцію до зміни акцентів переважно із захисту 

інтелектуальної власності на забезпечення умов для ефективного інноваційного підприємства на захист 

інвестицій у створення й реалізацію об'єктів інтелектуальної власності. 

Метою статті є дослідження умов, тенденцій і сучасних особливостей глобальної інтелектуалізації, 

обґрунтуванні ефективних інструментів забезпечення прав інтелектуальної власності та їх комерціалізації, 

регулювання міжнародного інтелектуального обміну.  

Виклад основного матеріалу. У глобальній парадигмі економічного розвитку ХХІ ст. вирішальна 

роль належить людському капіталу і його еволюції у руслі універсальних тенденцій інформатизації, 

економічної лібералізації і демократизації, гуманізації. Разом із тим, в умовах, коли знання та інтелект 

формують контури майбутнього конкурентоспроможного розвитку суспільств необхідне належне 

позиціонування людського капіталу у форматі економічної методології.  

Слід зазначити, що вже у трактуваннях кінця ХХ ст. людський капітал, включає в себе не просто 

здатність збору та накопичення інформації, а й вміння трансформувати її в знання та інноваційні продукти, які 

можуть бути застосовані для практичного вирішення стратегічних завдань економічного розвитку. У структурі 

економічних відносин починає домінувати не просто людський, а інтелектуальний капітал. Узагальнюючи 

превалюючі на-сьогодні наукової підходи, можна констатувати, що він акумулює наукові знання і компетенції 

працівників, накопичений організаційний і комунікаційний досвід та інтелектуальну власність, що реалізується 

переважно в нематеріальних продуктах й активах. Більше того, інтелектуальна власність як невичерпний ресурс 

розвитку становить фундаментальну інституційну основу функціонування конкурентних національних і 

міжнародних економічних систем (рис. 1).  
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Рис. 1. Інтелектуальна власність в інституційному середовищі інноваційної економіки 

 

Будучи ключовим інструментом інноваційної політики, інститут інтелектуальної власності: забезпечує 

обмін інтелектуального продукту між творцями, посередниками, кінцевими споживачами; активізує системні 

науково-технічні дослідження, міжсуб'єктну та міжгалузеву дифузію інновацій, кооперацію між суб'єктами 

інноваційного процесу через трансфер технологій, інтегрує ресурси для проведення спільних досліджень, 

сприяє розвитку новітніх форм патентно-ліцензійної кооперації фірм, залученню споживачів до інноваційного 

процесу; розширює межі національних інноваційних систем на основі відображення новітніх науково-

технічних досягнень у процесі реєстрації та охорони доменних імен у мережі Інтернет, функціонування 

електронних систем подання та обробки патентних заявок, формування сучасних елементів інфраструктури, 

поширення аудиту та механізмів страхування інтелектуальної власності, розвитку різноманітних 

посередницьких структур, інтеграції в інноваційні системи малого та середнього бізнесу; сприяє розвитку 

системи фінансування інноваційної діяльності, раціоналізації структури витрат на основі відшкодування та 

капіталізації інноваційних затрат шляхом реалізації об'єктів інтелектуальної власності, продажу прав 

інтелектуальної власності, укладання ліцензійних угод, залучення вітчизняних і зарубіжних інвестицій, 

створення сприятливого іміджу інноваційних формувань, переплетення відносин щодо об'єктів інтелектуальної 

власності з новітніми інноваційно-господарськими відносинами [1, с. 605-606]. 

За даними ЮНЕСКО сьогодні у наукових дослідженнях по всьому світу зайнято біля 7,8 мільйонів 

вчених (табл. 1) . З 2007 року кількість дослідників зросло на 21%. Підкреслюється, що це значне зростання 

знайшло також відображення у різкому збільшенні кількості наукових публікацій (табл. 2) [2]. 

Таблиця 1 

Чисельність дослідників у світі 

 
Дослідники (тис. чол.) 

Частка дослідників від 

світового показника (%) 

2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 

Весь світ  6400,9 6901,9 7350,4 7758,9 100,0 100,0 100,0 100,0 

Країни з високим рівнем доходів  4445,9 4653,9 4823,1 4993,6 69,5 67,4 65,6 64,4 

Країни з рівнем доходів вище 

середнього  1441,8 1709,4 1952,3 2168,8 22,5 24,8 26,6 28,0 

Країни з рівнем доходів нижче 

середнього  439,6 453,2 478,0 493,8 6,9 6,6 6,5 6,4 

Країни з низьким рівнем доходів  73,6 85,4 96,9 102,6 1,2 1,2 1,3 1,3 
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Таблиця 2 

Загальносвітові показники наукових публікацій 

 Загальна 

кількість 

публікацій 

Зміни 

(%) 

2008-

2014 рр. 

Частка від 

загальносвітового 

показника (%) 

Кількість 

публікацій на 

млн. жителів 

Публікації з 

міжнародними 

співавторами (%) 

2008 2014 2008 2014 2008 2014 2008 2014 

Весь світ 1029471 127045 23,4 100,0 100,0 153 176 20,9 24,9 

Країни з високим 

рівнем доходів  812863 908960 11,8 79,0 71,5 653 707 26,0 33,8 

Країни з рівнем 

доходів вище 

середнього  212814 413779 94,4 20,7 32,6 91 168 28,0 28,4 

Країни з рівнем 

доходів  середнього  58843 86139 46,4 5,7 6,8 25 33 29,2 37,6 

Країни з низьким 

рівнем доходів  4574 7660 67,5 0,4 0,6 6 9 80,1 85,8 

 
Якісно масштаби і динаміку інтелектуалізації економічного розвитку характеризує світова латентна 

статистика (табл. 3). 

Таблиця 3 

Патенти, представлені USPTO 

 Патенти USPTO 

Всього Частка від світового показника (%) 

2008 2013 2008 2013 

Весь світ 157768 277832 100,0 100,0 

Країни з високим рівнем доходів  149290 258411 94,6 93,0 

Країни з рівнем доходів вище середнього  2640 9529 1,7 3,4 

Країни з рівнем доходів  середнього  973 3586 0,6 1,3 

Країни з низьким рівнем доходів  15 59 0,0 0,0 

 
Слід зазначити, що в Україні понад 1100 наукових установах та організаціях працюють десятки тисяч 

кандидатів і докторів наук. Станом на кінець 2014 р. є чинними понад 26000 патентів на винаходи [3].  

Перед більшістю країн світу, які реалізують чи усвідомлюють безальтернативність інноваційної моделі 

розвитку, постають універсальні дилеми розвитку науки, оскільки саме в цій сфері людської діяльності 

втілюється її інтелектуальний капітал (табл. 4) 

Таблиця 4 

Сучасні дилеми розвитку науки 

Критерії Дилеми 

Мотивація і цільова орієнтація  Генерація нових знань Виробництво знань для ринку 

Просторова організація  Локальна (регіональна, 

національна) організація 

досліджень 

Участь у міжнародних мережах 

Пріоритетність стадій 

інноваційного циклу  

Фундаментальні дослідження Прикладні дослідження 

Суб'єктивність інтелектуалізації  Дослідницький індивідуалізм Науковий колективізм 

Статусність Академічний імідж Формалізація і комерціалізація 

Стимулювання Переважно моральне Переважно матеріальне 

Цінність і корисний результат  Наука в інтересах суспільного 

прогресу 

Наука як фактор 

високоприбуткового бізнесу 

 

У контексті пріоритету фактично всеохоплюючої економізації науки акценти змістились у площину 

комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності як процесу їх виведення на ринок з метою отримання 

економічної вигоди. Основні принципи процесу комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності 

представлено на рис. 2.  
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Основні принципи процесу комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності 

Загальні Спеціальні 

Послідовність 

Повнота 

Точність 

Зрозумілість 

Обґрунтованість 

Відповідність 

Інформативність 

Достовірність 

Адекватність 

Функціонального 

призначення 

Змістового 

призначення 

Підвищення 

прибутковості 

Підвищення 

конкурентоспромож–

ності  

Підвищення 

інноваційної 

привабливості  

Цілеспрямованість 

Економічна 

обґрунтованість 

Інноваційна доречність 

 
Рис. 2. Основні принципи комерціалізації об'єктів інтелектуальної 

 

Стосовно України слід зазначити, що останніми роками попри неодноразово офіційно декларовані інноваційні 

пріоритети економічного розвитку вона, по суті, йде шляхом копіювання більшості сучасних технологій, 

консервуючи людські, природні й фінансові ресурси на технологіях нижчих індустріальних укладів. Це стосується 

традиційних сировинно зорієнтованих і енергоємних галузей, що зазнають жорсткого впливу світової цінової 

кон'юнктури і, особливо, сегментів нової економіки, які безпосередньо залежать від інноваційної спрямованості 

держави та бізнесу. Інноваційний шлях національного розвитку гальмується і об'єктивними факторами (надмірна 

індустріалізація економіки, традиційна експортна спеціалізація, ментальний політичний і підприємницький 

консерватизм тощо), і суб'єктивними причинами через рентоорієнтовані заангажованості державного топ-

менеджменту та політичного істеблішменту. Реальною стає можливість наростання загрози системної кризи в 

інноваційній сфері України у зв'язку з посиленням глобальних технологічних викликів за відсутності 

ефективної національної інноваційної системи. Загрозливими залишаються стійка міграція вітчизняних 

персоніфікованих носіїв сучасних знань («інтелектуальний відплив»), ліцензійні втрати через недосконале 

законодавство щодо захисту прав інтелектуальної власності, перепони для практичної реалізації вітчизняних 

розробок, пов'язані з агресивними інноваційними стратегіями ТНК, їхніх альянсів та глобальних мереж. 

Висновки. У контексті глобалізаційних тенденцій конкурентний успіх країн визначається здатністю 

розвивати особистісний, корпоративний і національний людський капітал у глобальному конкурентному 

середовищі. Через створення належного інноваційного клімату, статусу і комфорту формуються передумови 

його трансформації в інтелектуальний капітал, що в постіндустріальній знаннєвій парадигмі стає основою 

формування креативного  капіталу. 

Оскільки гіпотетично людство стоїть на порозі нових революційних інновацій практично в усіх царинах 

діяльності, ключовою в подальших наукових дослідженнях стає проблема інноваційного моделювання і прогностики 

стосовно створення, реалізації і комерціалізації проривних нововведень. У прогностичному плані суттєві 

модифікації видів інновацій очікуються в процесі поглиблених оцінок науково-технологічного прогресу на 

міждисциплінарній основі, виявлення нових проявів їхньої інтегративності як у продукуванні, так і в 

комерціалізації й ефективності впливу на глобальний розвиток. При пошуку нових класифікаційних ніш дуже 

важливо позиціонувати інноваційні процеси не тільки в глобальних відтворювальних процесах, а інноваційних 
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циклів — у глобальних економічних циклах, а й методологічно осмислювати науково-технологічну та інноваційну 

нерівномірності й асиметричності в глобально нестабільному і турбулентному середовищі. 

Попри категоричність інноваційно-креативного імперативу глобального економічного розвитку внутрішні та 

зовнішні політико-економічні причини стримують інноваційну динаміку національної економіки й обмежують 

можливості ефективної реалізації інтелектуального потенціалу. Всебічний аналіз та обґрунтування системних 

заходів усунення їх має стати середньостроковим пріоритетом досліджень української економічної думки. У 

довгостроковому контексті доцільно зосередитися на обґрунтуванні важливості поєднання інтелектуально-

креативного потенціалу суспільства та світових науково-технологічних досягнень для ефективної імплементації в 

стратегії національного економічного розвитку концептуальних засад економіки знань як вирішального фактору 

прогресу за умов глобалізації. Головна ідея полягає в розумінні не так можливостей і обмежень, як 

безальтернативності застосування такої моделі економічного розвитку. 

У подальших наукових економічних, соціальних та правових дослідженнях актуалізуються не тільки 

проблеми глобальної інтелектуалізації з дієвим міжнародним регулюванням прав у сфері інтелектуальної 

власності, а й пов'язана, з глобальною інформатизацією віртуалізація економіки та бізнесу. Разом із тим 

віртуалізація являє собою не тільки нагальну, а й конче складну наукову проблему, яка потребує 

міждисциплінарних досліджень. У цьому контексті перспективи розвитку пов’язуються з трансформацією 

нової економіки у віртуальну, мережеву, креативну та метаекономіку. 

Список використаної літератури 

1. Базилевич В.Д., Ільїн В.В. Інтелектуальна власність: креатини метафізичного пошуку: [монографія] / 

В.Д.Базидевич, В.В.Ільїн. – Київ: Знання, 2008. – 687 с.  

2. Доклад ЮНЕСКО по науке: на пути к 2030 году. Резюме. // ЮНЕСКО. – 47 р. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235407r.pdf. 

3. Квіт Сергій. Беззахисна інтелектуальна власність, або Як подолати «долину смерті» / Сергій Квіт // 

Дзеркало тижня. – 2015. – № 42. – С. 1, 12. 

4. Лук'яненко Д.Г., Поручник А.М. Інноваційний ресурс економічного розвитку України: інтелектуальна 

місія університетів / Д.Г. Лук'яненко, А.М. Поручник // Вища школа. – 2011. – № 12. – С. 74-86.  

5. Самохвалов В. Удавка на шее цивилизации / В. Самохвалов // Кореспондент. – 14 июня 2013 р. – с. 41. 

6. Ходаківський Є.І. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти [текст] навч. посіб. / 

Є.І.Ходаківський, В.П.Якобчук, І.Л.Литвинчук. – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – 276 с. 

 

  

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002354/235407r.pdf


№2, 2015  183 

ЗМІСТ 
 

 

CІДЕНКО С.В. 

ЄВРО ІНТЕГРАЦІЙНА  СТРАТЕГІЯ УКРАЇНИ: СОЦІАЛЬНИЙ  ВИМІР………………………………………. 3 

 

БІЛА С.О. 

СТРУКТУРНІ ДИСБАЛАНСИ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ПРІОРИТЕТИ ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ……………………. 9 

 

РУМЯНЦЕВ А.П., ЯРЕМОВИЧ П.П.  

СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СВІТОВИХ ТОВАРНИХ РИНКІВ…………………………………………...15 

 

КАЛЕНЮК І.С., КУКЛІН О.В. 

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ……………………………………………19 

 

ІВАНИЦЬКА О. М., ІВАНИЦЬКИЙ О.В. 

РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ:  

ДОСВІД РОЗВИНЕНИХ КРАЇН ТА УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ ……………………………………………………...23 

 

БАЛАБАНОВ Г.В. 

ТУРИЗМ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ: ГЛОБАЛЬНИЙ, НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ  

ВИМІРИ …………………………………………………………………………………………………………………29 

 

СТРАШИНСЬКА Л.В., ТОНКИХ О.Г. 

ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ГЕОРЕГІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРНОЇ  

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ………………………………………………34 

 

СТОЛЯРЧУК Я.М., АЗА Д.Г. 

ПРОБЛЕМИ ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ В АФРИЦІ……………………………………………………………………….41 

 

АНТОНЕНКО К. В., ПАКСЮТОВА Н.О. 

ДИНАМІКА І СТРУКТУРА МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ В УКРАЇНІ ………………………..45 

 

ВИСОЦЬКА М.П. 

ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ МЕХАНІЗМІВ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЄС……………………………..50 

 

ВОЙТОВ С. Г. 

ТОРГОВЕЛЬНІ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ ПРИЧИН ТА НАСЛІДКІВ………………………56 

 

ОНОПРІЄНКО О.Д., КУЛЯНИЦЯ Н.О., ОНОПРІЄНКО Д.О. 

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ В  

УКРАЇНІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ………………………………………………………………………………......62 

 
ОСТАПЕНКО Т.Г. 

ГЛОБАЛЬНИЙ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОГО РИНКУ  

ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ……………………………………………………………………………………………..67 

 
ПОБОЧЕНКО Л. М., БОНДАРЕНКО А.В. 

РОЗВИТОК РИНКУ АВІАЦІЙНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ  НА ПРИКЛАДІ КП МА «КИЇВ» (ЖУЛЯНИ)……..74 

 

ПОЛІЩУК О.В., ЄГОРОВА В.І. 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ФАКТОРИНГОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ……………80 

 

ПРОХОРОВА  М.Е. 

ОСОБЛИВОСТІ  ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОЦЕСІВ ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ В ХХІ  СТОЛІТТІ……88 

 

ПОБОЧЕНКО Л.М., ЦИГАНКОВ Е.В. 

МІСЦЕ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ……………………………………………….98 

 

 

 



184 Стратегія розвитку України 

ПРОХОРОВА  М.Е., КАСПРІВ Ю.Ф. 

ОСОБЛИВОСТІ ТА НАСЛІДКИ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ УКРАЇНОЮ ТА МВФ…………………………..105 

 

РИЧКА М.А., ПОПОВА Ю.В. 

АНАЛІЗ  ІНТЕРНЕТ-ТОРГІВЛІ В ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ…………………………………………….112 

 

РУДКОВСЬКИЙ О.В. 

МЕТОДИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ І ВНУТРІШНІХ ФАКТОРІВ НА  

КОРПОРАТИВНУ БЕЗПЕКУ……………………………………………………………………………………….119 

 

ЦИБУЛЯК А.Г. 

НАУКОВІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ СВІТОВОГО ВИРОБНИЦТВА………………………………………….124 

 

ЮСЕФ НАХЛА 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА УКРАИНЫ  

СО СТРАНАМИ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА: ПРОГНОЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ………………………………...……128 

 

АДАМОВИЧ М.П. 

ЦІННІСНІ ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ…….…131 

 

ВОЛГА В. О. 

МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ ПОРТФЕЛЕМ ПОЗИК МІКРОФІНАНСОВИХ  

ОРГАНІЗАЦІЙ…………………………………………………………………………………………………………138 

 

ГУРМАК В.М. 

ПЕРСРЕКТИВИ ЗАЛУЧЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ ДО ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО  

БІЗНЕСУ: ДОСВІД ПІВДЕННОЇ КОРЕЇ…………………………………………………………………………….145 

 

КУЛЬБІДА М.В. 

ОСНОВНІ НЕДОЛІКИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ  

ІЗ СВІТОВИМ БАНКОМ……………………………………………………………………………………………...149 

 

ПАЛЬЧУК О.І. 

ДО ПИТАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО БАЧЕННЯ МАЙБУТНЬОГО В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ 

ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ………………………………………………………………………………………………155 

 

СВЕРДЛОВА Ю.О. 

ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ ………………………………160 

 

СТАДНИК О.І.                                                                                  

РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ГЛОБАЛЬНИХ ТА ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ…………….167 

 

СТРАШИНСЬКИЙ В.І. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ “КОНКУРЕНЦІЯ” ТА 

“КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА”…………………………………………………………..172 

 

ЛУК'ЯНЕНКО О.Д., ЛУК’ЯНЕНКО Л.І., БАБИЧ Т.О. 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ІМПЕРАТИВ ЕФЕКТИВНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ.....................................177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№2, 2015  185 

 

Для нотаток 

_______________________________________________________________________________________________ 



186 Стратегія розвитку України 

Для нотаток 

_______________________________________________________________________________________________ 

 



№2, 2015  187 

Наукове видання 

 

 

 

 

Стратегія 

розвитку 

України 
 

 

 

Науковий журнал 

№2, 2015 

 

 

Економіка 

Соціологія 

Право 
 

В авторській редакції 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Верстування: Ричка М.А. 

 

 

Підп. до друку 12.05.2015. Формат 60х84/8. Папір офс. 

Офс. друк. Обл.-вид. арк. 22,80. Ум. друк. арк. 18,60. 

Тираж 300 пр. Замовлення № 250. 

 

Друк ТОВ «КАРБОН-СЕРВІС» 

01133, м. Київ, провулок Лабораторний, 1 

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру ДК № 4301 від 11.04.2012 р. 

 
 


